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Sammanfattning 

Utsläppen av växthusgaser måste minska snabbt under de kommande åren. Sveriges 

mål är att uppnå nettonollutsläpp till år 2045. Industrisektorn spelar en avgörande 

roll i omställningsarbetet genom att minska sitt energibehov och fasa ut sin 

användning av fossila bränslen, teknikutvecklingen måste gå mot mer klimatsmarta 

och hållbara produkter och produktionsmetoder. Omställningen kommer att kräva 

ett mer robust och tillförlitligt energisystem där dagens centraliserade system 

kompletteras med mindre decentraliserade produktionsanläggningar så att effekt- 

och energibehov kan tillgodoses i alla lägen. Att producera el och värme närmare 

användaren bidrar till minskade överföringsförluster. Småskalig 

kraftvärmeproduktion (CHP) baserad på biobränslen eller restvärmeresurser kan 

vara en del av lösningen för att minska utsläppen av växthusgaser. 

Syftet med det här examensarbetet är att undersöka möjligheten för ett medelstort 

svenskt industriföretag att producera sitt eget basbehov av värme och el med hjälp av 

den konventionella Rankinecykeln. Samt att undersöka hur produktionskostnaderna 

av el och värme förändras beroende på anläggningens storlek. 

Arbetet har bestått av datainsamling från olika tillverkare av turbiner och pannor, en 

beräkningsmodell skapades i Excel där anläggningar av olika storlek har jämförts vid 

olika driftscenarion. Ekonomiska kalkyler har gjorts med hjälp av Pay-off metoden 

och Nuvärdesmetoden. 

Resultatet visar att produktionskostnaderna för anläggningar med turbiner i 

storleksordningen 10 – 100 kWel ligger på en relativt jämn nivå och betydligt lägre 

än priserna på köpt el och fjärrvärme. Den ekonomiska bedömningen visar generellt 

på positiva resultat med korta pay-offtider och positiva nuvärden. 

En jämförelse av anläggningarna visar att elverkningsgraden är låg och att 

totalverkningsgraden i vissa fall blir lägre än för företagets befintliga 

värmeleverantör. Detta visar att trots att det ur ett ekonomiskt perspektiv kan vara 

en lönsam investering kan det ur ett systemperspektiv vara ett sämre alternativ då en 

lägre verkningsgrad leder till en ökad primärenergianvändning. 

Det är många parametrar som påverkar en CHP-anläggnings prestanda och 

ekonomiska lönsamhet, men en av de viktigaste är drifttiden. Att ha en kontinuerlig 

drift under större delen av året har stor påverkan på anläggningens ekonomiska 

prestanda. Anläggningens låga elverkningsgrad gör också att största besparingen 

hamnar på värmeproduktionen vilket gör att anläggningen bör dimensioneras så att 

den ersätter så stor del som möjligt av företagets värmebehov. 

Nyckelord: CHP, industri, kraftvärme, Rankinecykel, ångturbin, småskalig, 

verkningsgrad 
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Abstract 

The emissions of greenhouse gases need to decrease rapidly over the coming 

decades. Sweden has set the target to achieve net zero emissions by 2045. The 

industrial sector plays a crucial role in that conversion by reducing its energy needs 

and to convert from fossil fuels to renewables.  

This conversion will require a more robust and reliable energy system were todays 

centralized system has been supplemented by small decentralized production 

facilities. To produce heat and power closer to the consumers means less 

transmission losses. Small scale combined heat and power (CHP) production based 

on biofuels or excess heat could be a solution to reduce greenhouse gas emissions. 

The purpose of this paper is to evaluate the possibility for a mid-size Swedish 

industrial company to produce its own base load of heat and power with a 

conventional Rankine cycle. Also to evaluate the production costs depending on the 

size of the plant. 

The work has consisted of data collection from different manufacturers of steam 

turbines and steam boilers, a calculation model has been made in Excel to compare 

different plant sizes and in different operating scenarios. Economical evaluations has 

been made with the Pay-off method and the net present value method (NPV). 

The result shows that production costs for facilities with steam turbines in the size 

range of 10 – 100 kWel is well below the price of bought electricity and district 

heating. The economical evaluation generally shows on short pay-off times and 

positive NPV. 

A comparison of the CHP plants shows that the electric efficiency is low and the 

total efficiency sometimes can be lower than for the existing heat supplier of the 

company. This means that a switch to local CHP will have a negative impact from a 

system perspective, because of the increased use of primary energy resources. 

There is many parameters that affects the performance of a CHP plant but the most 

crucial is the operation time. To have a continuous operation over a major part of 

the year has a great impact on the economic performance. The low electric 

efficiency means that the major part of the savings gets on the heat production. This 

means that the CHP plant should be dimensioned to replace primarily the heat 

requirement. 

Key words: CHP, industry, Combined heat and power, Rankine cycle, steam 

turbine, small scale, efficiency 
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Introduktion 

Sverige har som mål att vara klimatneutralt till år 2045. Den här rapporten försöker 

beskriva en möjlighet för svensk industri att vara en del i omställningen till ett 

fossilfritt och mer robust energisystem. 

Bakgrund 

För att förhindra en skenande global uppvärmning måste utsläppen av växthusgaser 

minska kraftigt under de kommande åren. För att detta ska ske krävs bland annat en 

omställning av energisystemet, en effektivare användning energiresurser och en 

utfasning av fossila bränslen. 

Som ett delmål inom EU:s 2020-strategi har det så kallade Klimat & Energipaketet 

antagits. Paketet består av tre huvudmål (EU-kommissionen, 2014): 

• Minska utsläppen av växthusgaser med 20 % (jämfört med 1990 års nivåer) 

• Andelen förnybar energi ska utgöra 20 % av den totala energianvändningen. 

• Ökad energieffektivisering med 20 % 

Sveriges vision är att vara klimatneutral till år 2045. För svensk industri innebär det 

stora omställningar. Utvecklingen måste gå mot mer klimatsmarta produkter och 

effektivare metoder för en klimatneutral produktion. Omställningen innebär en 

ökad användning av biobaserade råvaror och energi. Uppskattningar visar att det 

kommer att behövas minst 32 TWh mer el och minst 18 TWh mer förädlad 

biobaserad energi och råvaror (IVA, 2019). 

I Sverige utgörs el- och värmeproduktionen i huvudsak av stora centraliserade 

anläggningar som många gånger ligger på stora geografiska avstånd från användarna. 

Störningar i produktionen hos en eller ett fåtal producenter kan därmed få stora 

konsekvenser för användaren gällande pris och tillgång. De stora avstånden medför 

också betydande förluster i distributionsnäten. År 2015 uppgick distributions- och 

omvandlingsförluster inom fjärrvärmesektorn till cirka 6,6 TWh vilket motsvarar 

12 % av den totala fjärrvärmeanvändningen i Sverige. Inom elmarknaden uppgick 

överföringsförluster till cirka 10 TWh vilket motsvarar 7 % av den totala 

elanvändningen (Energimyndigheten, 2017). För att Sverige ska klara sina miljömål 

behöver den totala energianvändningen minska och andelen förnybar energi öka 

inom alla sektorer. 

Långsiktiga spelregler och politiska incitament är viktiga förutsättningar för att 

företag ska våga göra de stora satsningar och investeringar som omställningen 

kräver. Det är därför viktigt att energi- och klimatpolitiken tillsammans med 

näringslivspolitiken ses i sitt sammanhang. Många tekniska lösningar som krävs för 
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omställningen kräver också stora satsningar i forskning och utveckling. Nationella 

styrmedel spelar därför en viktig roll i stödet för utvecklingsarbete och vid 

byggandet av pilot- och demonstrationsanläggningar. 

Industrisektorn utgjorde 2015 ungefär 38 % av Sveriges slutliga energianvändning 

och spelar därför en avgörande roll i omställningen mot ett mer hållbart 

energisystem (Energimyndigheten, 2017). Industriföretag är oerhört beroende av en 

stabil och billig energiförsörjning för att säkerställa sin produktionstakt och 

konkurrenskraft. Det ökade elbehovet kräver därför ett mer robust och tillförlitligt 

elsystem där både effekt- och energibehov kan tillgodoses. 

Många energiintensiva industrier har ofta en relativt jämn energianvändning sett 

över året och producerar oftast sin egen värme men inte sin egen el. Anledningarna 

kan vara olika men en av dem är att det saknas anpassade systemlösningar. Genom 

att kunna erbjuda dessa industriföretag en komplett systemlösning i form av 

kombinerad kraftvärmeproduktion så kallad CHP (Combined Heat and Power) är 

det möjligt att öka tryggheten i energiförsörjningen och minska 

primärenergianvändningen. 

I samarbete med Högskolan i Gävle har företaget Hexatronic arbetat med att 

energieffektivisera sin verksamhet och därigenom har frågan om intern CHP 

uppkommit. Hexatronic är ett medelstort företag beläget i Hudiksvall med cirka 

200 anställda. Företaget utvecklar och tillverkar bland annat fiberkabel, dukt, 

kopparkabel samt installationsmaterial. 

Tekniken som föreslås är en så kallad Rankine cykel som i huvudsak består av 

ångpanna, turbin och kondensor. Ångpannan eldas med någon typ av biobränsle, 

exempelvis flis, pellets eller biogas och producerar ånga. Ångan driver en turbin 

som i sin tur driver en generator som producerar el. Efter turbinen kondenserar 

ångan i kondensorn där värme kan tillvaratas för att exempelvis användas för 

byggnadens uppvärmningssystem. Mediet som används kan vara antingen vatten 

eller olika organiska fluider. Alla komponenter har integrerats i en modul i 

containerformat med automatisk hantering av bränsle och aska. Modulen ställs ut på 

anläggningen och ”pluggas in”, därefter går driften per automatik. Anläggningen 

dimensioneras efter företagets värmebehov för att få en kontinuerlig drift under 

större delen av året. 

Utmaningen med tekniken ligger i att få till en rimlig investeringskostnad och 

återbetalningstid i förhållande till anläggningens elverkningsgrad. Små turbiner har 

generellt sett lägre verkningsgrad än större turbiner vilket medför att kostnaden per 

genererad kWh ökar när turbinstorleken minskar. Tekniken kan därför få en lägst 

möjlig lönsam effekt och därmed inte vara lämplig för företag med lågt värmebehov. 

Detta borde rimligtvis kunna åskådliggöras med hjälp av ett diagram och en kurva 
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som liknar den i Figur 1. Att försöka fastställa var denna brytpunkt ligger blir därför 

en central uppgift i examensarbetet. Å andra sidan kan ett konstant värmebehov 

göra att en lägre turbinverkningsgrad kan accepteras tack vare att en större andel av 

besparingen hamnar på värmekostnaden. 

 

Figur 1 Förhållandet mellan turbineffekt och kostnad per genererad kWh el. 

Litteraturstudie 

Intresset för småskalig CHP har växt kraftigt sedan början av 2000-talet, och en 

tydlig gemensam nämnare bland tidigare forskningslitteratur är att småskalig 

decentraliserad CHP ses som en del av lösningen för att minska utsläppen av 

växthusgaser och motverka klimatförändringar. Salomón m.fl. (2011) lyfter fram 

möjligheten med att konvertera befintliga värmeverk till CHP för att höja 

totalverkningsgraden och få ett effektivare utnyttjande av bränslet. Under 90-talet 

byggdes cirka 30-40 anläggningar i storleksordningen 100-400 kWel, många av dessa 

anläggningar byggdes som forsknings- eller demonstrationsanläggningar och togs 

senare ur drift på grund av dålig lönsamhet. En av orsakerna till att det inte gjorts 

tidigare är den lilla prisskillnaden mellan bränsle och el som gör att det är svårt att få 

investeringen att bli lönsam. Om prisskillnaden ökar eller om skattesystemet 

förändras kan förutsättningarna bli bättre. 

De länder som har störst andel CHP i sin elproduktion är Danmark, Finland, 

Ryssland och Lettland, anledningen till att dessa länder har lyckats implementera 

CHP i större skala är framför allt tack vare politiska styrmedel. I framför allt 

Danmark har utvecklingen lett till en drastisk minskning av energianvändningen och 

att de nu är självförsörjande på energi. Danmark blev också den första europeiska 

användaren av CHP och ses numer också som världsledande inom området. Globalt 

sett utgör CHP dock endast 10 % av elproduktionen och bränslemixen består endast 

till 18 % av förnybara bränslen (Martinez m.fl., 2017). 
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Även Martinez m.fl. (2017) belyser fördelen med CHP och att totalverkningsgraden 

är betydligt högre än för anläggningar med separat el- och värmeproduktion. Vid 

exempelvis kärnkraftverk är det endast en tredjedel av primärenergin som 

omvandlas till el, resten blir värme som åtminstone i Sverige aldrig utnyttjas utan 

istället kyls bort i havet. För CHP kan verkningsgraden uppgå till över 90 %. 

Decentraliserad småskalig CHP kan skapa en säker, pålitlig, billig och hållbar 

energiförsörjning om den baseras på förnybara energiresurser som exempelvis 

biomassa.  

Användandet av lokalproducerad biomassa kan innebära ekonomiska och 

miljömässiga fördelar för samhället. Genom att upprätta handelskedjor mellan det 

lokala jord- och skogsbruket ökar graden av självförsörjning och nya inkomstkällor 

skapas för jord- och skogsbrukare. Genom att bli energiproducent skapas även en 

större medvetenhet om hur ens egen energianvändning ser ut och hur den påverkar 

samhället vilket ofta leder till en minskad energianvändning (Pantaleo, Camporeale 

och Fortunato, 2015). 

Restvärme från industriella processer ses också som en energikälla som kan utnyttjas 

i större utsträckning. Broberg, Viklund och Johansson (2014) har undersökt 

tillgången av outnyttjad restvärme inom Gävleborgs industri. Metoden bestod av en 

enkätstudie där ett webbaserat frågeformulär skickades ut till 58 industriföretag i 

regionen. Frågeformuläret var inriktat på restvärmeresursernas kvalitet, kvantitet, 

typ av energibärare och potential till värmeåtervinning. Svarsfrekvensen uppgick till 

ungefär 33 %, av de företag som ingick i studien uppgick restvärmeresurserna till 

0,8 TWh/år vilket motsvarade 8,4 % av företagens totala energianvändning. Den 

tillgängliga värmen beräknades motsvara cirka 25 GWh el eller 91 GWh fjärrvärme 

per år. Svarsfrekvensen för studien antyder att restvärmeresurserna kan vara 

betydligt högre än vad resultatet visar. Gävleborgs industri är sannolikt inte heller 

något utmärkande exempel vad det gäller energianvändning, vilket gör att resultaten 

ger en uppskattning av tillgången på restvärmeresurser i liknande svenska län. 

En av de största utmaningarna men även möjligheterna kopplade till biobaserad 

CHP ligger i utvecklingen av småskaliga systemlösningar. Det finns i dagsläget 

många tillgängliga tekniker men de flesta lider av höga investeringskostnader och 

långa återbetalningstider. Här följer en kort sammanfattning av de mest etablerade 

teknikerna. 

1.1.1 Förbränningsmotorer 

Otto- och dieselmotorer är den teknik som är mest etablerad på marknaden i 

dagsläget. De har generellt sett en hög totalverkningsgrad på i genomsnitt 92 % 

varav elverkningsgraden kan utgöra upp till 30 %. Tack vare lång livslängd, goda 

driftegenskaper vid dellast och kort uppstartningstid kan förbränningsmotorer i hög 
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grad bli ett konkurrenskraftigt alternativ för småskalig CHP. Nackdelen med 

tekniken är att förbränningsmotorer alstrar mycket lågfrekvent buller och har höga 

underhållskostnader. Den höga investeringskostnaden bidrar också till att de inte har 

slagit igenom på bred front inom området. Otto-motorer som drivs av biogas som 

producerats från avfall, vattenreningsslam eller biomassa har identifierats som en 

potentiell framtida marknad i Sverige (Salomón m.fl., 2011). 

1.1.2 Bränsleceller 

Det finns i dagsläget åtminstone tolv olika bränslecellstekniker tillgängliga på 

marknaden, men den grundläggande principen för hur de fungerar är gemensam för 

alla. Bränslecellen fungerar i princip som ett batteri. De består av en anod, en katod 

och en elektrolyt, vid anoden delas bränslet upp i protoner och elektroner. 

Elektronerna vandrar genom ett ledande material och skapar en ström. Protonerna 

vandrar genom elektrolyten till katoden, där de tillsammans med elektronerna 

reagerar med syrgas och bildar vattenånga. Bränsleceller beskrivs som en av de mest 

lovande tekniker för småskaliga applikationer och speciellt inom bostadssektorn tack 

vare dess låga ljudnivå. Bränsleceller är den teknik som har högst elverkningsgrad 

(30-60 %). Bränslet är vanligtvis vätgas men kan också vara naturgas eller biogas. 

Totalverkningsgraden ligger i genomsnitt på 86 % (Salomón m.fl., 2011). 

1.1.3 Stirlingmotorer 

Tack vare den externa förbränningen har Stirlingmotorer stor bränsleflexibilitet 

vilket gör dem lämpliga för biobränslen. Dessutom har de betydligt lägre ljudnivå än 

otto- och dieselmotorer och kan därför användas inom bostadssektorn. I dagsläget är 

investeringskostnad och återbetalningstid för hög för att tekniken ska vara 

konkurrenskraftig, dock finns det en potential i länder som med hjälp av politiska 

styrmedel och inmatningstariffer för el kan göra att tekniken blir tillräckligt billig 

(Salomón m.fl., 2011). 

1.1.4 Konventionell Rankinecykel 

Ångturbinen arbetar enligt den så kallade Rankinecykeln och är den vanligaste 

tekniken som används för att omvandla termisk energi till mekaniskt arbete. I 

Sverige står ångturbiner för hälften av all elproduktion. Utvecklingen har gjort stora 

framsteg på senare år och stora turbiner har idag verkningsgrader som var otänkbara 

för bara 10-15 år sedan (Genrup Och och Thern, 2016). Siemens har efter 

renovering av en turbin på 907 MW i ett kolkraftverk i tyska Boxberg uppnått en 

isentropisk verkningsgrad på 94,2 % och 96,1 % för högtryck- respektive 

lågtrycksturbin (Schaarschmidt m.fl., 2012). Turbinens verkningsgrad påverkas till 

största del av entalpiskillnaden1 före och efter turbinen samt ångans massflöde. Även 

                                                 
1 Skillnaden mellan ångans tryck och temperatur före respektive efter turbinen. 
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turbinhusets utformning, skovlarnas aerodynamik, läckageflöden mellan rotor och 

turbinhus samt vilken typ av fluid som används har betydelse. En turbin kan också ha 

ett eller flera steg där ångan får expandera. Flerstegsturbiner kan bestå av 

högtrycksdel och lågtrycksdel där en del av ångan från högtrycksturbinen kan 

genomgå en ny överhettning innan den leds in i lågtrycksturbinen. Flerstegsturbiner 

har högre verkningsgrad än enstegsturbiner men innebär också en mer komplicerad 

och dyrare konstruktion vilket gör att de inte förekommer i mindre format. 

Användning av matarvattenförvärmare även kallad rekuperator har också stor 

påverkan på verkningsgraden, förvärmaren möjliggör ett effektivare utnyttjande av 

ångans värmeinnehåll vid turbinavloppet. Detta leder till en högre 

turbinverkningsgrad men på bekostnad av den värmeenergi som kan utnyttjas i 

kondensorn. Små ångturbiner i storlekar upp till 1 MW arbetar med 

ångtemperaturer från strax över 100 °C till uppemot 600 °C. Kostnaden för 

elproduktion med träflis ligger på omkring 0,077 EUR/kWh enligt Salomón m.fl., 

(2011). Att välja rätt turbin i förhållande till givna ångdata2 har avgörande betydelse 

för systemets totalverkningsgrad. En för stor turbin innebär att inloppet måste 

strypas för att bibehålla önskat ångflöde vilket i sig alltid innebär förluster. En för 

liten turbin innebär istället att man inte kan producera önskvärd effekt. 

1.1.5 Organisk Rankinecykel (ORC) 

ORC bygger på samma princip som den konventionella Rankinecykeln, skillnaden 

är att ORC använder en organisk fluid istället för vattenånga. Olika fluider har olika 

termodynamiska egenskaper, dvs olika kokpunkt, densitet och värmekapacitet. 

Detta gör att ORC kan användas över ett brett temperaturspann. Fluiderna kan vara 

exempelvis toluen, propanol och isobutan. 

Företaget Rank som tillverkar små CHP-moduler med ORC-teknik hävdar på sin 

hemsida att värmekällor ner till 90 °C kan användas (Rank, u. å.). ORC anses ha en 

stor potential för industriell tillämpning. Valet av fluid har stor betydelse för 

turbinens verkningsgrad. Fluiderna kan dock klassas som farliga material och därmed 

kräva en viss säkerhet vid hantering vilket kan medföra högre kostnader. 

Uppskattningsvis så uppgår livslängden på en ORC-turbin till 20 år och kostnaden 

för elproduktion ligger på 0,0275 EUR/kWh (Salomón m.fl., 2011). 

Verkningsgraden för en ORC-turbin ligger på omkring 15 %. Invernizzi och Ahmed 

Sheikh, (2018) har undersökt förbättringsåtgärder för enstegsturbiner i 

storleksordningen 10-15 kW, värmekällan är en gaspanna som genererar 

högtempererad värme på 900-950 °C. Det visar sig vara svårt att utnyttja 

värmekällan maximalt med en enkel ORC-cykel då organiska fluider inte 

                                                 
2 Tryck, temperatur och massflöde. 
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expanderar lika mycket som vattenånga vid tryckfall, detta gör att massflödet måste 

vara betydligt större för ORC jämfört med konventionell Rankinecykel. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till fluidens arbetsområde i förhållande till den 

kritiska punkten. Om fluiden genomgår ett överkritiskt tillstånd eller ej har stor 

betydelse för systemets termiska och elektriska verkningsgrad. En studie visar att 

den högsta elverkningsgraden fås när fluiden arbetar i ett transkritiskt område, alltså 

när den kritiska punkten för fluiden ligger innanför arbetsområdet. Den högsta 

termiska verkningsgraden uppnås istället när fluiden arbetar i det mättade området 

(Algieri, 2016). 

Trots att mycket forskning har gjorts på småskalig CHP så verkar den konventionella 

Rankinecykeln ha fått lite uppmärksamhet inom området. Även fast det är den 

dominerande tekniken vid storskaliga anläggningar är antalet småskaliga 

anläggningar mycket begränsade. Någon tydlig förklaring framgår inte i tidigare 

litteratur men Berbece m.fl., (2014) påstår att den optimala eleffekten för ett 

biobränsleeldat kraftvärmeverk är 1 MW under följande förutsättningar: 

• 8000 drifttimmar per år. 

• Att bränsle- och fraktpriser hålls så låga som möjligt. 

Berbece m.fl., (2014) har även gjort en fallstudie på ett litet kraftvärmeverk med en 

200 kWel turbin där de tittat på teknisk och ekonomisk prestanda för anläggningen. 

Ångpannan eldas med pilträdsflis och producerar ånga på 25 bar och 275 °C, 

kondensortrycket är 0,15 bar, ångflödet är 0,444 kg/s och turbinens isentropiska 

verkningsgrad uppgår till 65 %. Den ekonomiska analysen baseras på beräkningar av 

investeringens återbetalningstid, nuvärde och internränta. Anläggningens livslängd 

antas vara 15 år, marknadspriset för el 40 €/MWh, elcertifikat 52 €/kWh, 

drifttiden antas vara 8000 h/år. Värmeproduktionen antas inte generera någon 

inkomst. 

Resultatet visar en återbetalningstid på 8,8 år, ett nuvärde på 229,432 € och en 

internränta på 10,87 %. Detta visar att elproduktion med ångturbin är lönsam även i 

den här storleksklassen och om den producerade värmen kan utnyttjas så ökar den 

ekonomiska prestandan ytterligare.  

Syfte 

Genom att ställa om energisystemet till en kombination av centraliserad och 

decentraliserad produktion kan en effektivare resursanvändning uppnås. Att 

producera el och värme lokalt hos användaren innebär minskade 

överföringsförluster, ökad trygghet i energiförsörjningen och ett skydd mot 

svängande energipriser. Fördelarna med småskalig decentraliserad CHP är många. 
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Syftet med examensarbetet är att undersöka potentialen för den konventionella 

Rankinecykeln ur två perspektiv. Dels genom att titta på möjligheten för 

industriföretaget Hexatronic att implementera tekniken i sin verksamhet och dels att 

försöka gen en mer generell bild av teknikens potential för små och medelstora 

industriföretag i Sverige. Målet är att studien ska ge en bild av teknikens potential ur 

dels ett ekonomiskt perspektiv, men också ur ett resursperspektiv för att se vilken 

miljömässig nytta tekniken kan bidra med. 

Tanken var ursprungligen att examensarbetet skulle innefatta både en studie av 

konventionell Rankinecykel och ORC men på grund av låg svarsrespons från 

tillverkare i kombination med tidsbrist har arbetet tvingats avgränsas till att enbart 

studera den konventionella Rankinecykeln. 

En CHP-anläggning utsätts i verkligheten för olika typer av slitage under sin 

livslängd vilket kan påverka anläggningens prestanda, men i den här studien tas ingen 

hänsyn till slitage vid beräkningar.  

Förfarande 

Det här examensarbetet kommer att undersöka möjligheten att använda Rankine 

cykeln för småskalig kraftvärmeproduktion ur ett termo-ekonomiskt3 perspektiv. 

Metoden som använts är en kvantitativ utforskande fallstudie. Arbetet har bestått 

utav datainsamling och offertförfrågningar från olika tillverkare av komponenter 

som exempelvis pannor och turbiner. Data består bland annat utav pris, effekt, 

verkningsgrad, tryck och temperatur, det mesta har hämtats från tillverkares 

hemsidor och genom mailkorrespondens. Samanställning av data, framställning av 

diagram och olika beräkningar har gjorts i Excel.  

                                                 
3 Termo-ekonomisk innebär kostnadsberäkningar samt design och optimering av ett energisystem. 
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Teori 

Konventionell Rankinecykel (Ångturbin) 

En konventionell Rankinecykel består i huvudsak av de fyra komponenterna 

ångpanna, turbin, kondensor och matarvattenpump. Figur 2 beskriver principen.  

• Steg 1 → 2 Vätskan passerar matarvattenpumpen och genomgår en 

tryckökning.  

• Steg 2 → 3 Vätskan leds in i ångpannan där den värms upp under konstant 

tryck och övergår till gasform. (eventuellt så överhettas ångan) 

• Steg 3 → 4 Gasen expanderar genom turbinen och uträttar ett mekaniskt 

arbete som används för att driva en generator som producerar el. 

Temperatur och tryck sjunker. 

• Steg 4 → 1 Värme utvinns i kondensorn när gasen kondenserar och 

temperaturen sjunker, cykeln är sluten. 

 

Figur 2 Principskiss konventionell Rankinecykel. (wikipedia.org, u. å.) 

Rankine cykeln och dess energiflöden kan även beskrivas med hjälp av ett 

temperatur-entropi (ts) -diagram. I verkligheten är kompressionen i pumpen och 

expansionen i turbinen irreversibla processer, dvs. att energiförluster sker mot 

omgivningen och därmed en ökning av entropin vilket i ts-diagrammet beskrivs som 

en förflyttning åt höger. En högre verkningsgrad på pump eller turbin innebär en 

brantare linje. Figur 3 beskriver Rankinecykelns processteg i ett ts-diagram. 

Observera att Qin i ts-diagrammet inte är det samma som �̇�𝑖𝑛 i Figur 2 då �̇�𝑖𝑛 i ts-
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diagrammet beskriver den värme som tillförs fluiden, medans �̇�𝑖𝑛 i Figur 2 

beskriver tillförd värme i form av bränsle. Skillnaden är alltså de värmeförluster som 

sker i pannan. Vid följande beräkningar beskrivs �̇�𝑖𝑛 i Figur 2 som �̇�𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 . 

 
Figur 3. T-s diagram Rankinecykel med överhettad ånga och irreversibla processer. (wikipedia.org, u. å.) 

Prestanda 

Vid dimensionering av CHP-anläggningarna har olika beräkningar behövts göras. För 

att beräkna tillgänglig värmeeffekt i kondensorn har ekvation 1 använts, massflöde 

och entalpivärde för kondensorns inloppssida har hämtats från turbintillverkare. 

Entalpivärde för kondensorns avloppssida har hämtats från ts-diagram och tabell 

(Elovsson och Alvarez, 2012) med antagandet att ångan har genomgått fullständig 

kondensation under konstant tryck vid kondensorns avlopp. Entalpiförändringen i 

kondensorn motsvarar förflyttningen från punkten 4 till 1 i Ts-diagrammet ovan.  

 �̇�𝑢𝑡 = �̇�(ℎ4 − ℎ1) [𝑘𝑔 𝑠⁄ ] (1) 

 

Den specifika entalpiförändringen över matarvattenpumpen beräknas med ekvation 

2 och beskrivs som förflyttningen mellan punkten 1 och 2 i Ts-diagrammet i Figur 3. 

 ℎ2 = ℎ1 +
𝑣1(𝑝2 − 𝑝1)

𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝

 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] (2) 

 

𝑑ä𝑟 �̇�𝑢𝑡  =  𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 [𝑘𝑊]  
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 �̇�  =  𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑘𝑔/𝑠]  

 (ℎ4 − ℎ1) = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 ö𝑣𝑒𝑟 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑛 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ]  

 𝑣1 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3 𝑘𝑔⁄ ]  

 (𝑝2 − 𝑝1) = 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 ö𝑣𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑟𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑝𝑢𝑚𝑝𝑒𝑛 [𝑏𝑎𝑟]  

 𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝 = 𝑚𝑎𝑡𝑎𝑟𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑝𝑢𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  

 

När vattnets entalpinivå efter matarvattenpumpen är känd kan ångpannans 

erforderliga effekt beräknas genom ekvation 3. Entalpivärdet efter pannan hämtas 

från turbintillverkarens specifikationer. 

 �̇�𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 = �̇�(ℎ3 − ℎ2) [𝑘𝑊] (3) 

 

Pannans bränsleförbrukning, eller den energimängd som måste tillföras pannan 

beräknas enligt ekvation 4. 

 �̇�𝑖𝑛 =
�̇�𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎

𝜂𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎

 [𝑘𝑊] (4) 

 

CHP-anläggningarnas elektriska-, termiska- och totala verkningsgrad har beräknats 

med ekvation 5, 6 respektive 7. 

 
𝑒𝑙

=
𝑃𝑒𝑙(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)

�̇�𝑖𝑛

=
𝑃𝑒𝑙(𝑝𝑟𝑜𝑑.) − 𝑃𝑒𝑙(𝑒𝑔𝑒𝑛𝑓ö𝑟𝑏𝑟.)

�̇�𝑖𝑛

 (5) 

 

 
𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘

=
�̇�𝑢𝑡

�̇�𝑖𝑛

 (6) 

 

 
𝑡𝑜𝑡

=
𝑃𝑒𝑙(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜) + �̇�𝑢𝑡

�̇�𝑖𝑛

 (7) 

 

𝑑ä𝑟 �̇�𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 = 𝑃𝑎𝑛𝑛𝑎𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊]  

 (ℎ3 − ℎ2) = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 ö𝑣𝑒𝑟 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎𝑛 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ]  



 

12 

 �̇�𝑖𝑛 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑚 𝑎𝑣 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 [𝑘𝑊] 

 𝜂𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 

 𝑃𝑒𝑙 = 𝐸𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑊] 

 

Turbinens isentropiska verkningsgrad beräknas enligt ekvation 8. 

 
𝑠

=
(ℎ1 − ℎ2)

(ℎ1 − ℎ2𝑠)
 (8) 

𝑑ä𝑟 (ℎ1 − ℎ2) = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛  

 (ℎ1 − ℎ2𝑠) = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑑𝑒𝑡 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡  

 

Ekonomi 

Den ekonomiska lönsamheten har beräknats utifrån två olika metoder. Dels genom 

Pay-off metoden som beräknas enligt ekvation 9 och dels genom Nuvärdesmetoden 

som beräknas enligt ekvation 10. 

 𝑇 =
𝐺

𝑎
 (9) 

 

 𝑁𝑃𝑉 = (∑ 𝑎𝑖(1 + 𝑟)−𝑖

𝑁

𝑖=0

) − 𝐺 (10) 

 

 

𝑑ä𝑟 𝑇 = 𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓 𝑡𝑖𝑑  

 𝐺 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  

 𝑎 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔  

 𝑎𝑖 = 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑢𝑡𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔)𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 𝑖 [𝑘𝑟]  

 (1 + 𝑟)−𝑖 = 𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑟]  
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Metod  

För att få en övergripande bild av forskningsläget har en litteraturstudie genomförts. 

Vetenskapliga artiklar har hämtats genom olika databaser som exempelvis 

Discovery, Scopus, Science Direct m.fl. För att finna relevanta artiklar har sökord 

som CHP, Steam Turbine, ORC, Small Scale, Biomass, Biofuel och liknande ord 

använts. 

För att välja den lämpligaste storleken på CHP-anläggningen med optimala 

driftförhållanden behövs information om användarens specifika el- och värmebehov. 

Valet av metod blir därför en kvantitativ utforskande fallstudie där det studerade 

objektet är företaget Hexatronic. Frågor som måste besvaras är bland annat:  

• Hur ser energianvändningen ut över ett år?  

• Hur ser el- respektive värmebehov ut gällande temperatur och effekt? 

Hexatronic 

För att uppnå högsta möjliga totalverkningsgrad på en CHP-anläggning krävs det att 

den värme som produceras i kondensorn kan utnyttjas hos användaren. 

Värmebehovet blir därför den dimensionerande faktorn för anläggningen. 

Hexatronics värmebehov tillgodoses i huvudsak av tre värmekällor. Basen består av 

restvärme från fabrikens värmepump och tryckluftskompressorer. Figur 4 beskriver 

värmesystemets uppbyggnad. Värmepumpen förser produktionsprocesserna med 

kylvatten och tryckluft används för en mängd olika ändamål i fabriken. Resterande 

värmebehov förses genom fjärrvärme från Hudiksvalls kraftvärmeverk. 

Framledningstemperaturen på radiatorkretsen är som högst 50 °C. 
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Figur 4 Värmesystem Hexatronic 

Eftersom att värmepumpen och tryckluftskompressorer är nödvändiga komponenter 

i tillverkningsprocessen kan restvärme från dessa anses som en gratisprodukt. Detta 

innebär att endast fjärrvärmebehovet blir rimligt att ersätta med en CHP-

anläggning. Med hjälp av statistik över företagets värmeanvändning går det att få en 

uppfattning om hur värmebehovet ser ut under året. Figur 5 visar hur 

värmeanvändningen såg ut under 2018. Hexatronics värmebehov består endast av 

fastighetens uppvärmningssystem och tappvarmvatten. Fjärrvärmebehovet är därför 

mycket lågt under sommarhalvåret och någon baslast existerar inte. Även under 

vintermånaderna varierar värmebehovet kraftigt från dag till dag, i december 

exempelvis så uppmättes den högsta energianvändningen till 880 kWh/h och den 

lägsta till 30 kWh/h. Detta beror på en varierande produktionstakt och därmed 

stora svängningar i tillgången på restvärme från tryckluftskompresssorer och 

värmepump.  
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Figur 5 Hexatronics värmeanvändning fördelat på fjärrvärme samt värmeåtervinning från kompressorkylare 

+ tryckluftskompressorer. 

De stora svängningarna gör att det blir svårt att bestämma en lämplig effekt på CHP-

anläggningen. Ångturbiner är inte anpassade för att arbeta under varierande 

driftförhållanden och har ofta en begränsad minsta effekt. Ett lågt värmebehov 

innebär antingen att ångflödet måste strypas eller att ångtemperaturen måste sänkas 

vilket i sin tur påverkar turbinens verkningsgrad negativt. En för låg ångtemperatur 

eller en stor trycksänkning kan också innebära kondensutfällning i turbinen vilket 

kan orsaka erosionsskador på skovlarna. Hastiga temperaturförändringar kan också 

skapa spänningar och utmattning i material och förkorta turbinens livslängd 

(Alvarez, 2006). 

Värmebehovet kan också beskrivas med ett varaktighetsdiagram där värmesystemets 

belastning per timme har sorterats i storleksordning. Värmebehovet kan då beskrivas 

som arean mellan x-axeln och kurvan. Figur 6 visar Hexatronics 

fjärrvärmeanvändning under 2018. Det maximala effektbehovet uppgår till 880 kW 

och den totala tiden som det finns värmebehov är 3680 timmar. 



 

16 

 

Figur 6 Varaktighetsdiagram fjärrvärmebehov Hexatronic 

Att dimensionera CHP-anläggningen efter det maximala effektbehovet skulle ge en 

mycket låg utnyttjandegrad. Tiden då behovet för den högsta effekten finns är 

mycket kort och anläggningen skulle under den övriga tiden producera ett 

värmeöverskott som måste kylas bort. Det optimala är att CHP-anläggningen 

ersätter största möjliga andel av arean under kurvan. För en anläggning som är tänkt 

att ersätta baslasten innebär detta att arean utgörs av den största möjliga rektangeln 

under kurvan. 

För att arbetet ska ge en bredare och mer generell bild av ångturbinens potential i 

mindre anläggningar har vissa förenklingar behövts göras gällande CHP-

anläggningens driftförhållanden. Värmebehovet antas ligga på en konstant nivå under 

hela drifttiden och det studerade intervallet har satts från 10 – 100 kW turbineffekt 

och en värmeeffekt i kondensorn på 100 – 700 kW. 

Ångturbin 

Genom sökningar på internet hittades ett antal turbintillverkare med produkter i 

lämplig storlek, många erbjuder även paketlösningar bestående av turbin, generator 

och styrsystem men redovisar en begränsad mängd information offentligt. Vanligtvis 

består informationen av maximalt tryck och temperatur på inloppssidan, maximalt 

tryck på avloppssidan samt maximal turbineffekt eller elektrisk effekt. De flesta 

turbiner i storleken 10 – 100 kW visar sig ha ett maximalt ångtryck vid 

turbinavloppet på 0,1 – 10 bar. Beräknat ångflöde tillsammans med 

rekommenderade tryck och temperaturer från turbintillverkare används som 

underlag vid offertförfrågan hos turbintillverkare. 

Totalt sett kontaktades tio olika turbintillverkare, detta resulterade i svar från tre 

stycken. Dessa tre utgör grunden för de studerade objekten och beskrivs som Case 
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A, B och C. Tekniska specifikationer för respektive Case framgår i Tabell 1. En del 

av de data som behövts för att genomföra vissa beräkningar har inte kunnat hämtats 

från tillverkare och har istället hämtats från liknande forskningsstudier eller annan 

litteratur. 

Tabell 1 Tekniska specifikationer för respektive Case. 

Beskrivning Enhet Case A Case B Case C 

Turbin     

Eleffekt kW 89 79 15 

Ångdata Turbin in bar/°C 20/300 20/300 12/220 

Ångdata Turbin ut bar/°C 2/149 2/169 0,1/45 

Ångflöde kg/h 1400 1400 144 

Isentropisk verkningsgrad turbin % 55,6 47,7 56 

Generatorverkningsgrad4 % 92 92 92 

Pris (turbin + generator) SEK/kWel 35 700 32 700 30 919 

Drift-& underhållskostnader SEK/ kWhel 0,2 0,2 0,2 

Ångpanna     

Pris SEK/kW 6225 6400 12 000 

Effekt kW 979 979 108 

Verkningsgrad5 % 88 88 88 

 

Ångpanna 

Genom sökningar på internet hittades sju stycken olika panntillverkare som erbjuder 

produkter i lämplig storlek. Även panntillverkarna redovisar en begränsad mängd 

information på sina hemsidor. En förfrågan om mer information skickades ut till 

samtliga sju tillverkare, detta resulterade i svar från en. Tekniska specifikationer 

redovisas i Tabell 1 

                                                 
4 Källa: (Pantaleo m.fl., 2015) 

5 Källa: (Pantaleo m.fl., 2015) 
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Bränsle 

Det finns i dagsläget ett stort antal olika bränslen som lämpar sig för den här typen 

av processer. Rent praktiskt skulle ett flytande bränsle vara det bästa alternativet då 

det kräver minst utrymme och kan hanteras med ett relativt enkelt system med få 

rörliga delar. Men på grund av andra faktorer som tillgång och pris blir ett fast 

bränsle mer attraktivt. 

Valet av bränsle blir i det här fallet flisade avverkningsrester med en fukthalt på 

45 % och ett värmevärde på 2,6 MWh/ton, bränslepriset antas vara 188 kr/MWh 

(energimyndigheten.se, 2019). Askhalten sätts till 3 % av bränslets vikt och kostnaden 

för askhantering antas vara 750 kr/ton (Fryk, 1995). 

 Beräkningar 

En beräkningsmodell skapades i Excel för att kunna jämföra olika turbiner i olika 

driftscenarion och deras ekonomiska potential. Metoderna som används för den 

ekonomiska bedömningen är Pay-off metoden som beräknas enligt ekvation 9 samt 

Nuvärdesmetoden som beräknas enligt ekvation 10. Varje Case studeras utifrån två 

olika driftscenarion, 4000 respektive 8000 drifttimmar per år samt med eller utan 

ett investeringsstöd på 30 % av den totala investeringskostnaden. Vid beräkning av 

produktionskostnader för el och värme har samtliga drift-och underhållskostnader 

förlagts på elproduktionen då turbinen är den komponent som utgör den största 

andelen för den typen av kostnader. 

Anläggningen antas leverera en konstant effekt under drifttiden. Övriga parametrar 

som inte har kunnat hämtats från tillverkare består av: Anläggningens 

egenförbrukning av el = 5 % (Pantaleo m.fl., 2015); Elcertifikat = 161 kr/MWh 

(skm.se, 2018); Jämförelsepriset för externt inköpt el = 0,68 kr/kWh6; 

Fjärrvärmepris = 0,68 kr/kWh7; Verkningsgrad matarvattenpump = 90 %. 

Samtliga parametrar antas hålla ett konstant värde under anläggningens livslängd. 

Samtliga beräkningar för Case A, B och C redovisas i Bilaga A, B respektive C. 

                                                 
6 Priset är hämtat från Hexatronics fakturaunderlag. 

7 Priset är hämtat från Hexatronics fakturaunderlag. 
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Resultat och analys 

Här presenteras resultat av de ekonomiska kalkylerna samt jämförelser och analyser 

av respektive Case. 

Case A (89 kWel) 

För en 89 kWel turbin med prestanda enligt Tabell 1 antas ett konstant värmebehov 

på 881 kW och en panneffekt på 979 kW. Totalverkningsgraden uppgår till 87,1 % 

varav elverkningsgraden utgör 8 %. 

Figur 7 redovisar kostnadsfördelningen för elproduktion där den totala 

produktionskostnaden uppgår till 0,26 kr/kWh varav fliskostnaden utgör den 

största andelen på 37 %. Detta motsvarar en kostnadsminskning med 42 öre/kWh 

jämfört med köpt el. 

 

Figur 7 Fördelning av kostnader för elproduktion Case A 

 

Figur 8 redovisar kostnadsfördelningen för värmeproduktion där den totala 

produktionskostnaden uppgår till 0,226 kr/kWh varav fliskostnaden utgör den 

största andelen på 96 %. Detta innebär en kostnadsbesparing på cirka 45 öre/kWh 

jämfört med extern inköpt fjärrvärme. 
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Figur 8 Fördelning av kostnader för värmeproduktion Case A. 

 

1.1.6 4000 drifttimmar 

En drifttid på 4000 timmar ger under ett år en värmeproduktion på 3,5 GWh och 

en nettoelproduktion på 339 MWh. Den totala kostnadsbesparingen uppgår till 

ungefär 1,7 miljoner kronor varav värmeproduktionen utgör den största andelen på 

92 %. Pay-off tiden blir 5,6 år och nuvärdet uppgår till 5 miljoner kronor. 

1.1.7 8000 drifttimmar 

En fördubblad drifttid medför också att övriga parametrar fördubblas. Värme- och 

elproduktion uppgår nu till 7 GWh respektive 678 MWh. Den totala 

kostnadsbesparingen blir cirka 3,5 miljoner kronor. Pay-off tiden blir 2,8 år och 

nuvärdet 19,8 miljoner kronor. 

Case B (79 kWel) 

För en CHP-anläggning med en turbin på 79 kWel och prestanda enligt Tabell 1 

antas ett konstant värmebehov på 895 kW fås en totalverkningsgrad på 87,4 % och 

en elverkningsgrad på 6,7 %. Kostnaden för elproduktion uppgår till 0,26 kr/kWh, 

fliskostnaden utgör den största andelen på 56 % och hela kostnadsfördelningen 

redovisas i Figur 9. Detta innebär en kostnadsminskning på 42 öre/kWh. 
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Figur 9 Fördelning av kostnader för elproduktion för Case B 

Kostnaden för värmeproduktion uppgår till 0,225 kr/kWh varav fliskostnaden utgör 

96 % av den totala produktionskostnaden. Figur 10 redovisar kostnadsfördelningen. 

 

Figur 10 Fördelning av kostnader för värmeproduktion för Case B. 

 

1.1.8 4000 drifttimmar 

En drifttid på 4000 timmar per år ger en total värmeproduktion på 3,6 GWh och en 

nettoelproduktion på 299 MWh. Den totala kostnadsbesparingen blir 1,7 miljoner 

varav värmeproduktionen utgör 91 %. Pay-offtiden blir 5 år och nuvärdet uppgår 

till drygt 6 miljoner kronor. 
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1.1.9 8000 drifttimmar 

En drifttid på 8000 timmar per år ger en total värmeproduktion på 7,2 GWh och en 

nettoelproduktion på 597 MWh. Den totala kostnadsbesparingen blir 3,5 miljoner 

kronor varav värmeproduktionen utgör 91 %. Pay-off tiden blir 2,5 år och nuvärdet 

uppgår till knappt 21 miljoner kronor. 

Case C (15 kWel) 

För en CHP-anläggning med 15 kW eleffekt antas ett konstant värmebehov på 91 

kW och en panneffekt på 108 kW. Totalverkningsgraden för anläggningen blir 

86,6 % varav elverkningsgraden utgör 11,6 %. 

Den totala kostnaden för elproduktion uppgår till 0,27 kr/kWh vilket innebär en 

kostnadsbesparing på 0,41 kr/kWh. Även här utgör fliskostnaden den största 

andelen på 54 %, Figur 11 redovisar fördelningen av kostnaderna för elproduktion. 

 

Figur 11 Fördelning av olika kostnader för elproduktion för Case C 

 

Den totala kostnaden för värmeproduktion uppgår till 0,227 kr/kWh varav 

fliskostnaden utgör den största andelen på 95 %. Figur 12 redovisar 

kostnadsfördelningen för värmeproduktionen. Detta innebär en kostnadsminskning 

med 0,45 kr/kWh, alltså mer än en halvering jämfört med externt köpt fjärrvärme. 
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Figur 12 Fördelning av kostnader för värmeproduktion för case C. 

 

1.1.10 4000 drifttimmar 

Värmeproduktionen uppgår till 365 MWh och elproduktionen blir 57 MWh under 

ett år. Kostnadsbesparingen blir totalt 192 000 kr varav värmeproduktionen utgör 

88 %. Pay-off tiden blir 9,1 år och nuvärdet blir 61 000 kronor.  

1.1.11 8000 drifttimmar 

Med en drifttid på 8000 timmar per år fås en årlig besparing på cirka 385 000 kr, 

detta genererar en Pay-offtid på 4,6 år och ett nuvärde på 1,9 miljoner kronor. 

Resultatet visar att kostnaderna för både el- och värmeproduktion mer än halveras 

jämfört med externa inköp. Anläggningens återbetalningstid ligger väl under dess 

livslängd men nuvärdet visar på en relativt låg avkastning. 

Ett problem med anläggningen i Case C är att temperaturen på den tillgängliga 

värmen i kondensorn uppgår till endast 45 °C, detta gör att det kan bli svårt att 

utnyttja värmen fullt ut då exempelvis en högre framledningstemperatur i 

värmesystemet erfordras. 

Jämförelser 

Här redovisas jämförelser av resultaten i Case A, B och C. 

1.1.12 Elproduktion 

I Figur 13 jämförs kostnaden per genererad kWh el mot priset på köpt el. 

Produktionskostnaden visar sig vara aningen högre i Case C jämfört med Case A 

och B. Detta överensstämmer med teorin om att kostnaden per genererad kWh 
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minskar när turbineffekten ökar. Skillnaden är dock mycket liten, endast cirka 1 

öre/kWh. 

Det begränsade antalet studerade objekt gör att endast en liten del av kurvan kan 

åskådliggöras. Ett större antal turbiner av olika storlekar skulle ge en tydligare bild 

av hur kurvan ser ut. 

 

Figur 13 Förhållandet mellan turbineffekt och kostnad per genererad kWh el I jämförelse med elpris. 

 

Totalverkningsgraden blir högst för Case B och lägst för Case C medans Case C har 

den högsta elverkningsgraden. Detta bestrider hypotesen om att verkningsgraden 

sjunker när turbinstorleken minskar. Figur 14 redovisar hur verkningsgraden skiljer 

sig mellan de olika CHP-anläggningarna och hur de står sig mot kraftvärmeverket i 

Hudiksvall som är Hexatronics nuvarande värmeleverantör. 
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Figur 14 Fördelning av termisk och elektrisk verkningsgrad för respektive CHP-anläggning samt 

kraftvärmeverket i Hudiksvall. 

 

1.1.13 Värmeproduktion 

Produktionskostnaden för värme ligger i princip på samma nivå för samtliga CHP-

anläggningar och ligger under hälften av priset på köpt fjärrvärme. Figur 15 

redovisar förhållandet mellan CHP-anläggningens totala investeringskostnad och 

produktionskostnaden för värme. 

 

Figur 15 Förhållandet mellan investeringskostnad och värmeproduktionskostnad i jämförelse med 

fjärrvärmepris. 
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1.1.14 Pay-off tid 

Pay-off tiden är i samtliga Case kortare än hälften av anläggningens förväntade 

livslängd, kortast pay-off tid fås i Case B med investeringsstöd och 8000 drifttimmar 

på 1,8 år. Längst pay-off tid fås i Case C utan investeringsstöd och en drifttid på 

4000 timmar på 9,1 år. Figur 16 redovisar återbetalningstiden för samtliga Case 

med respektive utan ett investeringsstöd på 30 %. 

 

Figur 16 Jämförelse av återbetalningstider för respektive Case med och utan ett investeringsstöd på 30 %. 

 

1.1.15 Nuvärde 

Nuvärdet blir positivt för alla Case vilket innebär att samtliga investeringar uppfyller 

det förväntade avkastningskravet på 10 %. Figur 17 redovisar nuvärdet för alla Case. 

Case B inklusive investeringsstöd och en drifttid på 4000 timmar genererar det 

högsta nuvärdet på 23,6 miljoner kronor, medans Case C utan investeringsstöd och 

en drifttid på 4000 timmar genererar det lägsta nuvärdet på 61 000 kronor. Det blir 

tydligt att drifttiden har stor påverkan på den ekonomiska lönsamheten. 
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Figur 17 Jämförelse av nuvärden för samtliga Case med respektive utan investeringsstöd. 
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Diskussion 

Den låga svarsresponsen från tillverkarna visar att metodvalet för studien inte var 

optimal. Många tillverkare arbetar med väldigt specifika och kundanpassade 

lösningar och kan därför inte lämna ut mer generella uppgifter om exempelvis pris 

och prestanda på sina produkter. Detta innebar en stor andel tidskrävande 

mailkorrespondens angående väldigt specifika och tekniska detaljer vilket ledde till 

att delar av arbetet fick prioriteras bort. Ett annat metodval hade kanske inneburit 

ett mer produktivt arbetssätt och genererat ett större informationsunderlag för 

arbetet. 

Resultatet visar generellt att egenproducerad el och värme är billigare jämfört med 

den externt inköpta. Någon brytgräns för när kostnaden per genererad kWh el 

överskrider priset på köpt el tycks inte finnas inom det studerade intervallet. 

Bränslepriset kan i princip tredubblas innan produktionskostnaderna kommer upp på 

samma nivå som de externa el- och värmepriserna förutsatt att övriga parametrar 

ligger kvar på samma nivå. Detta betyder att det finns möjlighet att välja andra typer 

av bränslen med högre kvalitet och högre värmevärde, vilket skulle kunna innebära 

att den konsumerade mängden bränsle kan reduceras. Detta kan innebära ett 

minskat behov av bränsletransporter och ett minskat slitage på anläggningen vilket i 

sin tur kan ge positiva effekter på både ekonomi och miljö. 

En anledning till den låga elverkningsgraden för Case A och B, och att skillnaden 

mellan CHP-anläggningarnas produktionskostnader inte är större, skulle kunna vara 

att de ångdata som valdes för Case A och B inte är optimala för just de 

turbinerna. ”Bättre” ångdata hade kanske kunnat generera en högre verkningsgrad på 

turbinerna vilket i sin tur hade inneburit lägre produktionskostnader för el. 

De ekonomiska kalkylerna visar generellt på god lönsamhet för samtliga Case. Detta 

visar att konventionell Rankinecykel har stor potential även i mindre skala. 

Förutsättningarna skulle även kunna bli ännu bättre för industrier som har intern 

tillgång till bränsle eller restvärmeresurser. Då försvinner bränslekostnaden eller 

delar av investeringskostnaden för värmekällan, Det skulle medföra betydligt lägre 

produktions- och investeringskostnader. Ur ett systemperspektiv är det också viktigt 

att utnyttja restvärmeresurser då detta kan leda till minskade utsläpp av 

växthusgaser. 

Det är viktigt att ha i åtanke vilken energikälla man vill ersätta. Även om det ur en 

ekonomisk synpunkt kan vara lönsamt att ersätta köpt el och fjärrvärme med 

egenproducerad kan det ur ett resursperspektiv vara ett sämre alternativ. Om 

totalverkningsgraden för den egna CHP-anläggningen är lägre än för den befintliga 

leverantören kan det leda till en ökad resursanvändning. Jämförelsen med 

Hudiksvalls kraftvärmeverk visar att större anläggningar med större turbiner har 
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högre elverkningsgrad men att totalverkningsgraden är lägre. Elektrisk energi har 

högre kvalitet än termisk energi vilket innebär att hög elverkningsgrad också har ett 

högre värde än termisk verkningsgrad. Det är därför viktigt att inte enbart titta på 

anläggningens totalverkningsgrad trots att högre totalverkningsgrad leder till en 

minskad resursanvändning. Lokalt producerad energi bidrar å andra sidan till 

minskade överföringsförluster i distributionsnäten, det är dock svårt att uppskatta 

hur stor den besparingen blir. 

I Hexatronics fall är både köpt el och värme i det här fallet till största del producerad 

av förnybara energikällor, ett byte skulle därför inte heller medföra någon miljö- 

och klimatmässig nytta. Om de befintliga energikällorna istället hade varit baserade 

på fossila bränslen hade argumentet för ett byte varit bättre. 

På grund av Hexatronics begränsade och mycket varierande värmebehov blir 

tekniken med en konventionell Rankine-cykel ett olämpligt val som lokal CHP. Ett 

företag med lågt värmebehov och stora variationer under kort tid bör istället titta på 

en teknik med högre elverkningsgrad och med mer flexibla driftförhållanden. Det 

finns dock en del olika lösningar för att öka elverkningsgraden för den 

konventionella Rankine cykeln som exempelvis matarvattenförvärmning. Detta 

innebär dock en mer komplicerad konstruktion och därmed en högre 

investeringskostnad, vilket måste ställas mot den ökade besparingen som tekniken 

skulle generera. 

Det går också att vända på frågan: Är ett byte av värmekälla verkligen det bästa 

alternativet? Eller är det mer lönsamt att istället investera i åtgärder som minskar 

företagets el- och värmebehov? 
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Slutsatser 

Resultat av studien 

Det blir tydligt att det är många parametrar som påverkar en CHP-anläggnings 

prestanda och lönsamhet. Resultatet i det här examensarbetet styrker inte den 

inledande hypotesen om att produktionskostnaden för el stiger när turbineffekten 

minskar. Det visar istället att det inte finns någon tydligt skillnad mellan turbineffekt 

och produktionskostnad för el inom det studerade intervallet. 

Produktionskostnaderna är dock betydligt lägre jämfört med köpt el och värme 

vilket visar att det finns ett potentiellt användningsområde för den konventionella 

Rankinecykeln även i mindre format. I övrigt kan följande slutsatser dras. 

1.1.16 Låg elverkningsgrad 

Den låga elverkningsgraden gör att större delen av kostnadsbesparingen hamnar på 

värmeproduktionen, anläggningen bör därför dimensioneras så att den ersätter så 

stor del som möjligt av företagets värmebehov. Den producerade elen bör istället 

ses som en bonus. För att nå högsta möjliga elverkningsgrad är det dock viktigt att 

turbinen är väl anpassad till dess driftförhållanden, d.v.s. ångans tryck, temperatur 

och massflöde. 

1.1.17 Drifttiden – En nyckelfaktor i sammanhanget 

För att uppnå högsta möjliga lönsamhet är det viktigt att anläggningen dimensioneras 

så att drifttiden blir så lång som möjligt. En CHP-anläggning med konventionell 

Rankinecykel lämpar sig därför bäst för företag som har ett jämnt basbehov av värme 

under större delen av året. För att kunna bestämma om den här tekniken är ett 

lämpligt alternativ även för företag med varierande värmebehov krävs en mer 

avancerad beräkningsmodell som tar hänsyn till hur produktionskostnaderna 

förändras vid olika driftförhållanden. Detta kanske är möjligt med någon typ av 

simuleringsprogram och kan i så fall vara ett förslag till ett eventuellt fortsatt arbete. 

Utveckling 

Som tidigare forskning visar så har ORC betydligt lägre elproduktionskostnader än 

konventionell Rankinecykel, detta i kombination med att ORC inte kräver lika höga 

temperaturer på värmekällan gör att den tekniken kan vara ett lämpligare alternativ 

för industriföretag med värmebehov som liknar Hexatronics. ORC-tekniken kan 

därför vara ett intressant alternativ att undersöka djupare vid ett eventuellt fortsatt 

arbete. 

Tillgången på restvärmeresurser som tidigare forskning visar skulle också vara ett 

användningsområde som skulle behöva undersökas djupare. Att utnyttja redan 
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befintliga energitillgångar borde rimligtvis vara mycket lönsamma investeringar med 

tanke på resultatet i det här examensarbetet. 

Perspektiv 

Om småskalig CHP används på rätt sätt kan det bidra till en effektivare 

resursanvändning samtidigt som det ger en god ekonomisk avkastning för 

användaren. På så sätt kan den här tekniken skapa förutsättningar för industriföretag 

att ställa om till en mer hållbar energianvändning som genererar mindre utsläpp av 

växthusgaser. I ett mer globalt perspektiv kan småskalig CHP baserad på biobränslen 

användas för att ersätta fossilbaserade energikällor som kol, olja och gas. Detta ligger 

i linje med flertalet av FN:s globala mål för en hållbar utveckling, exempelvis målet 

om billig och ren energi. 

Att upprätta handelsflöden med lokala leverantörer av biobränslen kan också bidra 

till fler jobb i närområdet och ett mer resilient energisystem som inte påverkas av 

yttre förändringar som exempelvis svängande bränslepriser. På så sätt kan småskalig 

CHP även bidra till målet om att bygga en motståndskraftig infrastruktur och att 

främja innovation och en hållbar industrialisering. 

Det är dock viktigt att ta hänsyn till både ett ekonomiskt- och ett resursperspektiv 

vid en utvärdering för att säkerställa att CHP-anläggningen får den positiva effekt 

som eftersträvas.  
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Bilaga A 

Här redovisas alla beräkningar för Case A med 89 kW turbin. 

Ekvation Beräkning Enhet 

Värmeeffekt (1) 
1400

3600
(2769 − 504,75) ≈ 881 kW 

Entalpiförändring (2) 504,75 × 103 +
0,0010605(20 − 2)105

0,9
= 506,871 kJ/kg 

Effekt panna (3) 
1400

3600
(3024 − 506,871) = 978,8835 kW 

Bränsleförbrukning 

(4) 

978,8835

0,88
= 1113,305 

kW 

Nettoelverkningsgrad 

(5) 

89,25 − (0,05 × 89,25)

1113,305
= 0,076 … ≈ 0,08 

 

Termisk 

verkningsgrad (6) 

881

1113,305
= 0,792 

 

Totalverkningsgrad 

(7) 

89,25 + 881

1113,305
= 0,871 

 

Isentropisk 

turbinverkningsgrad 

(8)  

(3024 − 2769)

(3024 − 2565,5)
= 0,556 

 

Elproduktion 

Bränsleförbrukning 𝑘𝑊ℎ𝑓𝑙𝑖𝑠

𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙

=
�̇�𝑖𝑛

𝑃𝑒𝑙

=
1113,305

89,25
= 12,47 

kWhflis/kWhel 

Andel av bränsle- och 

askhanteringskostnad 

𝜂𝑒𝑙(𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)

𝜂𝑡𝑜𝑡

=
0,08

0,87
= 0,092 

 

Bränslekostnad 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 × 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠

= 0,188 × 12,47 × 0,092 ≈ 0,22 

SEK/kWhel 

Kostnad för aska 𝐴𝑠𝑘ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 𝐴𝑠𝑘𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑.

= 0,75 × (0,03 ×
1

2,6
) × (12,47 × 0,092) ≈ 0,01 

SEK/kWhel 



 

 

Total 

produktionskostnad 

el 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 + 𝐴𝑠𝑘𝑎 + 𝐷𝑜𝑈 + 𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡

= 0,22 + 0,01 + 0,2 − 0,161 = 0,26 

SEK/kWhel 

Värmeproduktion 

Bränsleförbrukning 𝑘𝑊ℎ𝑓𝑙𝑖𝑠

𝑘𝑊ℎ𝑣ä𝑟𝑚𝑒

=
�̇�𝑖𝑛

�̇�𝑢𝑡

=
1113,305

881
= 1,26 

kWhflis/kWhvärme 

Andel av bränsle- och 

askhanteringskostnad 

𝜂𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝜂𝑡𝑜𝑡

=
0,792

0,87
= 0,91 

 

Bränslekostnad 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 × 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠

= 0,188 × 1,26 × 0,91 = 0,22 

SEK/kWhvärme 

Kostnad för aska 𝐴𝑠𝑘ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 𝐴𝑠𝑘𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑.

= 0,75 × (0,03 ×
1

2,6
) × (1,26 × 0,91) ≈ 0,01 

SEK/kWhvärme 

Total 

produktionskostnad 

värme 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 + 𝐴𝑠𝑘𝑎 = 0,22 + 0,01 = 0,23 SEK/kWhvärme 

Drifttid 4000 h 

Besparing under 1 år 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

+ 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒

= (0,68 − 0,26) × 339 150

+ (0,68 − 0,23) × 3 522 167 = 1 727 418 

SEK 

Pay-off (9)  9 763 018

1 727 418
≈ 5,6 

år 

NPV (10)  

( ∑ 1 727 418(1 + 0,1)−𝑖

𝑁

𝑖=20

) − 9 763 018 ≈ 4 997 042 

SEK 

Drifttid 8000 h 

Besparing under 1 år 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

+ 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒

= 0,42 × 678 300 + 0,45 × 7 044 333

≈ 3 467 422 

SEK 

Pay-off (9)  9 763 018

3 467 422
≈ 2,82 

år 



 

 

NPV (10)  

( ∑ 3 648 351(1 + 0,1)−𝑖

𝑁

𝑖=20

) − 9 763 018 ≈ 19 757 102 

SEK 

 

  



 

 

Bilaga B 

Här redovisas beräkningar för Case B med 79 kW turbin. 

Ekvation Beräkning Enhet 

Värmeeffekt (1) 
1400

3600
(2805,85 − 504,75) ≈ 895 

kW 

Entalpiförändring (2) 504,75 × 103 +
0,0010605(20 − 2)105

0,9
= 506,871 

kJ/kg 

Effekt panna (3) 
1400

3600
(3025,03 − 506,871) = 979,284 

kW 

Bränsleförbrukning 

(4) 

979,284

0,88
= 1113,76 

kW 

Nettoelverkningsgrad 

(5) 

78,6 − (0,05 × 78,6)

1113,76
= 0,067 

 

Termisk 

verkningsgrad (6) 

895

1113,76
= 0,804 

 

Totalverkningsgrad 

(7) 

78,6 + 895

1113,76
= 0,874 

 

Isentropisk 

turbinverkningsgrad 

(8)  

(3025,03 − 2805,85)

(3025,03 − 2565,5)
= 0,477 

 

Elproduktion 

Bränsleförbrukning 𝑘𝑊ℎ𝑓𝑙𝑖𝑠

𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙

=
�̇�𝑖𝑛

𝑃𝑒𝑙

=
1113,76

78,6
= 14,17 

kWhflis/kWhel 

Andel av bränsle- och 

askhanteringskostnad 

𝜂𝑒𝑙(𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)

𝜂𝑡𝑜𝑡

=
0,07

0,87
= 0,08 

 

Bränslekostnad 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 × 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠

= 0,188 × 14,17 × 0,08 ≈ 0,26 

SEK/kWhel 

Kostnad för aska 𝐴𝑠𝑘ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 𝐴𝑠𝑘𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑.

= 0,75 × (0,03 ×
1

2,6
) × (14,17 × 0,08) ≈ 0,01 

SEK/kWhel 



 

 

Total 

produktionskostnad 

el 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 + 𝐴𝑠𝑘𝑎 + 𝐷𝑜𝑈 + 𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡

= 0,22 + 0,01 + 0,2 − 0,161 = 0,26 

SEK/kWhel 

Värmeproduktion 

Bränsleförbrukning 𝑘𝑊ℎ𝑓𝑙𝑖𝑠

𝑘𝑊ℎ𝑣ä𝑟𝑚𝑒

=
�̇�𝑖𝑛

�̇�𝑢𝑡

=
1113,76

895
= 1,24 

kWhflis/kWhvärme 

Andel av bränsle- och 

askhanteringskostnad 

𝜂𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝜂𝑡𝑜𝑡

=
0,80

0,87
= 0,92 

 

Bränslekostnad 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 × 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠

= 0,188 × 1,24 × 0,92 = 0,22 

SEK/kWhvärme 

Kostnad för aska 𝐴𝑠𝑘ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 𝐴𝑠𝑘𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑.

= 0,75 × (0,03 ×
1

2,6
) × (1,24 × 0,92) ≈ 0,01 

SEK/kWhvärme 

Total 

produktionskostnad 

värme 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 + 𝐴𝑠𝑘𝑎 = 0,22 + 0,01 = 0,22 SEK/kWhvärme 

Drifttid 4000 h 

Besparing under 1 år 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

+ 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒

= 0,42 × 298 679 + 0,46 × 3 579 489

= 1 745 783 

SEK 

Pay-off (9)  8 797 541

1 745 783
≈ 5 

år 

NPV (10)  

( ∑ 1 745 783(1 + 0,1)−𝑖

𝑁

𝑖=20

) − 8 797 541 ≈ 6 065 291 

SEK 

Drifttid 8000 h 

Besparing under 1 år 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

+ 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒

= 0,42 × 597 358 + 0,46 × 7 158 978

= 3 491 565 

SEK 

Pay-off (9)  8 797 541

3 491 565
≈ 2,5 

år 



 

 

NPV (10)  

( ∑ 3 491 565(1 + 0,1)−𝑖

𝑁

𝑖=20

) − 8 797 541 ≈ 20 928 123 

SEK 

 

  



 

 

Bilaga C 

Här redovisas beräkningar för Case C med 15 kW turbin. 

Ekvation Beräkning Enhet 

Värmeeffekt (1) 
144

3600
× (2448 − 167,5) ≈ 91 

kW 

Entalpiförändring (2) 167,5 × 103 +
0,00101028(12 − 0,1)105

0,9
= 168,836 

kJ/kg 

Effekt panna (3) 
144

3600
(2866 − 168,836) = 108 

kW 

Bränsleförbrukning 

(4) 

108

0,88
= 123 

kW 

Nettoelverkningsgrad 

(5) 

15 − (0,05 × 15)

123
= 0,116 

 

Termisk 

verkningsgrad (6) 

91

123
= 0,744 

 

Totalverkningsgrad 

(7) 

15 + 91

123
= 0,866 

 

Isentropisk 

turbinverkningsgrad 

(8)  

(2866 − 2448)

(2866 − 2119,1)
= 0,56 

 

Elproduktion 

Bränsleförbrukning 𝑘𝑊ℎ𝑓𝑙𝑖𝑠

𝑘𝑊ℎ𝑒𝑙

=
�̇�𝑖𝑛

𝑃𝑒𝑙

=
123

15
= 8,15 

kWhflis/kWhel 

Andel av bränsle- och 

askhanteringskostnad 

𝜂𝑒𝑙(𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)

𝜂𝑡𝑜𝑡

=
0,12

0,866
= 0,142 

 

Bränslekostnad 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 × 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠

= 0,188 × 8,15 × 142 ≈ 0,22 

SEK/kWhel 

Kostnad för aska 𝐴𝑠𝑘ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 𝐴𝑠𝑘𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑.

= 0,75 × (0,03 ×
1

2,6
) × (8,15 × 0,142) ≈ 0,01 

SEK/kWhel 



 

 

Total 

produktionskostnad 

el 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 + 𝐴𝑠𝑘𝑎 + 𝐷𝑜𝑈 + 𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡

= 0,22 + 0,01 + 0,2 − 0,161 = 0,27 

SEK/kWhel 

Värmeproduktion 

Bränsleförbrukning 𝑘𝑊ℎ𝑓𝑙𝑖𝑠

𝑘𝑊ℎ𝑣ä𝑟𝑚𝑒

=
�̇�𝑖𝑛

�̇�𝑢𝑡

=
123

91,22
= 1,34 

kWhflis/kWhvärme 

Andel av bränsle- och 

askhanteringskostnad 

𝜂𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝜂𝑡𝑜𝑡

=
0,744

0,866
= 0,858 

 

Bränslekostnad 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 × 𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠

= 0,188 × 1,34 × 0,858 = 0,22 

SEK/kWhvärme 

Kostnad för aska 𝐴𝑠𝑘ℎ𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 𝐴𝑠𝑘𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛

× 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑚 𝑚𝑜𝑡𝑠𝑣𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑.

= 0,75 × (0,03 ×
1

2,6
) × (1,34 × 0,858) ≈ 0,01 

SEK/kWhvärme 

Total 

produktionskostnad 

värme 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 + 𝐴𝑠𝑘𝑎 = 0,22 + 0,01 = 0,23 SEK/kWhvärme 

Drifttid 4000 h 

Besparing under 1 år 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

+ 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒

= 0,41 × 57 182 + 0,45 × 364 880

= 192 456 

SEK 

Pay-off (9)  1 760 287

192 456
≈ 9,1 

år 

NPV (10)  

( ∑ 192 456(1 + 0,1)−𝑖

𝑁

𝑖=20

) − 1 760 287 ≈ 60 989 

SEK 

Drifttid 8000 h 

Besparing under 1 år 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

+ 𝑃𝑟𝑖𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒

= 0,41 × 114 365 + 0,45 × 729 760

= 384 912 

SEK 

Pay-off (9)  1 760 287

384 912
≈ 4,6 

år 



 

 

NPV (10)  

( ∑ 384 912(1 + 0,1)−𝑖

𝑁

𝑖=20

) − 1 760 287 ≈ 1 882 265 

SEK 
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