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Sammanfattning
Minskad energiförbrukning är ett hett ämne som diskuteras i diverse forum, både när
det gäller de ekonomiska såväl som de miljömässiga aspekterna. Detta gäller inte bara
i Sverige, utan runt om hela världen. Att kunna ta tillvara på den annars överblivna
värmeenergin värnar miljön.
Härnösand Energi & Miljö är ett företag som ständigt jobbar med utveckling och
energieffektiva lösningar för att uppnå deras vision, vilket enligt utsago är att skapa
innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand. De söker, som
uppdragsgivare, efter lösningar för att överföra spillvärme från olika källor till
fjärrvärmenätet. Incitamentet för detta är ett ekonomiskt utbyte med
spillvärmesleverantören som då fungerar som en prosument. Två prosumenter
identifierades, Norrlands Härdindustri och Härnösandshus. I det första fallet
avhandlas möjlighet till direkt värmeväxling av spillvärme genom att tillämpa en
tubvärmeväxlare för att överföra värme från industrins rökgaser till fjärrvärmenätet. I
det andra fallet ökades energikvalitén genom förbehandling av spillvärme som inte
var tillräckligt högt tempererade för att kunna användas. Detta genom att tillämpa en
värmepump för att sedan kunna nyttja en plattvärmeväxlare för att överföra
spillvärmet till fjärrvärmenätet.
Resultaten beskriver huruvida det är ekonomiskt gångbart att investera i
spillvärmeåtervinningssystem av objekt som undersökts i rapporten. För att dra
slutsats om insatsernas möjliga applicering beräknades längden av återbetalningstiden
för respektive investering och under förutsättning att de olika parterna skulle stå för
hela investeringskostnaden själv. Det vill säga att investeringen delades upp i två
olika scenarion. Ett där fjärrvärmebolaget finansierade investeringskostnaden och ett
där prosumenten finansierade kostnaden.

Abstract
A decrease in energy consumption is needed and it’s therefore a hot topic worldwide.
Optimizing and enabling the usage of excessive energy is one amongst a plethora of
methods that’s being applied to decelerate its environmental impact.
Härnösand Energi & Miljö (HEMAB) is a company that’s constantly working with
development and energy optimization to achieve their vision to create innovative
solutions that’s supportive to the society in general. This is supposed to result in the
city Härnösand being both attractive and sustainable.
The municipality owned HEMAB is looking for potential solutions to transfer
excessive heat to the district heating system where the deliverer is then supposed to
receive a financial incentive as a motivating factor.
Several companies were asked if they were interested in participating in the project.
The participants were then asked to figure out if there were any applicable tasks
possible to investigate.
The chosen solutions process methods, where one prosument would use excessive
heat in the form of hot flue gases which was directly heat exchanged with the district
heating grid by using a tube heat exchanger. For the other prosument, however, the
temperature of the excessive heat was increased by using a heat pump before it could
be used in the district heating grid.
The result describes whether a potential investment – of excessive heat recycling
system – would be profitable. It’s being presented in diagrams how long the
repayment would last for each solution. The repayment is presented in two
hypothetical cases, where each part is covering the costs.
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Inledning

1.1

Bakgrund

1.1.1 Härnösand Energi & Miljö AB
Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) är ett företag som ägs till 100 % av
Härnösands kommun med ett ägardirektiv som fattats av kommunfullmäktige. De har
beslutat att företaget ska bedrivas på ett affärsmässigt vis, men inte vara
vinstmaximerande.1
HEMABs verksamhet berör många områden som fjärrvärme, återvinning, vatten och
avlopp, elnät, vindkraft, biogas, bredband med mera. Dessa områden ingår därmed i
arbetet med att föra HEMABs vision om att skapa samhällsnytta för ett attraktivt och
hållbart Härnösand.2
HEMAB har tre kärnvärden, vilka fungerar som riktlinjer att arbeta efter. De är:
personligt ansvarstagande, lokal närvaro och samverkan. Målet med dessa
kärnvärden är att erhålla kostnadseffektivitet, långsiktighet och störningsfria
leveranser.3
Affärsområdet för fjärrvärme bedrivs enligt tillstånds- och anmälningspliktig
verksamhet som följer miljöbalken. Tillsammans med det förhållningssättet har
verksamheten som huvudsyfte att minska miljöpåverkan i samhället. Detta sker
genom att dels använda resurser som annars hade kunnat gå till spillo och förhindra
fjärrvärmens negativa miljöpåverkan i den mån som är möjlig. Bland annat genom att
basera majoriteten av produktionen på förnyelsebara bränslen.4
HEMAB har dessutom ett antal ägarandelar i fyra stycken företag. De äger:5
•
•
•
•

100 % i Härnösand Elnät AB
40 % i Kommunbränslen i Ådalen AB
19 % i ServaNet AB
9,1 % i Norrsken AB

1

Härnösand Energi & Miljö. 2017.
http://www.hemab.se/omoss/foretagethemab.4.675c688c13ada0c7f4f111c.html (Hämtad 11/4 2018)
2
Ibid.
3
Ibid.
4
Årsredovisning 2017. Härnösand Energi & Miljö AB. 2018.
5
Härnösand Energi & Miljö. 2017.
http://www.hemab.se/omoss/foretagethemab.4.675c688c13ada0c7f4f111c.html (Hämtad 11/4 2018)
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1.1.2 Fjärrvärme
Den vanligaste typen av uppvärmning som tillämpas i Sverige är fjärrvärme. Detta
beror till stor del på omfattningen som den har i tätorter runt om i landet.6
I Härnösand gäller inga undantag. Fjärrvärme tillämpas, i dess centrala delar, i cirka
50 % av villor och 95 % av flerfamiljshusen.7
Den ursprungliga idén med fjärrvärme är att distribuera värme till kunder för att dessa
ska kunna utnyttja den med omedelbar verkan. Det ska då ske genom att hetvatten
eller annan värmebärare först produceras på ett kraftvärme-/värmeverk. Därefter
distribueras värmen ut till kunder på nätet.8
Sedan mitten på 1900-talet har denna teknik återfunnits på den kommersiella
marknaden i Europa. Främst genom eldning av fossila bränslen som trä och olja, men
också genom avfallsförbränning.9
I Sverige har fjärrvärme nyttjats sedan år 1948, då ett centralvärmesystem
installerades i Karlstad. Fjärrvärmens stora tillväxtperiod började cirka 20 år efter det
första systemet konstruerades. Denna kom som en direkt följd av oljekrisen som ägde
rum på 1970-talet.10 Fjärrvärmen har sedan dess haft en stadig tillväxt. Detta kan ses i
statistisk form då det levererades ungefär 53 Terawattimmar (TWh) år 2012, vilket
kan jämföras med leveransen år 1970 som uppgick till cirka 11 TWh.11
1.1.3 Spillvärme
På senare tid har dock de fossila bränslenas klimatpåverkan katalyserat en ökad
efterfrågan på förnybara och mer miljövänliga energikällor. Återvunnen värme från
kraftvärmeverken och industriell spillvärme är exempel bland de nya tillämpade
alternativen.12
Begreppet spillvärme anspelar på det värme vilket erhålls som en restprodukt från
bland annat industrier och kylmaskiner. Det industriella spillvärmet går att överföra
till fjärrvärmenätet via tillämpning av ett antal olika metoder, exempelvis genom att
förvärma värmebäraren – tillika fjärrvärmemediet – på ett kraftvärmeverk. Dessa
implementeringar gör att spillvärme år 2010 bidrog till 6,7 % av den totala
fjärrvärmeproduktionen.13

6

Energimyndigheten. 2017. http://www.energimyndigheten.se/trygg-energiforsorjning/tryggfjarrvarme/ (Hämtad 26/3 2018)
7
Härnösand Energi & Miljö AB. 2017.
http://www.hemab.se/vierbjuder/fjarrvarme/fjarrvarmeiharnosand.4.5c121f6914d45d51bb772b41.html
(Hämtad 26/3 2018)
8
Fjärrvärme. Nationalencyklopedin. 2018.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/fj%C3%A4rrv%C3%A4rme (Hämtad 10/4
2018)
9
Frederiksen, Svend och Werner, Sven. Fjärrvärme och fjärrkyla. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur,
2014. s. 21–25.
10
Broberg, Sarah. et al. Industrial excess heat deliveries to Swedish district heating networks: Drop it
like it’s hot. Linköpings universitet. 2012. s. 3.
11
Averfalk, Helge. Morgondagens effektiva fjärrvärme: En beskrivande litteraturstudie. Högskolan i
Halmstad. 2014. s. 9–10.
12
Frederiksen, Svend och Werner, Sven. Fjärrvärme och fjärrkyla. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur,
2014. s. 21–25.
13
Broberg, Sarah. et al. Industrial excess heat deliveries to Swedish district heating networks: Drop it
like it’s hot. Linköpings universitet. 2012. s. 3-8.
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Spillvärme kan delas in i två olika typer: låggradig och höggradig. Skillnaden mellan
de två varianterna är att höggradig spillvärme har en temperatur vilken gör att värmet
går att applicera direkt på vad i det här fallet är fjärrvärmenätet. Detta då till skillnad
från det låggradiga spillvärmet där temperaturen initialt inte har en tillräckligt hög
temperatur, utan måste värmebehandlas för att kunna bli använd. Det värme som
sedan går att skicka ut på fjärrvärmenätet kallas för prima värme.14 I Härnösand
räknar man med att detta väme har en medeltemperatur på cirka 81 °C.
1.1.4 Prosument
Ordet prosument är en hopslagning av orden ”producent” och ”konsument”.15
Prosument är ett begrepp som idag redan är känt bland annat i solenergisammanhang. Det gäller främst vid småskalig elektricitetsproduktion från mindre
anläggningar som privatägda villor. I och med att solceller medför variabel
elproduktion, ger detta ofta upphov till ett överskott som går till spillo om det inte
utnyttjas. Därför finns då möjlighet att kunna sälja överskottet till ett elnätsbolag till
ett pris vilket gynnar båda parter.16
1.2 Problemformulering
Världen över har klimatpåverkningar beaktats under en längre tid. FN:s vetenskapliga
klimatpanel, IPCC, är eniga om att åtgärder behöver vidtas för att kunna slå tillbaka
mot den negativa trenden i ökat växthusgasutsläpp.17
Ett sätt att effektivisera energiutnyttjandet är att ta tillvara på den energi som är
möjlig och som annars skulle gå förlorad. Detta gäller både ur ett ekonomiskt och
hållbarhetsmässigt perspektiv. Att ta tillvara på överskottsenergi är i många fall
ekonomiskt lönsamt, förutsatt att investeringskostnaderna inte överskrider de beräknat
ökade intäkterna. Dels kan värme återanvändas som komfortvärme i en byggnads
redan befintliga värmesystem eller så kan det ges bort i utbyte mot någon form av
ekonomisk ersättning.
Det tillhandahållna uppdraget av HEMAB var att hitta presumtiva prosumenter
omkring Härnösand, undersöka vilka passande tekniska lösningar som finns för dessa
och hur de skulle kunna tillämpas.
Uppdraget följer därför samma princip som solenergin gör i kapitel 1.1.4 Prosument,
att en fjärrvärmekund med spillvärme potentiellt ska sälja spillvärmet tillbaka till
fjärrvärmebolaget. I detta fall inriktar man sig i huvudsak mot industrier som erhåller
ett spillvärme från sina respektive processer. Dock behöver inte spillvärmet från
industrierna vara lika variabla som i fallen där solenergi nyttjas.
Uppdraget utförs i linje med HEMAB:s kärnvärden om långsiktighet genom att skapa
ett hållbart Härnösand.

Länsstyrelsen Skåne. Spillvärmepotential i Skåne – Kartläggning och fallstudier av industriell
spillvärme. Malmö. s. 7–8.
15
Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prosumer (Hämtad 26/3
2018)
16
Fredriksson, Gunnar. Energiföretagen. 20/1 2017. https://www.energiforetagen.se/sa-fungerardet/el/produktion/mikroproduktion-av-el/ (Hämtad 10/4 2018)
17
Naturvårdsverket. 2018. http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/
(Hämtad 10/11 2018)
14
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1.3 Syfte och mål
Med hjälp av tillhandahållna data från HEMAB:s kunder, ska energibesparande
metoder utvärderas för några potentiella intressenter för att i förlängningen kunna bli
erbjudna en övergripande prosumentlösning. Detta ska i sin tur gynna både HEMAB
och den potentiella prosumenten, under förutsättningen att priset på spillvärmet ska
bli lägre än den regulära produktionskostnaden.
Det slutgiltiga målet för HEMAB är att i framtiden kunna erbjuda prosumentlösning
till en eller flera kunder.
1.4

Frågeställningar
1. Finns det potentiella prosumenter som idag är anslutna till Härnösands
fjärrvärmenät?
2. Vilka nuvarande tekniker används och vad finns det för innovativa lösningar
för implementering av låggradigt spillvärme?
3. Vilka tekniska lösningar är mest lämpliga för prosumenterna?
4. Är en eventuell prosumentlösning ekonomiskt lönsam för båda parter?

1.5

Avgränsningar

Primärt kommer enbart fastigheter vilka är anslutna till Härnösands fjärrvärmenät att
undersökas, eftersom det är en bidragande faktor till själva begreppet prosument.
De ekonomiska modellerna, vilka kommer att tillämpas i arbetet, är av preliminär art i
brist på ekonomiskt analytisk expertis. Dessutom kommer modellerna konstrueras
baserade bland annat på en del fiktiva priser. Syftet med denna rapport att inte
händelsevis komma i direkt förhandlingsposition, utan ska resultera i en
sammanställning av potentiella rekommendationer.

4

2
2.1

Teori
Värmeöverföring

Redan innan termodynamikens grundsatser hade blivit erkända nyttjades de i en del
praktiska fall, exempelvis som värmemotorer i form av ångmaskiner. För att
effektivisera det erhållna arbetet från värmeprocesserna började de termodynamiska
förloppen att studeras på ett högre och mer sammanhållet plan och kom att med tiden
arbetas in som ett etablerat forskningsområde inom fysiken. De första lagarna och
sambanden som etablerades innehöll diverse storheter som värmeenergi, tryck, volym
m.fl.18
Den mest grundläggande grundlagen kallas för Termodynamikens nollte huvudsats.
Den lyder: ”Två kroppar som var för sig är i termisk jämvikt med en tredje kropp, står
även i termisk jämvikt med varandra”. Med denna menas att objekt med termisk
kontakt med varandra kommer att med tiden erhålla samma temperatur, eftersom den
varma kroppen avger termisk energi till den kallare kroppen.19
Termodynamikens första huvudsats förutsäger att en tillförd värmemängd till ett
system är lika med summan av systemets gjorda volymändringsarbete och ändring i
systemets inre energi. Således kan den förklaras som: ”Den värmemängd som tillföres
ett slutet system används till att öka arbetsmediets entalpi och att göra ett tekniskt
arbete”.20
Termodynamikens andra huvudsats har som princip att en värmemotor inte kan uträtta
ett arbete genom att bara nyttja energi från en värmekälla. Den måste alltså alstra en
del av det tillsatta värmet. Det går att göra en analogi till principen för en vattenmotor
där vattnet måste röra sig från en högre höjd till en lägre för att erhålla ett arbete.
Analogin anspelar alltså på att ett värme måste gå från en högre till en lägre
temperatur för att kunna uträtta ett arbete. Dock kan inte, praktiskt sett, all värme
omvandlas till arbete.21
2.2

Distribution av fjärrvärme

Den typ av fjärrvärmeledningar som används idag
kallas för den tredje generationens
värmedistributionsteknik och ersatte den tidigare
distributionstekniken då man använde sig av
kulvertar för att distribuera det producerade värmet.
Fjärrvärmenätets ledningar idag är
plastmantelrörsledningar som är värmeisolerade
och har ett medierör konstruerat i stål, vilket kan
ses i figur 1.
Figur 1. Fjärrvärmeledningar innan
installation. Källa: Wikimedia.
Återpublicerad med tillstånd.
18

Alvarez, H. Energiteknik. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006. s. 245.
Termodynamikens nollte huvudsats. Nationalencyklopedin. 2018.
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/termodynamik/termodynamikensgrunder/termodynamikens-nollte-huvudsats (Hämtad 16/4 2018)
20
Alvarez, H. Energiteknik. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006. s. 276–277.
21
Alvarez, H. Energiteknik. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006. s. 281.
19

5

Initialt fanns det en viss skepticism till att använda de nya ledningarna då medierörets
termiska expansion motverkades, vilket skulle rendera i stora axialspänningar. Då
dessa spänningar uppstår blir det elementärt att ha ett applicerat stöd från sidan för att
undvika utböjningar. Skepticismen motarbetades av den nya teknikens anhängare
genom att dra en parallell med svetsad järnvägsräls. Rälsen utsätts även den för
liknande fluktuation i temperatur och klarar av påfrestningen med hjälp av
sidledsstöd. Det stöd som då fjärrvärmeledningarna var i behov av erhölls per
automatik då kulvertmodellen slopades.22
Köldmediets – i Sverige brukas vatten – temperatur är väldigt varierande. Detta beror
främst på vilket värmebehov som utspelar sig på orten som man bor på. Efter en
undersökning, där 142 stycken fjärrvärmesystems temperaturer har blivit uppmätta,
erhölls ett resultat som säger att medelframledningstemperaturen är 86°C och
medelreturtemperaturen är 47°C.23 Temperaturintervallen för fjärrvärmesystemen
presenteras i figur 2, där framledningstemperaturen är det högsta värdet i intervallet
och returtemperaturen är det lägsta.

Figur 2. Temperaturintervall för 142 stycken fjärrvärmesystem i Sverige.24

Den mörkblå stapeln längst till vänster i figuren representerar ett möjligt
temperaturintervall som är optimalt med tekniker som idag brukas. De berörda
fjärrvärmesystemen avviker därmed från det optimala fallet. Detta är något som
eftersträvas då det finns ekonomiska motiv att driva ett fjärrvärmesystem till så låga
temperaturer som möjligt.25

22

Frederiksen, Svend och Werner, Sven. Fjärrvärme och fjärrkyla. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur,
2014. s. 271–281.
23
Averfalk, H. Morgondagens effektiva fjärrvärme: En beskrivande litteraturstudie. 2014. s. 3–10.
24
Ibid. Diagrammet är skapat med sammanställt material av Stefan Petersson, Energiingenjör på
Värnamo Energi. Återpublicerad med tillstånd.
25
Ibid.
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I Härnösands fjärrvärmenät bestäms framledningstemperaturen av den rådande
utomhustemperaturen. Det sker genom ett samband som presenteras i figur 3.

Figur 3. Sambandet mellan utomhus- och framledningstemperatur i Härnösands fjärrvärmesystem.
Detta för att kunna förse kunderna med önskad effekt. 26

På HEMAB loggas värdena på fram- och returledningstemperatur noggrant. Således
kan dygnsmedeltemperaturer beräknas för hela året. Med sådana indata kan därmed
årsmedeltemperaturen erhållas genom att addera dygnsmedeltemperaturerna med
varandra och därefter dividera med antalet loggade dygn. Därmed erhölls ett
medelvärde på framledningstemperaturen á 80,7°C för 2017.27
I och med åtstramande regler från Boverket antas hushållens värme- och
varmvattenbehov minska med tiden. Vilken mängd värme som ska tillhandahållas är
upp till kunderna själva. Värmelasten ska kunna förse ett hushålls komfortbehov av
önskad inomhustemperatur samt varmvattenbehov enligt avtal med
fjärrvärmeleverantören . I och med detta är fjärrvärmebolagen skyldiga att kunna
förse den specifika värmelasten till kunden. Effekten (𝑃) som levereras bestäms med
hjälp av ekvation (1).28
𝑃 = 𝑚̇ ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑡𝑓 − 𝑡𝑟 )

(1)

Den specifika värmekapaciteten (𝑐𝑝 ) i ekvation (1) är varierande beroende på vilken
temperatur vattnet har. Dock är temperaturskillnaderna relativt små, vilket gör att ett
konstant medelvärde används. Vid justering av värmelastleveransen används också
ekvation (1). Vid till exempel ökat värmebehov kan massflödet (𝑚̇) eller
framledningstemperaturen (𝑡𝑓 ) höjas för att kunna tillhandahålla efterfrågad effekt,
eftersom en höjning av framledningstemperaturen gör att differensen mot
returtemperaturenen (𝑡𝑟 ) blir större.29 Detta ger således två stycken alternativ för att
kunna öka effekten.
2.3

Spillvärmesimplementering

Som det tidigare var angivet i bakgrundsavsnittet 1.1.3, finns det två olika typer av
spillvärme och därmed olika tillvägagångssätt för att kunna använda den. Principen
26

Lundgren, Anders. Mailkontakt 2018-05-04. Återpublicerad med tillstånd.
Ibid.
28
Averfalk, H. Morgondagens effektiva fjärrvärme: En beskrivande litteraturstudie. 2014. s. 3–10.
29
Ibid.
27
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att kunna värmeväxla spillvärmen med fjärrvärmenätet är densamma, men den
lågvärdiga måste få sin temperatur höjd medelst exempelvis en värmepump först.
2.3.1 Värmeväxlare
En värmeväxlare är den värmeöverförande enhet som ofta tillämpas för att kunna
överföra det erhållna spillvärmet till fjärrvärmenätet. Detta sker oftast genom att
nyttja två stycken strömmande medier av olika temperaturer där värme övergår från
ena mediet till det andra. En av de vanligaste typerna av värmeväxlare är
varmvattensradiatorer där vi har ett varmare strömmande medie som värmer
inomhusluft, vilka används alldagligt i hushåll för att kunna ge kunden det
eftersträvade komfortbehovet.30
De flödande medierna är i de flesta fallen åtskilda från varandra med hjälp av en
skiljevägg. Värmet ska i och med det gå igenom skiljeväggen för att höja värmevärdet
i det kalla av de två strömmande medierna. Denna princip följer således den andra
termodynamiska huvudsatsen som presenterades i kapitel 2.1. Det finns också
värmeväxlare vars konstruktion förlitar sig på principen av att de två medierna
blandar sig med varandra, t.ex. genom att låta en finfödelad vattenström möta och
värmas av en varmare gas.31
Värmeväxlare delas in i tre olika typer: medströms-, motströms- och
tvärströmsvärmeväxlare. Vilken gruppering värmeväxlaren tillhör beror på
strömningsriktningen av medierna i förhållande till varandra.32
Plattvärmeväxlare är en sorts motströmsvärmeväxlare som består av ett flertal tunna
korrugerade metallplattor. Plattorna hålls ihop av bärstänger och korrugeringarna gör
att plattorna vilar på varandra på ett antal jämt utspridda punkter. Korrugeringarna ger
även upphov till eftersträvad turbulens och bättre värmeöverföring vid lägre flöden.
Själva konstruktionen i sig hålls sedan ihop med fastbultad plåt på båda sidor om
värmeväxlarpaketet. Nära varje hörn på plattorna finns det ett hål där arbetsmedierna
ska flöda.33 Värmeväxlarens konstruktion och flöde kan beskådas i figur 4.

Figur 4. Exempel på flöden i en plattvärmeväxlare. De blå pilarna illustrerar fluid med låg temperatur,
röd illustrerar hög temperatur och orange/gul illustrerar den utgående temperaturen från värmeväxlaren
med en temperatur mellan den kalla och varma. Källa: Energishop. Återpublicerad med tillstånd.

30

Alvarez, H. Energiteknik. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006. s. 406–415.
Ibid.
32
Ibid.
33
Ibid.
31
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När det kommer till principen att återanvända spillvärmet i fjärrvärmenätet är
motströmskopplade plattvärmeväxlare den vanligaste formen som används. Metoden
förutsätter i så fall att det brukande arbetsmediet inte är för smutsigt då partiklarna
som återfinns i det smutsiga mediet kan ge upphov till igentäppningar mellan
plåtarna. Vid dessa fall kan det vara mer gångbart att nyttja tubvärmeväxlare.34
En tubvärmeväxlare består av ett antal tuber som ligger längs med varandra, kallat
tubpaket, vilket i varje ände sitter konstruerad i en platta med borrade hål. I tubpaketet
flödar ett arbetsmedie medan det andra flödar i tubpaketets omgivning, se figur 5.
Runtom tubpaketet går det att montera skärmplåtar för att kunna göra strömningen
mer tubulent och öka värmeövergångskoefficienten för det yttre arbetsmediet. Dock
erhålls det en del tryckfall vid eventuell installation av dessa skärmplåtar.35

Figur 5. Schematiskt förtydligande av en tubvärmeväxlares uppbyggnad. I just denna konstruktion kan
det antas att tubpaketets stödplåtar är perforerad med fler hål än vad tuberna begär. Detta för att erhålla
turbulens och förlängd strömningsväg. 36

2.3.2 Värmepump/kylmaskin
De gånger ett spillvärme måste temperaturjusteras till ett högre värde, kan t.ex. en
värmepump nyttjas. Just temperaturen är vital för att ett medium ska vara brukbart i
en värmeväxlingsprocess, vilket beskrivs i både kapitel 1.1.3 och 2.2. Pumpen som
används i detta arbete tillämpar ångkompressorcykeln, vilken i sig drivs av ett
energitillskott i form av elektricitet. Med hjälp av värmepumpen måste
värmeväxlarmediets temperatur höjas till den grad att dess temperatur är högre än
fjärrvärmemediets framledningstemperatur för denna ska fungera som värmekälla vid
värmeväxlingen.37
I en kompressordriven värmepumpsanläggning tillförs värme (𝑄̇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 ) från en så kallad
värmekälla till förångaren, se figur 6. Värmekällan i detta fall blir då det lågvärdiga
spillvärmet som i sig måste ha en högre temperatur än vad köldmediet har i
förångaren. I själva förångaren kokar köldmediet vid en relativt låg önskad temperatur
(𝑇2 ). Den ånga som erhålls flödar därefter vidare till en kompressor, vilket i och med
efterföljande kompressionen leder till en förhöjd temperatur (𝑇1 ) på ångan.
Kompressorn driver samtidigt köldmediet i den slutna kretsen vilket ger massflödet
(𝑚̇) samt upprätthåller ett högt tryck på köldmediet. Den högtempererade ångan drivs
34

McEwen, O. Potentiellt utnyttjande av spillvärme för fjärrvärmenätet i Västerås. 2015. s. 17.
Alvarez, H. Energiteknik. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006. s. 406–415.
36
Figur erhållen av Oguz Turgut, filosofie doktor på Ege University. Återpublicerad med tillstånd.
37
McEwen, O. Potentiellt utnyttjande av spillvärme för fjärrvärmenätet i Västerås. 2015. s. 17.
35
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in i en kondensor, varpå den kondenserar och avger värme (𝑄̇𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓 ) till den så kallade
värmebäraren. När köldmediet blivit nedkylt och lämnar kondensorn går den till ett
stryporgan, t.ex. en ventil, för att ”återställa” trycket till det ursprungliga. Ledningen
från strypventilen går därefter tillbaka in till kondensorn. Processen för en kylmaskin
är densamma med skillnaden att det område som man vill kyla ansluts till förångaren
och inte till kondensorn som för en värmemaskin.38

Figur 6. Illustration av kompressorprocessen. Den bygger överlag på att värmet som avges i kondensor
vid en högre temperatur än det värme som tillförs processen i förångaren.

Då tryck, temperatur och medium är kända kan man med hjälp av p-i-diagram erhålla
vilken entalpi (𝑖) en ånga har i lägena a-d i figur 6. I exempelcykeln ovan antas
entropin vara oförändrad i kompressorarbetet, det vill säga isentropiskt arbete. I och
med det antagandet kan därmed kompressorns effekt (𝑃𝑒𝑙 ) beräknas enligt ekvation
(2).39
𝑃𝑒𝑙 = 𝑚̇(𝑖𝑐 − 𝑖𝑏 )

(2)

Med hjälp av samma beräkningsprincip kan även värme- och kyleffekterna i
förångaren respektive kondensorn beräknas enligt ekvation (3) och (4).40
𝑄̇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 = 𝑚̇(𝑖𝑏 − 𝑖𝑎 )

(3)

𝑄̇𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓 = 𝑚̇(𝑖𝑐 − 𝑖𝑑 )

(4)

För att beräkna vilken nytta en värmepump används ett uttryck som kallas för
värmefaktor (𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃 ). I fallet där det handlar om uppvärmning beräknas värmefaktorn
enligt ekvation (5). Värmefaktorn är en kvot som används för att beräkna hur hög
värmeeffekten är relativt kompressorarbetet. Detta blir möjligt då entalpin är
densamma för läge a och d.41
38

Alvarez, H. Energiteknik. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006. s. 732–735.
Ibid.
40
Ibid.
41
Formula Assemble – Indoor Climate – F0034T. Luleå Tekniska Universitet. 2018. s. 11.
39
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𝐶𝑂𝑃𝐻𝑃 =

𝑄̇𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓
𝑃𝑒𝑙

𝑚̇(𝑖 −𝑖 )

𝑖 −𝑖

= 𝑚̇(𝑖𝑐 −𝑖𝑑) = 𝑖𝑐 −𝑖𝑑
𝑐

𝑏

𝑐

(5)

𝑏

Eftersom differensen mellan det tillförda och det bortförda värmet motsvarar energin
som erhålls vid kompressorarbetet, uppstår det en relation mellan värme- och
kylfaktorn enligt ekvation (6).
𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 +𝑃𝑒𝑙
𝑄𝑏𝑜𝑟𝑡𝑓

2.4

=

(𝑖𝑏 −𝑖𝑎 )+(𝑖𝑐 −𝑖𝑏)
𝑖𝑐 −𝑖𝑑

=1

(6)

Ekonomiska kalkyler

Återbetalningstiden för en investering, som är finansierad av prosumenten, beräknas
genom att dividera investeringskostnaden med differensen mellan ersättningsbelopp
(𝐶) och kostnaden för drift och underhåll. Detta kan ses i ekvation (7).42
𝐴𝑣𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

(7)

𝐶 − 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

Om investeringskostnaden istället finansieras av HEMAB beräknas avbetalningstiden
genom att dividera investeringskostnaden med differensen mellan årlig
kostnadsbesparing och kostnaden för drift och underhåll. Där den årliga
kostnadsbesparingen erhålles genom att multiplicera produktionsbesparingen per
energienhet med värmeleveransen (𝐸𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 ). Detta kan ses i ekvation (8).43
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 )−𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝐴𝑣𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 = (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔∙𝐸

(8)

För att beräkna anslutningskostnad finns det diverse tillvägagångssätt att använda sig
av. Den metod som används för att beräkna kostnaden i denna beräkning utgörs bland
annat av ett linjärt samband mellan installationskostnaden och distans till nätet.44
Anslutning: 2383 𝑘𝑟/𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑡𝑒𝑡

Lantz, B., Isaksson, A. & Löfsten H. Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys. 1:2
uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014. s. 172.
43
Ibid.
44
McEwen, O. Potentiellt utnyttjande av spillvärme för fjärrvärmenätet i Västerås. 2015. s. 61–62.
42
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3

Metod

3.1 Initierande problemformulering
I överläggning med handledaren på HEMAB erhölls en övergripande förklaring av
vad som eftersträvas med projektet. Utifrån den beskrivning som erhölls
konstruerades en projektplan i samarbete med handledaren och examinatorn på Luleås
Tekniska Universitet.
3.2 Tillvägagångsätt
Nödvändig utrustning och material erhölls på HEMAB för att kunna genomföra
projektet. Detta innefattande bland annat ett program som hade diverse
kundinformation sammanställt. Med hjälp av utrustningen och i samspråk med
handledaren kartlades ett antal fastigheter som skulle kunna vara intresserade av att
delta i projektet. De potentiella intressenterna kontaktades därmed per telefon där de
fick en lättare genomgång av vad projektet handlar om, varpå de antingen tackade ja
eller nej. De intressenter som var intresserade och tillgängliga var:
•

Högslättens Sportcentrum, vilket ägs av Härnösands kommun.

•

Norrlands Härdindustri AB

De för projektet mest väsentliga värmerelaterade data från Högslättens Sportcentrum
tillhandahölls från Klemens Brännström och Björn Pettersson på Härnösandshus. I
materialet ingick ett väl detaljerat driftkort samt övrig driftsinformation som berör
kylmaskinerna på Högslätten. Fastigheten kyls aktivt och utifrån given information
kunde kylmaskinernas potential som värmeproduktionskälla beräknas.
På Norrlands Härdindustri har deras VD, Mario Costa, varit primär kontaktperson.
Vid besök på industrin utfördes en snabbare genomgång om verksamheten. Dessutom
diskuterades värmeproducerande förmågan för de olika kylutrustningarna,
härdugnarnas driftsschema och de olika härdningsprocesserna som industrin innehar
och behärskar. Genom härdindustrin har dessutom kontakt tagits med Anders Åhlin,
elektriker på Arå El AB, som är väl bevandrad med härdindustrins drift och
ventilation.
För att erhålla den mest väsentliga informationen som finns på härdindustrin har en
del manuella mätningar och uppskattningar gjorts då de inte har prioriterat att logga
dessa. Mätningarna utfördes med digital termometer med en decimal, enlitersbägare
och tidtagarursfunktion på telefon och berörde endast kylarvattnet.
3.3 Beräkningar
Eftersom fjärrvärmenätets framledningstemperatur är beroende av rådande
utomhustemperatur, används årsmedelstemperaturer för att kunna beräkna en
ungefärlig helårsuppskattning.

12

De fysikaliska beräkningarna har överlag tagit hänsyn till grundläggande
termodynamiska principerna. Uppskattade värden för värmepumpsberäkningarna har
antagits utifrån tidigare liknande exempel. Bland annat från den typen av kyl/värmepump som används i Bahnhof Pionens prosumentlösning. Dess
kompressorverkningsgrad har antagits vara 95 %, eftersom det är ett värde som är
vanligt förekommande.
Verkningsgrader för värmeväxlare har antagits utifrån vilken typ av värmeväxlare
som appliceras samt med hjälp av produktinformation av olika tillverkare. I
beräkningarna har både tub- och plattvärmeväxlare använts.
Vid kostnadsberäkningarna för de två fallen har investerings-, anslutnings-, drift- och
underhållskostnader antagits utifrån tidigare kalkyler och nutida betalningsmetoder.
Denna metod ansågs mest rimlig då en generell investeringskostnad är en bra
utgångspunkt för ett potentiellt installations- och prosumentunderlag.
För att beräkna investeringskostnad för spillvärmesimplementering nyttjas ett linjärt
samband mellan installationskostnad och distans till fjärrvärmenätet. Denna metod
ger en anslutningskostnad på 2383 kr per meter mellan anläggningen och
fjärrvärmenätet. Årlig drift- och underhållskostnad uppskattas till 1 % av
investeringskostnaden.45
Samtliga beräkningar, tabeller och diagram är framtagna genom att tillämpa
datorprogrammet Microsoft Excel. Detta gäller främst då bland annat
beräkningsmodeller och diagram enkelt går att integrera med skrivprogrammet
Microsoft Word.

45

Ibid.
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4

Anläggningar

Här beskrivs diverse information om de två anläggningarna. Övergripande
beskrivningar för respektive verksamhet beskrivs tillsammans med de intressanta
spillvärmekällorna djupgående. Bland annat förklaras tillhörande kylanläggningar och
utblås från härdningsugnar. Som komplement till de två anläggningarnas olika
funktioner, kommer även en teknisk lösning att beskrivas.
4.1

Högslättens sportcentrum

Högslättens sportcentrum ligger i utkanten av Härnösands nordöstra delar. Det är
Härnösands kommuns största idrottsanläggning vilken består av bland annat en
konstgräsplan, bandyplan, ishockeyhall, utomhusrink, curlinghall, tennisbanor med
mera.
4.1.1 Övergripande beskrivning
Isen till ishockey-, bandy- och curlingbanorna utgörs av konstfrusen is. Detta medför
att det behövs ett antal kylmaskiner för att isarna ska kunna erhålla en eftersträvad
temperatur.46
Den av kylanläggningarna, vilken ansågs ha högst potential, underhåller isarna för
bandyplanen, utomhusrinken och ishockeyplanen. Anläggningen består av tre stycken
olika kylaggregat. Ett skruvkompressoraggregat med slidreglering (KA1), ett
kolvkompressoraggregat med ventilreglering (KA2) och ett vätskekylaggregat med
frekvensstyrd skruvkompressor (VKA3). KA1 och KA2 installerades år 1999 och
VKA3 installerades 2009.47
Skruvkompressorers funktion bygger på förekomst av två stycken helixformade
profiler, vilka har en precis passform med varandra och som är omslutna av ett chassi.
Eftersom profilerna snurrar åt varsitt håll pressas fluiden i profilernas riktning
samtidigt som chassit smalnar av, således komprimeras fluiden.48 En kolvkompressor
verkar genom att en kolv inom ett chassi är ansluten till en vevstake för att
komprimera fluiden från inlopp till utlopp. Kolven har liknande omkrets som chassit
för att kunna komprimera gasen och dessutom kunna självreglera de mekaniska
ventilerna för in- och utlopp.49

46

Pettersson, Björn. Härnösandshus. Mailkontakt, 2018-04-19.
Härnösandshus. Driftkort Högslättens IP, Kylcentral, 2014.
48
Stosic, N., Smith, I., Kovacevic, A. & Mujic, E. Geometry of Screw Compressor Rotors and their
Tools. 2016. s. 1-6.
49
Machinery Lubrication. https://www.machinerylubrication.com/Read/775/reciprocating-compressor
(Hämtad 2019-01-15)
47
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Anläggningen är uppbyggt dels som ett indirekt och dels som ett direkt köldsystem.
Den direkta delen består av KA1 och KA2 vilka är platsbyggda köldmediesystem som
är anslutna till förångare (i form av plattvärmeväxlare) i köldbärarsystemet, vilka är
markerade med blå cirklar i figur 7. VKA3 är indirekt kopplad till anläggningen då
förångaren är ansluten till köldbärarsystemet (vänster om VKA3) och kondensorn är
ansluten till en kylmedelskrets (högra sidan), se figur 7. Som kylmedel används
ammoniak (R717) och som köldbärare en 24-procentig kalciumkloridslösning.50

Figur 7. Översikt av kylanläggningen med de tre aggregaten. Fläktkylda kondensorer är anslutna till
KA1 och KA2 samtidigt som kylmedlet från VKA3 kyls ned via en fläktkyld kylmedelkylare (VKA3KMK1). Återpublicerad med tillstånd.51

Värmeåtervinning återfinns delvis redan i anläggningen. Detta genom KA1 och KA2,
men inte VKA3. KA1 återvinner värme från oljekylningen för att senare användas till
att värma ishallens luftklimat samt som markvärme till pist tillhörande både ishall och
utomhusrink. Spillvärmet från KA2 går in på samma krets som KA1 via en
värmeåtervinningskondensor då det används som mark- och ishallsvärme. KA2 är
dessutom ansluten till en hetgasvärmeväxlare vilken används till
varmvattensberedning av tappvarmvatten i fastigheten. Hetgasvärmeväxlaren
återvinner värme vid höga och värmeåtervinningskondensorn vid låga temperaturer.52
Anledningen till varför de två aggregaten är olikt kopplade på det viset beror främst
på att KA2 är det aggregat som står först i turordningen för att tillgodose kylbehovet.
Detta beror på att KA2 är försedd med värmeåtervinning till varmvattenberedning och
har en betydligt lägre drift- och kyleffekt än vad KA1 har. 53

50

Härnösandshus. Driftkort Högslättens IP, Kylcentral, 2014.
Ibid.
52
TPi Klimatimport. 2012. http://www.tpiab.com/res/luftkylda-VKA/Luftkylda-Venco/PerformoCR/Perf_CR_30_72.pdf (Hämtad 2019-01-20)
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Härnösandshus. Driftkort Högslättens IP, Kylcentral, 2014.
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De olika aggregaten styrs med hjälp av en dataundercentral (DUC) som befinner sig i
ett gemensamt styrskåp. Via en givare på köldbärarens framledning regleras
kyleffekten via DUC. Beroende på vilket kylbehov som efterfrågas, finns det olika
steg där de olika aggregaten drivs på olika kapaciteter, se tabell 1. Kylbehovet beror
på en rad olika påverkande faktorer. Främst beror det på vilket rådande
utomhusklimat som råder, då en hög utomhustemperatur kommer att begära en högre
kyleffekt, vilket beskrivs i kapitel 2.1. Ishallen utsätts för värme vilken transmitteras
genom fasaden och de två utomhusplanerna påverkas direkt då de är öppna.54 De
varierande utomhusförhållanden medför i sin tur att aggregaten inte drivs lika ofta.
Drifttiderna för de olika aggregaten går att se i tabell 2.
Tabell 1. Arbetskapaciteter för kylaggregaten beroende på vilken kyleffekt anläggningen efterfrågar.
Kapaciteten är angiven i procent (%). Sammanställd med data erhållen av Björn Petterson,
Härnösandshus.
Aggregat
KA1
KA2
VKA3

1
0
0
0

Arbetskapacitet för stegvis ökning av kylaggregat (%)
2
3
4
5
6
7
8
0
0
0
0
0
0
100
50
75
100
50
100
100
100
0
0
0
20
20
100
20

9
100
100
100

Tabell 2. Aggregatens drifttider.55

Aggregat Drifttid (h/år)
KA1
500
KA2
3000
VKA3
2500

Spillvärmet från VKA3 bortförs via kylmedelskretsen medelst VKA3-KMK, vilket
kan ses i figur 7. Detta genom åtta stycken kondensorfläktar som styrs i fyra stycken
steg, där antalet fläktar som drivs är beroende av hur mycket köldmediet behöver
kylas ned.56
Uppskattningsvis drivs VKA3 på full kapacitet (steg 7 och 9) cirka 20 % av den totala
drifttiden. Resterande 80 % av driftiden drivs den alltså på 20 % kapacitet.57
Eftersom anläggningen har värmeåtervinning på två aggregat redan, exkluderas
därmed dessa då investeringarna skett relativt nyligt. Det aggregat som är aktuellt för
värmeåtervinnande undersökning i detta arbete blir alltså VKA3.

54

Ibid.
Pettersson, Björn. Härnösandshus. Mailkontakt, 2018-04-20.
56
Härnösandshus. Driftkort Högslättens IP, Kylcentral, 2014.
57
Pettersson, Björn. Härnösandshus. Mailkontakt, 2018-04-20.
55
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Då VKA3 drivs med full kapacitet har det en elförbrukning på 188 kilowatt (kW). Det
genererar i sin tur en kyleffekt på 602 kW och en kondensoreffekt (inkl. oljekylning)
på 789 kW.58 Med hjälp av dessa värden kan en total effekt sammanställas enligt
tabell 3.
Tabell 3. Sammanställning av kondensor- och kylningsenergi sett över årsbasis.

Kapacitet
100 %
20 %

𝑫𝒓𝒊𝒇𝒕𝒕𝒊𝒅 (𝒉)

𝑸̇𝒃𝒐𝒓𝒕𝒇 (𝑴𝑾𝒉)

𝑸̇𝒕𝒊𝒍𝒍𝒇 (𝑴𝑾𝒉)

500
2000

394,5
315,6

301,0
240,8

Aggregatet används inte vissa delar av året. Främst gäller det sommaren, eftersom
isarna inte är bruk och därmed ej heller aggregatet. Detta leder i sin tur till att kylning
enbart är efterfrågat under specifika perioder. Med uppskattningen att kyleffekt inte
efterfrågas mellan 6:e mars och 8:e augusti, erhålls driftsspecifikationer enligt tabell
4.59
Tabell 4. Driftsdagar per år för kylaggregaten.

Dagar…
... per år
… de är avstängda per år
… de är aktiva

Antal
365
155
210

4.1.2 Teknisk lösning
Kondenseringstemperaturen för vätskekylaggregatet ligger på +35°C, för den
inmatning som kylsystemet är installerad för.60 Det ger i sin tur en möjlighet att ta till
vara på värmet från den kondenseringstempererade kylmedelskretsen trots att den är
lägre än temperaturen på fjärrvärmenätet. Det kan ske genom att leda kylmedelkretsen
till en förångare i en ny värmepump för att sedan därur kunna erhålla en lämplig
värmeeffekt vid en högre temperatur, vilken är möjlig att växla mot fjärrvärmenätet
med en maximal temperatur på 85°C.
Motivering till denna metod är baserad på att den ursprungliga
kondenseringstemperaturen är lågvärdig och därmed inte direkt brukbar för att kunna
värmeväxlas mot fjärrvärmenätet.

58

Härnösandshus. Driftkort Högslättens IP, Kylcentral, 2014.
Pettersson, Björn. Härnösandshus. Telefonkontakt, 2018-05-21.
60
Ibid.
59
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4.2

Norrlands Härdindustri AB

4.2.1 Övergripande beskrivning
Norrlands Härdindustris lokaler återfinns på industriområdet Saltvik, vilket ligger i de
norra delarna av Härnösands tätort. Företaget ägnar sin verksamhet till olika slags
värmebehandling av stål och metaller. Bland annat utför de seg-, sätt- och
induktionshärdning.
Industrin innehar sex stycken värmebehandlingsugnar. Fyra stycken ugnar är av
märket Ipsen och resterande två är av märkena Osmond respektive Borel. Ugnarna är
eldrivna genom trefas och erhåller värme genom termoelement. Ugnarna i verkstaden
drivs kontinuerligt och stängs endast av då konjunkturläget förhandleder en minskad
produktion.61
4.2.2 Kylningsutrustning
Det finns en del olika kylutrustningar installerade i härdindustrins verkstad. I detta
delkapitel redogörs för det empriska underlaget som erhölls vid ett antal besök.
4.2.2.1

Oljekylning

Beroende på vilken värmebehandlingsprocess som detaljerna genomgår så kyls de
ned annorlunda. Vid snabb nedkylning sänks detaljerna då ned i ett oljebad. Oljan i
badet kyls via ett kyltorn på industrianläggningens östra sida, se figur 8.

Figur 8. Två stycken av de totalt fyra fläktar som används för att kyla ned oljan.

61

Åhlin, Anders. Elektriker, Arå El AB. Personlig kontakt 2018-05-16.
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Oljekylningen är regulatorstyrd med hjälp av temperaturgivare från verkstadens
oljetank, vilken har ett börvärde på 60°C. Denna kylningsprocess är däremot inte en
kontinuerlig process under konstanta förhållande, utan den är beroende av vilken typ
av värmebehandling som utförts och vilket material som har värmebehandlats. Detta
eftersom de olika behandlingarna kan variera under flera timmar och materialen har
olika värmekapaciteter och dimensioner.62
4.2.2.2

Vattenkylning

För att kyla ugnarnas komponenter används även ett slutet vattenkylarsystem större
delen av tiden. Då systemet har ett tillfälligt driftstopp, ersätts det slutna systemet med
nedkylning med hjälp av kommunalvatten istället för att ugnarna ska ha en
kontinuerlig kylprocess. Systemets rör är dragna från en stor vattencentral som
distribuerar vatten till kylsystemet. Detta per en distributionscentral i form av en
öppen vattentank. Kylvattensrören är dragna parallella med varandra längs med
ugnarnas sidor, se figur 9.63
Kylvattenflödet från ugnarna mättes till ungefär 1,7 liter per sekund. Det flödande
vattnets temperatur mättes till 23,5°C till kylningen och returvattnets temperatur
mättes till 28,0℃.

Figur 9. Kylvattenutrustning vilken är applicerad på den största av industrins härdugnar. Dragningen är
utformad för att kyla ned de två kompressorerna och härdugnens skal.

62
63

Costa, Mario. VD, Norrlands Härdindustri AB. Personlig kontakt 2018-04-25.
Åhlin, Anders. Elektriker, Arå El AB. Personlig kontakt 2018-05-16.
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4.2.3 Verkstadsklimatet
Inne i verkstadshallen råder det en förhöjd rumstemperatur. Vid höjdnivå nära
innertaket uppskattas temperaturen vara ungefär 50–60°C. Detta beror på det värme
som strålas och konvekteras från ugnarna samt värme från förbränning av restgaser
som erhålls vid de olika härdningsprocesserna. Förbränningen sker med hjälp av en
gasolbrännare.64
Den varma luften från industrihallens innertaksnivå, sugs in i en ventilationstrumma
där den värmeväxlas mot tilluftsflödet. Denna tilluft används både för att värma de
delar av fastigheten som kräver uppvärmning, exempelvis paketeringscentral. När inte
den återvunna värmen räcker till används fjärrvärmedrivna radiatorer som tillskott för
att värma dessa delar av anläggningen. Tilluften används också för att motverka det
undertryck som erhålls från fläktarbetet inne vid ugnarna.65
4.2.4 Fläktaggregat
Den gasoleldade restgasförbränningen gäller främst för knallgas som återfås då bland
annat metanol och ammoniak disintegreras enligt:66
2𝑁𝐻3 → 𝑁2 + 3𝐻2
𝐶𝐻3 𝑂𝐻 → 𝐶𝑂 + 2𝐻2
Gaserna som lämnar ugnen förbränns därmed enligt:67
2𝐶𝑂 + 𝑂2 → 2𝐶𝑂2
2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2 𝑂
Den förbrända restgasen ventileras till större delen ut från byggnaden, se figur 10.

Figur 10. Gasoldriven restgasbrännare i bruk. Gaserna sugs därefter upp i en kanal ovanför ugnen.

64

Ibid.
Ibid.
66
Källén. M. Energy Efficiency Opportunities within the Heat Treatment Industry. 2012. s. 14.
67
Ibid.
65
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De förbrända gaserna ventileras ut med hjälp av tre stycken fläktar vilka är monterade
på industrihallens tak. De tre fläktarna benämns som FF3, FF4 och FF5, där FF3 och
FF5 kunde identifieras vid inspektion.
Fläkten FF3 är av modell RDM 31 vilken drivs med enfas med en effekt på cirka 120
W. Maximalt luftflöde för denna modell når en nivå på 1670 m3/h.68 Fläkten kan
beskådas i figur 11.
FF5 är av modell DVS 311ES. Den drivs via enfas och har en effekt på cirka 85 W.
Denna modells maximala luftflöde uppgår till 1609 m3/h.69

Figur 11. Fläkt FF3 av modell RDM 31. I bakgrunden kan även den cylinderformade takfläkten FF4
beskådas.

Gebhardt Fläktteknik. RDM – Katalog (Sve-Eng).
Systemair.
http://catalogue2.systemair.com/item/item.aspx?id=57540&tab=description&familyId=1065
(Hämtad 2018-05-23)
68
69
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Fläkten FF4 kunde ej identifieras vid inspektion då ID-plåt eller annan
informationskälla för denna inte kunde hittas. Således kunde inte heller några data för
fläkten erhållas. Men den antas ha liknande specifikationer som de två andra
fläktarna. Detta anses vara antagbart då både FF3 och FF5 inte var särskilt avvikande
i sina respektive driftegenskaper.
Fläktarna drivs kontinuerligt året om, eftersom ugnarna inte de heller stängs av.70
4.2.5 Teknisk lösning
Ugnarnas kylarvatten hade, enligt utsago, både en för låg kyleffekt och temperatur för
att kunna växlas upp med hjälp av värmepump. Kondenseringstemperaturen från värmepumpen skulle även den vara lågvärdig.71 Ytterligare
motivering går att läsa i bilaga 2.
Utblåsluften, för de förbrända restgaserna, värmeväxlas direkt mot fjärrvärmenätet då
framledningstemperaturen aldrig antas överstiga utblåsluftens. Detta sker med hjälp
av en tubvärmeväxlare.

70
71

Costa, Mario. VD, Norrlands Härdindustri AB. Personlig kontakt 2018-05-22.
De Salvatore, Stefano. Försäljningschef, Carrier HVAC Nordics & Baltics. Mailkontakt 2018-05-24.
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5
5.1

Ekonomiska faktorer
Statliga incitament

År 2005 startades ett program av Energimyndigheten som heter ”Programmet för
energieffektivisering i energiintensiv industri”, även känt under dess förkortning PFE.
Det gick ut på att energiintensiva företag som använde el i sina tillverkningsprocesser
skulle genomföra omfattande energikartläggningar och åtgärder som effektiviserar
verksamheten. Dessutom fanns det krav på företagen att ha certifierade
energiledningssystem enligt (ISO 50001) för att arbeta strukturerat med
energifrågor.72
Företagen som ingick i detta program skulle därmed erhålla en skattereduktion på 0,5
öre/kWh på den el som används i tillverkningsprocesserna, där Energimyndighet
fungerade som tillsynsmyndighet och Skatteverket behandlade skattereduktionerna.73
Lagen upphävdes under 2012. Det innebar att de sista företagen, vilka var anslutna till
PFE-programmet, fasades ut under 2017 då programperioderna täckte fem år åt
gången. Under tiden som PFE-programmet var i bruk minskades elförbrukningen med
uppskattningsvis 3 TWh, vilket i sin tur motsvarar cirka 10 procenta av företagens
totala elanvändning. Detta medför i sig att miljöpåverkan den med minskade.
Företagen som deltog i programmet har i många fall kvar sina certifikat och förhåller
sig till det energieffektiva arbetssättet.74
Ett av kraven som fanns för att ansluta sig till PFE-programmet var att kartlägga
bränsle- och värmeflöden. ÅF presenterade ett förslag år 2008 om att skapa ett
modifierat PFE-styrmedel där det skulle vara möjligt att göra avdrag på
koldioxidskatten för industriers primärenergianvändning, eftersom återbetalningstiden
skulle överstiga 3 år om industriernas morot var på 0,5 öre/kWh. Detta ansågs enligt
ÅF skapa en del olika spillvärmessamarbeten. Energimyndigheten såg situationen
som ej önskvärd då industrier med fossil primärenergi bedömdes att gynnas mer än
industrier som erhöll sin primärenergi från biobränslen.75
Mellan åren 1998–2002 avsatte Riksdagen 6,2 miljarder kronor i bidrag till Lokala
investeringsprogram (LIP). Stöd till beslutet byggdes på förordningen (1998:23) där
programmet skulle främja ekologisk hållbarhet i samhället.76
LIP efterträddes 2003 år av Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP). KLIMP som
var ett aktivt program fram till 2012, vilket resulterade i statligt stöd om 1 175
miljoner kronor till klimatinvesteringar och 5 983 miljoner kronor till
miljöinvesteringar.77
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Energimyndigheten. 2016. http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/program-ochuppdrag/avslutade-program/pfe/ (Hämtad 2018-05-22)
73
Ibid.
74
Ibid.
75
Kåberger. T. och Holmgren. K. Styrmedel för industriell spillvärme. Energimyndigheten. 2008. s. 21.
76
Länsstyrelsen Blekinge. http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/miljo-och-klimat/verksamhetermed-miljopaverkan/Pages/lip_o_klimp.aspx (Hämtad 2018-05-22)
77
Naturvårdsverket. 2017. http://www.naturvardsverket.se/godaexempel (Hämtad 2018-05-22)
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Dess investeringsbidrag kan ifrågasättas huruvida de är ekonomiskt effektiva för att
bidra till klimatmål. Skatter bedöms vara mer effektiva än investeringsstöd då aktörer
vidtar de billigaste åtgärderna först. Investeringsbidragen kan dock leda till fördelar
på långsiktiga investeringsprojekt, exempelvis återanvändande av spillvärme. Detta
eftersom en säkrare kostnadsbild erhålls än med skatteincitament, vilka kan förändras
under en anläggnings livslängd och därmed katalysera en ökad volatilitet för intäkter
och kostnader. ÅF bedömer att statliga investeringsbidrag som LIP och KLIMP
gynnar miljön då det bidrar till ett ökat intresse för installationer av
spillvärmesamarbeten.78
Klimatklivet är Naturvårdsverkets satsning som pågår år under 2018. Dess
huvudsakliga inställning är minska på utsläpp som påverkar klimatet, t.ex. utsläpp av
koldioxid. Satsningen började år 2015 och har fram till 20 februari 2018 beviljat
investeringsstöd för 1559 stycken ansökningar som berör bland annat
energieffektivisering, energikonvertering och laddstationer.79
Om en ansökning beviljas, kan ett investeringsstöd om 30–70 % av den totala
investeringskostnaden erhållas. Hur stor andel, som den ansökande kan få, beror på ett
antal faktorer. Exempelvis är det ansökande företagets storlek avgörande, där ett
mindre fristående företag kan erhålla ett större procentuellt investeringsstöd.
Investeringsstödets storlek beror också på huruvida det är en privat eller offentlig
aktör och vilken typ av åtgärd som ska genomföras. Överlag förhåller sig det till EU:s
statsstödsregler.80
5.2

Prismodeller

En välutvecklad prismodell, för spillvärmesleverans till fjärrvärmenätet, har
Stockholm stad och Stockholm exergi utvecklat i och med sin affärsmodell Öppen
fjärrvärme. Det går ut på att vem som helst, som kan sälja sitt spillvärme till dessa
företag, är välkommen till att göra det. De använder sig av tre stycken avtal för
spillvärmesleveranser, vilka heter Öppen spotvärme, Öppen avropsvärme och Öppen
returvärme.81
Öppen spotvärme är ett avtal för de potentiella leverantörerna vilka har ett spillvärme
som varierar över tid. Avtalet förhåller sig därmed till en rörlig prismodell som
presenteras dygnet innan på deras hemsida där ersättning och temperaturkrav för varje
timme på dygnet anges. Vid initierad värmeleverans från prosument accepteras priset
på värmet.82
Öppen avropsvärme är en modell som fokuserar på de leverantörer som har en mer
konstant värmemängd. De som tecknat detta avtal erhåller en fast ersättning för en (på
förhand) bestämd värmeeffekt. Det finns dessutom möjlighet att leverera värme
utöver den avtalade effekten enligt samma prismodell som används för öppen
spotvärme.83
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Kåberger. T. och Holmgren. K. Styrmedel för industriell spillvärme. Energimyndigheten. 2008. s. 22.
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Öppen returvärme är en möjlighet för leverantörer som vill leverera överblivet värme
med låga temperaturer utan att använda sig av en värmepump. Istället för att höja
temperaturen på framledningen, höjer man returledningens temperatur. Detta brukar
vanligtvis inte vara fördelaktigt då elproduktionen minskar på kraftvärmeverk då
returtemperaturen är för hög, men eftersom vissa delar av Stockholm inte värms av
elproducerande kraftvärmeverk kan det då vara fördelaktigt att ha en högre
returtemperatur.84
Den ersättning som prosumenten erhåller för sitt spillvärme är avgörande för hur lång
avbetalningstiden kommer bli. Enligt prismodellen för Öppen fjärrvärme tjänar en
kontinuerlig spillvärmeleverans på 1 MW runt 1,5 MSEK per år.85 Med dessa
uppgifter kan ett snitt för vad prosumenten kan tjäna uppskattas enligt:
1 500 000
≈ 171 𝑘𝑟/𝑀𝑊ℎ
24 ∙ 365

84
85

Ibid.
Öppen Fjärrvärme. https://www.oppenfjarrvarme.se/om-oss/faq/ (Hämtad 2018-05-23)
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6

Resultat

6.1 Högslättens Sportcentrum
Här presenteras de beräknade värdena från bilaga 1. Det innefattar bland annat
resultat från överslagsberäkningar för att erhålla total spillvärmespotential, besparing
och avbetalningstid; där spillvärmespotential är den uppskattade mängden högvärdigt
spillvärme som kan brukas.
Sammanställning av de fysikaliska beräkningarna för värmepump för att göra
spillvärmet från VKA3 i figur 7 högvärdigt – som återfinns i bilaga 1 – presenteras
nedan i tabell 5.
Tabell 5. Uppskattade specifikationer för värmepump och årlig potential.

Värmepump
Kompressoreffekt
Kompressorverkningsgrad
Kondensoreffekt
Andel driftdagar tillgängliga för leverans
Spillvärmespotential

150 kW
95 %
930 kW
61 %
459 MWh/år

Beräknade installations-, anslutnings- och driftkostnader kan beskådas i tabell 6.
Tabell 6. Uppskattade utgifter för en prosument vid eventuell investering.

Kostnader (SEK)
Investering
760 000
Drift och underhåll per år
7 600

Då prosumentens avbetalningstid blir beroende av vilken ersättning som erhålls för
spillvärmet, kan ett samband mellan dessa konstrueras genom tillämpning av ekvation
(6). Sambandet går att beskåda grafiskt i figur 12.
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Figur 12. Återbetalningstiden i relation till det incitament som erhålls per producerad MWh.
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Om HEMAB skulle stå för investeringen skulle den erhållna fjärrvärmeproduktionen
genom spillvärme vara det som avgör investeringens avbetalningstid. Genom att ha
ett fixt pris på differensen mellan en generell produktionskostnad och
produktionskostnaden för spillvärme, erhålls ett samband mellan återbetalningstid och
årlig spillvärmesbaserad produktion. Detta genom att tillämpa ekvation (7).
Sambandet går att åskåda i figur 13.
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Figur 13. Återbetalningstid för HEMAB baserad på de tidigare uppskattade investeringskostnaderna.
Om exempelvis den årliga spillvärmesbaserade energileveransen uppnår ett snitt på 500 MWh blir
återbetalningstiden cirka 20 år.

Med hjälp av dessa diagram kan investeringens lönsamhet utredas. Främst gäller det
hur livslängden på de investerade komponenterna förhåller sig till avbetalningstiden.
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6.2 Norrlands Härdindustri
Här presenteras de beräknade värdena av spillvärmespotential och bland annat
investerings- samt driftskostnader från bilaga 2. Ur dessa värden beräknas
energimängd som är möjlig att återvinna per år, avbetalningstid och ekonomiska
faktorer som avgör huruvida en investering är lönsam eller inte. Beräkningarna gäller
för rökgaserna från ugnarna vilka ventileras från fläktarna och som värmeväxlas
direkt mot fjärrvärmenätet via en tubvärmeväxlare. Detta eftersom kylningen av
kylvattnet skulle ha för låg effekt.
Erhållen värmeeffekt från härdindustrin presenteras i tabell 7.
Tabell 7. Spillvärmespotential från härdindustrins utblås.

Effekt
kW
MWh/år

32,4
284

Beräknade installations-, anslutnings- och driftkostnader kan beskådas i tabell 8.
Tabell 8. Kostnader för härdindustrins investeringsplan.

Kostnader (SEK)
Investeringskostnad
360 000
Drift och underhåll per år
3 600

Om Norrlands Härdindustri finansierar investeringen, erhålls ett samband mellan
avbetalningstiden och ersättningsbelopp för värmet enligt ekvation (6).
Återbetalningstiden kan ses i figur 14.

Återbetalningstid för Norrlands Härdindustri AB
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Figur 14. Grafisk översikt huruvida en investering skulle vara lönsam för Norrlands Härdindustri som
återbetalningstid som funktion av ersättningsbelopp.
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Vid ett scenario där istället HEMAB skulle stå för investeringen, erhålls ett samband
mellan avbetalningstiden och levererad spillvärme enligt ekvation (7). Detta kan ses i
figur 15.
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Figur 15. Återbetalning för HEMAB, om de står för hela investeringskostnaden.
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Diskussion och slutsats

7.1 Slutsatser
Det som resultatet visar är att en lönsam återbetalning på de framtagna
investeringarna är möjliga. Vid dessa investeringar är förhoppningarna primärt av
ekonomisk karaktär, hur mycket en part kan tjäna på denna investering i längden.
Därför måste en välgrundad investeringsplan konstrueras, om dessa investeringar ska
bli aktuella i framtiden. Det gäller främst för att veta en mer precis
investeringskostnad för de olika komponenterna som värmeväxlare och rördragning
samt precisa livslängder på den installerade utrustningen.
Med ökade klimatpåverkningar kan därmed de miljömässiga aspekterna komma att
bli viktiga. Eftersom dessa investeringar leder till minskade koldioxidutsläpp, kan
detta leda till framtida ekonomiska incitament för ett väl utfört miljöarbete. Det kan
även resultera i bra PR för alla deltagande parter.
Det finns definitivt potential i Härnösand på detta område. Tyvärr kunde en del
eventuella prosumenter inte delta i projektet då de inte, enligt utsago, hade tillräckligt
med tid.
Det som är väldigt avgörande för återbetalningstiden är att prosumenten med fördel
har ett spillvärme som är högvärdigt. I och med det kan en värmepumpsinvestering
inte behöva genomföras utan värmeväxlas direkt. Vid en sådan besparing minskas
återbetalningstiden avsevärt, vilket i sin tur kan resultera i en mer positiv inställning
till att investera i energibesparande tekniker.
Typen med Öppen Fjärrvärme, som Stockholm Exergi tillämpar på sitt fjärrvärmenät,
kan vara aktuell i framtiden, om framledningstemperaturen lyckats bli sänkt till en
temperatur där fler spillvärmen går att värmeväxla direkt. Då
medelframledningstemperaturen av denna i dagsläget är 80,7°C i Härnösand, är det
enbart lönsamt för högvärdiga spillvärmen. Detta eftersom avbetalningstiden var
väsentligt längre om en värmepumpsinstallation krävdes. Det kan ses då man jämför
korresponderande avbetalningssamband med varandra, vilket exempelvis visas i figur
12 och 14. Öppen Fjärrvärme tillåter dessutom lågvärdiga spillvärmen att höja
temperaturen på returledningen, men i Härnösand är inte denna princip gångbar då
värmen genereras vid ett kraftvärmeverk. Detta leder till att elektricitetsproduktion
skulle bli lidande. Den typen av lågvärdig spillvärme är mer tillämpbar på de
situationer då även fjärrkyla brukas, vilket skulle kunna övervägas om detta
installeras i Härnösand. Bland annat i Örebro används just spillvärmet från
kylmaskiner till 200 bostäders komfortbehov.86
En av fastigheterna nära härdindustrin är en relativt nyinstallerad storkund av
fjärrvärme. Installationen av dennes system var problematiskt då det var ganska
tekniskt omständligt att kunna förse kundens behov. Att implementera denna lösning
vid härdindustrin skulle i så fall kunna leda till underlättad leverans till storkunden.
Oljekylningen, som används för att kyla ned de härdade artiklarna, har enligt
kontaktpersonerna på härdindustrin varit aktuell vid en tidigare utredning för
värmeåtervinning. Dock lades den utredningen på is då kylningen ansågs vara en
process som går för diskontinuerligt.
86

Örebroporten. https://www.orebroporten.se/hallbarhetsarbete/spillvarme-fran-kylmaskiner-varmer200-villor (Hämtad 2018-05-25)
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På härdindustrin brukas tvättmaskiner för att tvätta bort oljan från de härdade
artiklarna. Dessa tvättmaskiners tvättvatten har inte tagits i hänsyn i denna rapport då
de har en drifttid vilken är ungefär lika variabel som oljekylningen. Dessutom brukas
temperaturer som skulle kunna vara svåra att värmeväxla mot fjärrvärmenätets
framledning samtidigt som utgående flöde från dessa uppskattningsvis skulle vara för
lågt för att kunna vara lönsamt.
7.2 Felkällor
Det finns en del saker som behöver tas i beaktning vid fallet som gäller Högslättens
sportcentrum. Dels är kylmedelskretsen mellan kylaggregatet och kylmedelkylaren i
nuläget bestående av ammoniak. Tekniker för att använda ammoniak som värmekälla
till värmepumpen återfanns inte under studien. Detta ger en osäkerhetsfaktor huruvida
ytterligare investeringsunderlag behöver tillämpas för att använda ett annat kylmedel.
För att beräkna prosumentlösningens potential på Norrlands Härdindustri, användes
en del antaganden baserade på tidigare dokumenterade fall. Om härdindustrin i
framtiden skulle genomföra en energikartläggning, så skulle de erhålla mer exakta
värden på luftflöden och temperaturer. Detta arbete skulle i sådana fall generera ett
potentiellt brukbart underlag för att kunna bedöma huruvida en investering skulle vara
lönsam eller inte. Då en del mätningar skedde med hjälp av mer analog och manuell
teknik kan även detta ha resulterat i något avvikande resultat. Dock borde inte
mätningen av kylvattnet vara alltför betydande då de uppmätta temperaturerna var för
låga enligt Stefano De Salvatore på Carrier.
Vid beräkningen av investeringskalkylerna, genomförda i detta arbete, har inget
statligt stöd tagits i beaktning. Detta torde vara en faktor som beror uteslutande på
huruvida ett beslut tas för investeringsstöd. Det kan resultera i avslag eller beviljat
stöd som skulle kunna täcka stora delar av investeringskostnaderna. Dessa olika
scenarion ger en på förhand oviss återbetalningstid, vilket skulle göra
investeringskalkylerna irrelevanta om de inte justerades till en reviderad version där
statligt stöd är med i beräkningen.
Vid eventuella investeringar, av spillvärmeåtervinning, behöver det händelsevis inte
betalas av enbart ena parten. Det kan även leda till en delad investering, där den
långsiktiga lönsamheten för båda parter kan diskuteras för att kunna optimera den
totala förtjänsten över investeringarnas livstid.
Det kan händelsevis tillkomma ytterligare investeringskostnader för de olika fallen.
Exempelvis kan dimensioneringen på fjärrvärmenätet behöva justeras, om
distributionen skulle stöta på problem. Om en installation av spillvärmesåtervinning
skulle leda till ett stamledningsbyte tillkommer även där kostnader som inte från
början var medräknade.
7.3 Framtida arbete
Detta arbete kommer att utgöra underlag för framtida utredningar angående
prosumentarbetet i anslutning till Härnösands fjärrvärmenät. De erhållna förslagen
från denna rapport kan då bearbetas på ett sådant vis att en noggrann
investeringskalkyl erhålles. Vid samma tillfälle kan en lämplig prismodell för
prosumenternas ersättningsbelopp konstrueras. Detta kan genomföras av efterföljande
examensarbetare på HEMAB.
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När det gäller prosumentinstallationen på härdindustrin bör framförallt en
noggrannare undersökning utföras. Helst en fullständig energikartläggning av
industrins lokaler, då behövlig information har i vissa fall bara kunnat antagits.
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Bilaga 1 – Beräkningar Högslättens Sportcentrum
Effektiv drifttid (motsvarande kapacitet på 100 %) för VKA3 beräknas, med hjälp av
värdena i tabell 3 i avsnitt 4.1.1., enligt:
2000 ∙ 0,2 + 500 ∙ 1,0 = 900 h/år
Total kondenseringseffekt (𝑄̇𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 ) från VKA3 kan beräknas med hjälp av den
angivna kondensoreffekten på 789 kW och effektiv drifttid enligt:
789 kW ∙ 900 h/år = 710,1 MWh/år
Det antas vara möjligt att ansluta kylmedel från sportanläggningen mot förångaren på
en kyl-/värmepump för att kunna kyla kylmedlet och värma
framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet. Kyl-/värmepumpen antas, med hjälp
produktblad från Carrier, drivas med en effekt på 150 kW.87 Det innebär en
kondenseringseffekt på cirka 930 kW, efter hänsynstagande till
kompressorverkningsgrad på 95 %. Detta sker genom tillämpning av ekvation (6).
Vid antagande att den erhållna kondenseringseffekten går att värmeväxla mot
fjärrvärmenätet med en värmeväxlarverkningsgrad på 90 % 88, erhålls därmed en
potentiellt brukbart spillvärmemängd (𝐸𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 ) på:
900 ∙ 930 ∙ 0,90 = 753 300 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 ≈ 753 𝑀𝑊ℎ/å𝑟
Då kylanläggningen inte drivs kontinuerligt exkluderas en del dagar då för
spillvärmesleverans. Med hjälp av loggad drifttid för anläggningen antas
anläggningen vara avstängd i snitt mellan dagnummer 65–220. Då
kondenseringstemperaturen från kyl/värmepumpen är 85°C, krävs en
framledningstemperatur under 85°C. Således måste även dagarna med en
framledningstemperatur som överskrider 85°C uteslutas. Via HEMAB:s driftsregister
återfås att cirka 61 % av kylanläggningens aktiva dagar har en
framledningstemperatur under 85°C.
För att beräkna anslutningskostnad finns det diverse tillvägagångssätt att använda sig
av. Den metod som används för att beräkna kostnaden i denna beräkning utgörs bland
annat av ett linjärt samband mellan installationskostnaden och distans till nätet.89
Anslutning: 2383 𝑘𝑟/𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑡𝑒𝑡
Med hjälp av satellitbild antas en distans på cirka 150 meter till nätet. Om ett kyl/värmepumpspris á 400 000 kronor för en värmepump som svarar mot den levererade
värmen uppskattas, kan investeringskostnaden beräknas till:
2383 ∙ 150 + 400 000 = 757 450 𝑘𝑟 ≈ 760 000 𝑘𝑟

87

Carrier. Water-Cooled Liquid Chillers. Produktblad 30XW-30XWH.
Energishop. https://www.energishop.se/category/plattvarmevaxlare (Hämtad 2018-05-21)
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McEwen, O. Potentiellt utnyttjande av spillvärme för fjärrvärmenätet i Västerås. 2015. s. 61–62.
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De årliga drift- och underhållskostnaderna för en nyinstallerad anslutning antas
motsvara 1 % av den totala investeringskostnaden.90 Detta ger alltså en uppskattad
kostnad enligt:
757 450 ∙ 0,01 ≈ 7 600 𝑘𝑟/å𝑟
För att beräkna avbetalningstiden för denna investering, kan ett samband mellan
avbetalningstid i år och ersättningsbelopp (𝐶𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ) används ekvation (7), vilket
ger:

𝐴𝑣𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝐻ö𝑔𝑠𝑙ä𝑡𝑡𝑒𝑛 =

760 000
(𝐶𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔,𝐻ö𝑔𝑠𝑙ä𝑡𝑡𝑒𝑛 ∙ 753 ∙ 0,61) − 7 600

Detta fall gäller om det är prosumenten själv som betalar investeringskostnaderna.
Om däremot HEMAB skulle finansiera detta projekt innebär det att samma princip
används fast med andra variabler. Differensen mellan genomsnittlig
produktionskostnad för fjärrvärme och produktionskostnaden med spillvärme kan ses
som en förtjänst då det ger en minskad utgift.
Enligt HEMAB:s uppgifter är produktionskostnaden för fjärrvärme 260 kr/MWh och
produktionskostnaden med hjälp av spillvärme 168 kr/MWh.91 Detta leder till en
differens på 92 MWh/kr vilken multipliceras med årlig värmeleverans (𝐸𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 ) för
att erhålla kostnadsbesparingen. I och med det kan ett samband sammanställas med
hjälp av ekvation (8) enligt:
𝐴𝑣𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝐻ö𝑔𝑠𝑙ä𝑡𝑡𝑒𝑛 =

90
91

760 000
(92 ∙ 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠 ) − 7 600

Ibid.
Lundgren, Anders. Projektingenjör, Härnösands Energi och Miljö. Personlig kontakt 2018-05-25.
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Bilaga 2 – Beräkningar Norrlands Härdindustri AB
Kyleffekt på det slutna kylvattnet:
Det slutna kylvattnets används för att kyla anläggningens ugn och vattnets
specifikationer presenteras i tabell 9.
Tabell 9. Kylvattensystemets diverse egenskaper.

𝑡𝑓𝑟𝑎𝑚,𝑘𝑦𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 (°C)
𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,𝑘𝑦𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 (°C)

23,5
28
4,5
1,7
4,19
0,998

∆𝑇 (°C)
𝑉̇𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 (𝑙/𝑠)
𝐶𝑝,𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 (𝑘𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾))
𝜌𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 (𝑘𝑔/𝑙)

Med hjälp av kylarvattnets värden kan därmed en kyleffekt med hjälp av ekvation (1)
beräknas enligt:
1,7 ∙ 0,998 ∙ 4,19 ∙ 4,5 ≈ 32 𝑘𝑊
Vid antagande att samma kyleffekt verkar året runt återfås årlig spillvärmemängd
genom att multiplicera kyleffekten med antalet timmar på ett år enligt:
32 ∙ 24 ∙ 365 ≈ 280 000 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 = 280 𝑀𝑊ℎ/å𝑟
Den erhållna kyleffekten på 32 kW är för liten för att det ska kunna implementeras på
fjärrvärmenätet med hjälp av en kyl-/värmepump. Kondenseringstemperaturen från
pumpen skulle även den vara lågvärdig då Carrier, enligt utsago av Stefano De
Salvatore, inte hade någon kyl/värmepump med som uppfyllde krav på eftersträvad
kondenseringstemperatur. Detta gör kylvattnet obrukbart för ändamålet.92
Potential för industrins takfläktar:
Med hjälp av produktblad tillhörande FF5:s fläkt kan ett hastighetsdiagram beroende
av statiskt tryck åskådas. Vid antagande att det råder statiskt tryck på 80 Pascal samt
att fläktarna drivs på nominellt varvtal kan därmed ett uppskattat luftflöde på 860 m3
per timme och fläkt.93
Fläkten FF3:s specifikationer tillåter en utblåstemperatur på som mest 120°C.94 Detta
leder till ett antagande att temperaturen på luften vid taket håller denna nivå.
Förbrukningen av behandlingsgaserna var försumbara relativt fläktarnas kapacitet.
Därför exkluderas deras specifika värmemängder i utblåsluftens nedkylning under
förutsättning att det exoterma värmet är inte överdrivet stort. Istället används bara
specifikationer för torr luft.
Då fjärrvärmenätets framledning har en maximal temperatur på 118°C, vilket kan ses
i figur 2.2, kan därmed spillvärmet anses vara högvärdigt då utblåstemperaturen från
ugnarna alltid är högre än framledningstemperaturen. Detta leder till att

92

De Salvatore, Stefano. Försäljningschef, Carrier HVAC Nordics & Baltics. Mailkontakt 2018-05-24.
Systemair.
http://catalogue2.systemair.com/item/item.aspx?id=57540&tab=description&familyId=1065
(Hämtad 2018-05-23)
94
Gebhardt Fläktteknik. RDM – Katalog (Sve-Eng).
93
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årsmedeltemperaturen på fjärrvärmenätets framledning (80,7°C) som kan användas
för att erhålla en uppskattning av tillgänglig produktion.
Värden som används för beräkning av årligt erhållen energimängd presenteras i tabell
10.
Tabell 10. Restgasutblåsets diverse egenskaper.

120
80,7
1,2
1,01
95
860
3

𝑡𝑢𝑡𝑏𝑙å𝑠 (°C)
𝑡𝑓𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔,𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 (°C)
𝜌𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 (𝑘𝑔/𝑚3 )
𝐶𝑝,𝑡𝑜𝑟𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 (𝑘𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾))
𝜂𝑣𝑣𝑥 95 (%)
̇
𝑉𝑓𝑙ä𝑘𝑡
(𝑚3 /(ℎ ∙ 𝑛𝑓𝑙ä𝑘𝑡 ))
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑎𝑟

Erhållen effekt från rökgaserna erhållna från restgasförbränningen beräknas därmed
enligt ekvation (1):
860
3∙(
∙ 1,2 ∙ 1,01 ∙ (120 − 80,7) ∙ 0,95) ≈ 32,4 𝑘𝑊
3600

Denna effekt leder till en årlig potential enligt:
32,4 ∙ 24 ∙ 365 ≈ 284 000 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 = 284 𝑀𝑊ℎ/å𝑟

Investering:
Med hjälp av satellitbild antas de två fallen på härdindustrin ha en längd på 150 meter
till fjärrvärmeledningen. Med hjälp av samma princip som i bilaga 1 kan därmed
anslutningskostnaden uppskattas till:
2383 ∙ 150 = 357 450 𝑘𝑟 ≈ 360 000 𝑘𝑟
Då drift- och underhållskostnader för anslutningen antas motsvara 1 % av
investeringsbeloppet, ger det en årlig kostnad på:
357450 ∙ 0,01 ≈ 3600 𝑘𝑟
Om Norrlands Härdindustri skulle stå för investeringskostnaden för
värmeåtervinningssystemen, kan ett samband mellan avbetalningstid och erhållas
enligt ekvation (7):
𝐴𝑣𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑙𝑢𝑓𝑡𝑢𝑡𝑏𝑙å𝑠 =

360 000
(𝐶𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 284) − 3 600

Vid ett fall då HEMAB skulle stå för investeringskostnaden kan ett samband
sammanställas, likt det i bilaga 1, enligt ekvation (8):

𝐴𝑣𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑙𝑢𝑓𝑡𝑢𝑡𝑏𝑙å𝑠 =
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360 000
(92 ∙ 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑙𝑢𝑓𝑡𝑢𝑡𝑏𝑙å𝑠 ) − 3 600
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