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Sammanfattning 
Jämtkraft AB är ett kommunalägt företag som bland annat levererar el och fjärrvärme till Östersund 

stad. Kraftvärmeanläggningen i Lugnvik består av 3 pannor, panna 1 och 2 är äldre hetvattenpannor 

som eldas med biobränslen och torv, de används mestadels vid kallt väder och under sommaren. I 

kraftvärmeverket som kallas panna 3 eldas en blandning av biobränsle, returträ och torv. Panna 3 är 

en cirkulerande fluidiserande bädd (CFB) på 125 MW där 45 MW är elproduktion. Torv sameldas ofta 

med biobränsle eftersom det minskar risken för olika driftsproblem i pannan.   

Jämtkraft eldar idag endast en liten andel returträ i sin bränslemix i kraftvärmeverket. De vill på sikt 

öka användandet av returträ i anläggningarna och vill därför undersöka om det är möjligt att uppföra 

en separat anläggning för förbränning av returträ i Östersund. Jämtkraft har även vissa problem med 

överföringen av värme till några olika stadsdelar vid kall väderlek och topplastproduktion. Det är 

därför av intresse att undersöka möjligheten att placera ut den nya anläggningen i staden och 

därigenom undvika att behöva förstärka fjärrvärmenätet om pannan placeras i Lugnvik. En ny panna 

kan även överta produktion från de äldsta fastbränslepannorna och minska oljeanvändandet i 

fjärrvärmeproduktionen. Införandet av en ny panna i det befintliga anläggningsnätet gör dock att 

användandet av det befintliga kraftvärmeverket minskar.  

Syftet med detta projekt var därför att undersöka om det är idag är ekonomiskt fördelaktigt att 

uppföra en separat anläggning för returträ i Östersund samt föreslå en placering av anläggningen i 

staden.  

Till att börja med undersöktes bränslet returträ, dess marknad och de regler som finns kring 

förbränning av returträ samt några tänkbara sameldningsbränslen och deras egenskaper genom en 

litteraturstudie. I litteraturstudien undersöktes även de olika driftsproblem som ofta uppstår vid 

förbränning av returträ samt anledningarna till att dessa uppstår. Ett förslag på en bränslemix som 

kan minska de problem som förväntas uppstå med returträ togs fram genom teoretiska beräkningar 

och undersökningar.  

En produktionsbudgetmall togs fram för att beräkna anläggningarnas produktion och ekonomiska 

potential. Därefter gjordes investeringskalkyler och LCC-kalkyler för de olika alternativen och med de 

bränslemixar som ansågs vara intressanta. Jämtkrafts drift av anläggningarna i Östersundsnätet 

undersöktes genom intervjuer och studiebesök. Intervjuer gjordes även med driftpersonal vid olika 

anläggningar som förbränner returträ och med konstruktörer och säljare hos några panntillverkare. 

Därefter togs prisuppgifter in från några olika panntillverkare.  

Resultaten visar att det utifrån givna förutsättningar är svårt att uppföra en ny anläggning i ett 

befintligt fjärrvärmenät där de nuvarande anläggningarna fungerar bra och inget ökat värmebehov 

finns. Den minskade produktionskostnaden blir för liten och investeringskostnaden för stor.  

Returträ bör sameldas med ett svavelrikt bränsle eller tillföras svavel genom svaveltillsats med 

bränslet eller i pannan för att minska driftsproblem. Pannan bör konstrueras för förbränning av 

besvärliga bränslen och en bubblande fluidbädd anses vara ett bra val i storleksklassen 30 -40 MW.      

Det visade sig vara billigare att placera anläggningen i Torvalla än i Lugnvik men totalt sett är det i 

dagsläget en förlustaffär att uppföra en anläggning av denna typ.   
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Abstract 
Jämtkraft AB is a company owned by the municipality of Östersund, Krokom and Åre. Jämtkraft 

deliver electricity and district heating to Östersund, which is produced in their combined heat and 

power (CHP) plant Lugnviksverket. The CHP plant is made up of three blocks; block 1 and 2 which 

mostly operates during cold weather and during the summer and block 3 which is the main block and 

produces electricity. Block 1 and 2 is fueled with biomass and peat and they are older boilers that 

only produce hot water, block 3 is currently fueled with a mix of biomass, return waste wood and 

peat. Peat is co-incinerated since it reduces the risk of several operational problems in the boiler.  

Today Jämtkraft only use a small share of return waste wood in the CHP plant. Their aim is to 

increase their share of this fuel in their production and thereby investigate the possibility to build a 

special boiler for return waste wood in Östersund. Jämtkraft is also experiencing some trouble 

transferring heat to some parts of the town during cold weather and maximum heat production. It is 

thereby of interest to investigate the possibility to place this new boiler in an other part of the town. 

By doing this Jämtkraft can avoid an upgrade of the district heat grid in the city that would be 

necessary if the boiler is placed in Lugnvik. A new boiler could also take over production from the 

older boilers and also reduce the use of oil in the heat production. Building a new boiler in this 

existing heat network will reduce the production in the CHP plant.  

The aim of this project was thereby to investigate if it is economically viable to build a separate boiler 

fueled with return waste wood and suggest a suitable location for the boiler in Östersund. 

The project started with a literature study about return waste wood and the rules that regulates 

incineration of this fuel. The properties of the fuel and some other possible co-incineration fuels 

were investigated together with the problems that can occur when using return waste wood as a 

fuel. Later a suggestion of a fuel mix that might reduce the problems that can occur from incinerating 

waste wood was presented.  

A production budget was developed to calculate the production in the different plants and their 

production costs and electricity income. This was followed by investment- and LCC -calculations for 

the different alternatives and with the fuel mixes that were considered interesting. The operation of 

Jämtkrafts facilities in Östersund was investigated through interviews and site visits. Interviews were 

also made with the operators of various plants burning waste wood and with designers at some 

boiler manufacturers. Thereafter, price data were gathered from some boiler manufacturers.  

The results show that it under given conditions is difficult to build a new facility in an existing district 

heat network where the existing facilities are working well and there is no increased heating 

demand. The decreased production cost becomes too small and the investment cost is too high.   

Waste wood should be co-incinerated with a sulfur-rich fuel or added a sulfur additive with the fuel 

or in the boiler to decrease the risk for operational problems in the boiler. The boiler should be 

designed for combustion of difficult fuels and a bubbling fluidized bed is considered to be a good 

choice in a plant size of 30-40 MW. 

The project has shown that it is cheaper to place the plant in Torvalla instead of Lugnvik but in total it 

is not viable to build a plant of this type today.   
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1 Inledning 
Jämtkraft AB är ett kommunalägt företag som bland annat säljer fjärrvärme och el. Vid 

kraftvärmeanläggningen i Lugnvik, utanför Östersund, finns 3 pannor. Panna 1 (P1), Panna 2 (P2) och 

kraftvärmeverket (P3). Utöver dessa finns flera reservpannor utplacerade i staden, bland annat 

Panna 4 (P4) vid Minnesgärdet och några oljepannor.  

Kraftvärmeverket (P3) består av en cirkulerande fluidbädd (CFB) panna som eldas med biobränsle, 

returträ och torv. Den totala effekten är på 125 MW. Returträ är ett besvärligt bränsle som påverkar 

pannan negativt genom ökad risk för beläggningsbildning och korrosion på överhettare vilket kan ge 

upphov till driftsproblem. Panna 1, 2 och 4 eldas med biobränsle och används vid effekttoppar då 

kraftvärmeverket inte räcker till, t.ex. kalla vinterdagar, och på sommaren då P3 stängs för årlig 

genomgång. Oljepannorna används även de vid effekttoppar och när effektbehovet ökar snabbt t.ex. 

vid driftstopp i en panna. Oljepannorna har en samanlagd effekt på ungefär 140 MW. 

Jämtkraft värme vill undersöka möjligheten att uppföra en ny hetvattenpanna för förbränning av 

returträ i Östersund. Genom att elda returträ i en separat panna kan det uteslutas ur bränslemixen i 

det befintliga kraftvärmeverket i Lugnvik. Detta skulle kunna ge fördelar som mindre slitage på 

pannan och bränslehanteringen samt att askan inte förorenas av tungmetaller. Dessa element gör att 

askan inte kan återföras och spridas i skogen. En ny panna skulle även kunna ersätta någon eller 

några av reservpannorna P1, P2, P4 och oljepannorna. Genom att använda en fastbränslepanna som 

reserv kan oljereservpannorna fasas ut.   

1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka den ekonomiska potentialen att uppföra en separat 

panna för returträ i Östersund genom att studera olika fall för effektbehov och bränsletillgång.  

Studerade fall: 

1. 30 MW hetvattenpanna + eventuell rökgaskondensering 

2. 40 MW kraftvärmeverk + eventuell rökgaskondensering 

3. Tillgängligt billigt RT styr pannans effekt (200 GWh bränsle) vilket motsvarar en 24 MW 

hetvattenpanna 

1.2 Mål 
Målen med projektet är att: 

 Föreslå anläggningens placering i Östersund utifrån tillgängliga dimensioner på 

fjärrvärmenätet samt beräkning av merkostnader för annan placering. 

 Föreslå en anläggning som passar in på kraven som ställs i de olika fallen och utifrån bränslet 

och tidigare erfarenheter.  

 Undersöka om det idag är ekonomiskt fördelaktigt att uppföra en separat anläggning för 

förbränning av returträflis i Östersund.  

 Utifrån teoretiska analyser och tidigare erfarenheter föreslå intressanta bränslemixar med 

RT-flis för att minska driftproblem i pannan. 
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1.3 Genomförande 
Projektet påbörjades i februari 2014 och drevs av en student i sammarbete med Jämtkraft AB. 

Inledningsvis undersöktes bränslet returträ och de regler som finns att förhålla sig till vid förbränning 

av returträ. Även de problem som förbränning av returträ förväntas ge upphov till undersöktes. 

Vidare undersöktes några olika samförbränningsbränslen som kan användas vid brist på bränsle samt 

för att minska driftproblem i pannan. Detta gjordes med hjälp av litteraturstudier och 

nyckeltalsberäkningar. Några olika bränslemixar togs fram som förslag för att försöka minska de 

driftproblem som kan uppstå. 

Jämtkrafts drift av anläggningarna i Östersundsnätet undersöktes genom intervjuer och studiebesök 

samt genom tidigare erfarenhet av sommarjobb vid anläggningarna. Intervjuer gjordes även med 

driftpersonal vid olika anläggningar som förbränner returträ och med konstruktörer och säljare hos 

några panntillverkare. Prisuppgifter togs in från några panntillverkare och en produktionsbudgetmall 

togs fram för att beräkna anläggningarnas produktion och ekonomiska potential. Därefter gjordes 

investeringskalkyler och LCC-kalkyler för de olika alternativen och med de bränslemixar som ansågs 

vara intressanta.  
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2 Bakgrund 

2.1 Anläggningens storlek 
För att avgränsa projektet bestämdes det i samråd med Jämtkraft att beräkningarna skulle utföras på 

tre olika fall av anläggningsstorlek. Den nya anläggningen ska kunna ersätta en av de äldsta pannorna 

(P1, P2, P4) som vardera är på 25 MW värme. Storleken begränsas även av den mängd returträ som 

Jämtkraft har tillgång till idag samt den mängd som man tror sig kan få tillgång till i framtiden. De tre 

fallen bestämdes därmed till; en 30 MW hetvattenanläggning, en 40 MW kraftvärmeanläggning med 

en produktion om 30 MW värme och 10 MW el och en anläggning där bränsleförbrukningen 

begränsas till 200 GWh. Det senare motsvarar en hetvattenanläggning på 24 MW. Alla nya 

anläggningar skall konstrueras för att elda 100 % returträflis (RT-flis) men de ska också klara av andra 

bränslen.  

2.2 Returträmarknaden 
Återvunnet träavfall, returträ, är trä som ytbehandlats eller behandlats med något träskyddsmedel 

och kan därför innehålla organiska halogenföreningar eller tungmetaller och klassas därmed som 

avfall.  

Miljöbalkens definition av avfall är sådant som innehavaren gör sig av med samt avser eller är skyldig 

att göra sig av med. Detta gäller inte det som kan klassas som biprodukt. Biprodukter är sådant som 

uppkommer i en tillverkningsprocess utan att det var producentens avsikt. De kan användas direkt 

utan någon större bearbetning och kommer att fortsätta användas på ett hälso- och miljömässig 

godtagbart sätt som inte strider mot någon lag.      

Avfallet upphör att klassas som avfall om det återvinns och uppfyller de krav om fortsatt användning 

enligt de föreskrifter som meddelats av regeringen eller av regeringen bestämd myndighet. 

(Miljöbalken, 1998:808) 

Brännbart avfall får sedan 2002 inte läggas på deponi och returträ är därför ett avfall som 

producenter vill bli av med. Detta gör det till ett potentiellt intressant bränsle för värme- och 

kraftvärmeproducenter eftersom det är billigt och har ett relativt högt värmevärde. Trots detta är det 

idag ett underskott på returträ i Sverige och stora mängder importeras från Norge, Tyskland, Holland 

och England. Dessa länder har idag ett överskott av returträ samtidigt som de saknar anläggningar för 

att ta hand om bränslet. Priset håller sig fortfarande lågt men i takt med att andra länder börjar 

bygga upp biobränsleeldade kraftvärmeverk för att nå klimatmålen kommer efterfrågan att öka. En 

ökad efterfrågan gör att priset ökar eftersom tillgången minskar. Jämtkraft köper in returträ från 

Jämtlandsregionen men även från Norge, ofta till låga priser.   

Returträ är dessutom fortsatt berättigat till elcertifikat enligt den nya Förordningen om elcertifikat 

(SFS 2011:1480) vilket gör det intressant att undersöka möjligheten att eventuellt nyttja det i ett 

kraftvärmeverk.  

2.2.1 Myndighetskrav 

Avfall omfattas av avfallsförbränningsreglerna enligt Förordning (2013:253). Om anläggningen 

huvudsakligen är avsedd för produktion av energi eller tillverkning av materiella produkter men där 

avfall används som normalt eller tillskottsbränsle kan den klassas som en 
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samförbränningsanläggning. Anläggningen måste dock uppfylla kraven för avfallsförbränning. Dessa 

krav finns listade i korthet nedan.  

 Pannan måste vara byggd för förbränning av avfall, med en lägsta temperatur på 850 C i minst 2 

sekunder. 

 Stränga utsläppskrav för en lång rad föroreningar t.ex. tungmetaller, stoftpartiklar och saltsyra, 

vilket innebär att en högeffektiv reningsutrustning måste finnas. 

 Utsläppen av många av föroreningarna måste mätas kontinuerligt. 

 Mätinstrumenten måste kontrolleras minst en gång per år av en oberoende kontrollant.  

Askan som uppstår vid avfallsförbränning innehåller ofta förhöjda värden av tungmetaller, metaller 

och andra spårämnen. Askan kan därför inte återföras till skogen utan måste i många fall deponeras 

på deponier för farligt avfall. (Strömberg & Herstad Svärd, 2012) 

2.3 Returträ som bränsle 
Returträ eller RT-flis är återvunnet trädbränsle som tidigare haft annan användning. Det är alltså 

beteckningen för restprodukter av trä från konsumtion som energiåtervinns. Returträ kan vara 

förorenat av bland annat färg, metall och plast. Returträ finns i tre olika klasser, vitt, målat och 

impregnerat. Vitt trä är obehandlat trä och har därför liknande egenskaper som rena biobränslen. 

Obehandlat returträ kan klassas som biobränsle om det kan visas att det är helt fritt från 

föroreningar genom omfattande sorteringar och kontroller. Innan returträ används för 

energiåtervinning i förbränningsanläggningar krossas eller flisas det till mindre bitar. (Strömberg & 

Hertstad-Svärd, 2012) 

Ytbehandlingar och olika färger som finns på trämaterialet tillsammans med träskyddsmedel 

innehåller kemiska föroreningar som skapar problem vid förbränning. Ytbehandlingarna ger främst 

ett stort bidrag av zink och bly som kan orsaka problem med beläggningar. Impregnerat trä 

innehåller föroreningar som koppar, krom och arsenik. De metaller och plaster som finns bland 

returträet kallas för mekaniska föroreningar och består av spikar, skruvar och plastföremål. En stor 

del av de mekaniska föroreningarna avlägsnas genom selektiv rivning och upparbetning i samband 

med krossning av returträ. Analyser visar att RT-flisen innehåller ca 1-2 % mekaniska föroreningar, ca 

5 % impregnerat trä och merparten är obehandlat trä. (Strömberg & Hertstad-Svärd, 2012) 

Eftersom RT-flis ofta är förorenad med tungmetaller och organiska halogenföreningar styrs dess 

användning av olika lagar och föreskrifter vilka är behandlade tidigare i kapitel Myndighetskrav 

RT-bränsle innehåller förhöjda halter av zink och klor men även svavel, natrium, arsenik och krom 

jämfört med skogsbränsle. De högre halterna av zink och klor är en viktig orsak till de ökande 

problemen med beläggningsbildning och korrosion vid förbränning av RT-flis jämfört med de renare 

skogsbränslena. Förbränning av returträ genererar en för pannan mer problematisk aska och risken 

för besvärliga driftsproblem tycks öka med ökad inblandning av RT-flis. Problemen är främst 

beläggningsbildning och korrosion på överhettare och andra värmeöverförande ytor och förhöjda 

emissioner av vissa föreningar. (Strömberg & Herstad Svärd, 2012) 

2.3.1 Beredning 

För att kunna elda returträ måste det först krossas eller flisas till mindre bitar. Flisning ger små 

homogena bitar medan krossning ger heterogena och stickiga bitar. Eftersom returträ ofta innehåller 
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spikar, skruvar och andra metallföremål, som kan skada en flishugg, används i största mån krossar. 

För att skilja ut metallföremålen används magnetavskiljare i anslutning till krossen. För att ytterligare 

separera metallföremål kan en virvelströmsseparator användas för att ta bort ickemagnetiska 

metaller. Det vanligaste problemet vid hantering och lagring av den relativt torra RT-flisen är 

dammbildning. Många anläggningar har installerat luftevakuering omkring 

bränsletransportutrustningen för att suga ut damm. Genom att sikta bränslet efter krossning och 

separera ut finfraktionen kan dammproblemen minskas. Siktning av bränslet gör även att andelen 

klor och zink i bränslet minskar något. En annan lösning är att befukta bränslestacken men detta kan 

ge ökad mikrobiologisk aktivitet som ökar temperaturen i stacken. (Andersson & Tullin, 1999) 

2.3.2 Bränslehantering  

Returträflis kan på grund av sin stickiga struktur klumpa ihop sig i skruvar och stup och förhindra 

inmatningen. Genom att använda stup som inte smalnar av och grövre och kraftigare skruvar kan 

stopp undvikas. Överlag bör bränslehanteringssystemet dimensioneras upp med kraftigare 

utrustning för att tåla det besvärligare bränslet. En anläggning som anpassas för RT-flis bör ha 

reversibla skruvar och fler inmatningsvägar för bränslet. 

2.3.3 Förbränning 

Returflisen fungerar bra att förbränna och med hjälp av rökgasåterföring och andra åtgärder har man 

kunnat gå över från fuktigare skogsflis utan att eldstadstemperaturen blivit för hög. RT-flis som 

innehåller en hög andel finfraktion riskerar att brinna högre upp i pannan och kan skapa partiklar av 

oförbränt material som skapar beläggningar på konvektionsdelar.  Dessa beläggningar kan medföra 

accelererande korrosion på till exempel överhettartuber. (Harnvie & Olvstam, 2001) 

Vd förbränning bör man försöka åstadkomma en jämn och stabil drift med oxiderande miljö i så stor 

del av eldstaden som möjligt. Tillförsel av luft måste dock ske stegvis för att minimera NOx 

emissionerna. I pannor med vibrationsroster har skakningssekvensen identifierats som ett kritiskt 

moment då det kan skapa en reducerande gasmiljö. För att skydda panelväggar i eldstaden kan man 

skapa luftridåer som sveper upp längs väggarna och säkerställer oxiderande betingelser där.  Vid 

förbränning under reducerande förhållanden förångas zink som elementärt material. Närvaro av zink 

och bly i kombination med klor innebär att beläggningar kan bildas genom kondensation. Dessa 

beläggningar innehåller hög andel smälta vilket innebär att partiklar fastnar och bidrar till 

uppbyggnaden av beläggningarna. När temperaturen på beläggningens yta förhöjs ökar andelen 

smälta och därmed risken för fastläggning av partiklar. (Harnvie & Olvstam, 2001) 

2.3.4 Askrelaterade driftproblem 

Värmeforsk har tillsammans med andra intressenter utfört bränsleanalyser och en mängd olika tester 

vid olika anläggningar för att undersöka hur returträ påverkar anläggningarna. Deras resultat är bland 

annat presenterade i ”Etapp 2 av ramprojekt returträflis” (Berg, o.a., 2003). Problemen med utsläpp 

och driftproblem är utan tvivel nära sammankopplade till förekomsten av föroreningar i RT-flisen. 

Det är bland annat kraftigt förhöjda halter av zink och bly samt även förhöjda halter av koppar i vissa 

typer av RT-flis. Utöver dessa metaller finns det även förhöjda halter av främst klor men även svavel, 

natrium, arsenik och krom i RT-flis jämfört med skogsbränslen. Höga halter av främst zink och klor är 

viktiga orsaker till de ökande problemen med beläggningsbildning och korrosion vid förbränning av 

RT-flis i jämförelse med renare skogsbränslen. (Berg, o.a., 2003) 
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Igensättning av bottenaskutmatning har förekommit i fluidbäddpannor där metallskrot stannar kvar 

på bottenplattan och måste städas ut, annars sätter askutmatningen igen. Det har även förekommit 

att primärluftdysor satts igen på grund av metallsmältor innehållande zink och/eller aluminium.  

I rosterpannor har problem förekommit, vid höga temperaturer på rosten, där metallfraktioner har 

smält och täppt igen lufthålen. (Andersson & Tullin, 1999)  

Från de anläggningar där returträflis ingår som en mindre del i bränslemixen har inga påtagliga 

beläggnings- eller korrosionsproblem rapporterats. I de fall beläggningar har uppstått var det svårt 

att avgöra hur returflisen spelat in. Då andelen returflis i bränslemixen ökar upp emot 100 % framstår 

beläggningstendensen tydligare. (Andersson & Tullin, 1999) Zinkhalterna i fluidbäddens beläggningar 

är dock lägre än i rosterpannans (Henderson, o.a. 2006). 

2.3.4.1 Beläggningar 

Beläggningsbildning på värmeöverförande ytor är ett av de mest påtagliga problemen vid 

förbränning av returträflis. Beläggningarna växer mycket snabbare än vid eldning av skogsflis i samma 

panna under motsvarande förhållanden. Beläggningar verkar uppstå oavsett panntyp, medan 

konsekvenserna av beläggningsbildningen varierar beroende på de värmeöverförande ytornas 

dimensionering och geometri. På murade ytor i eldstaden har det i många fall bildats tjocka 

beläggningar och högre upp i eldstaden kan väggarna bli täckta av ett hårt, tunt beläggningsskikt.  De 

beläggningar som bildas är korrosiva inom ett bredare temperaturintervall än de beläggningar som 

bildas vid förbränning av skogsflis. Detta gör att korrosionsproblemet vidgas även till 

värmeöverförande ytor med stål av lägre legeringsgrad, till exempel eldstadsväggar och 

primäröverhettare. (Harnvie & Olvstam, 2001)    

Mätkampanjer med beläggningssond i olika anläggningar har visat att den initiala 

beläggningstillväxten är cirka 2-4 gånger, ibland upp till 8 gånger, snabbare vid RT-fliseldning jämfört 

med skogsflis vid 540 °C yttemperatur. En förklaring till den snabba beläggningstillväxten är att RT-flis 

innehåller mer klor och svavel än skogsflis. Andra metaller som förekommer i RT-flis t.ex. zink och bly 

kan också spela en roll för smältegenskaperna hos beläggningen och därmed tillväxthastigheten. 

(Andersson & Tullin, 1999) Höga halter av zink är en av orsakerna till de ökande problemen med 

beläggningsbildning och korrosion vid förbränning av RT-flis. (Berg, o.a., 2003) 

I litteraturen finns indikationer på att det kan finnas fördelar med att elda RT-flis i fluidbäddpannor i 

jämförelse med rostpannor. Det har visat sig att både beläggningarna och flygaskan i en 

fluidbäddpanna innehåller mindre andel zink jämfört med vad man får i en rostpanna. Detta kan vara 

bra att tänka på vid nyprojektering eller som beslutsunderlag när RT-flis skall börja förbrännas i en 

befintlig anläggning. (Berg, o.a., 2003) 

Överhettarna täcks av beläggningar som kan bli tjockare än tubdiametern. Detta minskar 

värmeöverföringen till överhettarna och även tryckfallet i pannan kan öka. I vissa fall förekommer 

omfattande beläggningstillväxt och igensättning på ekonomiserytor. Beläggningar och korrosion 

orsakar stora kostnader för anläggningsägare. Kostnaderna uppstår på grund av sänkt tillgänglighet 

för pannans produktion, eftersom den återkommande måste stoppas för rengöring och genom att 

verkningsgraden minskar. Även underhållsinsatserna i sig är resurskrävande. (Harnvie & Olvstam, 

2001)    
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2.3.4.2 Korrosion 

De främsta orsakerna till höga korrosionshastigheter på överhettarna är erosion, höga temperaturer 

och beläggningsbildning. Miljön runt överhettarna kan variera kraftigt beroende på vart i pannan de 

är placerade. Rökgasernas temperatur, sammansättning och partikelinnehåll skiljer sig åt i olika delar 

av pannan. De överhettare som sitter närmast eldstaden utsätts för de högsta temperaturerna och 

partikelinnehållet och är därför de mest utsatta. De haverier som inträffar sker ofta i områden nära 

sotblåsare eller på de tuber som sitter först i rökgasflödet, vilka i de flesta fall har de högsta 

materialtemperaturerna. Om överhettarna sitter direkt ovanför eldstaden utan något tomdrag 

emellan är risken för erosionsskador stor. Även sotblåsning i sig kan leda till erosionsskador på 

tuberna.(Stålenheim & Hendersson, 2004) 

Val av material till överhettare och eldstadsväggar har blivit viktigare i samband med att mer 

problemfyllda bränslen används. Man bör välja ett mer korrosionståligt material till de mest utsatta 

delarna medan ett billigare material kan väljas till resten av överhettarna. Ytor som utsätts för 

erosion kan behöva extra skydd i form av utbytbara tubskydd, t.ex. vid sotblåsare. (Henderson, o.a. 

2006) 

2.3.4.3 Askkvalitet 

På grund av höga tungmetallhalter i RT-flis kan inte askan återföras till skogsmark. Detta gäller även 

vid sameldning med t.ex. skogsflis (Andersson & Tullin, 1999). De alternativ som finns för askan är 

deponi eller att använda den som täckmaterial på till exempel gamla soptippar. Deponikostnaden är 

idag väldigt hög, bara skattesatsen för deponering av farligt avfall är 435 kr/ton (Skatteverket, 2014) 

och kostnader upp emot 1000 kr/ton är inte ovanligt. Man försöker därför att hitta andra billigare 

alternativ som till exempel konstruktionsmaterial i vägbyggen.   

Askanalyserna indikerar att zink koncentreras till bottenaskan vid förbränning i fluidbäddpannor och 

till flygaskan vid förbränning i rostpannor. Även alkali har visat sig anrikas i bottenaskan vid 

fluidbäddförbränning. En möjlig förklaring till detta är att zink och alkali reagerar med bäddmaterialet 

under bildande av silikater. (Henderson, o.a. 2006)  

2.3.5 Emissioner - rökgasrening  

De avvikelser som anges här gäller utsläpp vid eldning av returflis jämfört med skogsflis. Den 

generella trenden är att SO2 och HCl ökar något vid returfliseldning. SO2-emissionen kan öka till 

omkring 20-30 mg/MJ vid förbränning av 100 % RT-flis medan den för skogsflis ofta ligger under 5 

mg/MJ. För NOx och CO har man inte hittat någon typisk skillnad mellan RT-flis och skogsflis. Utsläpp 

av tungmetaller via rökgasen är oftast något högre för RT-flis men den är såklart beroende av 

effektiviteten hos stoftavskiljningsutrustningen. (Andersson & Tullin, 1999) 

2.4 Aktuella sameldningsbränslen och additiv 
Eftersom returträ är ett besvärligt bränsle att elda och kan ge upphov till en del driftproblem samt att 

det kan bli brist på bränslet undersöktes några möjliga sameldningsbränslen och additiv. De bränslen 

som finns beskrivna i detta kapitel kan hjälpa anläggningsägaren att minska risken för driftproblem 

och täcka upp vid bränslebrist. Additiven kan förbättra miljön i pannan och därmed minska risken för 

driftproblem. 
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2.4.1 Städbark 

Bark och städbark är en biprodukt från sågverks- och massaindustrin. Städbark är bark som kan 

innehålla en del mindre föroreningar så som stenar och sand, eller innehålla en mindre andel avkap 

eller annat trädbränslesortiment (Neova, 2014). Städbark lossnar vid hantering av timmer före 

sågning och består ofta av långa barkremsor (Vida 2014). Städbarken är känslig för yttre påverkan då 

den lätt tar åt sig fukt och föroreningar från omgivningen.  

Den mesta mängden av barken används i massabrukens egna barkpannor men stora delar säljs 

vidare till olika värme-och kraftvärmeverk. Barrbarken är vanligast som bränsle eftersom den är mer 

lätthanterlig än bark från lövträd. (Strömberg & Herstad Svärd, 2012) 

Askhalten i bark är ofta hög, speciellt för städbark och kan variera kraftigt från cirka 1-6 vikts-%. 

Eftersom askhalten är högre ökar mängden av bl.a. de besvärliga ämnena kalium och natrium. Askan 

innehåller även en hel del kalcium som lätt reagerar med svavel i en fluidbäddpanna. Detta gör att 

klor och alkali som finns i bränslet riskerar att bilda korrosiva alkalikloridbeläggningar på tuber i 

konvektionsdelen.  Hanteringen av bark och stamved har stor betydelse för barkens askinnehåll, till 

exempel kan grus och jord följa med om barken lagras på grusplan eller om stamveden släpas på 

marken. Även barkens styckesstorlek varierar och detta påverkar hur bränslet fungerar i pannan. Det 

är de grövsta och de finaste fraktionerna som ger upphov till mest problem. De grova och långa 

barkbitarna kan fastna i bränsleskruvar och transportörer och kan vara svåra att förbränna 

fullständigt. De finaste partiklarna riskerar istället att ryckas med i rökgaserna och blir oförbrända. De 

oförbrända partiklarna ökar andelen oförbränt i flygaskan och kan skapa beläggningar på 

värmeöverförande ytor. Beläggningarna kan sedan ge upphov till korrosion. (Strömberg & Herstad 

Svärd, 2012)  

2.4.2 Spån 

Spån är ett rent trädbränsle och det är mestadels sågspån och kutterspån som används som 

biobränsle i förbränningsanläggningar. Kutterspån används dock oftast till pelletstillverkning och 

därmed i mindre pelletspannor.  

Obehandlat sågspån har vanligtvis en fukthalt på 50-60 % men kan vid behov torkas till önskad 

fukthalt (Strömberg & Herstad Svärd, 2012). Fukthalten är relativt konstant över året vilket gör det 

lättare att uppskatta dess egenskaper i förväg. Att fukthalten ligger på en jämn nivå gör att det inte 

ställs lika stora krav på att pannan skall klara av variationer i bränslet om endast sågspån används. 

Sågspån har en homogen form och lågt askinnehåll vilket gör det lämpligt att användas som ensamt 

bränsle i pannor anpassade för spåneldning, men som även är fördelaktigt vid användning i 

bränsleblandningar. (Stridsberg, S. 1992) 

Eftersom spån har en hög halt finkorniga partiklar finns risken att delar av bränslet rycks med i 

luftflödet i fluidiserade bäddar och förbränns senare i pannan eller förblir oförbränt. Dessa finkorniga 

partiklar kan resultera i beläggningar på värmeöverförande ytor samt en större andel oförbränt i 

askan. (Stridsberg, S. 1992) 

Hanteringsmässigt finns det inga direkta problem med sågspån, det går bra att lagra och blandas väl 

med andra bränslen i bränsleblandningar. Vissa problem kan däremot uppstå i inmatningsdelen om 

spån blandas med andra styckebränslen. De olika stora bränslesorterna separeras från varandra och 

på så vis kan omblandningen försämras. (Stridsberg, S. 1992)   



9 
 

2.4.3 Torv 

Torv består av döda växter som förmultnat under fuktiga förhållanden, dvs. med låg eller ingen 

syretillförsel. I Sverige anses torv av många vara ett biobränsle medan EU:s system för utsläppsrätter 

jämnställer den med fossila bränslen. Detta skapar problem för de svenska kraftvärmeverken då 

torven ger gröna elcertifikat men ingår i EU:s utsläppsrättshandel för CO2. Den årliga skörden av 

energitorv i Sverige är 3,5 miljoner kubikmeter. (Strömberg & Herstad Svärd, 2012) 

Torv har två huvudanvändningsområden, energitorv och odlingstorv. Energitorv används som bränsle 

i förbränningsanläggningar medan odlingstorven används som jordförbättring.  

Fukthalten i torv är mellan 10 -50 % beroende på vilken skördemetod som använts. Askhalten kan 

variera mellan 3 till 10 % där medelvärdet från de många olika torvtäkterna är 4,3 %. Torv innehåller 

relativt mycket svavel och en del av svavlet absorberas av alkali och kalcium i bränsleaskan. Detta gör 

torv till ett bra samförbränningsbränsle eftersom det minskar risken för korrosiva beläggningar 

genom att bilda alkalisulfat istället för alkaliklorid. Detta kan även minska risken för 

bäddagglomerering i fluidbäddspannor. (Strömberg & Herstad Svärd, 2012)  

2.4.4 Rötslam 

Rötslam bildas när det kommunala avloppsvattnet renas i reningsverken och i de flesta fall genom ett 

efterföljande rötningssteg. Sammansättningen påverkas av de ingående vattenströmmarna, de 

ingående reningsstegen och vilka kemikalier som använts vid reningen. (Strömberg & Herstad Svärd, 

2012)   

Idag sker ingen storskalig förbränning av rötslam i Sverige men olika försök med samförbränning av 

slam och biobränsle har visat att rötslam är ett bra additiv för att minska askrelaterade 

driftsproblem. De driftsproblem som kan minskas är till exempel bäddagglomerering i 

fluidbäddpannor och bildandet av korrosiva beläggningar på överhettartuber. (Strömberg & Herstad 

Svärd, 2012) 

Kommunalt slam klassas som avfall och har därmed samma regler för förbränning som RT-flisen men 

rötslammet är inte berättigat till elcertifikat. Eftersom rötslam idag inte är ett kommersiellt använt 

bränsle studeras det endast som en möjlig tillsats för en framtida anläggning. (Strömberg & Herstad 

Svärd, 2012)    

Rötat kommunalt slam har ofta en hög fukthalt ca 70-80 % och innehåller mycket aska, ca 40-55 % av 

torrt bränsle. Den brännbara substansen (torrt, askfritt) liknar biobränsle med undantag för svavel- 

och kvävehalterna som är högre, 1-3 % svavel och 6 % kväve (torrt, askfritt). Den höga svavelhalten 

är positiv vid samförbränning med andra bränslen då svavlet kan reagera med alkalimetaller och 

bilda alkalisulfater, detta kan förhindra bildandet av korrosiva beläggningar på tuberna. Slammet 

innehåller även mycket fosfor, cirka 3-4 % av torrsubstans. Fosfor har också visat sig kunna reagera 

med alkali och därmed ersätta klor i beläggningar vilket minskar risken för korrosiva beläggningar. 

(Strömberg & Herstad Svärd, 2012) 

2.4.5 Svaveltillsats 

Det är sedan tidigare väl känt att svavel i bränslet förhindrar klor att bilda kladdiga och korrosiva 

föreningar tillsammans med kalcium, alkalimetaller och tungmetaller (zink och bly). Svavlet bildar 

istället sulfater med dessa ämnen. Sulfater anses vara mindre korrosiva och ger torrare och mer 

lättsotade påslag än mottsvarande klorider. Genom att förhindra kloret att bilda metallklorider 
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stannar klor i gasfas i form av HCl. En stor mängd HCl i rökgasen kan vara ett miljöproblem och orsaka 

lågtemperaturkorrosion, men det anses normalt inte ge upphov till korrosion i de varmare delarna av 

pannan. (Brodén, H. 2008) 

Svavel kan tillsättas i en panna på olika sätt och i olika former. Det kan tillsättas i elementär form till 

bränslet, genom sulfatinsprutning eller som SO2 i gasfas till förbränningsluften. Ett annat alternativ är 

att samelda med ett bränsle med hög svavelhalt till exempel torv, rötslam eller gummiklipp. Tillsats 

av svavel har visat sig reducera halterna av KCl i gasfas vilket minskar riskerna för beläggningsbildning 

och korrosion på överhettarytor. (Berg, o.a., 2005) 

När svavel tillsätts som ett additiv har insprutning av flytande svavellösning visat sig vara effektivt 

eftersom det då direkt bildas SO3, vilket tros vara den aktiva svavelformen. Vid tillsats av SO2 eller 

granulärt svavel måste det först reagera med syre för att bilda SO3. (Berg, o.a., 2005) Vattenfall 

marknadsför genom produktnamnet ”ChlorOut” ett svaveladditiv av ammoniumsulfat som visat sig 

fungera bra (Brodén, H. 2008). 

2.5 Blandning av bränslen 
I de flesta förbränningsanläggningarna i Sverige eldas en blandning av bränslen. Vissa bränslen som 

till exempel träpellets/briketter, halm, tallbecksolja och animaliska- och vegetabiliska fetter kan dock 

eldas utan att blandas. En viktig orsak till att blanda bränslen är för att få ett jämt värmevärde. Hur 

blandningen utformas beror ofta på tillgång och pris men även på erfarenhetsmässiga bedömningar 

av de ingående bränslena. Pannans design och matningsutrustning kan också avgöra vilka bränslen 

som kan blandas och användas i anläggningen.  

Det finns några viktiga parametrar att tänka på när man gör bränsleblandningar: 

 En väl omblandad bränsleblandning är viktigt för att uppnå en stabil förbränning, undvika lokala 

sintringar, utnyttja respektive bränsles positiva egenskaper och för att få effekt av svavelrika 

bränslen som kan minska korrosion och påslag. 

 Bränslets form och partikelstorlek bör vara relativt lika för att förenkla vid inmatningen av 

bränslet. 

 Fukthalten för de ingående bränslena bör vara lika och inte överstiga 60 % i pannor utan 

rökgaskondensering. (Strömberg & Herstad Svärd, 2012) 

2.6 Förbränningsanläggningar 
Här ges några generella beskrivningar om de tre olika panntyperna rosterbädd, bubblande 

fluidiserande bädd (BFB) samt cirkulerande fluidiserande bädd (CFB). Rosterpannor dominerar i små 

anläggningar, upp till 10-15 MW (Wigren, Jirjis, & Jonsson, 1993). Fluidiserande bäddar kräver större 

pannor för att vara ekonomiska och används framförallt i större biobränsleeldade anläggningar, från 

20 MW och uppåt. För avfall dominerar rosterpannor, mycket beroende på kraven på bränslets 

storlek. I en rosterpanna kan det förbrännas utan förbehandling medan det för en fluidbädd behöver 

malas eller krossas till mindre bitar. (Naturvårdsverket, 2014) 

Något som kan förbättra möjligheterna att använda torrare bränslen är om det finns rökgasåterföring 

till pannan. Rökgasen tillförs då i pannans lufttillskottssystem, vilket minskar syreöverskottet. Detta 

gör det möjligt att i ett mer kontrollerat förlopp förbränna torrare bränslen.  
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Om pannan är utrustad med rökgaskondensering kan det begränsa användningen av torra bränslen 

eftersom rökgaskondensering innebär att fukten i rökgaserna tas tillvara i en process för att utvinna 

ytterligare energi. Torra bränslen kan då ge ett sämre utbyte eftersom fukthalten är lägre. (Wigren, 

Jirjis, & Jonsson, 1993) 

2.6.1 Rosterpanna  

En rosterpanna kan ha en fast eller rörlig roster, en rörlig roster är vanligast i pannor där effekten är 

mer än 2 MW. En panna med fast roster är känsligare för föroreningar och de mindre pannorna eldas 

därför oftast med förädlat bränsle, t.ex. pellets. (Wigren, Jirjis, & Jonsson, 1993) 

Kvalitetskraven på trädbränslen är främst en homogen fraktionsfördelning utan alltför små partiklar, 

ej under 10 mm. Fukthalten bör ligga mellan 35-50 %. Om bränslet är för fuktigt eller innehåller 

större bränslebitar blir inte förbränningen fullständig vilket ger ett dåligt energiutfall. Krossat bränsle 

med flikade kanter kan bilda klumpar på bädden i pannan, vilket också resulterar i dålig förbränning. 

Det är därför bäst med skarpt huggen flis. Avfallsbränsle så som hushållsavfall går att förbränna utan 

förbehandling. Relativt sett har större rosterpannor högre tolerans. (Wigren, Jirjis, & Jonsson, 1993) 

En rosterpanna illustreras i Figur 1. 

 

Figur 1. Illustration av en rosterpanna. (Wigren, Jirjis, & Jonsson, 1993) 

2.6.2 Bubblande och cirkulerande fluidiserande bädd 

I pannor med fluidiserande bädd blandas bränslet med sand i botten av pannan och luft blåses på 

materialet underifrån. Detta får bädden att sväva i pannan och bränslet blandas med den varma 

sanden. Den varma sanden hjälper till att hålla en konstant temperatur i pannan och värmer bränslet 

innan det antänds. I en bubblande bädd är hastigheten lägre vilket gör att sanden och 

bränslepartiklarna stannar kvar i bädden. När bränslet är fullständigt förbränt är bränslepartiklarna 

så pass små att de följer med gasströmmen genom konvektionsdelen och ut genom rökgasreningen. 

Figur 2 visar en bubblande fluidiserande bädd (BFB). 
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Figur 2. Panna med bubblande fluidiserade bädd. (Wigren, Jirjis, & Jonsson, 1993) 

I en cirkulerande bädd dras sanden med genom hela förbränningsrummet fram till en cyklon där de 

oförbrända partiklarna och sanden kyls och återförs till botten av bädden. Det fullständigt förbrända 

stoftet följer med gasströmmen ut till konvektionsdelen och rökgasreningen. En cirkulerande 

fluidiserande bäddpanna kan ses i Figur 3. 

Fluidiserande bäddpannor är robusta panntyper som klarar en ojämn fraktionsfördelning bättre än 

andra typer, även om homogent bränsle förbättrar energiutbytet. Fukthalten för denna panntyp bör 

ligga mellan 35-55 % medan fraktionsfördelningen bör vara mellan 3-50 mm. Viss andel partiklar 

under 3 mm kan tillåtas men en alltför stor andel finfraktion kan medföra att förbränningen sker för 

högt i pannan. Detta kan i sin tur öka utsläppens miljöpåverkan och risken för beläggningsbildning på 

konvektionsdelarna i pannan. (Wigren, Jirjis, & Jonsson, 1993) 
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Figur 3. Panna med cirkulerande fluidiserande bädd. (Wigren, Jirjis, & Jonsson, 1993) 

2.7 Nyckeltal 
Nyckeltal kan användas för att utvärdera ett bränsles eller en bränsleblandnings egenskaper och 

förklara varför de ger upphov till askföreningar som innehåller salter med kladdande och korrosiva 

egenskaper. De är empiriskt och teoretiskt framtagna och testade kvoter som kan tala om vilka 

problem ett bränsle kan ge upphov till. Enligt den teoretiska tolkningen är de flesta nyckeltalen 

baserade på ett syra-bas-begrepp tillämpat på askor. Detta begrepp kallas för Lewis-konceptet och 

bygger på att syror är mottagare av koordinerade elektronpar och baser delar med sig av 

koordinerade elektronpar. (Strömberg & Herstad Svärd, 2012) 

Nyckeltalen används främst till kvalitetsjämförelser mellan bränsleleverantörer och i utformningen 

av mätbara bränslekvalitetsspecifikationer. De kan också vara ett användbart verktyg i 

processtekniskt utvecklingsarbete men då krävs större förståelse för varför nyckeltalen är 

formulerade som de är. Nyckeltal kan därför användas för att beskriva ett bränsles benägenhet att 

skapa ämnen som kan ge upphov till problem i en förbränningsanläggning. Några exempel på sådana 

problem är beläggningar, korrosion och sintring av bränslebädden.  Nyckeltalsberäkningarna utförs 

på molbasis och beräknas med hjälp av ett bräkningsverktyg framtaget i samband med 

bränslehandboken. (Strömberg & Herstad Svärd, 2012)  

Bland dessa nyckeltal har de som anses ge mest information valts ut, dessa beskrivs nedan och 

används vidare i detta projekt för att föreslå en bränsleblandning som kan minska risken för problem 

i pannan samt hålla nere bränslepriset. 
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De nyckeltal som är relevanta för att prediktera en potentiell risk för uppkomst av problem i den 

nedre delen av pannan, främst sintring och agglomeration är: Alkalinitetstal 1b och Alkaliandelen, 

dessa beskrivs nedan. (Öhman, M. 2013) 

2.7.1 Alkalinitetstal 1b 

Alkalinitetstal 1b är kvoten mellan de basiska och sura askkomponenterna, dock är endast 

alkalimetallerna (Na och K) med bland de basiska askkomponenterna i täljaren.  Alkalinitetstal 1b 

beräknas enligt: 

      

                   
 

Alkalinitetstal 1b används för att ge ett riskområde för sintring i FB-pannor och det är endast de 

lågflyktiga sura oxiderna som tas med i beräkningarna, klor och svavel räknas inte med. Kvoten 

beskriver andelen basiska oxider som kan vara bundna till sura föreningar i askan. Värden >>1 skall 

tolkas som en kraftig varningssignal om att risken för bäddsintring är hög då en stor del av de basiska 

oxiderna skulle kunna förångas och reagera med sura gaskomponenter till exempel HCl och bilda KCl. 

(Strömberg & Herstad Svärd, 2012) 

2.7.2 Alkaliandel 

Alkaliandelen visar de lättrörliga alkalimetalloxiderna som andel av samtliga basiska metalloxider. En 

låg andel kan ge ett visst skydd men är ingen säkerhetsgaranti. Värden över 0,5 skall tas som ett 

varningstecken. Det är speciellt viktigt om Alkalinitetstal 1b är högt eftersom detta indikerar att det 

kan finnas ett överskott av lätt förångningsbara alkalimetaller som kan bilda alkaliklorider. 

(Strömberg & Herstad Svärd, 2012) Alkaliandelen beräknas enligt: 

      

                        
 

2.7.3 Sulfateringstalet 

De nyckeltal som används för att försöka förutse problem som kan uppstå i de övre delarna av 

pannan dvs. överhettar och konvektionsdelarna, är: Sulfateringstalet, S/Cl kvoten och kalciumkvoten. 

(Öhman, M. 2013) 

Sulfateringstalet visar svavlets och klorets förmåga att binda metaller, främst alkalimetaller men även 

kalcium. Ett högt värde på sulfateringstalet (minst >1) brukar anses vara bra eftersom det visar på att 

all alkaliklorid kan sulfatiseras, åtminstone teoretiskt.  Däremot är det troligen värden <1 som ger 

bäst tolkningar, det säger att inte ens teoretiskt kan all alkaliklorid sulfatiseras. Detta innebär i 

praktiken att även om påslag i övre delen av pannan, som initieras av alkaliklorid, kan sulfatiseras 

kommer troligen nya klorider bildas tidigare i pannan. Dessa kan i sin tur angripa andra ytor i 

anläggningen. Farliga och ofarliga områden för sulfateringstalet är svåra att specificera då det är 

väldigt processberoende. Sulfatering av alkalimetaller brukar gynnas av ett högt sulfateringstal. Man 

bör även ha i åtanke att kalcium kan ha en inverkan som inte direkt kan utläsas i sulfateringstalet. Ett 

överskott på kalcium kan adsorbera svavel som då inte kan användas till att sulfatisera alkaliklorider. 

Man bör alltså även kontrollera kalciumnivån tillsammans med sulfateringstalet för att förbättra 

förutsättningarna. (Strömberg & Herstad Svärd, 2012) Sulfateringstalet beräknas enligt:     
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2.7.4 S/Cl 

Molförhållandet mellan svavel och klor, S/Cl används för att se om det finns tillräckligt stort överskott 

på svavel för att minska bildandet av alkaliklorider och därmed minska korrosionsriskerna. I 

litteraturen föreslås att molförhållandet skall vara minst 4,0, även om det räcker med ett förhållande 

på 2,0 under vissa omständigheter. Ett molförhållande av S/Cl >4 anses därför vara en icke korrosiv 

bränsleblandning medan med ett förhållande på mellan 2-4 anses korrosiviteten bero på 

förbränningsparametrar och pannkonstruktion. Ett molförhållande för S/Cl <2 ger hög risk för 

klorinducerad korrosion. (Brodén, H. 2008) Erfarenheter från tester och anläggningar har visat att 

värden mellan 2-4 minskar risken för klorinducerad korrosion. Teoretiskt räcker det om S/Cl > 0,5 

men det finns många andra grundämnen som vill reagera med svavel, till exempel kalcium. (Brodén, 

H. 2008) På grund av biobränslenas höga kalciuminnehåll krävs därför i praktiken ett överskott på 

svavel. Man bör dock vara försiktig med att enbart använda detta molförhållande för dessa 

bedömningar. Antagandet gäller endast så länge det finns överskott på alkali jämfört med svavel och 

klor samt att det inte finns kalcium som kan adsorbera svavlet. (Strömberg & Herstad Svärd, 2012) 

2.7.5 Kalciumkvoten 

Molförhållandet mellan kalcium och svavel, Ca/S, i bränslet visar om man kan förvänta sig 

egenadsorption av svavel i eldstaden i en FB-panna. När bränslen med hög svavelhalt, så som torv 

eller kol, eldas är det önskvärt med en viss avsvavling och ett högt Ca/S värde är att föredra. För 

bränslen med låga halter svavel är det däremot negativt med höga värden eftersom risken för 

bildning av alkaliklorider ökar. Eftersom kalcium reagerar med svavlet minskar mängden svavel som 

kan reagera med kloriderna. Om hänsyn tas till att kalcium även reagerar med fosfor fås förhållandet:  

  

      
 

Detta visar på överskott av kalcium jämfört med svavel och fosfor och risken för egenadsorption av 

SO2 i bränslet. När man vill reducera klorhalten i beläggningar med hjälp av svaveltillsats eller 

samförbränning med svavelrikt bränsle kan ett högt Ca/(S+1,5P) innebära att effekten av 

svaveltillsatsen minskar. En hög kalciumkvot innebär därmed att det kan krävas en högre S/Cl-kvot 

för att den positiva effekten av svavel inte ska utebli. Gynnsamma värden är kvoter mindre än 1. 

(Strömberg & Herstad Svärd, 2012) 
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3 Metod 

3.1 Förutsättningar för anläggningen  
I detta kapitel beskrivs hur fjärrvärme- och elproduktionen i Östersundsnätet går till idag och hur den 

skulle kunna komma att ändras genom införandet av en ny anläggning. Jämtkraft upphör att erhålla 

elcertifikat för elproduktionen i det befintliga kraftvärmeverket vid årsskiftet 2014/2015. Detta 

innebär att Jämtkraft kommer att minska produktionen i kraftvärmeverket och stänga av det tidigare 

inför sommaren. Det är därför intressant att undersöka om ett nytt kraftvärmeverk med nya 

elcertifikat kan vara lönsamt. 

3.1.1 Dagens anläggningar i Östersund 

Östersunds Fjärrvärme AB (ÖFAB) bildades 1974 med Östersunds kommun som huvudägare och 

Jämtlandskraft AB (JKAB) som minoritetsägare. 1989 fusionerades ÖFAB och JKAB och bytte namn till 

Jämtkraft AB, i och med detta kom även Krokom och Åre kommun in som delägare i företaget. Under 

70- och 80-talet upprättades en rad olika produktionsanläggningar på olika platser runt om i 

Östersund. I december 2002 togs det nya kraftvärmeverket i drift. I kraftvärmeverket förädlas 

jämtländskt biobränsle till el och fjärrvärme. (Jämtkraft AB, 2014) 

Lugnviksverket är Jämtkrafts bas för värmeproduktion i Östersund, här produceras största delen av 

den värme som används i staden. Lugnviksverket består av tre pannanläggningar med två 

rökgaskondensorer och en turbin för elproduktion. Här finns även huvudkontoret för Jämtkraft 

värme. Runt om i staden finns reservpannor som kan användas vid problem i kraftvärmeverket och 

för spetslastproduktion. Tabell 1 nedan visar Jämtkrafts värmeanläggningar i Östersund.  

Tabell 1. Jämtkrafts anläggningar i Östersund (Wiklund, D. 2014) 

Anläggning Effekt värme[MW] Rökgaskondensering [MW] El [MW] 
Lugnvik 

Biobränsleeldat kraftvärmeverk 80 30 45 
Biobränsleeldad hetvattenpanna 1 25 

8 
 

Biobränsleeldad hetvattenpanna 2 25  
    
Biobränsleeldad hetvattenpanna 4 
Minnesgärde 

25 3 
 

 

Oljeeldade hetvattenpannor 
Minnesgärde 75   
Öneberget 26   
Torvalla 6   
Odensala 10   
Körfältet 15   
Göviken 6   
Brunflo 3,5   

 

Under revision av kraftvärmeverket, som sker på sommaren, produceras fjärrvärmen av de 

biobränsleeldade hetvattenpannorna i Lugnvik och Minnesgärde. Utöver 

värmeproduktionsanläggningarna finns en ackumulatortank som rymmer 26 miljoner liter hetvatten 

eller ca 1500 MWh (Selander, K. 2014). En ackumulatortank ger flera olika fördelar i samband med 

fjärrvärmeproduktion. Möjligheten att lagra värme gör att elproduktionen kan ökas eftersom 
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överskottsvärmen som produceras kan ackumuleras till nästkommande dag. En annan fördel är att 

elproduktionen kan styras så att den sker då priserna är som högst. Ackumulatorn kan även användas 

som en reserv vid exempelvis ett driftstopp. En annan fördel är att anläggningarna kan köras på full 

last under en längre tid. Detta leder till ökad verkningsgrad, lägre emissioner och mindre 

komplikationer för exempelvis driftspersonal.  

Jämtkraft har även en anläggning som tar reda på deponigas från en soptipp, denna används i en 

gasmotor för att producera el och värme och de tar även reda på spillvärme från avloppsvattnet. 

Dessa anläggningar producerar väldigt lite värme och el och finns med i beräkningarna för den totala 

värmeproduktionen i östersundsnätet men de redovisas inte i denna rapport.    

Det finns idag några flaskhalsar i överföringen av värme till vissa stadsdelar i Östersund. Om staden 

fortsätter att utvecklas söderut med nya fjärrvärmekunder krävs en förstärkning av 

fjärrvärmeledningen mellan Fagerbacken och Odensala. 

Begränsningen i fjärrvärmeledningen från Lugnvik mot Östersund samt mellan Fagerbacken och 

Odensala innebär att den maximala effekten som kan produceras i Lugnvik inte kan matas ut på nätet 

alla dagar. Det är redan idag problem de kallaste dagarna att överföra värmeeffekten vid full last. En 

ny panna på 30 MW värme skulle öka detta problem eftersom mer av den värme som behövs 

produceras i Lugnvik. Det tryckfall som uppstår gör att pannorna i Lugnvik inte går att köra fullt och 

detta medför att olja behövs för värmeproduktion i de södra delarna av staden och för 

spetslastproduktion. Den maximala effekten som kan överföras från Lugnvik till Östersund är ungefär 

160 MW. Samtidigt behövs ungefär 20 MW i Lugnvik och Ås, som ligger åt andra hållet. Den 

maximala överförbara effekten från Lugnvik i befintliga ledningar skulle därmed vara 180 MW. Med 

en ny panna ökar den maximala teoretiska effekten i Lugnvik till 190 MW (utan RGK på RT-pannan) 

vilket innebär att ca 5 % av den teoretiska effekten inte kan överföras dessa dagar. I praktiken kan 

pannorna inte producera 190 MW eftersom rökgaskondensorerna tappar kapacitet när 

returtemperaturen stiger vid kall väderlek. (Selander, K. 2014)  

Dessa begränsningar i ledningsnätet innebär att oljepannor placerade mer centralt i staden kommer 

att behöva användas för att klara värmeleveranserna söderut de kallaste dagarna, vilket medför att 

mer olja används i produktionen. (Selander, K. 2014) Genom att placera anläggningen i den södra 

delen av staden kan detta undvikas. Däremot behövs även vid den föreslagna nya placeringen en 

uppgradering av den befintliga fjärrvärmeledningen göras. Det behövs dock inte en lika lång 

dragning, en 2 km lång ledning med dimensionen 300 mm (DN300) kostar i detta fall 12 miljoner kr 

(Jönses, A. 2014).  

3.1.1.1 Bränslelager och krossen 

Jämtkraft har vid anläggningen i Lugnvik ett stort bränslelager och ett system för hanteringen av 

detta. Biobränsle levereras med lastbil eller traktor med släp, varje leverans vägs och prover av 

bränslet tas ut. Det finns även ett lager av brännved dvs. hela timmerstockar som ratats av sågverks- 

och massaindustrin som flisas upp och används som bränsle.  

Returträ levereras till Jämtkraft både som obehandlat och skrymmande eller som färdigt bränsle, 

d.v.s. krossat eller flisat. Det obehandlade bränslet krossas i den egna krossanläggningen och en 

magnetavskiljare sorterar bort det mesta av de magnetiska metallföroreningarna. Ofta krossas även 

det färdiga bränslet då det kan innehålla stora bitar och för att skilja ifrån mer metallskrot (Englund, 
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G. 2014). Även städbarken körs genom krossen då den kan innehålla stora bitar. En lastmaskin matar 

krossen med okrossat material och en annan lastmaskin flyttar det krossade materialet och lägger 

det i lagerstackar eller direkt i inmatningsfickan. 

3.1.2 Anläggningens storlek 

Anläggningens storlek bestämdes tidigt till tre olika fall: en 30 MW hetvattenanläggning, en 40 MW 

kraftvärmeanläggning och en hetvattenanläggning på 24 MW. Alla nya anläggningar skall eldas med 

100 % returträflis (RT-flis) så långt det är möjligt. Tillgången på billig RT-flis är god upp till 200 GWh, 

för större behov ökar priset något enligt Jämtkraft (Vestun, J. 2014). I de fall det råder brist på RT-flis 

kan något annat billigt bränsle användas, ett exempel är städbark. Torv är ett annat bränsle som har 

goda samförbränningsegenskaper vilka kan minska driftproblem i pannan och undersöks därför som 

ett alternativt sameldningsbränsle. Det antas alltså att RT finns tillgängligt även för kraftvärmeverket 

eller att ett annat billigt bränsle, t.ex. städbark används för det resterande behovet.       

Alla dessa alternativ kan ersätta minst en av de äldre biobränsleeldade hetvattenpannorna rent 

effektmässigt men eftersom de används så sällan blir det svårt att motivera ett byte av en panna. 

Panna 1 är den panna som eventuellt kan komma att behöva ersättas först i framtiden, det är en CFB 

panna som byggdes för 30 år sedan. Pannan är konstruerad för 25 MW men man vågar i dagsläget 

inte köra den mer än 20 MW kontinuerlig last. Pannan användes 2013 endast under sommaren när 

kraftvärmeverket stod stilla. Den behövs dock även vissa riktigt kalla vinterdagar för 

topplastproduktion. Dessa dagar eller kanske rent av timmar skulle det däremot gå att köra 

oljepannor istället. Panna 1’s drifttid var under 2013 endast 1821 timmar och produktionen var 

21 800 MWh inklusive rökgaskondensering. (Selander, K. 2014) Drifttiden kommer att öka något 

efter årsskiftet 2014/2015 då Jämtkraft planerar att minska drifttiden i kraftvärmeverket och ersätta 

den med de gamla pannorna. Drifttiden i P1 kan då komma att ökas med ungefär 4 veckor vilket 

skulle ge en drifttid på 2493 timmar, värmeproduktionen blir då ungefär 30 000 MWh (Wiklund, D. 

2014). En jämförande investeringskalkyl gjordes där P1 ställdes mot en likvärdig ny anläggning eller 

ett kraftvärmeverk enligt fall 2. Läs mer om detta i kapitel 3.4.4 Byte av Panna 1 

De gamla pannorna används inte alltid samtidigt och en ny anläggning kan därför överta produktion 

och drifttid även från endera P2 eller P4 vissa dagar men den kan inte ersätta dessa pannor 

effektmässigt de dagar de körs samtidigt på max effekt. Under 2013 kördes dock bara de gamla 

anläggningarna samtidigt på hög effekt under 13 dagar och några av dessa dagar behövdes även 

oljepannorna för effekttoppar. Eftersom det finns kapacitet i oljepannorna skulle det kunna gå att 

ersätta alla de gamla fastbränslepannorna med en anläggning på 30 MW värme om man är beredd 

att använda mer olja. Detta gäller dock endast året 2013 som var ett något varmare år än normalt 

och Jämtkraft vill inte öka sin oljeanvändning. De gamla pannorna får istället vara kvar men drifttiden 

i dem minskar, eftersom den nya anläggningen kan ta över produktion. De används istället som 

reserv och topplatsproduktion. De beräkningar som utförts i detta projekt tar hänsyn till att 

produktionen och därmed produktionskostnaderna minskar i de befintliga anläggningarna och 

ersätts ned den nya anläggningen, läs mer om hur dessa beräknas i kapitel 3.1.4 Östersundsnätet 

med ny panna. 

3.1.3 Placering av anläggningen i Östersund 

Första steget i projektet var att undersöka var den nya anläggningen bör placeras. En placering vid 

den befintliga kraftvärmeanläggningen i Lugnvik skulle ge flera fördelar eftersom det där redan finns 
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en uppbyggd bränslehantering och en krossanläggning för returträ. Det är även Jämtkraft värmes bas 

för alla som arbetar med fjärrvärmen inom Ösersundsområdet. Det finns ett kontrollrum och drift- 

och underhållspersonal samt nödvändig utrustning och verktyg. Bränslehanteringen är väl uppbyggd 

och det finns traktorer och personal som sköter detta.  

De begränsningar som finns i fjärrvärmenäten innebär att ledningarna kan behöva förstärkas i vissa 

områden. En förstärkning innebär att en ny ledning byggs intill den befintliga ledningen för att öka 

överföringen av värme. Kostnaden för att förstärka ledningen mellan Fagerbacken och Odensala 

beräknas vara 25 miljoner kronor enligt Jämtkraft (Selander, K. 2014). Problemen med 

begränsningarna ökar om en ny anläggning byggs i Lugnvik eftersom kapaciteten ökar på fel sida av 

staden. Om en produktionsanläggning istället byggs i de södra delarna av staden behöver man inte 

förstärka fjärrvärmeledningen mellan Fagerbacken och Odensala. Dock kan en ny ledning behövas för 

att överföra värmen från anläggningen och ut på nätet. Det är därför intressant att undersöka vilka 

fördyringar som kan uppstå om anläggningen placeras på ett nytt område i Östersund. En ekonomisk 

beräkning har utförts för att undersöka dessa kostnader. Det är kostnader så som inköp av ny tomt, 

lastbilstransport av bränsle från Lugnvik till den nya anläggningen, en större mottagningsficka samt 

förstärkning av fjärrvärmeledning från anläggningen. 

Priser för nya tomter inom ett lämpligt område, Verksmon i Torvalla, hittades på Östersunds 

kommuns hemsida (Östersunds kommun, 2014). Den tomtarea som skulle behövas beräknades 

utifrån en hos Jämtkraft befintlig anläggning (Minnesgärde). Denna anläggning har en panna i 

ungefär den storlek som undersöks. Enligt detta behövs en tomtarea på ungefär 7000 m2. Den tomt 

som valdes och används i beräkningarna är på 8556m2 och priset är 125 kr/m2 enligt (Östersunds 

kommun, 2014). Detta ger ett totalt tomtpris på cirka 1,1 miljoner kr.  

Då kapaciteten i den befintliga fjärrvärmeledningen från den tänkta placeringen är för låg behövs en 

ny fjärrvärmeledning. Denna ledning antas kunna läggas i en befintlig kraftledningsgata och beräknas 

kosta 12 miljoner kr (Jönses, A. 2014). 

Vid beräkningarna antogs att en mottagningsficka på 500m2 skulle användas även om anläggningen 

placeras i Lugnvik. Därför används endast den ökade kostnaden för en större mottagningsficka. 

Jämtkraft hade som krav att bränslehanteringen skall kunna skötas utan personal och traktor på plats 

i Torvalla. Detta löses genom att använda en mottagningsficka som är stor nog och anpassad för att 

lastbilar skall kunna tippa direkt ner i den. Lastbilarna fylls med färdigblandat bränsle i Lugnvik och 

tippar sedan bränslet i mottagningsfickan. För att i största mån undvika lastbilstrafik på kvällar och 

helger väljs en ficka stor nog för att klara ungefär 2 dagars drift av pannan, detta motsvarar en 

mottagningsficka på 2000 m3. Pris för material och montering har erhållits från två olika leverantörer 

(Mårtensson, J. 2014)(Wallin, B. 2014). Priser för markarbete och byggnation räknas upp med 

kostnadsfaktorer som finns beskrivna i kapitel 3.4.7. Materialkostnaderna för de större alternativen 

interpoleras fram med linjär interpolering för de alternativ där priser ej erhölls. Storlek och pris för 

mottagningsfickor finns i Tabell 2. Transportkostnaden beräknas utifrån den årliga 

bränsleförbrukningen och hur mycket bränsle som ryms i varje lastbil, detta ger antalet lastbilslass 

som behöver transporteras. Transportkostnaden för en fullastad flisbil från Lugnvik till Torvalla är 800 

kr. Varje lastbil rymmer cirka 140 m3 bränsle vilket motsvarar ungefär 100 MWh (Svensson. M 2014). 

Transport av bränsle med lastbil ökar företagets dieselförbrukning och den räknades därför ut för att 

se hur alternativet påverkar miljön. Dieselförbrukningen beräknas från lastbilarnas antagna 
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förbrukning per mil samt den sträcka lastbilarna kör för varje bränslelass. Milförbrukningen antogs 

vara 4,8 l/mil och sträckan är totalt 1,96 mil. Detta ger en förbrukning på 9,408 l/lastbil  

Tabell 2. Kostander för mottagningsfickor 

 Saxlund Andritz 

Storlek [m3] Utrustning [kr] Bygg [kr] Utrustning [kr] Bygg [kr] 

400 
  

5 500 000 1 430 000 

500 4 200 000 1 092 000 6 200 000 1 620 000 

640 4 500 000 1 170 000 
  

1000 5 900 000 1 534 000 10 000 000 2 600 000 

1500 6 900 000 1 794 000 13 500 000 3 510 000 

2000 8 400 000 2 184 000 16 245 000 4 223 700 

 

Den nya anläggningen skall vara fjärrstyrd och fungera obemannad, personal skall endast behövas för 

tillsyn på dagtid. Anläggningen skall kunna styras från kontrollrummet i Lugnvik av befintlig personal 

och inga nyanställningar behövs. 

När en fastbränslepanna skall startas behövs olja för att få upp temperaturen i pannan så att bränslet 

antänds. Om anläggningen placeras i Torvalla har Jämtkraft befintliga oljetankar som kan flyttas dit 

och det blir därmed ingen större merkostnad. I Lugnvik finns redan en oljecistern som den nya 

pannan kan anslutas till.   

För att bygga en ny anläggning krävs ett miljötillstånd från länsstyrelsen och man behöver göra 

markundersokningar vid de tänkta placeringarna. Eftersom dessa kostnader uppkommer vid båda 

placeringsalternativ tas de inte upp som en fördyring för alternativet Torvalla utan belastar 

investeringskostnaden för en total anläggning.  

3.1.4 Östersundsnätet med ny panna 

När en ny anläggning introduceras i ett befintligt produktionssystem påverkas de befintliga 

anläggningarna genom att produktionen i dem minskar eller att de inte behöver användas 

överhuvudtaget. En av pannorna skulle teoretiskt sätt kunna stängas helt men i praktiken vill man 

inte skrota en fungerande panna. För att kunna simulera hur en ny anläggning påverkar värme och 

elproduktionen i Östersundsnätet erhölls en produktions- och bränsleförbrukningsbudget för ett 

normalår från Jämtkraft. Denna budgetmall har sedan modifierats till ett beräkningsverktyg genom 

att föra in den nya anläggningen och beräkna dess produktion. En förenklad modell av verktyget 

bifogas med rapporten. Det antogs att värmebehovet för Östersund kommer att vara konstant även i 

framtiden. Detta är en förenkling som gjordes, om staden byggs ut och fler kunder ansluts kommer 

behovet att öka, samtidigt satsas det mycket på energieffektivare byggnader och befintliga kunder 

minskar sin värmeförbrukning. 

Den nya anläggningen (P5) antas gå som baslast och därmed producera på full effekt så ofta som 

möjligt. Det är dock inte möjligt att i praktiken köra full effekt alla dagar i månaden och för att göra 

modellen mer verklighetstrogen beräknas produktionen med 29 MW dygnet runt. Det befintliga 

kraftvärmeverket (P3) används för resterande produktion. I det fall extra produktion behövs på grund 

av till exempel kall väderlek används panna 1, 2 och 4. Vid budgeteringen antogs det att den nya 
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pannan placeras i Lugnvik, detta påverkar något valet av vilka pannor som används. Panna 4 används 

till exempel eftersom effektbehovet antas vara som störst i de centrala delarna av staden och då P4 

är närmast ger det minst överföringsförluster, den har dock sämre verkningsgrad och något dyrare 

bränsle än P1 och P2. Oljepannorna kan inte helt budgeteras bort eftersom det vid extrema dagar 

behövs för spetslast eller för att överföringskapaciteten i näten inte räcker till i vissa delar av staden, 

de kan dock minskas med 80 % (Göran, E. 2014). Hänsyn måste även tas till den minsta effekten en 

anläggning kan producera vid ett tillfälle. En tumregel för en fastbränslepannas minimilast är 30 % av 

maxkapacitet. P3 kan till exempel inte köras på mindre last än 30 MW och P5s minimilast blir 9,5 MW 

(Selander, K. 2014). De gamla pannorna P1, P2 och P4 antas kunna köras ner till 6-7 MW. För att dra 

nytta av kraftvärmeverket (P3) och producera el så ofta som möjligt prioriteras det till behov ner till 

30 MW. Detta medför att nya P5 stängs ner när behovet minskar. Årlig revision för P5 är planerad i 

maj och oktober, revisionen i maj passar bra då pannan redan är stängd eftersom 

värmeeffektbehovet är för litet för både P3 och P5. Oktober valdes då det är litet värmebehov och 

ännu inte så kallt för utomhusarbete. Kraftvärmeverket (P3) täcker behovet när P5 är avstängd. 

En effektkurva ritades upp med veckovis medelvärden från verkligt utfall av uttagen effekt året 2013. 

Effektkurvan användes för att förutse vilka pannor som behöver köras och justera budgeten efter 

det. Veckomedelvärdena gör att det ser ut som att pannorna går med mindre last än deras 

minimilast men de kan i själva verket gå på halv last i 3 dagar och därigenom visa 5 MW medeleffekt 

på en vecka. Att använda utfallet för år 2013 är en förenkling som görs då det är svårt att uppskatta 

effektbehovet dag för dag. 2013 var ett ganska normalt år och det antas att effektbehovet kommer 

att likna detta även i framtiden. Den nya anläggningens (P5) effekt läggs som baslast och P3 justeras 

för att täcka resterande effekt. Effektdiagram för dygnsmedelutfall 2013 används för att få med de 

dagar som inte ger utslag i veckomedelraporteringen. När maxeffekten för de båda anläggningarna 

nås läggs någon av de äldre pannorna in. De äldre pannorna behövs även när behovet är för stort för 

nya P5 och kraftvärmeverket (P3) är avstängt för sommarrevision. De befintliga anläggningarnas 

produktion justeras alltså efter produktionsbudgeten samt efter det verkliga effektutfallet för 2013. 

Då effekten inte räcker till från P3 och P5 används även P1, P2 eller P4. Viss hänsyn tas till oväntade 

effektbehov under sommaren där produktionen beräknas med ett något mindre effektbehov, augusti 

till exempel räknas enbart med 3 MW/dag i 7 dagar på P2 istället för 7 MW/dag. Detta gör att 

produktionen i P5 måste minskas eftersom den totala fjärrvärmeproduktionen skall överensstämma 

med budgeten. Oljepannorna fanns inte med i effektutfallen som erhölls av Jämtkraft och de läggs 

därför in som extra effekt utan att kompensera effekten i de andra pannorna. Effektkurvan kan alltså 

inte användas för att direkt beräkna produktionen efter de effektbehov som är angivna. 

För fall 2 med en 40 MW kraftvärmeanläggning i basproduktion antas samma förutsättningar råda för 

värmeproduktion som för fallet med 30 MW hetvatten. Det vill säga värmeproduktion dygnet runt så 

ofta som det behövs på 29 MW och de övriga anläggningarna budgeteras lika som i fall 1.  

Elproduktionen beräknas med hjälp av alfavärdet genom att multiplicera alfavärdet med 

värmeproduktionen i kraftvärmeverken. Alfavärdet och totalverkningsgraden erhålls från de 

tillfrågade pannleverantörerna och antas vara korrekt. De finns i beräkningsverktyget i en separat cell 

för enkel korrigering, alfavärdet sattes till 0,38 och totalverkningsgraden är 90 %. Alfavärdet för det 

befintliga kraftvärmeverket (P3) antas var 0,38 med rökgaskondensering och minskar något vid 

minskad produktion enligt Jämtkraft (Englund, G. 2014). 
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Ett specialfall togs senare fram för 40 MW kraftvärmeanläggningen där den nya anläggningen 

prioriteras före det befintliga kraftvärmeverket. Detta gjordes eftersom elintäkterna (per MWh) från 

P5 är större då man erhåller elcertifikat för varje producerad MWh samtidigt som elcertifikaten går 

ut för P3. P5 körs nu året runt förutom två veckors revision på sommaren och P3 stängs därmed av 

tidigare. För att ersätta P3 används P2 och P4. En ny effektkurva togs fram för detta fall då de gamla 

pannorna används mer än i fall 1. 

Fall 3 med en 24 MW hetvattenpanna beräknas enligt fall 1 men med en produktion på 24 MW 

dygnet runt. Kraftvärmeverket (P3) prioriteras och de gamla pannorna täcker upp vid behov. En ny 

effektkurva togs fram för detta fall.  

Rökgaskondensering i den nya anläggningen beräknas för några av fallen och läggs då in som en egen 

produktionsanläggning. Daggpunkten för bränslet beräknades till 55 °C och kondensering av 

rökgaserna kommer att ske då fjärrvärmens returvattentemperatur är lägre. Värmeproduktionen 

angavs därmed vara 10 % av den totala produktionen per månad i RT-pannan. Denna värme erhålls 

utan att mer bränsle behöver tillföras och därför ökar inte bränsleförbrukningen.  

Totalverkningsgraden i befintliga KVV (P3) och panna 1 och 2 antas vara 100 % med 

rökgaskondensering (Englund, G. 2014) medan panna 4 antas ha en verkningsgrad på 90 %. 

Verkningsgraderna i oljepannorna antas vara 85 % av tillfört bränsle.   

Bränsleförbrukningen för de olika anläggningarna beräknas genom att summera deras respektive 

produktion per månad och dividera med verkningsgraden. Månadsförbrukningarna summeras ihop 

till en årsförbrukning som används för att beräkna bränslekostnaden för varje anläggning.  

3.2 Vilken typ av anläggning krävs 
För att undersöka vilken typ av anläggning som krävs, utifrån de myndighetskrav som finns och de 

driftproblem som förväntas uppstå vid förbränning av 100 % RT-flis gjordes litteraturstudier om olika 

projekt som behandlar förbränning av returträ. Även intervjuer med befintliga anläggningar som 

förbränner returträ, och med leverantörer av nya anläggningar gjordes. Myndighetskraven finns 

beskrivna tidigare i kapitel Myndighetskrav. De olika förbränningstekniker som undersöktes är 

förbränning på rost i rosterpanna och förbränning i fluidiserad bädd i BFB- eller CFB-panna.  

3.2.1 Befintliga anläggningar i Sverige 

Det finns många värme- och kraftvärmeverk som delvis eldar RT-flis i Sverige i olika dimensioner. Det 

finns däremot bara ett fåtal anläggningar som eldar 100 % returträ utan att blanda in andra bränslen. 

Några av dessa anläggningar kontaktades och intervjuades för att ta del av deras erfarenheter av RT 

förbränning. Dessa intervjuer finns redovisade i resultatdelen.   
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3.2.2 Systemuppbyggnad 

Litteraturstudier och intervjuer har gjorts för att undersöka hur en anläggning bör byggas upp för att 

hantera RT-flis. Anläggningen bör konstrueras och byggas efter de krav som bränslet ställer. Returträ 

är ett besvärligt bränsle och några av anläggningens komponenter behöver konstrueras med hänsyn 

till detta. Till exempel bör bränslehanteringssystemet dimensioneras upp med tåligare utrustning. De 

komponenter som skall ingå i anläggningen är:  

 Bränslehantering 

 Förbränningsutrustning (pannan) 

 Rökgasrening 

 Värmeåtervinning i form av fjärrvärmeväxlare eller ångturbin följt av fjärrvärmekondensor. 

 Elsystem 

 Kontroll och styrsystem 

 Byggnader och markförberedelser 

3.3 Sameldningsbränslen 
Idag har Jämtkraft garanterad tillgång till RT-flis för en förbrukning upp emot 200-250 GWh och man 

tror att det finns möjlighet att täcka behovet även i en kraftvärmeanläggning på 40 MW. Ifall brist på 

RT-flis uppstår måste andra bränslen blandas in för att hålla anläggningen igång. Några olika förslag 

på sådana bränslemixar har tagits fram i projektet och de har analyserats med hjälp av 

nyckeltalsberäkningar för att kunna föreslå en blandning som skapar en bättre miljö i pannan och är 

mindre korrosiv. Det har även undersökts hur dessa blandningar påverkar den totala 

bränslekostnaden i anläggningen. Ett förslag på en bränslemix som antas minska driftproblemen 

presenteras senare i rapporten.  

Bränslepriserna är erhållna av Jämtkraft och antas vara konstanta under året. Deras prisutveckling 

antas vara marginell även de närmsta åren. Eftersom Jämtkraft inte vill lämna ut sina bränslepriser 

anges de inte i denna rapport. RT-flis är ett billigt bränsle och man vill därför använda så mycket som 

möjligt av det. Städbark är ett annat billigt bränsle som skulle kunna användas, det är ett inhomogent 

bränsle och måste ofta krossas innan det kan användas i förbränningsanläggningar. Städbark 

innehåller mer jord och sten än finare bark och askinnehållet blir därmed högre. Sågspån är ett annat 

bränsle som föreslogs av Jämtkraft som sameldningsbränsle om returträflisen inte skulle räcka till. 

Spån är ett bränsle som finns i överskott från sågverken men det är ett mycket dyrare bränsle i 

jämförelse med returträ. Torv är som nämnt tidigare att bränsle som har bra 

samförbränningsegenskaper då det innehåller svavel som kan reagera med alkali och bilda 

alkalisulfater istället för farliga alkaliklorider. Torv används redan idag i de befintliga anläggningarna 

och kan därför lätt tillföras till den nya pannan. Oljan behövs vid topplastproduktion och vid start av 

fastbränslepannorna. För torv och olja tillkommer dock en kostnad för utsläppsrätter där priset 

beräknas på den mängd CO2 som dessa bränslen släpper ut. Ett annat bränsle som har bra 

samförbränningsegenskaper och som skulle kunna användas för att minska askrelaterade 

driftsproblem är rötslam. Rötslam är inget bränsle Jämtkraft använder idag eller har planer på att 

använda och det används därför endast som ett förslag på ett intressant additiv till förbränning av 

RT-flis.  
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3.3.1 Nyckelal 

För att bestämma hur de olika bränslena, främst RT-flis, påverkar en förbränningsanläggning används 

ett i samband med bränslehandboken framtaget beräkningsverktyg (Strömberg & Herstad Svärd, 

2012). Detta verktyg beräknar olika nyckeltal som kan användas för att förutse vilka problem ett 

bränsle eller en bränsleblandning kan ge upphov till. Dessa används för att få en föraning om hur 

miljön i förbränningsrummet kan förbättras, genom att använda ett bränsle med bra 

förbränningsegenskaper och på så sätt minska askrelaterade driftproblem och underhållsbehov i 

anläggningen. Nyckeltalen för de olika blandningarna jämförs och analyseras efter de gräns- och 

riskområden som är angivna i Bränslehandboken (Strömberg & Herstad Svärd, 2012).  De nyckeltal 

som är beräknade/undersökta finns angivna i kapitel 2.7 ovan.  

För att kunna beräkna dessa nyckeltal behövs, eller antas en doserad mängd fuktigt bränsle, 

bränslets fukt- och askhalt, klor och svavels vikt-% i torrt bränsle samt askkomponenterna i de olika 

bränslena som vikt-% i torrt bränsle. Askkomponenterna kan räknas fram med hjälp av 

beräkningsverktyget från askanalyser av de olika bränslena. För att kunna utföra dessa beräkningar 

behövdes således bränsle och askanalyser av de tänkta bränslena. Jämtkraft tar bränsleanalyser 

avseende värmevärde, fukt- och askhalt samt i viss mån elementarsammansättning. Inga askanalyser 

utförs på bränsleproverna. Returträ är ett väldigt besvärligt bränsle att ta prov på eftersom det är så 

inhomogent, Jämtkraft har i dagsläget inga analyser av returträflisen som visar innehåll av svavel och 

klor eller askanalyser. För att förenkla och kunna utföra beräkningarna hämtas 

elementarsammansättningen, värmevärdet, fukthalten och askanalyserna för varje bränsle från 

Bränslehandboken (Strömberg & Herstad Svärd, 2012). De finns där sammanställda med min, max 

och medianvärde från flera bränsleanalyser. I detta projekt har medianvärdena för varje enskilt 

bränsle använts där inte annat specificerats. Ingen hänsyn har tagits till avvikelserna i ask – och 

bränsleanalyserna för de olika bränslena. Dessa värden används sedan i beräkningsverktyget för att 

räkna ut de nyckeltal som valts ut. De värden som finns tillgängliga från Jämtkraft har jämförts med 

de från Bränslehandboken och de visar sig överensstämma tillräckligt väl. 

Bränsleblandningarna justeras med 5-10 procentenheter för olika bränslen och de erhållna 

nyckeltalen för blandningarna jämförs med varandra för att se vilken blandning som erhåller bäst 

värden.  
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3.3.2 Bränslesammansättning hos studerade bränslen och additiv 

3.3.2.1 RT-flis 

Värden för RT-flis i undersökningen härstammar från medianvärdet av 12 analyser av returträ och är 

hämtade från Bränslehandboken. Medianvärdet av 12 RT-flisprover finns angivet i Tabell 3 

Tabell 3. Värden för RT-flis 

Element [Vikt-% av torrt prov] Element [mg/kg aska] 

Aska 5,80 Al (aluminium)  26 992 

Kol (C) 47,29 As (arsenik)  430 

Väte (H) 5,75 Ba (barium)  3 316 

Kväve (N) 1,13 Ca (kalcium)  67 689 

Svavel (S) 0,04 Cd (kadmium)  8 

Syre (O) 39,94 Co (kobolt)  20 

Klor (Cl) 0,06 Cr (krom)  948 

   Cu (koppar)  594 

  [vikt-%] Fe (järn)  22 508 

Fukthalt 23,30 Hg (kvicksilver)  1 

  K (kalium)  20 494 

  Mg (magnesium)  11 729 

  Mn (mangan)  1 688 

  Mo (molybden)  8 

  Na (natrium)  14 357 

  Ni (nickel)  39 

  P (fosfor)  1 787 

  Pb (bly)  544 

  Sb (antimon)  13 

  Si (kisel)  116 107 

  Ti (titan)  17 582 

  Tl (tallium)  0 

  V (vanadin)  39 

  Zn (zink)  10 393 
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3.3.2.2 Städbark/Bark 

Värden för städbark i undersökningen är hämtade från maxvärdena för bark i bränslehandboken 

(Strömberg & Herstad Svärd, 2012). Maxvärdena valdes för att representera städbark som är ett mer 

”smutsigt” bränsle än vanlig bark. Värdena är presenterade i Tabell 4 nedan. 

Tabell 4. Värden för städbark 

Element [Vikt-% av torrt prov] Element [mg/kg aska] 

Aska 4,20 Al (aluminium)  29 000 

Kol (C) 51,20 As (arsenik)  68 

Väte (H) 5,90 Ba (barium)  2 600 

Kväve (N) 0,30 Ca (kalcium)  349 378 

Svavel (S) 0,03 Cd (kadmium)  19 

Syre (O) 38,50 Co (kobolt)  41 

Klor (Cl) 0,02 Cr (krom)  122 

   Cu (koppar)  194 

  [vikt-%] Fe (järn)  27 278 

Fukthalt 57,20 Hg (kvicksilver)  1 

  K (kalium)  64 162 

  Mg (magnesium)  39 568 

  Mn (mangan)  20 811 

  Mo (molybden)  62 

  Na (natrium)  11 111 

  Ni (nickel)  105 

  P (fosfor)  20 990 

  Pb (bly)  194 

  Sb (antimon)  83 

  Si (kisel)  146 000 

  Ti (titan)  5 946 

  Tl (tallium)  0 

  V (vanadin)  19 

  Zn (zink)  4 722 
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3.3.2.3 Spån 

Värden för spån i undersökningen är hämtade från medianvärdena för spån i bränslehandboken 

(Strömberg & Herstad Svärd, 2012). Värdena är presenterade i Tabell 5 nedan. 

 Tabell 5. Värden för spån 

Element [Vikt-% av torrt prov] Element [mg/kg aska] 

Aska 0,70 Al (aluminium)  12807 

Kol (C) 50,44 As (arsenik)  20 

Väte (H) 6,16 Ba (barium)  2260 

Kväve (N) 0,05 Ca (kalcium)  219000 

Svavel (S) 0,01 Cd (kadmium)  21 

Syre (O) 42,63 Co (kobolt)  10 

Klor (Cl) 0,01 Cr (krom)  70 

  Cu (koppar)  250 

 [vikt-%] Fe (järn)  11681 

Fukthalt 44,20 Hg (kvicksilver)  0 

  K (kalium)  89300 

  Mg (magnesium)  32325 

  Mn (mangan)  21802 

  Mo (molybden)  10 

  Na (natrium)  4748 

  Ni (nickel)  30 

  P (fosfor)  11957 

  Pb (bly)  83 

  Sb (antimon)  0 

  Si (kisel)  57031 

  Ti (titan)  500 

  Tl (tallium)  0 

  V (vanadin)  9,3 

  Zn (zink)  2730 
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3.3.2.4 Torv 

Värden för torv i undersökningen är hämtade från medianvärdena för torv i bränslehandboken 

(Strömberg & Herstad Svärd, 2012). Värdena är presenterade i Tabell 6 nedan. 

Tabell 6. Värden för torv 

Element [Vikt-% av torrt prov] Element [mg/kg aska] 

Aska 5,30 Al (aluminium)  41 015 

Kol (C) 53,79 As (arsenik)  21 

Väte (H) 5,49 Ba (barium)  1 105 

Kväve (N) 2,08 Ca (kalcium)  126 501 

Svavel (S) 0,2746 Cd (kadmium)  4 

Syre (O) 33,01 Co (kobolt)  23 

Klor (Cl) 0,047 Cr (krom)  71 

   Cu (koppar)  416 

  [vikt-%] Fe (järn)  86 170 

Fukthalt 48,20 Hg (kvicksilver)  1 

  K (kalium)  6 874 

  Mg (magnesium)  13 100 

  Mn (mangan)  1 600 

  Mo (molybden)  0 

  Na (natrium)  2 462 

  Ni (nickel)  107 

  P (fosfor)  9 557 

  Pb (bly)  111 

  Sb (antimon)  24 

  Si (kisel)  182 580 

  Ti (titan)  1 618 

  Tl (tallium)  0 

  V (vanadin)  30 

  Zn (zink)  245 
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3.3.2.5 Rötslam 

Värden för rötslam i undersökningen är hämtade från medianvärdena för rötslam med 

fällningskemikalien järnsulfat i bränslehandboken (Strömberg & Herstad Svärd, 2012). Värdena är 

presenterade i Tabell 7. 

Tabell 7. Värden för rötslam 

Element [Vikt-% av torrt prov] Element [mg/kg aska] 

Aska 43,40 Al (aluminium)  48 092 

Kol (C) 29,55 As (arsenik)  10 

Väte (H) 4,19 Ba (barium)  845 

Kväve (N) 3,57 Ca (kalcium)  59 378 

Svavel (S) 1,08 Cd (kadmium)  2 

Syre (O) 18,17 Co (kobolt)  19 

Klor (Cl) 0,06 Cr (krom)  81 

   Cu (koppar)  888 

  [vikt-%] Fe (järn)  179 900 

Fukthalt 74,10 Hg (kvicksilver)  2 

  K (kalium)  8 938 

  Mg (magnesium)  10 083 

  Mn (mangan)  735 

  Mo (molybden)  17 

  Na (natrium)  4 936 

  Ni (nickel)  48 

  P (fosfor)  75 600 

  Pb (bly)  71 

  Sb (antimon)  8 

  Si (kisel)  108 333 

  Ti (titan)  4 583 

  Tl (tallium)  20 

  V (vanadin)  51 

  Zn (zink)  1 639 
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3.3.2.6 Svavel 

Enligt tidigare rekommendationer (kapitel 2.7.4) angående förhållandet mellan svavel och klor anges 

att kvoten S/Cl bör vara större än 4. För att beräkna mängden svavel som bör tillsättas till bränslet 

antogs därför att det behövdes fyra gånger mer tillsatt svavel än vad det finns klor i bränslet. 

Beräkningarna utfördes per ett kilo bränsle och i beräkningarna antogs det att svavelgranuler 

innehåller 100 % rent svavel. Andelen klor och svavel i bränslet räknades om till mängd mol enligt:  

   
              

         
 

(
    

   
)     

     
                 (1) 

Ekvation 1 och 2 används för att beräkna den mängd mol svavel som behöver tillsättas 

                               (2) 

För att få mer hanterliga enheter räknas detta om till gram per kg RT-flis enligt ekvation 3, ingen 

hänsyn tas till mängden svavel som redan finns i bränslet.  

                             
  

    
   (3) 

Den årliga mängden använt svavel beräknades med hjälp av vikten av det tillförda bränslet. Genom 

att räkna om till MJ tillfört bränsle och dividera med värmevärdet erhölls vikten av den tillföra RT-

flisen. För den 40 MW kraftvärmeanläggning som föreslås i detta projekt behövs 328 448 MWh 

tillfört bränsle, detta motsvarar 1 182 412 800 MJ (328448*3600). Värmevärdet för fuktig RT-flis är 

13,7 MJ/kg detta ger en bränsleförbrukning på 86 307 504 kg RT-flis per år. Detta ger en 

svavelförbrukning enligt ekvation 4: 

      
    

     
            (

    

    
)                   (4) 

Anläggningens drifttimmar antogs vara ungefär 7800 timmar per år vilket ger en svavelförbrukning 

på 23,94 kg/h eller 6,65 g/s. Detta kan jämföras med ett försök i Falun där svavel tillsattes till en 30 

MW biobränsleeldad panna där det behövdes 0,5-1 g svavel/sekund. (Rönnquist, E-M. 2000) 

Beräkningar för en 30 MW RT-panna utfördes analogt med 40 MW fallet. 
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3.4 Ekonomiska beräkningar 
Detta kapitel beskriver de antaganden och beräkningar som är utförda i projektet.  

Bränsle- och produktionskostnaderna beräknas på energimängden av tillfört bränsle och är kopplade 

till produktion av värme och el. Bränslepriserna är erhållna dels som priser för enskilt bränsle samt 

för de bränslemixar som används i de olika anläggningarna. För returträflisen finns tre nivåer; låg, 

medium, och hög beroende på hur mycket bränsle som behövs. Priset ökar då efterfrågan och 

transportavståndet för bränslet ökar. Genom att blanda in ett annat billigt bränsle (städbark) till RT-

pannan kan priset för de högre förbrukningarna hållas på en medium nivå. Priset för 

bränsleblandningen som används i det befintliga kraftvärmeverket ökar från en medium nivå till en 

hög nivå när RT-flisen tas bort från den blandningen. Bränsleblandningarna i P1, P2 och Minnesgärde 

(P4) samt priset för dem förändras inte. De olika bränslepriserna multipliceras med 

bränsleförbrukningen i de olika anläggningarna och en total bränslekostnad erhålls för respektive 

anläggning.  

En kubikmeter olja kostar idag runt 11000 kr för Jämtkraft. Med ett värmevärde på 10 MWh/m3 och 

en verkningsgrad i oljepannorna på 85 % fås en oljekostnad på 1300 kr/MWh. Normalt görs 

skatteavdrag så att kostnaden för värme producerad med olja sjunker till 700 kr/m3. Det har i detta 

projekt antagits att oljepriset håller sig konstant eftersom det är så små mängder. (Englund, G. 2014) 

Eftersom vissa priser och kostnader anges i euro behövdes en växelkurs för att räkna om till svenska 

kronor. I projektet användes kursen 8,86 SEK/EUR för alla beräkningar. 

Vid förbränning av olja och torv tas en avgift ut per producerad mängd CO2. Denna avgift var under 

projektet ungefär 5 Euro/ton (Englund, G. 2014). Med en växelkurs på 8,86 SEK/EUR blev avgiften 44 

kr/ton. Förbränning av olja avger 0,27 ton/MWh bränsle medan torv avger 0,386 ton/MWh bränsle 

(Englund, G. 2014). Detta ger en kostnad på 12 kr/MWh olja och 17 kr/MWh torv. Den totala 

kostnaden räknas fram med den budgeterade bränsleförbrukningen för torv och olja. I projektet 

antas att andelen torv i bränslemixen till det befintliga kraftvärmeverket var ungefär 11 % och för P1 

och P2 var den 5 %. Den totala bränsleförbrukningen multipliceras med andelen torv vilket ger den 

totala energimängden torv. Denna kan sedan multipliceras med avgiften/MWh. All olja som används 

summeras ihop och multipliceras med avgiften för olja.  

3.4.1 Antaganden 

Eftersom den nya anläggningen skall spegla en framtida produktion måste vissa antaganden göras 

angående utvecklingen av de ekonomiska aspekterna. För att bygga en anläggning av denna typ krävs 

ofta långa utredningar, tillstånd och beslut från företagets styrelse, olika myndigheter och 

kommuner. I detta projekt antas att dessa beslut och tillstånd är tagna och att anläggningen därför 

kan börja byggas direkt. Med en antagen byggtid på cirka 18 månader antas att anläggningen kan 

producera el och värme redan år 2016. De antaganden som gjordes presenteras nedan.  

I projektet har biobränslepriserna antagits vara konstanta, priserna har endast ökat marginellt de 

senaste åren och förväntas inte öka markant inom en tioårsperiod.  En ökning med några kronor 

antas inte påverka anläggningens produktionskostnad i en stor utsträckning. (Englund, G. 2014) 

(Vissa utredningar pekar dock på en årlig ökning med cirka 4 %.) 



32 
 

El- och elcertifikatpriserna hämtas från Nord pools future lista där det är möjligt att köpa och binda 

upp ett framtida pris på elbörsen. Här hämtas priset för el och elcertifikat från årspriset år 2016. De 

var i mars 2014 30,6 EUR/MWh respektive 200 SEK/MWh (Nasdaq OMX, 2014). I slutet av april 2014 

var de 29,75 EUR/MWh (Nasdaq OMX, 2014)respektive 182 SEK/MWh (Svensk kraftmäkling, 

2014)detta visar hur elpriserna svänger i och med tillgång och efterfrågan samt hur elmäklarna antar 

att elmarknaden och produktionen kommer att utvecklas. Ett regnigt år med välfyllda vattenmagasin 

kan priset antas vara lågt även i framtiden samtidigt som priserna på fossila bränslen just nu är låga 

gör detta att elpriset idag och i framtiden antas vara lågt. Samtidigt kan ett lågt vattenstånd och en 

avstängd kärnkraftsreaktor driva upp priserna. I beräkningarna har det något högre priset från Mars 

2014 använts för alla driftfall. Elintäkten beräknas genom att multiplicera elproduktionen med 

elpriset för P3 och med el- och elcertifikatspriset för den nya pannan. En känslighetsanalys är utförd 

där elpriset antogs både sjunka och öka i intervaller om 20 %. Ett fall testades där elpriset ökades till 

50 EUR/MWh och elcertifikatpriset till 220 kr/MWh för att representera en riktigt kall vinter med lågt 

vattenstånd.   

Fjärrvärmebehovet i Östersund antas vara oförändrat och följa den budgetering som tagits fram för 

2013 av Jämtkraft. Det troliga scenariot är att behovet minskar i takt med att kunder använder 

mindre värme samt att hus och byggnader blir mer energieffektiva (Englund, G. 2014).  

Det antas att den aska som uppstår i anläggningarna kan bortföras på samma sätt som idag. Idag 

används bottenaskan som utfyllnadsmaterial till nya bränsleplaner medan flygaskan används som 

täckmaterial på en soptipp. De askmängder som uppstår är erhållna av Jämtkraft och antas stämma. 

Hur de beräknas finns beskrivet senare i detta kapitel.  

Anläggningarnas verkningsgrader och alfavärden är erhållna från Jämtkraft och de kontaktade 

anläggningsleverantörerna och antas vara korrekta.  

3.4.2 Vad ingår i anläggningen 

I den tänkta anläggningen ingår utrustning för bränslehantering, exklusive kross och magnetisk 

metallseparering då Jämtkraft redan har en kross med magnetavskiljning. En metallavskiljare för 

ickemagnetiska metaller rekommenderas i litteraturen och i de intervjuer som gjordes med befintliga 

anläggningar och anläggningsleverantörer och en sådan anses därför behövas (Holmén, E. 

2014)(Slotte, M. 2014).  

Bränslehanteringen bör dimensioneras med tåligare utrustning på grund av det besvärliga bränslet. 

Här behövs en mottagningsficka, där bränslet tippas med lastbil med stokermatare eller skruvmatare 

till en gummibandselevator. Efter detta behövs en sållstation och ett transportband vidare upp till 

dagsilo och inmatning till pannan.  

Till själva pannan behövs förbränningsutrustning så som panna, konvektionsdel med överhettare, 

ekonomiser och luftförvärmare. En fjärrvärmeväxlare eller kondensor behövs för att föra över 

värmen från pannkretsen till fjärrvärmenätet. I fall 2 med ett kraftvärmeverk behövs även en 

ångturbin med generator för att omvandla energin i ångan till elektricitet. För rening av rökgaserna 

behövs en rökgasrening med textilfilter samt kalk- och koldoserare. 

För att anläggningen skall fungera krävs ett elsystem som förser alla elmotorer och pumpar med 

elektricitet. För att kontrollera och styra förbränningen och alla komponenter behövs ett kontroll- 
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och styrsystem. Eftersom anläggningen skall kunna drivas från det befintliga kontrollrummet behöver 

det vara fjärrstyrt eller integreras i den befintliga styrningen.  

Prisuppgifter för detta begärdes in från några olika pannleverantörer: Andritz, Opcon Bioenergy och 

Valmet (MW-power). 

En rökgaskondensor används för att ta reda på värmen som uppstår när fukten som finns i 

rökgaserna kondenserar mot en värmeväxlaryta. Rökgaserna innehåller en viss mängd vattenånga 

som är beroende på vilket bränsle som används. Genom att kyla ner rökgaserna under vattenångans 

daggpunkt får man den att kondensera och kondensationsvärmen frigörs. Denna värme kan tas 

omhand och tillföras till exempel ett fjärrvärmenät. Eftersom Jämtkraft har rökgaskondensorer på 

sina tidigare anläggningar var de intresserade av att se om det kan tillämpas på en RT-flis anläggning. 

Företaget Radscan Invertex kontaktades för information om rökgaskondensering med RT-flis som 

bränsle. Bränslets fukthalt angavs till 23 % enligt Bränslehanboken (Strömberg & Herstad Svärd, 

2012) och med hjälp av detta kunde Radscan ange att 10 % av pannans värmeeffekt kan tas tillvara i 

en rökgaskondensor av deras fabrikat. Radscan lämnade även prisuppgift på en komplett anläggning 

exklusive grundplatta, byggnad och vatten- och tryckluftsanslutning. (Bergman, J. 2014) 

Älmhults El-Mek AB kontaktades för prisuppgift på en virvelströmsseparator för avskiljning av 

ickemagnetiska metaller. Enligt dem används dessa även till askan för att separera ut metaller som 

följt med genom förbränningen, men många anläggningar vill skilja bort metallerna före pannan för 

att de inte skall skapa problem vid förbränningen. (Nilsson, H. 2014) 

3.4.3 Ändrade drift och UH kostnader 

Ett av önskemålen med detta projekt var att se hur underhållskostnaderna påverkas av att man 

använder returträ i den befintliga kraftvärmeanläggningen samt hur dessa förändras om en ny panna 

byggs för att elda returträ. Erfarenheter av förbränning av returträflis är att man har en mycket 

starkare påverkan av korrosion i förbränningsutrymmen och överhettare. Olika utredningar och 

forskningsprojekt har studerat dessa problem, men de anger inte hur kostnaderna ökar.  

En av utredningarna anger att vid användande av 100 % RT i en anläggning som är konstruerad för 

biobränsle, är den tillkommande underhållskostnaden 50 kr/MWh (Simola, S. 2012). Enligt Andritz 

ökar underhållskostnaden i en anläggning konstruerad för förbränning av returträ endast med 15-25 

% jämfört med biobränsle (Slotte, M. 2014). En av de intervjuade anläggningarna anger att 

underhållskostnaden är 32 kr/producerad MWh. Detta ger en underhållskostnad på ungefär 28 

kr/MWh tillfört bränsle om anläggningen har en verkningsgrad på 91 %. 

I en rapport från Elforsk, nummer 11:26; ”El från nya och framtida anläggningar 2011” anges den 

rörliga drift och underhållskostnaden vara 26 kr/MWhbr för ett biobränsleeldat kraftvärmeverk (CFB) 

på 30 MW el och till 54 kr/MWhbr för ett avfallseldat kraftvärmeverk på 20 MW el. Den fasta drift och 

underhållskostnaden anges till 940 kr/kWel. (Nyström, o.a. 2011)  

Även Jämtkraft har undersökt detta i ett annat projekt, där anges underhållskostnaden, på grund av 

användandet av RT-flis i den befintliga anläggningen, vara 1,2 miljoner (Viberg, J. 2014). Med en total 

underhållskostnad för kraftvärmeverket på 10 miljoner och genom att dra bort 1,2 miljoner för RT-

flisen och dividera med energimängden av tillfört bränsle fås en uppskattad underhållskostnad för 
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biobränsle. Ökas denna med 25 % erhålls en underhållskostnad för RT-flis på 15.4 kr/MWh tillfört 

bränsle.  

Enligt praxis hos Jämtkraft beräknas drift- och underhållskostnaderna för en anläggning med en ökad 

kostnad per MWh tillfört bränsle (Englund, G. 2014). Här används endast den rörliga delen av drift- 

och underhållskostnaderna. Utifrån dessa uppgifter antogs det att den rörliga underhållskostnaden i 

en RT-panna är 28 kr per tillförd MWh bränsle. Underhållskostnaderna i de befintliga anläggningarna 

beräknas utifrån deras verkliga underhållskostnad som slås ut per MWh bränsle. Detta ger för P1, P2, 

P4 och oljepannorna en underhållskostnad på 60 kr/MWh och för kraftvärmeverket (P3) 16 kr/MWh.  

Driftskostnaderna för de olika anläggningarna beräknas som en ökad kostnad per tillförd MWh 

bränsle. En RT-flispanna ger en ökad rörlig driftskostnad eftersom den t.ex. förbrukar mer additiv för 

rökagasreningen (Slotte, M. 2014). I detta projekt antas den vara 25 kr/MWh tillfört bränsle för en 

RT-panna och 20 kr/MWh för de befintliga pannorna. Här beräknas och jämförs den totala drift- och 

underhållskostnaden för alla anläggningar.  

En känslighetanalys görs där de genomsnittliga verkliga kostnaderna för drift och underhåll hos 

Jämtkraft används för alla befintliga pannor och där RT-pannan beräknas något högre än dem. 

Underhållskostnaden för en ny anläggning bör kunna vara lägre än de befintliga eftersom all 

utrustning är ny. Samtidigt är det angivet att förbränning av returträ är mer problemfylld och att 

underhållskostnaden därför är högre än för biobränsleeldning. Underhållskostnaderna för de olika 

anläggningarna antogs vara 60 kr/MWh för de befintliga anläggningarna och 70 kr/MWh för RT-

pannan. Driftkostnaderna antogs vara 65 kr/MWh för de befintliga pannorna och 70 kr/MWh för RT-

pannan. Kostnaderna är per tillförd MWh bränsle.   

3.4.4 Byte av Panna 1 

Den antagna drifttiden och produktionen för P1 används för att räkna fram en produktionskostnad i 

anläggningen. Produktionskostnaden beräknas med bränslekostnaden för driften samt drift och 

underhållskostnaderna för pannan. Drift och underhållskostnaderna är de verkliga kostnaderna för 

2013 erhållna från Jämtkraft. De innehåller även de fasta kostnaderna som inte räknas med i de 

andra beräkningarna. Detta eftersom det antas att panna 1 ersätts helt och hållet i detta fall. 

Underhållskostnaderna antas vara något lägre i de nya anläggningarna eftersom de är nya medan 

driftkostnaden ökar något i RT-pannorna. Kostnaderna är angivna per producerad MWh och finns 

redovisade i resultatdelen. Motsvarande beräkningar görs för ersättande drift med oljepannor, ett 

nytt 40 MW kraftvärmeverk för RT-flis och en ny hetvattenpanna på 25 MW som kan elda RT-flis och 

biobränsle, båda pannor antas vara BFB från Valmet (MW-power). I kraftvärmeverket kan 

produktionskostnaden minskas genom att anläggningen producerar el som ger en produktionsintäkt. 

Återbetalningstiden beräknas utan ränta och som investeringen dividerat med skillnaden i 

produktionskostnad mellan de olika alternativen. För de nya anläggningarna räknas även 

kapitalkostnaden för 25 års avskrivningstid fram med hjälp av annuitetsmetoden. Annuiteten för 25 

år och med en räntesats på 10 % är 0,1107. Annuiteterna är hämtade från en tabell som listar olika 

annuiteter utifrån ränta och avskrivningsår (Expowera, 2014). En känslighetsanalys görs för att se hur 

val av ränta förändrar kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden slås sedan ut per producerad MWh och 

adderas till produktionskostnaden. En årskostnad per MWh för investering och drift- och 

underhållskostnader erhålls. På detta sätt kan de olika alternativen lätt jämföras och det alternativ 

med lägst kostnad är mest lönsamt. (Englund, G. 2014) 
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3.4.5 Askan 

Mängden flygaska som produceras i det befintliga kraftvärmeverket är 8000 ton, om man dividerar 

det med totalt tillfört bränsle får man andelen aska per tillfört bränsle, det antas att denna mängd är 

lika på alla pannor utom RT-pannan där den är dubbelt så stor. I dagsläget används all aska som 

täckmaterial för en kostnad på 38 kr. Detta kan komma att ändras och Jämtkraft är intresserade av 

att sprida mer aska i skogen, det är därför inbyggt i modellen och lätt att ändra. I beräkningarna 

antas att askan hanteras på samma sätt som i dagsläget, det vill säga all aska används som 

täckmaterial eller som utfyllnadsmaterial för nya bränsleplaner. En undersökning görs för att se hur 

kostnaden förändras om askan från de biobränsleeldade anläggningarna återförs till skogen. Enligt 

denna undersökning är kostnaden för askåterföring till skogen 400 kr och deponiavgiften 1000 kr. 

Det antas att all aska från de biobränsleeldade pannorna kan återföras till skogen och att askan från 

RT-pannan måste deponeras då täckmaterialalternativet tagits bort. Beräkningen utförs på fallet med 

ett prioriterat kraftvärmeverk utan rökgaskondensering. 

3.4.6 Val av anläggningstyp 

För att avgöra vilken typ av anläggning som bör användas gjordes litteraturstudier och intervjuer med 

driftpersonal på anläggningar och leverantörer av nya anläggningar. Prisuppgifter på kompletta 

anläggningar togs in från tre anläggningsleverantörer. En av leverantörerna kunde enbart uppge 

priser för mindre anläggningar och en skalningsfaktor användes därför för att justera priset. Denna 

skalningsfaktor finns beskriven i kapitel 3.4.7. De olika pannteknikerna som finns beskrivna tidigare 

har olika för och nackdelar. En rosterpanna har en enklare konstruktion och används ofta i mindre 

anläggningar upp till 20 – 30 MW. En fluidbäddpanna är en mer avancerad anläggning och passar 

därför bättre för något större anläggningar från 30 MW och uppåt.    
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3.4.7 Investeringskalkyl 

I projektet antas att alla beslut och utredningar är klara och att anläggningen kan börja byggas direkt. 

Kostnadsläget för investeringen blir därmed våren 2014. Här beräknas bara själva pann-

anläggningens investeringskostnad, en eventuell utbyggnad av fjärrvärmenätet tas inte med.    

Investeringskalkylberäkningarna är baserade på Internräntemetoden och beräknar investeringens 

återbetalningstid med ränta och totala lönsamhet. Med Internräntemetoden beräknas den räntesats 

som ger en investering med ett nuvärde på noll, räntesatsen kallas för internränta. Om internräntan 

är högre än den valda kalkylräntan är investeringen lönsam. Kalkylräntan kan räknas fram med hjälp 

av den viktade kapitalkostnaden även kallad WACC. Det är en metod som används för att beräkna ett 

företags kostnader för finansiering. Värdet som erhålls med denna metod är den lägsta avkastning 

som ett företag kan tolerera för att klara av sina långivares räntekrav och sina ägares utdelningskrav. 

Det erhållna värdet kallas även det för WACC och ekvation 5 visar hur det beräknas. 

     
 

 
    

 

 
              (5) 

Där 
WACC = viktad kapitalkostnad 
E = eget kapital 
V= eget kapital + lånat kapital 
Re = avkastningskrav på eget kapital 
D = lånat kapital 
Rd = låneränta 
Tc = skattesats 
 
För att beräkna internräntan används ekvation 6 där internräntan, IR löses ut numeriskt. 

  ∑
 

       
       (6) 

Där  
G = Investeringskostnad [kr] 
K = kassaflöde, inbetalning minus utbetalning [kr]  
IR= internränta   

n = antal år. 
 
I Investeringsmodellen beräknas även nettonuvärdet för investeringen efter den givna kalkylperioden 

och det visar hur mycket man tjänar på investeringen. Ett positivt nettonuvärde säger alltså att man 

tjänat på sin investering medan ett negativt innebär att man inte får tillbaka det man investerat. 

Nettonuvärdet kan beräknas enligt ekvation 7 

             (7) 

Där NNV är nettonuvärde och NV är nuvärde som beräknas med ekvation 8 

    ∑
  

      
     (8) 

Där p är kalkylräntan och i är året. 
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Återbetalningstiden räknas med ränta, det vill säga investeringskapitalet räntebelastas. I detta fall 

förlängs återbetalningstiden jämfört med en rak återbetalningstid, eftersom hänsyn tas till räntan på 

lånat kapital. Rak återbetalningstid kan användas oftast på mindre investeringar som är återbetalda 

på några år. 

Kalkylränta, WACC och de parametrar som ingår för att beräkna den samt uppskattad inflation är 

angivna av Jämtkraft och används i beräkningarna. Den beräknade skillnaden i produktionskostnad 

med en ny anläggning anges som en kostnadsminskning och anläggningens avskrivningstid anges till 

25 år. Jämtkraft har angett en WACC på 9.71 % vilket ger en kalkylränta på 10 %. Med hjälp av detta 

räknades anläggningens återbetalningstid med ränta och totala lönsamhet ut. En känslighetsanalys 

gjordes där kalkylräntan ändrades i steg med 2 procentenheter upp och ner, detta förändrar 

återbetalningstiden.    

Eftersom prisuppgifter inte erhölls för alla anläggningsstorlekar och för rätt storlek från alla 

leverantörer räknades priset om med en skalningsformel. Priset räknas också om till dagens prisnivå 

med hjälp av konsumentpris index enligt ekvation 9.   

∑                       (
         

            
)
            

  
        

                                
   (9) 

Konsumentprisindex var för år 2013, när priserna lämnades, 314,2 och det var i mars 2014: 312,68 

(SCB, 2014). 

Några leverantörer kunde inte lämna prisuppgifter för själva byggnationen av anläggningen och de 

markarbeten som behöver göras. Dessa kan räknas till med kostnadsfaktorer för de olika arbeten 

som behöver göras. Kostnadsfaktorerna syns i                                                       Tabell 8 och beräknas på 

den totala utrustningskostnaden på både pannanläggningen och mottagningsfickan.  

                                                      Tabell 8. Kostnadsfaktorer för byggnader och byggnadsarbete.  

Kostnadsfaktorer  

Byggnader 15 % 

Grund 4 % 

Markberedning 7 % 

 

3.4.8 LLC-kalkyl 

Vid investering i energikrävande anläggningar är det viktigt att inte bara titta på vilken produkt som 

är billigast vid investeringstillfället utan även vilken anläggning som har lägst energikostnader och är 

billigast att underhålla. Energikostnaderna för en anläggnings livslängd spelar nästan alltid större roll 

för de totala kostnaderna än vad investeringskostnaderna gör. De viktigaste komponenterna i en 

LCC-kalkyl är: 

 Energikostnaderna under anläggningens livslängd. 

 Investeringskostnaden för anläggningen. 

 Underhållskostnaderna för anläggningen under dess livslängd. 



38 
 

Energi- och underhållskostnaderna kommer att variera under årens lopp och det är svårt att 

förutsäga hur stora variationerna blir. De kan i en enklare beräkning antas vara lika stora varje år 

men de kan även räknas upp varje år. 

LCC-kalkylen kan användas för utvärdering av olika alternativ vid offertgivning, konstruktion eller 

underhåll av anläggningen under dess livslängd. Den beräknar nuvärdeskostnaden för anläggningen 

och en årlig prisökning på bränslen och såld el kan läggas in i modellen.  

En LCC-kalkyl användes för att beräkna de olika anläggningarnas samtliga kostnader under livscykeln. 

Energi- och underhållskostnaderna under produktens livslängd räknades om till dagens pengavärde 

med hjälp av den så kallade nuvärdefaktorn. Därigenom kan alla kostnader jämföras med varandra, 

det vill säga investerings-, energi- och underhållskostnaderna. Hänsyn togs till att elcertifikaten 

endast erhålls i 15 år för den nya anläggningen. LCC-kalkylen visar därmed vilket alternativ som är 

mest lönsamt över hela dess livslängd. I LCC-kalkylen jämfördes det befintliga anläggningsnätet med 

införandet av en hetvattenpanna(HVC) och ett kraftvärmeverk i Torvalla respektive Lugnvik samt 

skillnaden mellan ett prioriterat kraftvärmeverk och ett med rökgaskondensering samt en 24 MW 

HVC.  

För att beräkna LCC-kalkylen används följande ekvationer: 

Investeringens totala livscykelkostnad beräknas med ekvation 10:  

                                                                (10) 

Nuvärde för de olika kostnaderna beräknas enligt ekvation 11-13 

Underhållskostnad:                          
         

 
  (11) 

Energikostnad:                              
  (

   

   
)
 

   

   
  

   (12) 

Restvärde:                                 (13) 

Där: 

Cinvestering = Investeringens initiala kostnad [kr] 

 underhåll =Årlig underhållskostnad [kr/år] 

Eenergi = Årligt energibehov [MWh/år] 

eenergi =Dagens energipris [kr/MWh] 

crestvärde = Investeringens värde vid kalkylperiodens slut [kr] 

n = Kalkylperiod [år] 

i = Real kalkylränta [%] 

q = Real årlig energiprisökning [%] 

I beräkningarna sattes restvärdet till noll och alla investeringar som behövs räknades ihop till en total 

investeringskostnad. För Lugnviksalternativet är kostnaderna enligt Tabell 9 och för torvalla enligt 

Tabell 10. Här visas alternativet från Valmet (Valtatie, J. 2014) som ett exempel.  
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Tabell 9. Exempel på investeringskostnader i Lugnvik 

 30 MW HVC Lugnvik [Mkr] 40 MW KVV Lugnvik [Mkr] 
Anläggning 216 360 
Bygg och mark 60 94 
Utbyggnad av fjärrvärmenät 25 25 
Projektering, miljötillstånd, markprov 0,3 0,3 
Elanslutning  5 
Total investeringskostnad 301,3 484,3 

 

Tabell 10. Exempel på investeringskostnader i Torvalla 

 30 MW HVC Torvalla [Mkr] 40 MW KVV Torvalla [Mkr] 
Anläggning 216 360 
Bygg och mark 60 94 
Fjärrvärmeanslutning 12 12 
Projektering, miljötillstånd, markprov 0,3 0,3 
Elanslutning  5 
Större mottagningsficka 5,3 5,3 
Total investeringskostnad 293,6 476,6 

 

För en prioriterad kraftvärmeanläggning antas det att den placeras i Lugnvik och kostnaderna blir 

således lika. För en anläggning med rökgaskondensering tillkommer kostnaden för den på 25.2 

miljoner kr. För en 24 MW HVC ändras investeringskostnaderna till 186 miljoner kr för anläggningen 

och 48,4 miljoner för byggnation och markarbeten för exemplet med alternativet från Valmet 

(Valtatie, J. 2014). 

Drift- och underhållskostnaderna beräknas per MWh förbrukat bränsle (som tidigare) och med 

ekvation 11. Energikostnaden eller bränslekostnaden fördelas mellan de olika pannorna och med 

deras bränsleförbrukning respektive bränslets pris enligt ekvation 12. För elproduktionen i 

kraftvärmeverken används också ekvation 12 men med ombytt tecken i huvudekvationen 10. 

Bränsleförbrukningen och elproduktionen hämtas från produktionsbudgeten. LCCtotal beräknas för 

varje år under de nya anläggningarnas antagna avskrivningstid och används för att rita upp en graf 

över anläggningarnas totala kostnad. En brytpunkt erhålls där något av alternativen blir billigare än 

ursprungsalternativet eller något annat alternativ. 

Den årliga energiprisökningen för alla bränslen angavs till 2 % i beräkningarna. En känslighetsanalys 

gjordes där den årliga energiprisökningen ändrades till 3 % för biobränslet, 8 % för oljan och 6 % för 

elintäkterna. För det nuvarande anläggningsnätet antogs det att en uppgradering av fjärrvärmenätet 

för 25 miljoner behöver göras samt att en av de gamla pannorna måste bytas ut mot en likvärdig om 

tio år. Detta görs genom att införa investeringskostnaden för en sådan (207 miljoner kr) till 

beräkningarna för 10 år och framåt.   
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4 Resultat och diskussion 

4.1 Anläggningens storlek & bränsleförbrukning 
En 30 MW hetvattenpanna har ett årligt bränslebehov på ungefär 240 GWh medan ett 

kraftvärmeverk på totalt 40 MW behöver ungefär 330 GWh tillfört bränsle. En 24 MW 

hetvattenpanna förbrukar cirka 200 GWh enligt det undersökta driftfallet. Den egentliga 

bränsleförbrukningen styrs av anläggningens faktiska produktion och kan vara högre eller lägre. 

4.2 Placering av anläggningen.  
De ekonomiska beräkningar som utförts och andra intressanta synpunkter visar var anläggningen bör 

placeras för att investeringskostnaden skall bli så liten som möjligt. Resultaten av dessa beräkningar 

redovisas nedan. 

Anläggningens och den nya fjärrvärmeledningens tänkta placering kan ses i Figur 4. Den tänkta 

placeringen är i Torvalla industriområde på norra sidan om europaväg 14. Detta gör det enkelt för 

lastbilar att leverera bränsle och trafiken stör inte boende eller andra industrier. En ny 

fjärrvärmeledning behövs för att ansluta anläggningen till nätet i industriområdet med det behövs 

även en större ledning som måste anslutas till en större matningsledning i fjärrvärmenätet i nedre 

Torvalla. Denna ledning kan förläggas i en befintlig kraftledningsgata vilket också syns i Figur 4. 

 

Figur 4. Tänkt placering och fjärrvärmeledning (Eniro kartsök, 2014) 
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För transport av bränsle till anläggningen hade Jämtkraft som krav att det skall kunna ske utan 

personal och traktor på plats. Med det årliga bränslebehovet från produktionsberäkningarna erhålls 

det totala antalet lastbilsvändor. För att se hur detta påverkar företagets användande av 

dieselbränsle till fordon räknades också den ungefärliga ökade diselförbrukningen fram. Detta 

redovisas i Tabell 11 för de olika fallen. 

Tabell 11. Lastbilsbehov för placering av anläggningen i Torvalla 

Anläggning Lastbilar [st/år] Kostnad [kr] Dieselförbrukning [l] 

30 MW HVC 2380 1 904 044 22 392 

40 MW KVV bas 3284 2 627 581 30 900 

40 MW KVV prio 3649 2 919 093 34 329 

24 MW HVC 1989 1 591 440 18 715 

 

Den ökade kostnaden för en större mottagningsficka som erhölls från två olika leverantörer av 

utrustning och där mark och byggarbetskostnaderna är inräknade med kostnadsfaktorer är 

redovisade i Tabell 12 nedan. 

                 Tabell 12. Merkostnad för mottagningsficka 

 2000m3  1500 m3 

Merkostnad Saxlund 5 292 000 kr  3 402 000 kr 

Merkostnad Andritz 12 656 700 kr  9 198 000 kr 

 

Den totala ökade kostnaden för att placera anläggningen i Torvalla är pressenterad i Tabell 13. Detta 

visar att en placering i Torvalla ger en lägre kostnad än att bygga ut fjärrvärmeledningen, som i det 

fall då anläggningen placeras i Lugnvik, för 25 miljoner. Detta gäller dock bara vid själva 

investeringstillfället och en ny fjärrvärmeledning behövs även i Torvalla alternativet. 

              Tabell 13. Ökad kostnad för placering i Torvalla 

 
30 MW HVC [kr] 

40 MW KVV 
bas [kr] 

40 MW KVV 
prio [kr] 

24 MW HVC [kr] 

Tomt 1 069 500 1 069 500 1 069 500 1 069 500 

Transport 1 904 044 2 627 581 2 919 093 1 591 440 

Bränslehantering 5 292 000 5 292 000 5 292 000 3 402 000 

Fjärrvärmeledning 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 

Total ökad kostnad 20 265 544 20 989 081 21 280 593 18 062 940 

 

Torvalla alternativet gör att tryckförlusterna och effektbehovet minskar i de södra delarna av staden 

vid topplastproduktion. Det bidrar även till en ökad redundans i fjärrvärmeproduktionen ifall 

produktionen stoppas i Lugnvik. 

4.3 Östersundsnätet med en ny pannanläggning 
De olika fallen redovisas separat med deras respektive fjärrvärme- och elproduktion samt 

bränsleförbrukning. Det antagna effektbehovet är baserat på utfallet av värmeproduktion för 2013. 
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En värme-effektbehovskurva är uppritad med de olika anläggningarna i Östersund. Effektkurvan kan 

ses i Figur 5.  

 

Figur 5. Effektbehov per vecka i Östersund utifrån gjorda antaganden. 

Diagrammet visar när de olika anläggningarna körs och hur stor värmeeffekt de genererar, utifrån de 

antaganden som är gjorda (se Metod), per vecka under ett år. Den nya RT-pannan har tagit över 

mycket av baslastproduktionen och de gamla pannorna P1, P2 och Minnesgärde behövs endast de 

riktigt kalla dagarna och när det befintliga kraftvärmeverket är avstängt. En av de gamla pannorna 

kan i princip ersättas och stängas av helt. Olja behövs när det är riktigt kallt och vid start av de stora 

pannorna. Revisionen i oktober skulle kunna hoppas över eftersom pannan står still så pass länge i 

maj men produktionsbortfallet visar sig inte spela en så stor roll i de ekonomiska beräkningarna. 

4.3.1 30 MW hetvattenpanna  

Produktion av fjärrvärme och el i de befintliga anläggningarna enligt Jämtkrafts budget jämförs med 

den föreslagna budgeten med en ny 30 MW värmeanläggning införd i fjärrvärmenätet. Den totala 

värmeproduktionen är densamma men den är fördelad annorlunda på de olika anläggningarna. RT-

pannan ligger som baslast tillsammans med det befintliga kraftvärmeverket, reserv och oljepannorna 

startas vid behov. Elproduktionen i kraftvärmeverket minskar eftersom den styrs av 

värmeproduktionen.  Figur 6 visar produktionen i dagens anläggningar jämfört med hur produktionen 

ändras med en ny anläggning. Den vänstra stapeln(Jan utan) visar produktionen utan ny RT-panna 

och den högra (Med RT) visar produktionen med en ny panna. Det kan ses att användandet av de 

gamla anläggningarna och oljepannorna minskar. När det är kallt ute behövs de gamla pannorna men 

när det är varmt kan de hållas avstängda.  
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Figur 6. El och fjärrvärmeproduktion med och utan ny 30 MW hetvattenpanna.   

Den totala ackumulerade elproduktionen i kraftvärmeverket minskar till 135,3 GWh jämfört med 198 

GWH, vilket kan ses i Figur 7.   

 

Figur 7. Förändrad elproduktion i kraftvärmeverket 

Bränsleförbrukningen i de olika anläggningarna förändras när den nya anläggningen införs, vilket kan 

ses i Figur 8. Bränsleförbrukning i de befintliga anläggningarna jämfört med ny anläggning. Dels 
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behövs inte de gamla pannorna användas lika mycket och det befintliga kraftvärmeverket (P3) kan 

utnyttjas bättre. Den minskade produktionen i P3 gör att elproduktionen minskar vilket leder till en 

minskad bränsleförbrukning. Hur den minskade bränsleförbrukningen påverkar bränslekostnaden 

redovisas senare i kapitlet 3.4 Ekonomiska beräkningar.     

 

Figur 8. Bränsleförbrukning i de befintliga anläggningarna jämfört med ny anläggning 

Hur produktionen och bränsleförbrukningen i de olika anläggningarna beräknas bli syns i                           

Tabell 14. Det syns även att fjärrvärmeproduktionen är den samma både med och utan den nya 

pannan. Den totala produktionen och bränsleförbrukningen har minskat.  

                          Tabell 14. Produktion och bränsleförbrukning i de olika anläggningarna, 30 MW HVC. 

Anläggning Produktion [GWh] Bränsleförbrukning [GWh] 

 Utan Med RT Utan Med RT 

Oljepannor 4,3 1,7 5,1 2,0 

Minnesgärde, P4 16,3 1,6 18,1 1,7 

Lugnvik P1, P2 54,7 3,7 54,7 3,7 

RT-panna 30 MW, P5 214,2 
 

238,0 

Lugnvik KVV, P3 517,0 371,2 715,0 506,5 

Fjärrvärme totalt 592,3 592,3 
  

Elproduktion KVV, P3 198,0 135,3 
  

Total produktion 790,3 727,6 792,9 751,9 
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4.3.2 40 MW kraftvärmeverk i basutförande 

Produktionen i de befintliga anläggningarna jämförs här med ett kraftvärmeverk på totalt 40 MW där 

cirka 10 MW är elproduktion. Värmeproduktionen är bugdeterad lika som för fall 1 och 

elproduktionen styrs av detta. De gamla anläggningarna används även här endast på vintern vid 

riktigt kalla dagar. Figur 9 visar att den minskade elproduktionen i P3 täcks upp av den nya 

anläggningen samt att elproduktion kan ske även under sommarmånaderna. Överlag är den totala 

elproduktionen något högre än för den befintliga anläggningen.  

 

Figur 9. El och fjärrvärmeproduktion med och utan nytt 40 MW kraftvärmeverk.  
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Den totala ackumulerade elproduktionen i kraftvärmeverken är 218 GWh där RT-pannan står för 81,4 

GWh. Detta är en ökning jämfört med dagens driftfall, vilket kan ses i Figur 10 nedan. 

 

Figur 10. Förändrad elproduktion i kraftvärmeverken 

Bränsleförbrukningen ökar i fallet med ett kraftvärmeverk eftersom anläggningen är större och 

producerar både värme och el. Den nya anläggningen har en lägre verkningsgrad eftersom den inte 

är utrustad med rökgaskondensering, även detta gör att mer bränsle förbrukas. Eftersom 

budeteringen för värmeproduktionen är lika som för fall 1 behöver inte de gamla pannorna användas 

här heller. Bränsleförbrukningen kan ses i Figur 11.  
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Figur 11. Bränsleförbrukning i de befintliga anläggningarna jämfört med ny anläggning. 

                      Tabell 15 visar hur produktionen och bränsleförbrukningen i de olika anläggningarna 

beräknas bli. Den totala produktionen och bränsleförbrukningen har ökat. Det syns även att 

fjärrvärmeproduktionen är den samma både med och utan den nya pannan.  

                      Tabell 15. Produktion och bränsleförbrukning i de olika anläggningarna, KVV bas. 

Anläggning Produktion [GWh] Bränsleförbrukning [GWh] 

 Utan Med RT Utan Med RT 

Oljepannor 4,3 1,7 5,1 2,0 

Minnesgärde, P4  16,3 1,6 18,1 1,7 

Lugnvik P1, P2 54,7 3,7 54,7 3,7 

RT-KVV 40 MW, P5 
 

214,2 
 

328,4 

Lugnvik KVV, P3 517,0 371,2 715,0 507,7 

Fjärrvärme totalt 592,3 592,3 
  

Elproduktion KVV, P3 198,0 136,5 
  

Elproduktion RT KVV, P5 
 

81,4 
  

Totalt 790,3 810,2 792,9 843,5 
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4.3.3 Prioriterat 40 MW kraftvärmeverk  

Eftersom Jämtkraft upphör att erhålla elcertifikat för det befintliga kraftvärmeverket efter årsskiftet 

2014/2015 gjordes en budget där det nya kraftvärmeverket prioriterades framför det befintliga 

kraftvärmeverket (P3), för att producera mer el med elcertifikat och endast stängs av för revision två 

veckor under sommaren. Det nya kraftvärmeverket används alltså året runt förutom vid revisionen. 

Även här prioriteras värmeproduktion men P3 stängs av tidigare istället för nya P5, gamla P1 och P2 

täcker upp i maj, juni, juli och september. Elproduktionen från det nya kraftvärmeverket kan på detta 

sätt ökas med ungefär 8800 MWh. Produktionsplaneringen för detta fall kan ses i Figur 12. 

 

Figur 12. El och fjärrvärmeproduktion med och utan nytt prioriterat 40 MW kraftvärmeverk. 

Eftersom anläggningarna används annorlunda i detta fall togs en ny effektkurva fram där det 

tydligare syns när de olika pannorna används utifrån gjorda antaganden, detta visas i Figur 13. 
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Figur 13. Antaget effektbehov per vecka i Östersund med ett nytt prioriterat kraftvärmeverk. 

Den totala ackumulerade elproduktionen i kraftvärmeverken är något mindre (212,1 GWh) än fallet 

när P3 prioriteras, detta eftersom det befintliga kraftvärmeverket står avstängt en längre tid. Den 

minskade elproduktionen innebär dock ingen minskad intäkt eftersom elintäkten är högre för RT-

pannan och bränslekostnaden minskar när P3 står still. Elproduktionen visas i Figur 14 och är ungefär 

90,4 GWh/år för RT-pannan. 

 

Figur 14. Förändrad elproduktion i kraftvärmeverken där RT-pannan prioriteras 
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Bränsleförbrukningen för de olika anläggningarna i detta fall liknar det tidigare men det syns att de 

gamla pannorna används mer. Bränsleförbrukningen i RT-pannan har ökat från 349 GWh till 364 

GWh per år. Figur 15 visar bränsleförbrukningen i detta fall.   

 

Figur 15. Bränsleförbrukning i de befintliga anläggningarna jämfört med ny anläggning. 

Hur produktionen och bränsleförbrukningen i de olika anläggningarna beräknas bli syns i Tabell 16. 

Den totala produktionen och bränsleförbrukningen har ökat. Det syns även att 

fjärrvärmeproduktionen är den samma både med och utan den nya pannan.  

                      Tabell 16. Produktion och bränsleförbrukning i de olika anläggningarna, KVV prio. 

Anläggning Produktion [GWh] Bränsleförbrukning [GWh] 

 Utan Med RT Utan Med RT 

Oljepannor 4,3 1,5 5,1 1,8 

Minnesgärde, P4 16,3 1,6 18,1 1,7 

Lugnvik P1, P2 54,7 20,8 54,7 20,8 

RT-KVV 40 MW, P5  237,3 
 

363,8 

Lugnvik KVV, P3 517,0 331,1 715,0 453,1 

Fjärrvärme totalt 592,3 592,3 
  

Elproduktion KVV, P3 198,0 121,7 
  

Elproduktion RT KVV, P5  90,4 
  

Totalt 790,3 804,4 792,9 841,2 

 

4.3.4 24 MW HVC 

För att begränsa bränsleförbrukningen till de mängder där RT-flisen är billigare togs ett alternativ 

fram där den totala årsbränsleförbrukningen var lägre än 200 GWh. I de alternativet användes en 24 

MW hetvattenpanna som antogs producera 24 MW dygnet runt vid drift. Produktionen i 
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kraftvärmeverket (P3) minskar vilket gör att elproduktionen minskar från 198 till 140 GWh. Figur 16 

visar hur produktionen i P3 minskar samtidigt som den nya anläggningen P5 tagit över produktion 

från P3 och de gamla pannorna. Bränsleförbrukningen i P5 stannar vid 199 GWh vilket gör att priset 

på RT-flisen är lägre och inget annat bränsle behöver användas på grund av brist på returträ.  

 

Figur 16. El och fjärrvärmeproduktion med och utan ny 24 MW HVC 

Tabell 17 visar hur produktionen och bränsleförbrukningen i de olika anläggningarna beräknas bli. 

Den totala produktionen och bränsleförbrukningen har minskat. Det syns även att 

fjärrvärmeproduktionen är den samma både med och utan den nya pannan.  

                          Tabell 17. Produktion och bränsleförbrukning i de olika anläggningarna 24 MW HVC. 

Anläggning Produktion [GWh] Bränsleförbrukning [GWh] 

 Utan Med RT Utan Med RT 

Oljepannor 4,3 1,7 5,1 2,0 

Minnesgärde, P4 16,3 1,6 18,1 1,7 

Lugnvik P1, P2 54,7 13,9 54,7 13,9 

RT-panna 24 MW, P5  179,0  198,9 

Lugnvik KVV, P3 517,0 396,2 715,0 535,8 

Fjärrvärme totalt 592,3 592,3   

Elproduktion KVV, P3 198,0 139,6   

Totalt 790,3 731,9 792,9 752,3 
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4.3.5 40 MW kraftvärmeverk med rökgaskondensering 

En rökgaskondenseringsanläggning (RGK) behövs inte för att klara av reningen av rökgaserna men 

den hjälper till att rena bort lättlösliga syror som HCl, fluorider och ammoniak (Bergman, J. 2014). 

Med hjälp av en rökgasanläggning kan mer värme produceras ur samma mängd bränsle, detta 

påverkar produktionen i anläggningarna. En minskad bränsleförbrukning förbättrar ekonomin för 

anläggningarna. Rökgaskondensering är infört i beräkningarna för alla fall men förbättringen är 

endast marginell för hetvattenpannorna, därför redovisas endast fallet med kraftvärmeanläggningen 

i detta kapitel.   

För att se hur en rökgaskondenseringsanläggning påverkar produktionen, genom att mer värme kan 

utvinnas ur samma mängd bränsle, lades den in i produktionsbudgeten. Värmeproduktionen från den 

nya pannan ökar medan elproduktionen minskar med 0,5 GWh. Produktionsbudgeten kan ses i Figur 

17 nedan. 

 

Figur 17. El och fjärrvärmeproduktion med och utan nytt prioriterat 40 MW kraftvärmeverk med RGK. 
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Bränsleförbrukningen minskar något mot för fallet utan RGK, detta kan ses i Figur 18. 

 

Figur 18. Bränsleförbrukning i de befintliga anläggningarna jämfört med ny anläggning. 

Tabell 18 visar hur produktionen och bränsleförbrukningen i de olika anläggningarna beräknas bli i 

fallet med ett 40 MW kraftvärmeverk med rökgaskondensering. Den totala produktionen och 

bränsleförbrukningen har ökat något men fjärrvärmeproduktionen är densamma som tidigare.  

                      Tabell 18. Produktion och bränsleförbrukning i de olika anläggningarna, KVV prio med RGK. 

Anläggning Produktion [GWh] Bränsleförbrukning [GWh] 

 Utan Med RT Utan Med RT 

Oljepannor 4,3 1,5 5,1 1,8 

Minnesgärde, P4 16,3 1,4 18,1 1,5 

Lugnvik P1, P2 54,7 14,9 54,7 14,9 

RT-KVV 40 MW, P5  236,7  363,0 

Rökgaskondensering RT  23,7   

Lugnvik KVV, P3 517,0 314,1 715,0 429,9 

Fjärrvärme totalt 592,3 592,3   

Elproduktion KVV, P3 198,0 115,8   

Elproduktion RT KVV, P5  89,9   

Totalt 790,3 798,1 792,9 811,2 
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4.3.6 Produktionsjämförelse 

En jämförelse över hur produktionen förändras mellan de olika alternativen kan ses i Tabell 19 

nedan. Det går att se att värmeproduktionen är lika i 30 MW och 40 MW bas fallen eftersom 

värmeproduktionen budgeterats lika, elproduktionen har bara lagts till i fallet med kraftvärmeverket. 

I fallet med det prioriterade kraftvärmeverket ökar elproduktionen i RT-pannan men minskar i P3 

vilket gör att den totala produktionen minskar. I fallet med rökgaskondensering minskar 

produktionen i P3 ännu mer eftersom mer värme kan produceras med RT-pannan. Den minskade 

produktionen kompenseras dock av elcertifikaten som ökar elintäkterna från den nya pannan. I 24 

och 30 MW alternativen minskar användandet av de äldsta pannorna och P3 därmed minskar 

elproduktionen vilket kan vara bra under sommaren när elpriset är lågt men vid höga elpriser vill 

man även producera el. En annorlunda budgetering skulle kunna göra alternativen något bättre. 

       Tabell 19. Jämförelse av produktionen i de olika anläggningarna. 

Produktion/ 
anläggning [GWh] 

Befintliga 30 MW 40 MW Bas 
40 MW  

Prio 
40 MW Prio  

+ RGK 
24 MW 

Oljepannor 4,3 1,7 1,7 1,5 1,5 1,7 

Minnesgärde P4  16,3 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 

Lugnvik P1, P2 54,7 3,7 3,7 20,8 14,9 13,9 

RT-Panna 
 

214,2 214,2 238,0 260,4 179,0 

Lugnvik KVV, P3 517,0 371,2 371,2 330,4 314,1 396,2 

Fjärrvärme totalt 592,3 592,3 592,3 592,3 592,3 592,3 

Elproduktion KVV P3 198,0 135,3 136,5 121,7 115,8 139,6 

Elproduktion RT KVV, P5 
 

81,4 90,4 89,9 

 Totalt 790,32 727,6 810,2 804,4 798,1 731,9 

 

4.4 Resultat från anläggningsintervjuer 
Det finns många värme- och kraftvärmeverk som delvis eldar RT-flis i Sverige i olika dimensioner. Det 

finns däremot bara ett fåtal anläggningar som eldar 100 % returträ utan att blanda in andra bränslen. 

I detta kapitel beskrivs några av de anläggningar som eldar mest andel returträ närmare. 

4.4.1 Kraftvärmeverket i Katrineholm 

Tekniska verken driver kraftvärmeverket i Katrineholm. I Katrineholm finns en kraftvärmepanna på 

25 MW som förbränner 100 % RT och en hetvattenpanna(FB) på 20 MW som eldas med cirka 40 % 

returträ 55 % skogsflis och 5 % pellets. Kraftvärmepannan är en avfallspanna från KMW med roster 

där 5.54 MW el produceras. Ångtrycket är 40 bar och håller 400 °C. Rökgasreningen består av 

textilfilter med tillsats av kol och kalk samt en NOx katalysator (SNCR). Till hetvattenpannan används 

cykloner och textilfilter, SNCR och rökgaskondensering (RGK). RGK fungerar bra och man tillsätter 

vatten till bränslet för att inte få för varm bädd. Bränslet lagras på bränsleplan och lastas till 

inmatningsfickan med lastmaskin. Skraptransportörer transporterar bränslet till pannan där det 

skjuts in med puchrar. Inget såll eller magnet finns. Krav ställs på innehåll av föroreningar och 

fraktionsstorlek i samband med upphandling av bränslet och avvikelser kontrolleras och rapporteras. 

Fuktprover tas på varje leverans.  

I rosterpannan har man problem med medryckning av finfraktion och igensättning av rosten pga. 

metallskrot. RT-flisen är egentligen för torr då pannan är designad för ett fuktigare bränsle. Mycket 

påslag förekommer i ugn, gashals och ekonomiser pga. finfraktion. I fluidbäddspannan som byggdes 

1983 för koleldning har man problem med askutmatningen. Eftersom det inte finns någon utmatning 
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i botten måste man elda ner var 1000-de timme och suga ur bädden och ta bort skrot. (Axelsson, A. 

2014) 

4.4.2 Nynäshamns kraftvärmeverk 

Nynäshamn KVV producerar och levererar ånga till ett närbeläget raffinaderi samt producerar 

fjärrvärme av returvattnet från raffinaderiet samt från rökgaskondensering. Man har en liten turbin 

för elproduktion och är självförsörjande på el. Anläggningen eldar 100 % RT på energibasis och RTn 

kommer från Sverige. Man stödeldar med skogsflis vid störningar i pannan samt vid uppstart för att 

få bättre fart på pannan. Tidigare har man haft inblandningar med 10-15 % PTP (papper, trä, plast) 

samt ca 10 -15 % biomal. Pannan är en bubblande fluidiserande bädd på 24 MW termiskt, den är 

anpassad för skogsflis och har därför inget tomdrag eller liknande. Överhettarna är av vanligt 

tryckkärlsstål, 15MO3 och sitter i andra nedre draget något skyddade och pannan är murad ända 

upp. Ångtrycket är 40 bar och temperaturen 530 °C. Bränslet köps in färdigt och krossat, det siktas i 

ett skivsåll och överstort material krossas en gång till på plats. En magnetavskiljare skiljer ut 

magnetiska metaller. Man har som krav att ej behöva behandla bränslet ytterligare. Bränslet lagras i 

en 3500 m3 lagerbyggnad och räcker i 2-3 dygn. Man försöker lagra bränsle för en veckas drift, ca 

7000 m3 på plan utomhus.  

Man har torr rökgasrening med påsfilter och tillsätter kalk och kol. Rökgaskondensering används och 

bränslet eller luften fuktas upp för att kunna köra pannan optimalt. Man anser att RGK bidrar till 

minskade emissioner.  

Vid bränsleleveranserna har man haft problem med stora metallbitar och stenar och en del 

tryckimpregnerat virke. Metallbitarna gör att krossen stannar och gnistbildning startar brandlarmet. 

Bränsleblandningen hänger sig i stup och sätter igen skruvar detta har lett till att bränslehanteringen 

har fått byggas om.  

Vid förbränningen har problem uppstått med små sintringar och föroreningar i botten av pannan 

som skapar snedfördelning av luftflödet samt delvis defluidisering av bädden. Total sintring av 

bädden uppstår en gång per år. Man har tidigare klarat sig bra från korrosion men har nu under 

senare åt upptäckt zonvis korrosion på vissa delar av ÖH. Troligtvis beror detta på att man slutade 

samelda med biomal, som innehåller mycket svavel och istället eldade PTP som innehåller mer klor. 

Stråkbildningar uppstår och S/Cl halten har sänkts vilket påverkar pannan negativt. (Gustavsson, A. 

2014) 

4.4.3 Vetlanda  

VETAB producerar fjärrvärme och el i Vetlanda. I det nya kraftvärmeverket som byggdes 2012 eldas 

100 % RT-flis. Returträ erhålls från olika avfallsanläggningar i närområdet. Pannan är en rosterpanna 

på totalt 27 MW med 7 MW el, pannan är levererad av KMW energi. Ångtrycket är 80 bar och 500 °C. 

Överhettartuberna är av materialet 13CrMo4-5. Lagring av RT flis sker under tak pga. att materialet 

dammar. Bränslehanteringen består av ett skraplager på 1000 m3, diverse transportörer, kross, såll 

och magnetavskiljare. Man upplever att bränslet har stora variationer i styckesstorlek och 

metallinehåll. Rökgasreningen består av 2 textilfilter med kol och kalkdosering, varje filter klarar 70 % 

av pannans maxkapacitet. Rökgaskondensering används vid anläggningen.  

Förbränning av RT fungerar bra men anläggningen har bara varit i drift lite mer än ett år. Efter sex 

månader utfördes tjockleksmätningar på överhettertuber och kontroll av påslag. Det fanns en del 
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påslag men ingen förtunning av tuberna upptäcktes. Problemet med RT är att det innehåller mycket 

plast som ökar saltinnehållet som kan bilda saltsyra och angripa tuberna (Björnhag, J 2014). Problem 

har uppstått med sten och metallbitar i krossen men inga korrosionsskador har upptäckts. Dock fanns 

en del slagg på tuberna. (Björnhag, J. 2014) 

4.4.4 Enköping 

Ena energi har ett biobränsleeldat kraftvärmeverk och en träpulvereldad hetvattenpanna i Enköping. 

Kraftvärmeverket producerar el och värme under största delen av året. Idag används mellan 80-95 % 

RT-flis och resterande mängd skogsbränslen på energibasis i kraftvärmeverket. Pannan är en 

vibrationsrost på 80 MW som byggdes 1994 för att elda skogsflis. Man har under senare år blandat in 

mer och mer RT-flis. Målsättningen är att blanda 80-85 % RT-flis med skogsflis istället för tidigare 40 

% RT-flis. Anläggningens ångdata är 100 bar och 540° C och eleffekten är på 24 MW. Materialet i 

överhettartuberna är för ÖH3 ett austenitiskt stål som kallas X6CrNiTi181, i ÖH1 används 15Mo3 och 

i ÖH2 13CrMo44 och 10CrMo910. Bränslehanteringen är förstärkt med flera magneter. Bland annat 

en permanentmagnet före sållanläggningen och en magnet före inmatningen till pannan. Det finns 

även en metallavskiljare som skiljer bort andra metaller (virvelströmsseparator). Eftersom returträflis 

är ett besvärligt bränsle anser man på Ena energi att det krävs en helt annan hantering av bränslet, 

jämfört med skogsflis, eftersom RT-flis innehåller så mycket föroreningar. Man har t.ex. bytt skruvar i 

silon och i inmatningen till pannan till kraftigare modell. Rökgasreningen består av ett elfilter och en 

rökgaskondensor och man fuktar upp bränslet med vatten för att få bättre verkningsgrad på 

kondensorn. Dock har man haft problem med gips i bränslet som ökar svavelhalten och den 

planerade svaveldoseringen kunde därför inte startas. Andra åtgärder som undersöks är att 

uppgradera lutpumparna för att kunna tvätta ut mer HCl och svavel ur rökgaserna.  

I pannan har man haft problem med pannväggarna och dessa är nu bytta till Inconell eftersom det 

har visat sig fungera i andra anläggningar. Ena energi använder sotblåsare för att hålla rent i pannan 

och på överhettarna (ÖH). De upplevde att ÖH såg bättre ut med en inblandning av 40 % RT än 

enbart skogsflis. För att försöka hålla kvar värmebalansen och undvika beläggningar används 

vattenkanoner för att tvätta och styra värmeflödet. Problem uppstår även med slaggningar runt 

spreadern då bränslet brinner nära inkastarna. RT-flisen har en lägre smältpunkt och antänds direkt 

istället för på rosten.  

Överhettarna ser än så länge bra ut men eventuellt behöver några paket i ÖH3 bytas. Tanken är att 

dosera SO3 för att få bukt med korrosionen eftersom det svavel som finns i bränslet inte reagerar lika 

bra med alkalimetallerna. (Holmén, E. 2014) 

4.4.5 Strängnäs 

Strängnäs energi eller SEVAB eldar returträ i sitt kraftvärmeverk i Strängnäs. Man använder en mix 

med 60 % returträ, 35 % PTP och 5 % trädgårdsavfall, bark och torv. Returträbränslet kommer från 

lokala återvinningscentraler samt importeras från Norge. Pannan är en helsvetsad vattenrörspanna 

med självcirkulation, vibrationsrost och hydrauliska pushers. Effekten är 36 MW termiskt med 9 MW 

el där ångtrycket är glidande mellan 50 -75 bar med en temperatur på 425° C. Verkningsgraden anges 

till 91-92 %. Anläggningen är designad för returträ med överhettare av typen SO tubes med 

materialet 16Mo3. Bränslet köps in färdigt och blandas endast på en asfaltyta med lastmaskin. Det 

finns lagringsutrymme för cirka 4 dygn. Inmatning sker med travers och 2 stycken gripklor.  
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Rökgasreningen består av dubbla textilfilter med inblåsning av släkt kalk och aktivt kol för att 

neutralisera svavel och organiskt kol. Rökgaskondensering används och den fungerar bra och hjälper 

till att reducera svavel och ammoniak. 

SEVAB har haft problem med skiftande kvalitet på bränslet vilket medfört skador på 

eldningsutrustningen. De senaste två åren lossas allt bränsle utomhus och kontrolleras visuellt för att 

se att leverantörerna lever upp till de ställda kraven. Detta har lett till att man inte haft några 

oförutsedda stopp de två senaste säsongerna.  

Problem med förbränningen uppstår på låg last på grund av för torrt bränsle vilket ger skador på 

eldningsutrustningen. Men har därför ambition att blanda in fuktigare bränsle på låg last. Man har 

inga större slaggbekymmer men det förekommer slaggklumpar som kan fastna i slaggutmatningen. 

Man har nu efter fem eldningssäsonger murat om väggarna i eldstaden vilket får anses vara normalt. 

(Sverin, K-E. 2014) 

4.4.6 Norrköping Händelöverket 

Vid Händelöverket i Norrköping eldas returträ i två pannor, P11 och P13. RT-flisen kommer från 

England, Sverige och Norge. I P11 eldas 70 % RT-flis, 30 % huggen flis och ungefär 5 % gummi, i P13 

30 % RT, 40 % GROT och 30 % gummi. P11 är från början en kolpanna som 1997 byggdes om för 

biobränsle, det är en vibrationsroster på 85 MW med ångtryck på 108 bar. Materialen i överhettarna 

är för primär-, sekundär- och de 2 första tuberna i tertiäröverhettarna 10 CrMo910, de resterande 

tuberna är X20CrMoV121. P13 är en CFB panna på 135 MW. Bränsle lagras på en bränslegård och 

lastas sedan till en flisstack med skruv i botten. Bränslet matas därifrån till en ficka med stokrar i 

botten som matar bränslet till 8 stycken bränsleskruvar.  Man upplever att bränslet dammar mycket. 

Rökgasreningen består av textilfilter till P11 och elfilter för P13. Rökgaskondensering används och 

den fungerar bra. Man har kört igång en ammoniumavskiljning som kräver en hel del tillsyn.  

P11 har problem med beläggningar och det kan bildas mycket oförbrända partiklar, P13 har problem 

med askutmatningen och bränsleinmatningen eftersom vissa delar inte är konstruerade för RT-flis. I 

P11 kommer ÖH 2 och 3 att bytas under 2014. Det enda som är bra med RT-flis är att det är ett billigt 

bränsle enligt driftpersonal på Händelöverket. (Lindgren, L-G. 2014) 

4.5 Drifterfarenheter av RT-förbränning enligt litteraturstudie 

4.5.1 Nyköping Idbäcken  

Panna 3 i Idbäcken som är en BFB panna, med maxeffekten 97,5 MW, var säsongen 2001-2002 en del 

av ett projekt om returträ inom Värmeforsk. Andelen RT-flis var normalt 20-25 %, resterande del har 

varit skogsflis och sågverksbiprodukter samt stenkol. Under säsongen inträffade tre oplanerade 

driftstopp, orsakerna var en tubläcka och två bäddsintringar. Man tror att bäddsintringarna 

orsakades av ett annorlunda driftsätt hos pannan än tidigare. Inget av stoppen tros ha orsakats av 

RT-flisen. Vid Idbäcken har man arbetat hårt mot de regionala leverantörerna för att höja kvaliteten 

på RT-flisen. Framförallt handlar det om bättre källsortering vid återvinningscentralerna. Detta har 

bidragit till att den regionalt producerade returflisen håller hög kvalitet. 

Tidigare säsonger har panna 3 i Idbäcken haft kraftig beläggningsbildning i eldstad och på 

överhettare vilket resulterat i lastbegränsning framåt vårsäsongen. Korrosionen har varit så kraftig 

genom åren att alla överhettare byttes, efter knappt 4 års drift, vid revisionen 1998. I ÖH3 
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installerades då ett austenitiskt stål (Esshete 1250) som förväntas vara mer korrosionströgt. ÖH 

byttes ännu en gång vid revisionen 2001, nu även den mot Esshete. Under säsongen (2001-2002) var 

beläggningsproblemen lindrigare och de orsakade inte några oplanerade driftstopp.  

Under säsongen 2000-2001 startade försök med ChlorOut i Idbäcken men även andra bränsleadditiv 

testades i pannan (svavelgranul, torv). Inget av de andra additiven visade sig vara lika effektivt som 

ChlorOut. För att minska problemen med alkaliklorider i pannanläggningar har Vattenfall utvecklat 

metoden ChlorOut. Metoden innebär att ett vätskeformigt additiv doseras i rökgaserna före 

överhettarna och eliminerar alkalikloriderna innan de når dem. i ChlorOut lösningen finns även 

ammonium som ger NOx reduktion.  

Testerna visade att ChlorOut i genomsnitt halverade kaliumkloridhalten i rökgaserna och därmed 

eliminerade klor på överhettarytorna, halverade hastigheten på överhetterkorrosionen, gav minskat 

askpåslag på överhettarna och reducerade NOx-emissionerna. (Berg, o.a., 2003) 

4.5.2 Norrköping Händelö 

Händelöverket P11 eldar 100 % returträ och man har haft stora problem med korrosion i sidoväggar 

och överhettare. Sidoväggarna ovanför gashalsen i eldstaden har varit hårt angripna av korrosion 

vilket resulterat i snabb godsförtunning och behov av täta byten av väggpaneler. Korrosionen beror 

på bränslets höga halter av klor, zink och bly samt att det i samband med skakning av rosten 

förekommer perioder med mycket låg syrehalt. Korroderade tuber av materialet St 35.8 byttes 2001 

mot compoundtuber med yttermaterial av Sanicro 63. Vid revisionen 2002 noterades minskad 

godsförtunning men små gropar påträffades även i det nya materialet i området kring gashalsen. 

(Henderson, o.a. 2006) Däremot hade inte tertiäröverhettaren uppvisat några allvarliga 

korrosionsskador efter fem års drift (Berg, o.a., 2003).  

Man har under sommaren 2000 genomfört försök med olika bränsleadditiv för att försöka minska 

problemen med beläggningsbildning och korrosion i eldstaden. Additiven doserades i pulver eller 

granulform. Tyvärr var inget av de testade additiven så pass effektiva att man valde att gå vidare med 

dem. Man har senare blandat in flisade gummidäck vilket har gett positiva effekter på pannans 

renhet. Analyser av beläggningar från eldstadsväggar och överhettare indikerar dock på att 

korrosiviteten inte skiljer sig från tidigare analyser utan däckinblandning. Man har även genomfört 

ett försök med en skyddande luftridå längs eldstadsväggarna. Ridån är tänkt att skapa oxiderande 

förhållanden längs väggen och därmed minska beläggningsbildningen. När beläggningarna 

inspekterades var de väldigt lika de som fanns på närliggande referensyta men godsförtunningen på 

provytan var tydligt lägre än på referensytan. (Berg, o.a., 2003) Detta koncept var därför intressant 

att undersöka vidare men av olika anledningar gjordes det inte (Henderson, o.a., 2006) 

Panna 11 har under åren byggts om och renoverats och det nuvarande driftläget finns beskrivet 

tidigare i kapitel 4.4.6 

4.6 Returträ/Nyckeltalsberäkningar 
Nyckeltalsberäkningarna och erfarenheter från litteraturstudierna visar att returträ bör sameldas 

med bränslen med hög svavelhalt då det innehåller en hel del klor. Svavel/klor-halten är väldigt låg 

liksom sulfateringtalet, dessa bör vara större än 2 men gärna större än 4 för att undvika 

högtemperaturkorrosion i pannan. Kalciumkvoten är hög vilket tyder på att bränslet innehåller 

mycket kalcium vilket kan reagera med svavel och försämra svavlets förmåga att binda alkali. 
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Kalciumkvoten bör vara nära 1 men gärna mindre än 1. I detta kapitel redovisas några bränslemixar 

som är framtagna som förslag för att försöka minska de driftproblem som förbränning av RT-flis är 

förknippat med. De blandningar som ger bra nyckeltal och har ett lågt pris är även undersökta i de 

ekonomiska beräkningarna.   

Genom att blanda in 10 % torv kan till exempel sulfateringstalet höjas från 1,47 till 2,11 och 

alkalinitetstalet sänks från 0,11 till 0,10 vilket är en förbättring då risken för sintring minskar. För att 

få sulfateringstalet över 4 och S/Cl-kvoten över 2 behövs en inblandning av 45 % torv, detta är möjligt 

men höjer bränslepriset. Nyckeltalen för de olika blandningarna som togs fram visas i Tabell 20 och 

Tabell 21. Inblandning av rötslam ger mycket goda resultat på de beräknade nyckeltalen 

                               Tabell 20. Olika bränsleblandningar (B1-B6) 

Blandning [vol-% lev] B1 B2 B3 B4 B5 B6 

RT-flis 100% 90% 80% 70% 55% 90% 

Bark 
      

Torv 
 

10% 20% 30% 45% 
 

Spån 
      

Rötslam 
     

10% 

       

Nyckeltal 
      

Alkalinitetstal 1b 0,113 0,104 0,0949 0,086 0,072 0,085 

Alkaliandel 0,171 0,155 0,1387 0,123 0,100 0,120 

Kalciumkvoten 5,599 4,289 3,4958 2,964 2,429 1,360 

S/Cl 0,667 0,931 1,2248 1,555 2,134 4,466 

Sulfateringstal 1,474 2,110 2,8116 3,590 4,933 2,861 

Pris Högt Högt Högt Högt Högt - 
 

 

En inblandning med 20 % rötslam ger sulfateringstal och S/Cl-kvoter över 4 samtidigt som 

kalciumkvoten sänks under 1. Alkalinitetstal 1b och alkaliandelen hålls långt under gränsvärdena. 

Detta visar att blandningen kan undvika både korrosion och sintring i pannan. För att hålla nere 

priset för bränslet i den nya anläggningen kan städbark blandas in för att minska mängden returflis. 

Städbark är billigare än returflis när bränsleförbrukningen ökar över 200 MWh. Den billigaste 

blandningen som kan erhållas är därmed B8 med 60 % RT-flis och 40 % städbark. Blandningen 

testades i de ekonomiska beräkningarna i kapitel 4.8.4.4 Bränslepriser. Denna blandning visar sig 

dock vara korrosiv enligt nyckeltalen men den är något bättre än 100 % RT. Detta kan förändras 

genom att blanda in 20 % rötslam vilket ger en mycket bra blandning enligt nyckeltalen, men denna 

blandning kan i dagsläget inte användas eftersom rötslam inte är ett kommersiellt bränsle. 

Blandning B10 ser ut att vara den bästa blandningen då den kombinerar bra nyckeltal till ett lägre 

pris. Denna blandning används därför tillsammans med ett prioriterat kraftvärmeverk i de 

ekonomiska beräkningarna för att se hur detta kan förändra lönsamheten i investeringen. Ingen 

hänsyn har dock tagits till om drift och underhållskostnaderna minskar i detta fall vilket den kan 

tänkas göra. Blandningen kan därmed rekommenderas för förbränning av RT-flis i en panna av denna 

storlek och där tillgången på billig RT-flis är begränsad. 
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För att testa alla bränslen togs även spån med i blandning B11, spån är det dyraste bränslet och tillför 

heller inte något till nyckeltalen vilket kan ses i Tabell 21.  

                               Tabell 21. Olika bränsleblandningar (B7-B12) 

Blandning [vol-% lev] B7 B8 B9 B10 B11 B12 

RT-flis 80% 60% 60% 60% 60% 60% 

Bark 
 

40% 30% 20% 10% 20% 

Torv 
  

10% 20% 10% 
 

Spån 
    

10% 
 

Rötslam 20% 
    

20% 

 
      

Nyckeltal 
      

Alkalinitetstal 1b 0,068 0,124 0,110 0,098 0,109 0,069 

Alkaliandel 0,092 0,130 0,125 0,119 0,131 0,083 

Kalciumkvoten 0,845 6,352 4,928 3,919 4,685 0,977 

S/Cl 7,377 0,735 1,079 1,389 1,070 8,423 

Sulfateringstal 4,459 1,678 2,474 3,197 2,447 5,245 

Pris - Lågt Medel Medel Högt - 
 

 

4.6.1 Svaveltillsats 

Istället för att samelda med svavelrika bränslen kan elementärt svavel tillsättas till bränslet eller i 

pannans rökgasflöde. Enligt de beräkningar som utfördes behövs en tillsats om 6,7 gram svavel/s i 40 

MW anläggningen och 4,8 g S/s i 30 MW anläggningen. Detta motsvarar cirka 187 respektive 136 ton 

svavel per år. Elementärt svavel antas bli köpt för priset 4,5 kr/kg (Brodén, Nyström & Jönsson 2012) 

detta ger en ökad kostnad på 843 000 respektive 610 000 kronor per år. 

4.7 Tillverkarnas rekommendationer 
Några panntillverkare kontaktades och intervjuades om vad de anser behövs för en anläggning som 

skall kunna förbränna 100 % RT-flis. Deras svar finns redovisade i detta kapitel.  

4.7.1 Valmet 

Hos den Finska tillverkaren Valmet (tidigare MW-Power) erbjuds både fluidbäddpannor och 

rosterpannor. De båda panntyperna har olika för och nackdelar och det är svårt att säga vilken som 

lämpar sig bäst. Man har dock mest erfarenhet av BFB pannor. Konstruktionen av pannan ändras 

beroende på vilket bränsle den konstrueras för. Bland annat kan panntemperaturen minskas för att 

minska risken för slagg, pannan kan byggas med större volym och rökgasåterföring kan användas. 

Vattenkanoner kan användas för att tvätta pannväggarna och tuberna kan ytbehandlas. Ett tomdrag 

byggs ofta in efter eldstaden, när besvärliga bränslen skall användas, för att kyla rökgaserna innan 

överhettarna. Även bättre sotblåsare monteras för att effektivare ta bort beläggningar.  

För att försöka undvika högtemperaturkorrosion används lägre tryck och temperatur i överhettarna. 

Ångdatan beror på bränslets alkali- och klorinnehåll och hålls under 500 °C, ofta runt 450 -470 °C.  
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När en anläggning skall designas undersöks bränslets elementaranalys och innehållet av 

askkomponenter, pannan designas sedan efter det.  

För rökgasreningen rekommenderas påsfilter och textilfilter, eventuellt behövs tillsatser speciellt om 

det finns kvicksilver i rökgaserna. Eftersom RT är ett torrt bränsle blir inte en 

rökgaskondenseringsanläggning lika effektiv men det kan fungera. Om scrubbern placeras efter 

filtren är de flesta partiklar borta och kondensatet blir inte lika förorenat.      

Ett väl dimensionerat bränslehanteringssystem är viktigt, skruvar behöver dimensioneras upp och 

utrustningen måste vara starkare. Det är också viktigt att sortera bort metaller och annat obrännbart, 

detta kräver magneter i bränslehanteringen.  

En hetvattenpanna har en enklare konstruktion, vilket gör den billigare. De är lättare att sköta drift 

och underhåll på eftersom de har en enklare process, jobbar med lägre vattentemperaturer och inte 

har några överhettare. Men de ställer samma krav på bränslehantering och 

rökgasreningsutrustningen.  De flesta anläggningsbyggare idag anser att ett kraftvärmeverk är 

lönsammare eftersom de då kan producera el. (Valtatie, J. 2014) 

4.7.2 Andritz  

Hos Andritz erbjuds bara fluidbäddpannor och för pannor i storleken 30-40 MW rekommenderas 

bubblande fluidiserande bädd (BFB) pannor. En BFB-panna är en billigare investering i denna 

storleksklass än en CFB-panna. Andritz anger att en BFB blir billigare än en Rosterpanna i denna 

storleksklass och att de har lägre emissionsvärden. De är lättare att hantera temperaturen i dem och 

de har lägre NOx utsläpp. En BFB har inga rörliga delar i förbränningsprocessen jämfört med en 

rosterpanna som normalt kräver löpande service och underhåll av rosten. I pannstorlekar runt 20 

MW kan däremot en rosterpanna vara en billigare och bättre investering än en BFB-panna. 

Pannan designas med en lägre bäddtemperatur för att undvika risk för bäddsintring. Man har en 

robust öppen dysbotten där grova ofuidiserbara partiklar, som stenar, glas och skrot, kan ramla ner 

och avlägsnas från pannan. Askutmatningen förses med bottenaskrecirkulation för att minimera 

sandförbrukningen och förbättra bäddkvaliteten. Detta ger bra förutsättningar för låga emissioner. 

Ångdatan begränsas till 490 °C och 80-90 bar. Andritz anger ett alfavärde på ungefär 0,4 och en 

verkningsgrad på 90 %. Den sista överhettaren byggs som en ”wing wall” överhettare parallellt med 

rökgasflödet och skyddas med murning. Ett tomdrag byggs in mellan eldstad och överhettare för att 

minimera risken för högtemperaturkorrosion.  

För rökgasreningen rekommenderas ett torrt slangfilter för bästa eliminering av stoft och 

tungmetaller, filtret placeras efter pannan. Innan slangfiltret doseras CaOH2 för att ta bort HCl, HF 

och SO2. Aktivt kol doseras vid behov i rökgasen innan slangfiltret för att avlägsna dioxiner och 

kvicksilver. Om bränslet innehåller väldigt mycket svavel kan det vara nödvändigt att applicera ett 

halvtorrt slangfilter eller någon annan mer avancerad rökgasreningsmetod, detta är dock inget man 

förutser med normal svensk RT-flis. Med en korrekt designad BFB kan kraven i 

samförbränningsdirektivet mötas. Pannan kan även klara extremt låga CO-nivåer samt vid applicering 

av ett SNCR system kan låga NOx värden uppnås. 

Rökgaskondensering kan appliceras efter rökgasfläkten men dess effekt är beroende av bränslets 

fukthalt. En luftuppfuktare kan användas, den kan öka effekten i rökgaskondenseringen speciellt vid 
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förbränning av torra bränslen men ett fuktigare bränsle kan öka korrosionen. I system med 

rökgascirkulering är det viktigt att separera ut klorföreningarna för att inte föra in dem i pannan igen.   

För bränslehanteringen är rekommendationen att använda välbeprövad robust utrustning. Metaller, 

magnetiska och ickemagnetiska, skall vara separerade innan inmatning i pannan. Utan sådan 

avskiljning kommer beläggningsbildningen, slaggnings och korrosionsproblemen att vara betydligt 

värre. Anläggningsägaren bör regelbundet kontrollera bränslekvaliteten så att den uppfyller kraven. 

Detta kan ske med provtagning och analys av det mottagna bränslet. Det tänkta pannkonceptet 

tillåter inte högre klorinnehåll än cirka 0,25 % i bränsletorrsubstans.   

Det är svårt att ange hur drift och underhållskostnaderna påverkas vid förbränning av returträ. Det 

beror på bränslets sammansättning och innehåll av aggressiva föreningar. Troligtvis ökar 

underhållskostnaderna med cirka 15-25 %, jämfört med rent biobränsle. Detta beror på mer 

korrosionsrelaterat underhåll och större saneringsbehov under revisionsstoppen. Driftkostnaderna 

kan öka något på grund av högre förbrukning av additiv för rökgasrening.  

De erfarenheter man har sen tidigare är att problem vid förbränning av RT-flis har varit relaterat till 

uppbearbetningen av bränslet innan förbränning. Problemen har även varit relaterade till: 

- För liten tubdelning, vilket förorsakar beläggningar och igensättningar.  

- För höga ångtemperaturer, vilket förorsakar högtemperaturkorrosion 

- Sintring av bädden på grund av för höga bäddtemperaturer. 

Om en för ändamåler rätt designad anläggning används så förutser man inga problem att elda RT-flis. 

Designen av dysbotten är kritisk för att få en väl fungerande anläggning vid förbränning av svåra 

bränslen. Andritz senaste design, med en öppen dysbotten har visat sig vara ett framgångsrikt 

koncept med avfall och RDF. (Slotte, M. 2014) Det tänkta pannkonceptet från Andritz kan ses i Figur 

19.  

 

Figur 19. Pannkoncept från Andritz (Andritz 2013) 
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4.7.3 Opcon bioenergy 

Opcon bioenergy, tidigare Saxlund, rekommenderar rosterpannor för effekter upp till 25-30 MW, 

bland annat beroende på investeringskostnaden som förväntas bli lägre än en fluidbädd. 

Verkningsgraden beror i första hand på rökgastemperaturen och är normalt runt 90 % vid 

användning av bränsle torrare än 20 %.  

Bränslehanteringen består normalt av en mottagningsficka, nersänkt i marken, med skraputmatning, 

såll och magnetavskiljare. Därefter mellanlagras bränslet i en A-lada. Ett alternativt 

inmatningssystem är att använda en traverssilo med gripklo och efterföljande såll och 

magnetavskiljare på vägen till pannan. RT-flisen ska i möjligaste mån vara fri från metaller med låg 

smältpunkt. 

För rökgasreningen rekommenderas textilfilter med möjlighet till tillförsel av kalk och kol. 

Rökgaskondensering kan användas om bränslefukten är hög och fjärrvärmetemperaturen är lägre än 

daggpunkten för rökgasen. RT-flis är dock ofta torrt och effekten på rökgaskondenseringen minskar 

därmed.         

Opcons tidigare erfarenheter är att returträ alltid är besvärligt att förbränna och det sliter hårt på 

utrustningen. Bränslets innehåll av metaller, kisel och gips är ett problem. Man räknar med problem 

som kraftig förslitning i bränslehanteringssystemen, problem med sintring, smälta metaller, 

spik/skrot och förångning av zink som ger påslag på panntuber. Hos Opcon antar man att de 

askrelaterade driftproblemen slaggning, beläggningar och korrosion kommer att inträffa och åtgärder 

tas därför för att minska dessa. Rökgasreningen och utsläppen går att lösa med bra filter men 

askhanteringen anses vara ett problem. 

Underhållskostnaderna påverkas av RT-flisens innehåll. Om väldigt förorenad RT-flis används är 

underhållskostnaderna mest troligt högre än för ren flis. Det finns dessutom fler mekaniska 

komponenter, så som såll och magnet som inte används vid vanlig fliseldning. Dessa komponenter 

kräver också underhåll. En returträanläggning bör alltid byggas med hänsyn till att bränslet är mycket 

förorenat och detta påverkar därför investeringskostnaden. (Östlind, M. 2014) 
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4.8 Ekonomiska beräkningar 

4.8.1 Investeringskostnader  

I Tabell 22 presenteras investeringskostnaderna för de olika anläggningsförslagen. Alternativet från 

Andritz var en komplett ”turn-key” anläggning där allt är klart för start och bygg och markarbeten var 

inräknat. Det är ett kraftvärmeverk med bränslehantering, ångpanna med överhettare, turbin och 

generator. Anläggningarna från Valmet var även de ”turn-key” men utan mark och bygg, kostnader 

för detta har räknats in med kostnadsfaktorer. Även här ingår bränslehantering, ångpanna med 

överhettare, turbin och generator. Opcons anläggningar är uppskalade från mindre anläggningar och 

bygg och markarbeten är tillagda. Opcons alternativ representerar en enklare typ av hetvattenpanna 

med rosteldning. Eventuell utbyggnad av fjärrvärmenät är inte medräknat i denna kalkyl. 

Tabell 22. Investeringskostnader för de olika anläggningarna 

Investering [Mkr] Andritz 40 
MW KVV 

Valmet 40 
MW KVV 

Valmet 
30 MW 

Valmet 
24 MW 

Opcon 
30 MW 

Opcon 
24 MW 

Anläggning 495 360 216 186 144 124 

Mark och bygg 
 

94 56 48 37 32 

Komplett anläggning 495 454 272 234 181 156 

Anslutning till elnät 5 5 
    

Virvelströmsseparator 1 1 1 1 1 1 

Miljötillstånd och 
undersökningar 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Markprover 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Totalt 501,3 459,9 273,5 235,7 182,2 157,3 

 

En rökgaskondenseringsanläggning kostar totalt 25,2 miljoner kr och en virvelströmsseparator 1 

miljon kr.  

4.8.2 Val av anläggning  

Det finns idag inga direkta rekommendationer om vilken panntyp som fungerar bäst för förbränning 

av returträ. Det blir istället ett val för anläggningsägaren där för- och nackdelar med de olika 

konstruktionerna vägs in med den erfarenhet man har från tidigare anläggningar och leverantörer. 

Både Valmet (MW-power) och Andritz anger att en bubblande fluidiserad bädd är att föredra i dessa 

pannstorlekar. Rosteralternativet representeras av Opcon Bioenergy som projekterar anläggningar 

upp till 20-30 MW. De har däremot inte lämnat någon prisuppgift för ett kraftvärmeverk utan endast 

för mindre hetvattenpannor. Dessa har därför skalats upp till 30 respektive 24 MW med en 

skalningsexponent på 0,67. Detta ger en osäkerhet kring prisbilden samtidigt som Opcons pannor är 

av en enklare typ som kanske inte lämpar sig för den drift som föreslås.  

Tabell 23 visar en sammanställning med några av de problem som har uppstått i de olika 

anläggningar som i dag eldar en stor andel RT-flis. Problemen är hämtade både från 

litteraturstudierna och från de intervjuer som gjorts med personal på anläggningar.  
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    Tabell 23. Sammanställning av problem vid förbränning av RT-flis 

Typ Problem  

 Beläggning, korrosion, sintring Zink i beläggningar 

 Drifterfarenhet Literatur Literatur  

Roster Ja, Ja, ja klumpar  Ja, Ja, - Ja  

FB Ja, ja, ja Ja, ja, ja Nej  

 Igensättning av 
askutmatning/rost  

Igensättning av 
lufthål 

Medryckning av 
finfraktion 

Korrosion på 
pannväggar 

 Litteratur 

Roster Ja Ja Ja Ja 

FB Ja Ja - - 

 

Enligt sammanställningen och litteraturstudierna är andelen zink i beläggningarna mindre i 

fluidbäddpannan eftersom zink och alkali koncentreras till botteaskan och bäddmaterialet istället för 

flygaskan. Detta gör att beläggningstillväxten minskar i dessa anläggningar. En mindre andel zink i 

beläggningarna anses vara en fördel vid nyprojektering av en anläggning som skall förbränna RT-flis. 

Eldning med en hög inblandning eller 100 % RT-flis ger dock ett ökat behov av att byta ut sanden i 

fluidbädden för att minska risken för sintring. I en fluidbädd kan det även vara lättare att kontrollera 

förbränningstemperaturen och därigenom hålla nere emissionsnivån. 

De olika anläggningsförslagen jämförs med varandra i Tabell 24 med avseende på kostnad, pannans 

konstruktion och utifrån de problem som sammanställdes i ovan. Alternativen från Valmet har flest 

fördelar och alternativet från Andritz blir väldigt dyrt.  

                                            Tabell 24. För och nackdelar med pannteknikerna 

Anläggning Typ Kostnad Konstruktion Problem 

Opcon HVC Roster + - - 

Valmet HVC BFB - + + 

Valmet KVV BFB + + + 

Andritz KVV BFB - + + 

 

Utifrån litteraturstudierna, intervjuerna, Jämtkrafts tidigare anläggningstyper och de prisuppgifter 

som lämnats anses en bubblande fluidbädd vara det bästa alternativet för alla tre fallen. De har ett 

högre pris men flera fördelar. Samtidigt är prisuppgifterna från Opcon något missvisande och 

liknande rosterpannor i denna storlek från andra leverantörer, har tidigare haft en prisnivå i nivå med 

de bubblande bäddarna.   

Materialen i överhettartuberna bör väljas till mer korrosionsbeständiga material i de mest utsatta 

delarna. Här kan även tubskydd användas, speciellt vid sotblåsare som kan skapa erosionsproblem. 

Ett tomdrag, som sänker temperaturen på rökgaserna bör appliceras före överhettarna för att 

minska risken för högtemperaturkorrosion. De båda fluidbäddpannorna har detta inbyggt i 

konstruktionen vilket ger dem en fördel. Pannans ångdata bör begränsas något till temperaturer 

under 500 °C och ångtryck runt 80-90 bar. 
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Bränslehanteringen bör dimensioneras upp för att klara det besvärliga bränslet samt ha reversibla 

skruvar och fler utmatningsvägar. Kross- och inmatningslinjen bör ha flera magneter för att 

säkerställa att så mycket metall som möjligt skiljs ifrån. Krosslinjen bör kompletteras med en 

virvelströmsseparator för att skilja ifrån mer metaller innan förbränning i pannan. Detta är speciellt 

viktigt när 100 % RT-flis skall användas.  

Andra rekommendationer som föreslås för att minska risken för driftproblem är:  

 Uppgradering av bränslekvalliteten genom bättre källsortering och siktning av bränslet.  

 Förbränningstekniska åtgärder som att undvika syreunderskott vid värmeöverförande ytor.  

 Tillsats av additiv eller samförbränning med svavelhaltiga bränslen. Additiv som föreslås är svavel 

som tillsätts med bränslet eller genom insprutning av svavelförening direkt i eldstaden. 

4.8.3 Resultatkalkyl 

Här redovisas de ekonomiska beräkningar som utförts i projektet, de visar att det är svårt att räkna 

hem en investering av denna typ. I ett befintligt anläggningsnät där det redan finns en stor 

anläggning för baslastproduktion är det svårt att införa en ny anläggning om inte värmebehovet 

förväntas öka. Bränslekostnaderna kan bli lägre i en ny anläggning men detta gör också att 

bränslepriset ökar i det befintliga kraftvärmeverket eftersom RT-flisen måste ersättas med något 

dyrare bränsle i den bränslemixen.    

4.8.3.1 30 MW HVC 

Tabell 25 nedan visar hur kostnaderna och intäkterna förändras med en ny anläggning 2016. En 

hetvattenpanna på 30 MW är inte lönsam som ersättare för baslastproduktion i dagens 

anläggningsnät.  

Tabell 25. Kostnader och intäkter vid införandet av en 30 MW HVC. 

 

Utan RT-panna 
Utan 

elcertifikat 
Med RT-panna 

Utan 
elcertifikat 

 Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] 

Bränslekostnad 

   
 

Oljepannor 3 558          1 373   

Minnesgärde 3 260             312   

Lugnvik P1, P2 9 668             647   

RT-panna          26 181   

Lugnvik KVV (P3) 120 520         93 661   

CO2 avgift 1 476  996  

Driftkostnad totalt 15 858 
 

16 228 
 UH kostnad totalt 16 114 

 
15 210 

 Aska              511 

 

           420  

 Totalt 170 964 
 

155 026 

 Elproduktion 2016       54 088        37 087 

Produktionskostnad 
- el intäkt 

 

116 877   117 939 

Minskad produktionskostnad 

 

  -1 063 
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4.8.3.2 40 MW KVV baslast 

Tabell 26 nedan visar hur kostnaderna och intäkterna förändras med en ny anläggning 2016. I detta 

driftfall används pannan som baslast tillsammans med P3. P3 prioriteras och den nya pannan stängs 

ner när värmebehovet sjunker till 30 MW vilket är den lägsta effekten som P3 kan köras med. Ett 

kraftvärmeverk på 40 MW med 10 MW el ger en minskad kostnad på 19,2 miljoner det tänkta 

startåret, 2016.  

Tabell 26. Kostnader och intäkter vid införandet av et 40 MW KVV i baslast. 

 Utan RT-
panna 

Utan 
elcertifikat 

Med RT-panna 
Elcertifikat på 

RT-panna 

 Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] 

Bränslekostnad 

    Oljepannor 3 558  1 373  

Minnesgärde 3 260  312  

Lugnvik P1, P2 9 668  647  

RT-panna   39 414  

Lugnvik KVV (P3) 120 520  93 882  

CO2 avgift 1 461  997  

Driftkostnad totalt 15 858 
 

18 513  

UH kostnad totalt 16 114 
 

17 761  

Aska 511 
 

497  

Totalt 170 950  173 396  

Elproduktion 2016  53 681  75 353  

Produktionskostnad- 
el intäkt 

117 269    98 043  
 

Minskad produktionskostnad 
 

 
 

19 226  

4.8.3.3 40 MW KVV prioriterat 

Om produktionen i det nya kraftvärmeverket prioriteras istället för P3 blir resultatet något bättre. 

Bränslekostnaden i det befintliga kraftvärmeverket minskar med 10 miljoner men kostnaden i RT-

pannan ökar bara med cirka 4 miljoner jämfört med baslastfallet, där det befintliga kraftvärmeverket 

(P3) prioriterades. Däremot ökar underhållskostnaden med 1 miljon i RT-pannan och 

bränslekostnaden i P1 och P2 ökar med 3 miljoner. Kostnader och intäkter för året 2016 kan ses i 

Tabell 27 nedan. 
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Tabell 27. Kostnader och intäkter vid införandet av ett prioriterat 40 MW KVV. 

 
Utan RT-panna 

Utan 
elcertifikat 

Med RT-
panna 

Elcertifikat på 
RT-panna 

 Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] 

Bränslekostnad     

Oljepannor 3 558  1 268  

Minnesgärde 3 260  312  

Lugnvik P1, P2 9 668  3 680  

RT-panna   43 786  

Lugnvik KVV (P3) 120 520  83 600  

CO2 avgift 1 461  899  

Driftkostnad totalt 15 858 
 

18 652 
 

UH kostnad totalt 16 114 
 

18 913 
 

Aska 335 
 

512 
 

Totalt 170 774 
 

171 622 
 

Elproduktion 2016 
 

53 681 
 

75 592 

Produktionskostnad-
el intäkt 

117 093   96 030 
 

Minskad produktionskostnad 
   

21 064 

 

4.8.3.4 24 MW HVC 

Inte heller en 24 MW hetvattenanläggning visar sig vara ett lönsamt alternativ främst på grund av att 

elintäkterna minskar med 16 miljoner, vilket kan ses i Tabell 28.  

Tabell 28. Kostnader och intäkter vid införandet av en 24 MW HVC. 

 

Utan RT-panna 
Utan 

elcertifikat 
Med RT-
panna 

Utan 
elcertifika

t 

 Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] 

Bränslekostnad     

Oljepannor 3 558  1 373  

Minnesgärde 3 260  312  

Lugnvik P1, P2 9 668  2 448  

RT-panna   19 893  

Lugnvik KVV (P3) 120 520  99 072  

CO2 avgift 1 461  1 057  

Driftkostnad totalt 15 858 
 

16 040 
 

UH kostnad totalt 16 114 
 

15 195 
 

Aska 511 
 

404 
 

Totalt 170 950 
 

155 794 
 

Elproduktion 2016 
 

54 088 
 

38 250 

Produktionskostnad-  
el intäkt 

116 863   117 544 
 

Minskad produktionskostnad 
 

  -682  

  

4.8.3.5 40 MW KVV med RGK 

Alternativet med rökgaskondensering till det nya kraftvärmeverket ser ut att vara det alternativ som 

ger bäst resultat cirka 25,5 miljoner i minskad produktionskostnad. Tabell 29 visar hur kostnaderna 

fördelas mellan anläggningarna i detta fall.  
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Tabell 29. Kostnader och intäkter vid införandet av ett prioriterat KVV med RGK. 

 Utan RT-
panna 

Utan 
elcertifikat 

Med RT-
panna 

Elcertifikat på RT-
panna 

 Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] 

Bränslekostnad     

Oljepannor 3 558 
 

1 268 
 Minnesgärde 3 260 

 
278 

 Lugnvik P1, P2 9 668 
 

2 634 
 RT-panna 

  
43 554 

 Lugnvik KVV (P3) 120 520 
 

79 501 
 Driftkostnad totalt 15 858 

 
18 038 

 
UH kostnad totalt 16 114 

 
18 137 

 
Aska 335 

 
498 

 
Totalt 169 313 

 
163 909 

 
Elproduktion 2016 

 
53 681 

 
73 781 

Produktionskostnad-
el intäkt 

115 632   90 128 
 

Minskad produktionskostnad 
 

  
 

25 504 

 

4.8.3.6 Föreslagen bränslemix 

Den bränslemix som gav bäst resultat enligt nyckeltalsberäkningarna var en blandning av 60 % RT-flis, 

20 % städbark och 20 % torv (vikt-%). Denna blandning har också ett lägre pris än 100 % RT-flis och i 

Tabell 30 nedan pressenteras de ekonomiska resultaten för denna mix i ett prioriterat KVV. Det kan 

ses att produktionskostnaden minskar med 4 miljoner till fördel för denna bränsleblandning. Om 

hänsyn även skulle tas till att drift- och underhållskostnaderna kan minskas skulle skillnaden 

eventuellt bli större.   

Tabell 30. Kostnader och intäkter vid användandet av föreslagen bränslemix. 

 Utan RT-
panna 

Utan 
elcertifikat 

Med RT-
panna 

Elcertifikat  
på RT-panna 

 
Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] 

Bränslekostnad 
    

Oljepannor 3 558 
 

1 268 
 

Minnesgärde 3 260 
 

312 
 

Lugnvik P1, P2 9 668 
 

3 680 
 

RT-panna 
  

40 751 
 

Lugnvik KVV (P3) 120 520 
 

83 600 
 

CO2 avgift 1 461 
 

899 
 

Driftkostnad totalt 15 858 
 

18 652 
 

UH kostnad 16 114 
 

18 913 
 

Aska 335 
 

512 
 

Totalt 170 774 
 

168 586 
 

Elproduktion 2016 
 

53 681 
 

75 592 

Produktionskostnad-el 
intäkt 

117 093 
 

92 994 
 

Minskad produktionskostnad 
   

24 100 
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4.8.4 Känslighetsanalys  

De känslighetsanalyser som gjordes påverkar även de ekonomiska resultaten. Antagandet om ett 

minskat värmebehov påverkar till exempel produktionskostnaden och elintäkten för anläggningarna. 

När elpriset ändras minskar eller ökar intäkterna från elproduktion i anläggningarna och när 

bränslepriset ändras förändras produktionskostnaden. Resultaten från analyserna redovisas separat 

nedan och är endast gjorda för fallet med ett prioriterat KVV.   

4.8.4.1 Minskat värmebehov 

När värmebehovet i staden minskades med 10 % gjordes en ny produktionsplanering vilken påverkar 

anläggningarnas produktionskostnader och elintäkter. Hur dessa förändrades kan ses i Tabell 31. 

Produktionskostnaderna och elintäkterna minskar men den minskade produktionskostnaden med 

den nya anläggningen är ungefär densamma.  

Tabell 31. Kostnader och intäkter i anläggningarna när värmebehovet minskar. 

 Utan RT-panna Utan elcertifikat Med RT-panna Elcertifikat på 
RT-panna 

 Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] 

Bränslekostnad     

Oljepannor 3 254  1 245  

Minnesgärde 2 964  312  

Lugnvik P1, P2 8 657  3 216  

RT-panna   43 091  

Lugnvik KVV (P3) 108 657  70 358  

CO2 avgift 1 316  759  

Driftkostnad totalt 14 291  17 017  

UH kostnad totalt 14 510  17 442  

Aska 511  528  

Totalt 154 172  153 975  

Elproduktion 2016  48 562  69 772 

Produktionskostnad – 
el intäkt 

105 567   84 173  

Minskad produktionskostnad   
 

21 394 
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4.8.4.2 Ökade drift- och underhållskostnader 

När drift- och underhållskostnaderna ökas för att representera det verkliga utfallet hos Jämtkraft 

ändras kostnadsfördelningen vilket kan ses i Tabell 32 nedan. Känslighetsanalysen redovisas endast 

för fallet med ett prioriterat kraftvärmeverk men trenden är lika för alla fallen, förtjänsten minskar. 

Tabell 32. Kostnader och intäkter när drift- och UH-kostnader ändras. 

 Utan RT-
panna 

Utan 
elcertifikat 

Med RT-
panna 

Elcertifikat på RT-
panna 

 Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] 

Bränslekostnad     

Oljepannor 3 558  1 268  

Minnesgärde 3 260  312  

Lugnvik P1, P2 9 668  3 680  

RT-panna   43 786  

Lugnvik KVV (P3) 120 520  83 600  

CO2 avgift 1 461  899  

Driftkostnad totalt 51 538   56 513  

UH kostnad totalt 47 574  54 131  

Aska 335  512  

Totalt 237 915 
 

244 702  

Elproduktion 2016  53 681 
 

75 592 

Produktionskostnad- 
el intäkt 

184 234   169 109 
 

Minskad produktionskostnad 
   

15 124 
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4.8.4.3 Förändrade elpriser 

Tabell 33 visar hur produktionskostnaden förändras i ett prioriterat kraftvärmeverk när elpriserna 

förändras. Det syns att den minskade produktionskostnaden inte påverkas i så stor utsträckning och 

detta beror på att intäkterna ökar även i det befintliga kraftvärmeverket, P3. Anläggningarna 

kommer att följas åt eftersom elpriset är samma i de båda alternativen. Det som talar för den nya 

anläggnigen är elcertifikaten men för att göra investeringen lönsam måste elcertifikatpriset öka 

rejält. 

Tabell 33. Undersökning med förändrade elpriser. 

 Utan RT-
panna 

Utan 
elcertifikat 

Med RT-
panna 

Elcertifikat på 
RT-panna 

 Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] 

Elpris 30,6 EUR/MWh     

Total kostnad 170 774 
 

171 622 
 

Elproduktion 2016 
 

53 681 
 

75 592 

Produktionskostnad- 
el intäkt 

117 093   96 030 
 

Minskad produktionskostnad 
   

21 064 

Elpris 50 EUR/MWh     

Total kostnad 170 774 
 

171 622 
 

Elproduktion 2016 
 

87 714 
 

113 860 

Produktionskostnad- 
el intäkt 

83 060   57 762  
 

Minskad produktionskostnad 
   

25 298 

Elpris 20 % högre     

Totalt 170 774 
 

171 622 
 

Elproduktion 2016 
 

64 417 
 

87 094 

Produktionskostnad-el 
intäkt 

106 357   84 528 
 

Minskad produktionskostnad 
   

21 829 

Elpris 20 % lägre     

Total kostnad 170 774  171 622  

Elproduktion 2016  42 945  64 091 

Produktionskostnad-el 
intäkt 

127 829   107 531  

Minskad produktionskostnad    20 299 
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4.8.4.4 Bränslepriser 

Genom att blanda in en större andel städbark, 40 % kan priset på bränsle till den nya pannan hållas 

på en låg nivå, hur detta påverkar produktionskostnaden kan ses i Tabell 34. Detta visar hur viktigt 

det är med ett lågt bränslepris för att kunna utföra en investering av detta slag. Tyvärr är inte heller 

detta förslag lönsamt i längden enligt de investeringsberäkningar som gjorts.   

Tabell 34. Ekonomisk redovisning för prioriterat 40 MW KVV med lågt bränslepris. 

 Utan RT-
panna 

Utan 
elcertifikat 

Med RT-
panna 

Elcertifikat på 
RT-panna 

 Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] Kostnad [kkr] Intäkt [kkr] 

Bränslekostnad 
    

Oljepannor 3 558 
 

1 268 
 

Minnesgärde 3 260 
 

312 
 

Lugnvik P1, P2 9 668 
 

3 680 
 

RT-panna 
  

36 489 
 

Lugnvik KVV (P3) 120 520 
 

83 600 
 

CO2 avgift 1 461  899  

Driftkostnad totalt 15 858 
 

18 652 
 

UH kostnad 16 114 
 

18 913 
 

Aska 335 
 

512 
 

Totalt 170 774 
 

164 324 
 

Elproduktion 2016 
 

53 681 
 

75 592 

Produktionskostnad-el 
intäkt 

117 093   88 732 
 

Minskad produktionskostnad 
   

28 362 

 

4.8.5 Byte av Panna 1 

Tabell 35 visar att det ej är lönsamt att ersätta P1 med varken ett nytt kraftvärmeverk(KVV) eller en 

hetvattenpanna (HVC). Den totala produktionskostnaden blir högre än för oljepannorna de få timmar 

de behöver användas. Trots att den raka återbetalningstiden (utan ränta) är längre för en HVC är det 

en lönsammare investering än ett KVV, vilket kan ses på den totala produktionskostnaden, om P1 

måste ersättas på grund av t.ex. ett totalhaveri. Denna kalkyl visar att det inte går att räkna hem en 

ny anläggning för att ersätta en befintlig fungerande reservpanna. Inte ens med en räntesats på 6 %. 

Även om drift och underhållkostnaderna för P1 ökas till de dubbla blir återbetalningstiden (utan 

ränta) för de båda investeringarna mer än 30 år. 
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Tabell 35. Investeringskalkyl för byte av panna 1. 

 P1 Olja Nytt 40MW KVV Ny 25 MW HVC  

Drifttid 2493 2493 2493 2493 Timmar 

Produktion 29837 29837 29837 29837 MWh 

Underhållskostnad 60 50 42 40 kr/MWh 

Driftkostnad 65 65 70 65 kr/MWh 

Bränslepris 176,75 700 100 100 kr/MWh 

 
    

 

Produktions kostnad 9 003 193 24 316 826 6 325 358 6 116 502 kr 

Elproduktions intäkt  5 340 154 
 

kr 

Produktionskostnad –  
elintäkt 

  
985 204 

 
Kr 

Skillnad   8 017 989 2 886 691 kr 

Investering   453 600 000 240 000 000 kr 

Återbetalningstid  
utan ränta 

  
56,6 83,1 År 

Produktionskostnad/MWh 302 815 33 205 kr/MWh 

Kapitalkostnad 10 % ränta   49 973 112 26 440 800 kr 

Kapitalkostnad/MWh  1 675 886 kr/MWh 

Total kostnad/MWh   1 708 1 091 kr/MWh 

Kapitalkostnad 8 % ränta   42 493 248 22 483 200 kr/MWh 

Kapitalkostnad/MWh   1 424 754 kr/MWh 

Total kostnad/MWh   1 457 959 kr/MWh 

Kapitalkostnad 6 % ränta   35 485 128 18 775 200 kr/MWh 

Kapitalkostnad/MWh   1 189 629 kr/MWh 

Total kostnad/MWh   1 222 834 kr/MWh 

4.8.6 Askan 

Här visas resultaten för hur kostnaden för askan kan komma att förändras om askan skall återföras 

till skogen och den farliga askan måste deponeras. Kostnaderna ökar markant men skillnaden mellan 

de olika fallen med och utan RT-panna är inte så stora. Resultaten visas i Tabell 36 nedan.  

                                    Tabell 36. Ändrade kostnader för aska. 

Flygaska Utan RT-panna Med RT-panna 

Täckmaterial Ton kr Ton kr 

RT-panna   8165 310 281 kr 

KVV 8000 304 000 kr 5058 192 228 kr 

P1, P2, P4 815 30 957 kr 252 9 589 kr 

Totalt 8815 334 957 kr 13476 512 098 kr 

 

Återföring till skogen samt deponi av farlig aska 

Deponi KVV 8000 8 000 000 kr   

Deponi RT-panna 
  

8165 8 165 294 kr 

Skogen KVV 
  

5059 2 023 449 kr 

Skogen P1, P2, P4 815 325 868 kr 252 100 938 kr 

Totalt 8815 8 325 868 kr 13476 10 289 680 kr 
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4.8.7 Investeringskalkyl 

Återbetalningstiden och den totala lönsamheten för anläggningarna redovisas i Tabell 37. 

Hetvattenanläggningarna ger inte en positiv skillnad i produktionskostnad och med 

rökgaskondensering får de endast en liten ökning, cirka 3 miljoner. De tas därför inte med i 

investeringskalkylen. Detta gör att Opcons alternativ inte tas med eftersom de inte gett prisuppgift 

för en kraftvärmeanläggning. Resultaten visar att det i dagens läge inte är lönsamt att investera i en 

separat anläggning för returträ. Först vid en kalkylränta på 3-4 % blir några av anläggningarna 

lönsamma men först efter 20 år. En så låg ränta används dock inte i praktiken vid denna typ av 

investeringar. 

Tabell 37. Jämförelse av investeringskalkylerna för de olika fallen. 

Anläggning KVV Valmet 
Bas 

Andritz 
Bas 

Valmet 
Prio 

Andritz 
Prio 

Valmet 
Prio + 
RGK 

Andritz 
Prio + 
RGK 

Investeringskostnad 
[Mkr] 

460 501 460 501 485 527 

Skillnad i 
produktionskostnad 
[Mkr] 

19 19 21 21 26 26 

Återbetalningstid 
10% ränta 

- - - - - - 

Återbetalningstid  
8% ränta 

- - - - - - 

Återbetalningstid  
6% ränta 

- - - - - - 

Återbetalningstid  
4% ränta 

- - - - 23 År - 

Återbetalningstid  
3% ränta 

- - 24 År - 20 År 22 År 

Total lönsamhet vid 4% ränta 
[Mkr]    

27 
 

Total lönsamhet vid 3% ränta 
[Mkr]  

5 
 

92 50 

 

En rökgaskondenseringsanläggning dimensionerad för en panna med 30 MW värmeproduktion 

kostar enligt Radscan 20 miljoner för en färdig anläggning utan grundplatta och väderskyddande 

byggnad. Kostnader för byggnation, byggnad och markarbeten är 5,2 miljoner.  

För en komplett anläggning spelar inte den minskade kostnaden som uppstår med en 

rökgaskondenseringsanläggning någon roll i investeringskalkylen eftersom den totala 

investeringskostnaden är så hög. Men att komplettera en befintlig anläggning med en RGK visar sig 

vara en lönsam investering.  Den kan betala igen sig på 6 år med en avskrivningstid på 25 år och 10 % 

kalkylränta. Den totala lönsamheten blir då 29,5 miljoner 

4.8.8 LCC-kalkyl 

I LCC-kalkylerna har investeringskostnaderna för alternativen från Vamlet använts genomgående i 

alla alternativ. De olika anläggningarnas totala livcykelkostnader är beräknade med anläggningarnas 

investeringskostnad, de olika bränslepriserna, drift-och underhållskostnaderna och elintäkterna från 

elproduktionen. Dessa räknades ihop och med hjälp av nuvärdemetoden ritades ett diagram upp som 
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visar anläggningarnas totala kostnad för den angivna avskrivningstiden. En brytpunkt anges där något 

av alternativen blir billigare än ursprungsalternativet eller något annat alternativ. 

Figur 20 visar LCC-kalkylen för alternativen 30 MW HVC och 40 MW KVV i både Lugnvik och Torvalla 

samt ett prioriterat kraftvärmeverk i Lugnvik. Kostnaderna är dock så pass lika för Lugnvik och 

Torvalla så linjerna smälter samman och syns inte i diagramet, men torvalla alternativet är något 

billigare. 

 

Figur 20. LCC-kalkyl för alternativen Lugnvik och Torvalla. 

Brytpunkten där kraftvärmeverken är lönsammare än hetvattenpannorna uppstår efter 11 år men 

redan efter några år tappar de i lönsamhet då elcertifikaten försvinner. De nya alternativen blir aldrig 

bättre än de befintliga anläggningarna, inte ens när antagandet om att en hetvattenpanna måste 

bytas efter 10 år tas med. 

Tar man med alternativet med rökgaskondensering på det prioriterade kraftvärmeverket samt lägger 

in 24 MW pannan och tar bort Torvalla och bas alternativen ändras diagrammet, vilket kan ses i Figur 

21. Brytpunkten för en anläggning med rökgaskondensering jämfört med en ny hetvattenpanna 

förflyttas till 9 år men den blir ändå aldrig bättre än de befintliga anläggningarna. En 24 MW 

hetvattenpanna blir inte heller den mer lönsam än de befintliga anläggningarna varken i Torvalla eller 

i Lugnvik eller med rökgaskondensering.  
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Figur 21. LCC-kalkyl för 24 MW HVC och anläggning med RGK. 

För att undersöka hur bränslepriserna påverkar kalkylen undersöktes ett alternativ där 

biobränslepriserna antogs öka med 3 % per år, oljepriserna med 8 % och elpriserna med 6 % per år. 

Figur 22 visar hur nuvärdesberäkningarna förändrades och en brytpunkt mot den befintliga 

anläggningen uppstår precis innan elcertifikaten försvinner. När elcertifikaten försvinner är 

anläggningen inte längre mer lönsam än de befintliga. Detta visar återigen att investeringens 

lönsamhet i stort beror på elcertifikaten och elpriserna som i dagsläget är väldigt låga. 

 

Figur 22. LCC-kalkyl med ökande bränslepriser. 
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5 Slutsats 
Utifrån de givna förutsättningarna är det idag inte lönsamt att uppföra en separat anläggning för 

returträ i Östersund eftersom den skillnad som uppstår i minskad produktionskostnad är för liten för 

att en ny anläggning skall vara lönsam. Dagens och framtiden s förutspådda elpris är för låga och de 

elcertifikat som finns för att stimulera nybyggnation av anläggningar för förnybar energi, har för lågt 

pris. Elcertifikaten betalas bara ut i 15 år och efter det blir inte elproduktion i anläggningen lika 

lönsam. De anläggningar som redan finns hos Jämtkraft fungerar bra och inget ökat värmebehov 

förutspås.  

En BFB panna är att föredra vid förbränning av RT-flis då det är en robustare konstruktion som lättare 

kan klara emissionsvärdena och har lägre beläggningstillväxt eftersom zinkföreningar koncentreras 

till bäddmaterialet och bottenaskan.   

Beräkningarna visar att det är billigare att placera anläggningen i Torvalla. Det ger även fördelar som 

lägre tryckförluster och redundans i de södra delarna av staden om stopp skulle uppstå i Lugnvik. 

Dagens anläggningar kan lätt fjärrstyras och med en tillräckligt stor mottagningsficka kan 

bränslehanteringen klaras av. 

Returträ bör enligt de teoretiska undersökningarna som utförts sameldas med ett svavelrikt bränsle 

eller tillföras additiv i form av svavel för att minska beläggningstillväxten och därigenom 

driftproblemen. Den bränslemix som föreslås utifrån de teoretiska analyserna är en mix av 60 % RT-

Flis, 20 % städbark och 20 % torv. 
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6 Förslag på framtida undersökningar 
För att vidare undersöka anläggningens potential bör den läggas in i 

produktionsplaneringsprogrammet Martes. Martes är ett simuleringsprogram för fjärrvärme, el och 

ångproduktion och används av många fjärrvärmeleverantörer för att planera driften av sina 

anläggningar och i samband med investeringar. Programmet kan simulera driften av de tillgängliga 

anläggningarna efter lägsta rörliga kostnad.  Genom att lägga in den nya pannan i programmet kan 

man göra simuleringar för att optimera driften av en ny anläggning tillsammans med de befintliga 

anläggningarna. Med hjälp av detta kan man eventuellt hitta ett smartare driftsätt och därefter se 

om investeringen kan vara lönsam. (Profu, 2014) 

Det kan vara intressant att undersöka möjligheten att bygga om och uppgradera en av de befintliga 

små pannorna så att de kan förbränna RT-flis. Genom att komplettera denna ombyggnad med en 

turbin eller med våt ångturbin från till exempel Opcon (Opcon Powerbox WST-CU) kan man erhålla 

elcertifikat för an sådan investering.  

Det kan även vara intressant att undersöka den nya sotningstekniken från Sootech för att 

komplettera en ny anläggning eller det befintliga kraftvärmeverket med bättre och effektivare 

sotningsutrustning. (Soottech, 2014)  
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Bilagor 

Bilaga A 
Denna bilaga finns bifogad som Exceldokument till rapporten och kan begäras ut från författaren. I 

det presenteras det beräkningsverktyg som togs fram och användes för beräkningar under projektet. 


