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Sammanfattning 

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och mer än hälften av alla 

lokaler och bostäder får sin uppvärmning från gemensamma fjärrvärmeanläggningar. 

Rökgaskondensering producerar 11 % av all fjärrvärme vilket gör den till den tredje 

största fjärrvärmeproducenten i Sverige. Det är därför är det viktig att den är så effektiv 

som möjligt.  

För att öka effektiviteten i förbränningsanläggningar i fjärrvärmesystem kan 

rökgaskondensering installeras i sammanband med de flesta bränslen som avger fuktig 

ånga. Rökgaskondenseringen har en viktig roll i samhället då den tar vara på energi som 

annars skulle gå förlorad samtidigt som den kan rena avgaserna från förorenade utsläpp.  

Borlänge-Energi äger ett rökgaskondenseringssystem på Stora Enso Kvarnsvedens 

Pappersbruk. De vill nu utreda om deras rökgaskondenseringssystem körs så effektivt 

som den skulle kunna göra. Den här rapporten undersöker därför hur driften påverkas av 

förändrade fram- och returledningstemperaturer samt vad 

produktionskostnadsförändringarna på den producerade värme blir. 

Beräkningar har genomförts med hjälp av fjärrvärmevattnets densitet, 

specifikvärmekapacitet, flödes- och temperaturskillnad i Excel. Alla beräkningar har 

utgått från medianvärdet för månaden och sedan jämförts med vad som händer vid 

förändrad fram- och returledningstemperatur. Som underlag för beräkningarna har data 

insamlad under perioden januari 2015 och december 2018 använts.  

Resultatet visar att öka framledningstemperaturen till 95 °C från 

medianframledningstemperaturerna för respektive månad, det vill säga från 

temperaturintervall på 79 – 88 °C till 95 °C, ökar energikostnaderna med cirka 2,5 

miljoner SEK per år. Kostnaden kan minskas med 400 000 SEK/år genom att sänka 

returledningstemperaturen till 40 °C. Minskas istället framledningstemperaturen till 75 

°C när utomhustemperaturen är varmare än -1 °C, minskar de nuvarande 

energikostnaderna.  

En minskad framledningstemperatur ger även minskade förluster i ledningarna, minskat 

slitage, minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Temperatursänkning till 

75 °C från temperaturintervallet 79 – 88 °C kan minska kostnaderna med 620 000 SEK 

per år. 

Skulle returledningstemperaturen sänkas men framledningstemperaturen bibehållas som 

den är idag kan en kostnadsminskning på över 400 000 SEK nås. Genom att sänka både 

fram- och returledningstemperaturerna kan en kostnadssparning på över 1 miljon SEK 

per år ske. 

Den framledningstemperatur som rekommenderas att Borlänge-Energi strävar efter är:  

• 75 °C när utomhustemperaturen är varmare än -1 °C 

• 80 °C mellan -2 och -4 °C 

• 85 °C vid -5 °C  

• 90 °C mellan -6 och -7 °C 

• 95 °C mellan -8 och -11 °C 

 

Nyckelord: rökgaskondensering, fjärrvärme, Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk, 

energikostnader, fram- och returledningstemperatur, energi.  
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Abstract 

The most common way of heating buildings in Sweden is by district heating, more than 

half of all the locales and homes is heated this way. Flue gas condensation is the third 

largest contributor of energy in district heating at 11 %. The importance of its efficiency 

is thereby big. 

Flue gas condensation can be installed at combustion boilers to increase the efficiency, 

it can be used in combination with most fuels that exhaust steam. The flue gas 

condensation has an important role by harnessing the energy in flue gases and cleansing 

it from environmental hazards.  

The flue gas condensation unit on Stora Enso Kvarnsveden Mill is owned by 

Borlänge-Energi. They want to know if the condenser is operating as effective as it 

could be. This report investigates how the condenser and external heater at Stora Enso 

Kvarnsveden Mill is affected by different supply and return temperatures as well as 

what the production costs of the energy is. 

The calculations have been accomplished by using the density, specific heat capacity, 

flow- and temperature differences in Excel. All the calculations have originated from 

the median value for each month and used in comparison. The basis of the calculations 

is data that has been collected in the period of January 2015 to December 2018. 

The results indicate that increasing the supply temperature to 95 °C increases the energy 

costs by about 2 500 000 SEK per year. These costs can be reduced by 400 000 SEK per 

year by decreasing the return temperature to 40 °C. If the supply temperature is instead 

decreased to 75 °C when the temperature outside is higher than -1 °C, the costs 

decreases. A low supply temperature leads to less wear on the pipes, less heat losses, 

less fuel consumption and less emissions. This temperature reduction can decrease the 

costs by 620 000 SEK per year. 

If the return temperature is reduced but the supply temperature retained as it is today the 

costs could decrease by over 400 000 SEK per year. And by reducing both the supply 

and return temperature a cost saving of over 1 000 000 SEK per year could be achieved. 

The recommendation is therefore a lowering of the supply temperature to 75 °C when 

the temperature outside is warmer than -1 °C. 

The recommended supply temperature is:  

• 75 °C when the temperature outside is warmer than -1 °C 

• 80 °C between -2 and -4 °C 

• 85 °C at -5 °C, 

• 90 °C between -6 and -7 °C 

• 95 °C between -8 and -11 °C 

 

Keywords: Flue gas condensation, district heating, Stora Enso Kvarnsveden Mill, 

energy costs, return and feed temperature, energy. 
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Beteckningar 

Fullständig lista över definitioner av symboler och förkortningar som används i 

rapporten. 

Latin 

Symbol Beskrivning Enhet 

Cp Specifikvärmekapacitet J kg-1 °C-1 

P Effekt W 

T1 Returledningstemperatur °C 

T2 Ledningstemperatur mellan rökgaskondensering och 

spetsvärmeväxlare. 

°C 

T3 Framledningstemperatur °C 

Tu Utomhustemperatur °C 

V̇ Volymflöde m3 h-1 

Grekiska 

Symbol Beskrivning Enhet 

ρ Densitet kg m-3 

η Verkningsgraden för rökgaskondenseringen - 

 

Förkortningar 

Tecken Beskrivning 

Bas Basfall som används som jämförs punkt med de andra fallen 

Median Median fall används som riktlinje vid skapande av basfallet 

KP Kvarnsvedens Pappersbruk 

RGK Rökgaskondensering 

SVX Spetsvärmeväxlare 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla 

lokaler och bostäder får sin uppvärmning från gemensamma fjärrvärmeanläggningar där 

vattnet hettas upp och sprids ut till de hus som är uppkopplade till fjärrvärmenätet 

(Energiföretagen, 2018a).  

2017 levererades det cirka 50 TWh värme i fjärrvärmesystem över hela Sverige. De 

vanligaste bränslena i fjärrvärmen är biobränsle som står för 41 %, avfall på 22 % och 

tredje största är rökgaskondensering (RGK) på 11 % (Energiföretagen, 

2017;Energiföretagen, 2018b). 

Borlänge har ett fjärrvärmenät som förses med energi från flera olika 

produktionsenheter, se Figur 1. Inom deras fjärrvärmenät sker det förbränning av avfall 

på Bäckelund och Biokraftvärme i Falun. Nätet har även tillgång av spillvärme från 

Stora Enso Kvarnsvedens Pappersbruk (KP) och SSAB, samt har KP biokraftvärme. 

Det finns även några reservoljepannor som eldas med bioolja . På KP finns det även ett 

RGK-system inkopplat. 

Borlänge-Energi har gett i uppdrag att undersöka produktionskostnadsförändringen av 

förändrad fram- och returledningstemperatur vid RGK-systemet på KP.  

När en förändring av fram- och returledningstemperaturen sker kan det påverka miljön 

genom mer eller mindre utsläpp. Om framledningstemperaturen ökas kan det leda till att 

produktionskostnaden ökar. Det på grund av att RGK inte klarar av att leverera lika 

mycket energi. För att då täcka upp energiminskningen på RGK köps det in mer energi 

från spetsvärmeväxlaren (SVX).  

 

Figur 1: Bilden visar hur Borlänge-Energis fjärrvärmenät samt var alla värme/kraftvärmeverk finns. Denna rapport 

fokuserar sig på RGK-systemet som finns på KP som är inringat på bilden. 
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1.1.1 Samarbete mellan Falun Energi och Vatten och Borlänge-Energi 

Borlänge-Energi har ett fjärrvärmesamarbete med Falun Energi och Vatten genom att 

fjärrvärmenäten är sammankopplade. Tack vare det sammankopplade energisystemet 

kan värme produceras där det för stunden är mest kostnadseffektivt. Borlänge-Energi 

köper in energi från Falun Energi och Vatten om kostnaden är mindre än vad det annars 

hade varit att producera i deras egna nät, det samma gäller för Falun Energi och Vatten. 

Medelframledningstemperaturen 2018 i svenska fjärrvärmenät låg på 84,5 °C och 

returtemperaturen 47,0 °C. Faluns medeltemperaturer ligger betydligt högre i både 

fram- och returledningstemperatur på 95,0 °C respektive 50,0 °C. Borlänge har däremot 

en lägre framledningstemperatur på 84,0 °C men en högre returledningstemperatur på 

49,2 °C (Dahlberg Larsson, 2019b; Dahlberg Larsson, 2019a). 

1.1.2 Borlänge-Energis rökgaskondenseringssystem 

RGK-systemet är tillverkad och levererad av Radscan Intervex AB år 2005. Systemet är 

kopplad till KP panna P8. Borlänge-Energi äger RGK-enheten och den ger ”gratis” 

energi till fjärrvärmenätet men genererar kostnader som till exempel 

underhållskostnader. I rökgaserna som avges från panna P8:s förbränning finns det 

energi som RGK tar tillvara på vilken annars hade gått förlorad. RGK-systemet ökar 

därmed effektiviteten på panna P8 genom att ta tillvara på annars förlorad energi och  

överföra energin till fjärrvärmenätet.  

 

Figur 2 är en förenklad bild över hur RGK och SVX är kopplade till panna P8 och 

varandra. Returvatten från fjärrvärmen förs in i RGK och värms upp. RGK kan dock 

inte öka temperaturen till den eftersökta framledningstemperaturen själv och därför är 

systemet kopplat till en SVX. Denna SVX:s uppgift är att öka temperaturen i 

fjärrvärmevattnet, som kommer från RGK, till den sökta framledningstemperaturen. I 

SVX köps därför extra energi in från panna P8 för att kunna höja temperaturen. Detta 

medför att den totala effekten på panna P8 ökar och det leder till att det går att få ut mer 

energi från RGK. Det gör att det kan bli komplext att veta hur den optimala driften ser 

ut; ju mer energi som köps in ju mer ”gratis” energi fås ut. Det är oklart exakt hur det 

förhållandet ser ut i dagsläget.  

Behovet av fjärrvärme varierar under året med utomhustemperaturen. Energin som KP 

för in i panna P8 förändras efter behovet. Detta gör att energin som är möjlig att få ut 

från RGK varierar med panna P8. 
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Figur 2: Detta är en förenklad bild över hur RGK och SVX är sammankopplade med panna P8. Returvattnet i 

fjärrvärmesystemet kommer först in i RGK där den värms upp så mycket det går utifrån effekten på panna P8. 

Därefter köper Borlänge-Energi mer energi in till SVX som värmer vattnet till den efterfrågade temperaturen i 

framledningen. 

 

1.2 Litteraturstudie 

Genom att använda söktjänsten Discovery har information till rapporten letats fram. 

Discovery är en samsökningstjänst där artiklar, konferensartiklar, böcker samt annan 

information kan sökas. Den har ett bredare sökfält än till exempel ScienceDirect som 

bara söker i sin egen databas. Discovery söker i flera olika databaser samtidigt. Dock 

gäller det att vara kritisk gentemot artiklarna då det kan finnas en del som inte är 

vetenskapligt granskade. De flesta av artiklarna som används i denna rapport är från 

Elsevier som är en av de största tjänsterna när det gäller vetenskapliga artiklar. 

Sökord som har använts är ”flue gas condensation” för att hitta artiklar om RGK samt 

har ”district heating” i samband med ”flue gas condensation” för att få så relevanta 

sökningar som möjligt. Det finns väldigt få vetenskapliga artiklar som berör RGK. De 

artiklar som finns fokuserar mer på att förbättra och förändra teknologin än att beräkna 

på befintliga anläggningar. 

Artiklar gällande fjärrvärme och RGK har studerats och information från dessa har 

använts för att skapa följande litteraturstudie. 

1.2.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än 50 % av alla 

lokaler och bostäder får sin uppvärmning från gemensamma fjärrvärmeanläggningar där 

vattnet hettas upp och sprids ut till de hus som är uppkopplade till fjärrvärmenätet. 

(Energiföretagen, 2018a). 

I fjärrvärmesystem kan kraftvärmeverk, värmeverk och spillvärme från industrier, samt 

andra värmeproducerandesystem användas för att föra in energi i fjärrvärmenäten. 

Fjärrvärmesystem är resurs- och energieffektiva genom att de tar till vara på resurser 

som annars skulle gå förlorade, till exempel olika former av rester från träindustrin, 

avfall från hushåll, samt kan överskottsvärme från industrier eller datahallar tas tillvara 

(Energiföretagen, 2018a). 
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Medelframledningstemperaturen 2018 i svenska fjärrvärmenät låg på 84,5 °C och 

returtemperaturen 47,0 °C (Dahlberg Larsson, 2019b). Li, Werner med flera pratar om 

framtidens fjärrvärmenät: fjärdegenerationens fjärrvärme som är byggt för att hantera en 

lägre framledningstemperatur på 50 – 55 °C och en returtemperatur på 25 – 30 °C (Li 

m.fl., 2014).  

El- och fjärrvärmenät 

Användningen av kraftvärmeverk skapar ett samband mellan fjärrvärmenätet och 

elnätet. Detta medför att den optimala driften för kraftvärmeverket varierar med priset 

på elen. När priset på el är högt kan det därmed vara  mer fördelaktigt för 

kraftvärmeverket att producera el primärt för att öka intäkterna. Hur elpriset påverkar 

fjärrvärmenätet blir därför viktigt (Romanchenko m.fl., 2017). 

År 2017 fanns det värmepumpar som har använts i över 30 år inom fjärrvärmen i 

Sverige. Maxkapaciteten på dessa ligger på 1527 MW men idag är det endast 80% av 

den effekten som används. Anledningen till att användningen av dessa värmepumpar 

minskar beror på att elpriserna har ökat de senaste åren och det leder till att 

värmepumparnas konkurrenskraft minskar (Averfalk m.fl., 2017). 

Averfalk, Ingvarsson, m.fl skriver därför att det bästa för att få ett så kostnadseffektivt 

fjärrvärmesystem som möjligt är att ha både ha kraftvärmeverk och värmepumpar som 

värmekällor för att parera förändringar av elpriset, särskilt om det finns stora variationer 

i elpriset (Averfalk m.fl., 2017). Det kan dock finnas en risk att Averfalk, Ingvarsson, 

m.fl tar för lite hänsyn till att det skulle kunna vara mer fördelaktigt för miljön att 

exportera elen till länder där exempelvis mycket kolkraft används. Detta skulle då 

kunna minska de utsläpp som sker genom att de inte behöver förbränna lika mycket kol 

för att möta sina energibehov. 

Fram- och returledningstemperaturer i fjärrvärme 

En undersökning gjord i Köpenhamn tittade närmare på deras fjärrvärmenät och hur 

förändringen i framledningstemperaturen påverkar utsläppen från bränsleförbränning. 

Vid en implementering av värmepumpar och bibehållen framledningstemperatur på 

100 °C kunde de uppnå 3,6 % minskning av utsläpp. Minskades 

framledningstemperaturen till 70 °C blev utsläppen vid förbränning 15 % lägre jämfört 

med deras nuvarande framledningstemperatur. Vidare visar deras undersökning på att 

den optimala framledningstemperaturen ligger på 65 – 70 °C, då det inte krävs en så 

hög investeringskostnad som det gör vid lägre framledningstemperaturer. Samt att 

primär bränsleförbrukningen minskar med 5 – 7 % vid en framledningstemperatur på 

65 – 70 °C  (Ommen, Markussen och Elmegaard, 2016). 

Neirotti m.fl., (2019) kom även de fram till att värmepumpar kan minska 

framledningstemperaturen och på så vis minska påverkan på miljön. Miljöpåverkan 

beror helt och hållet på hur elektriciteten som används av värmepumparna produceras, 

då det sker en markant ökning i elkonsumtionen. 

I ett examens arbete utfört av Dyrlind, (2012) visade resultatet att det finns en markant 

vinstpotential i att sänka framledningstemperaturen. En lägre framledningstemperatur 

leder till minskade förluster, då det blir en mindre skillnad mellan temperaturen i 

ledningen och omgivningen. Dock minskar den maximala mängd energi som kan 

levereras samt att pumparna i systemet måste jobba hårdare då flödet behöver vara 

högre. En lägre framledningstemperatur gör även att det inte går att leverera till kunder 

som har krav på en högre framledningstemperatur.  
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Genom att sänka fjärrvärmenätets fram- och returledningstemperaturer skulle man 

kunna få tillgång till fler värmekällor som till exempel värmen från serverhallar som 

annars bara går förlorad (Manner m.fl., 2017; Averfalk och Werner, 2017). En sänkt 

fram- och returledningstemperaturer skulle även kunna minska förlusterna i 

ledningarna. Men det finns några problemområden som förhindrar möjligheten att sänka 

dessa temperaturer. Ett utav problemen är att returvattnets temperatur höjs på grund av 

by-passystem som finns i fjärrvärmenätet. Dessa by-passystem används mestadels på 

sommaren och är så kallade ”sommarventiler” (Averfalk och Werner, 2017). 

Sommarventiler används under sommaren för att leda förbi fjärrvärmen när det inte 

finns ett uppvärmningsbehov i byggnaderna. Även lågenergihus har en negativ inverkan 

på returledningstemperaturen då det är kortare perioder som husen behöver energi för 

sin uppvärmning. Det i sin tur medför att de perioder som lågenergihusen inte behöver 

energi går den rakt igenom i by-passledningen och kontaminerar returvattnet genom att 

öka temperaturen. Det blir därmed även här tydligt att det är viktigt att optimera by-

passystemen (Li m.fl., 2014).  

För att motverka att temperaturen i returvattnet kontamineras av varmare vatten 

kan ett treledningssystem byggas i fjärrvärmesystemen. Ett treledningssystem är 

uppbyggt av en framledning och två returledningar. Den ena returledningen används 

vattnet har en önskad temperatur och den andra då det är kontaminerat, de vill säga har 

en högre temperatur än önskat. Treledningssystemet är fördelaktigt då den skulle kunna 

sänka den årliga genomsnittliga returtemperaturen i fjärrvärmen. Detta system gör det 

möjligt att sänka framledningstemperaturen markant (Averfalk och Werner, 2018). 

Dock så krävs att det är kontinuerligt underhåll av fjärrvärmesystemet för att hitta, 

förebygga och åtgärda fel i systemet för att kunna minska temperaturerna i ledningarna 

(Zinko m.fl., 2005). 

Ett annat problem som Averfalk och Werner (2017) nämner om att sänka 

temperaturen i fjärrvärmeledningarna är att det inte finns tillräckligt med information 

angående fjärrvärmesystemet på förbrukarsidan. Det finns en möjlighet att fel 

temperatur på vattnet cirkulerar och inte åtgärdas under längre perioder, ibland upp till 

år. Vidare skriver de om att det sekundära cirkulationssystem som finns i flerbostadshus 

måste elimineras (Averfalk och Werner, 2017; Averfalk och Werner, 2018). Ett ökat 

krav på värmeväxlarna och radiatorerna är också ett problem, då dagens värmeväxlare 

och radiatorer är dimensionerade och skapade för högre temperaturer och är därmed 

mindre än vad som kommer att krävas i framtiden (Averfalk och Werner, 2017).  

Det finns en risk att legionella kan bildas i vattencirkulationssystem när 

temperaturen sänks. Dock kan detta åtgärdas genom att de sekundära 

cirkulationssystemen i flerbostadshus tas bort och värmeväxlingen sker direkt i 

lägenheten (Averfalk och Werner, 2017; Averfalk och Werner, 2018). Det är även en 

svårighet att hålla balansen mellan fram- och returvattnet så att temperaturerna mellan 

dem blir så stort som möjligt (Averfalk och Werner, 2017). 

En fördel med att sänka temperaturen i fjärrvärmenäten är att förlusterna och slitaget i 

fjärrvärmeledningarna minskar, men för att kunna sänka temperaturen krävs det att 

behovet av hög framledningstemperatur minskar. Genom att inte ha en metod för att 

motverka att returvattnet kontamineras av högre temperaturer kommer returvattnets 

temperatur att stiga när det är ett lägre värmebehov i nätet (Li m.fl., 2014). 

1.2.2 Rökgaskondensering 

För att öka effektiviteten i förbränningsanläggningar kan RGK installeras. RGK kan 

användas i sammanband med de flesta bränslen som avger fuktig ånga vid 
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förbränningen. På grund av dagens energipriser är det standard att installera RGK på de 

anläggningar som förbränner väterika eller fuktiga bränslen, även på mindre 

anläggningar. Idag är RGK installerad på de pannor där det är lönsamt i Sverige och det 

blir allt vanligare att RGK installeras även på industrier, så att energin i dess rökgaser 

kan utnyttjas i närliggande fjärrvärmenät. RGK kan även användas för att rena 

avgaserna mot miljöfarliga ämnen som exempelvis tungmetaller, dioxiner och 

ammoniak. Kondensatet behöver renas efteråt och ofta räcker det med att det renas 

genom en sandbädd. Dock kan läckage ske och ämnena till en viss del kan fortfarande ta 

sig ut (Naturvårdsverket, 2005).  

Rökgasens fukthalt, flöde och temperatur, samt fjärrvärmens flöde och temperatur 

genom RGK-systemet påverkar effektiviteten. När rökgasens flöde ökar så minskar 

värmeöverföringen då det blir för kort tid som rökgasen kan överföra värme till 

fjärrvärmeledningen. Genom att förlänga rören där rökgaserna färdas kan 

värmeöverföringen ökas eftersom rökgaserna har längre tid på sig att överföra sin 

energi. Ett annat effektivt sätt att öka värmeöverföringen kan vara genom att öka flödet 

av vatten genom RGK (Zhao m.fl., 2017). 

Det finns huvudsakligen tre typer av kylningsmetoder för RGK. Dessa är tubkylare, 

lamellkylare och skrubber med externvärmeväxling. I både lamellkylare och tubkylare 

sker värmeväxlingen direkt mellan fjärrvärmen och rökgasen, medan i skrubbern 

cirkulerar vattnet mellan skrubbern och den externa värmeväxlaren. Prestandan mellan 

dessa olika typer av kylare skiljer sig inte mycket, dock har skrubbern sämre 

värmeväxlingsförmåga men en högre reningsförmåga (Naturvårdsverket, 2005). 

Effektivisering av rökgaskondensering  

I RGK utvinns både energin från kondenseringen och från temperatursänkningen. 

Genom att luftfuktare installeras i kombination med RGK kan energiutvinningen ökas. 

Luftfuktaren ökar fukthalten i rökgaserna samtidigt som den sänker temperaturen och 

kondenserar rökgasen en gång extra. Det i sin tur ökar fukthalten i förbränningsluften 

som i sin tur ökar energiåtervinningen i RGK. För att kunna använda RGK krävs det att 

det finns ett sätt att kyla rökgaserna som till exempel returvattnet i fjärrvärmenät. Det 

krävs dock att temperaturen på kylvattnet ligger under 50 till 55 °C för att rökgaserna 

ska kunna kondenseras (Naturvårdsverket, 2005). 

En analys gjord av Vigants m.fl., (2015) visar att effektiviteten för RGK ökar med 0,7%  

om returtemperaturen som förses till RGK-enheten sänks med 1°C. Att RGK 

effektiviteten ökar med lägre returledningstemperatur styrker även Zhao m.fl., (2017). 

Andra förbättringsåtgärder för RGK skulle kunna vara att införa Twistedtape eller 

flänsar i röret. Twistedtape förbättrar effektiviteten hos horisontella RGK-system 

genom att den ökar turbulensen i röret. Detta i sig förbättrar 

värmeöverföringskoefficienten (Bergles, 2002; Zeynali Famileh och Abolfazli Esfahani, 

2017). Genom att använda interna flänsar i avgasrören kan denna metod öka 

värmeöverföringskoefficienten från fyra till åtta gånger den ursprungliga (Zhou m.fl., 

2013). 

Kraftverk, kraftvärmeverk och industrier använder en hel del vatten. Återvinner de 20 % 

av fukten i rökgaserna skulle de kunna bli självförsörjande när det gäller vatten. För att 

ta till vara på denna fukt samt annan energi krävs det att RGK implementeras i 

förbränningspannorna. Att öka fukthalten i rökgaserna, det vill säga att använda 

bränslen med högre fukt, kan även det öka värmeöverföringen samt öka 

vattenåtervinningen (Zhao m.fl., 2017).  
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Beräkningar av rökgaskondensering 

Verkningsgraden av förbränningen beräknas genom att energi som går ut divideras med 

energi som stoppas in. Detta tar inte i beaktning energin i vattnet som finns bundet i 

bränslet och kan på grund av det överstiga 100 % verkningsgrad (Naturvårdsverket, 

2005). 

Pahkala, (2013) utförde beräkningar om det skulle vara lönsamt att installera RGK på 

två pannor som förbränner torrflis respektive returträ. För att genomföra 

undersökningen användes två metoder.  

Den ena metoden utgick från en analys som beräknade sammansättningen av 

rökgasen. Pahkala kom då fram till att den största mängden energi frigörs när 

vattenångan i rökgaserna kondenserar. Bränslemetodens fördelar är att den inte kräver 

en panna att utföra mätningar utan att den utgår från bränslet som ska förbrännas. 

Nackdelen med metoden är att bränsleflödet måste vara känt för att kunna veta den 

totala effekten.  

Den andra metoden som tillämpades var rökgasmetoden, där ett Mollierdiagram 

användes för att få fram energiinnehållet för gasens alla tillstånd under förloppet. 

Fördelen med den andra metoden är att den grundar sig i verkliga data. Nackdelar med 

den metoden är risken för oupptäckta fel på mätutrustningen, samt att metoden 

modifierades för att kunna jämföras med föregående metod och det kan leda till 

beräkningsfel (Pahkala, 2013). 

Pahkalas rekommendation var att investera i RGK för båda pannorna.  

Lindberg har ett helt annat sätt att beräkna effekten på RGK där han startar med att 

beräkna vattenångans partialtryck. Därefter hittas mättnadstemperaturen för vattenångan 

med hjälp av dess partialtryck. Sedan beräknas energin som behövs för att kyla 

vattenångan till mättnadstemperaturen med hjälp av temperaturskillnaden mellan 

rökgasens starttemperatur och vattenångans mättnadstemperatur. Medelvärdet på 

vattenångans värmekapacitet över temperaturskillnaden och molmassan för vattnet. 

Efter det beräknas värmeväxlingen utifrån den arean på den värmeväxlandeytan, 

korrektionsfaktor beroende på värmeväxlare och den logaritmiska medeltemperaturen. 

Medeltemperaturen beräknas med medeltemperaturskillnaden på den varma sidan och 

medeltemperaturskillnaden på den kalla sidan. Nackdelen med denna metod är 

osäkerheten i beräkningarna vid låglast då det inte går att urskilja ett särskilt beteende i 

kraftvärmeverket, samt så är felkällorna i arbetet beroende på författaren själv 

(Lindberg, 2014). 

Ett examensarbete utfört av Sjölin använde sig av beräkningar utifrån 

entalpiförändringen som sker i fluiderna vid värmeöverföring. Sjölin ämnade att 

undersöka om RGK var en lönsam investering hos en panna på Nybro Energi AB. 

Resultatet av undersökningen visade att RGK var en lönsam investering (Sjölin, 2015). 

1.2.3 Sammanfattning av litteraturstudie 

Fjärrvärmen är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige idag, där mer än hälften 

av uppvärmningen sker via fjärrvärme. Det är därför är det viktig att den är så effektiv 

som möjligt (Energiföretagen, 2018a). För att öka effektiviteten i 

förbränningsanläggningar kan RGK installeras. RGK kan användas i sammanband med 

de flesta bränslen som avger fuktig ånga vid förbränningen (Naturvårdsverket, 2005).  

I studien framgår det att det är miljömässigt viktigt att sänka temperaturen i 

returledningen då detta ökar effektiviteten på RGK och att mer energi går att återvinnas 
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(Vigants m.fl., 2015; Zhao m.fl., 2017). När effektiviteten på RGK ökar, ökar även den 

mängd energi som kan återvinnas från rökgaserna. 

Fjärdegenerationens fjärrvärme, alltså nästa generation, är byggt för att hantera en lägre 

framledningstemperatur på 50 – 55 °C och en returtemperatur på 25 – 30 °C (Li m.fl., 

2014). Det finns delade meningar angående om framledningstemperaturen ska vara hög 

eller låg. Fördelar med hög framledning är mer energi vid lägre flöde kan levereras. 

Fördelar med lägre är att det blir mindre slitage i ledningarna, fler energikällor öppnas 

upp och kostnaderna minskas (Dyrlind, 2012; Ommen, Markussen och Elmegaard, 

2016; Averfalk och Werner, 2017). 

1.3 Tidigare genomförda undersökningar på Borlänges fjärrvärmenät 

Radscan Intervex AB har tidigare gjort undersökning på huruvida Borlänge-Energi ska 

investera i en utbyggnation av befintlig RGK. De undersökte även om det fanns rum för 

att öka effektuttaget i RGK med genom en liten ombyggnation. Radscan Intervex AB 

kom fram till att det nuvarande systemet kan utöka sitt flöde genom några mindre 

ombyggnationer och därmed öka flödet från 1700 m3/h till 2024 m3/h. Som följd av det 

ökar även effekten som RGK kan avge till 38 MW från det tidigare 35 MW (Radscan 

Intervex AB, 2016). 

Ett tidigare examensarbete som utfördes av Simon Strand, på Högskolan i Gävle, 

undersökte om det är lönsamt att förbereda Borlänges fjärrvärmenät inför 

fjärdegenerationen. Där framgick det att kostnaderna för ombyggnationen inför 

fjärdegenerationen, skulle öka kostnaderna med 70 % jämfört med hur de tidigare har 

byggt. Om fjärdegenerationens fjärrvärme hade implementerats skulle det vara möjligt 

att få ner returtemperaturen till så lågt som 12,5 °C och minska energikonsumtionen 

under juni, juli och augusti upp till 62,57 MWh i de lägenheter som undersöktes 

(Strandh, 2017). 

1.4 Syfte  

Syftet med den här rapporten är att undersöka hur rökgaskondenseringen och 

spetsvärmeväxlaren på KP panna P8 påverkas av förändrad fram- och 

returledningstemperatur, hur produktionskostnadsförändringarna för dessa är samt ta 

fram en modell för hur framledningstemperaturen ser ut. Det undersöks även hur 

förändring i framledningstemperaturen påverkar överföringen av energi från Borlänge 

till Falun. 

1.4.1 Frågeställningar 

• Hur förändras värmeproduktionskostnaden hos SVX vid förändrad fram- och 

returledningstemperatur i fjärrvärmenätet? 

• Vilken temperatur rekommenderas det i framledningen i fjärrvärmenätet? 

 

1.4.2 Avgränsningar 

Undersökningen rör sig enbart om RGK och SVX på KP:s panna P8. Den tar därmed 

inte hänsyn till hur RGK påverkar eller påverkas av andra delar av fjärrvärmenätet.  

Rapporten fokuserar på de ekonomiska- och tekniska aspekterna för RGK och tar 

därmed inte hänsyn till potentiella reduceringar av miljöfarliga utsläpp som sker i 

rökgaserna.  

När beräkningarna utförs så tas ej rökgasernas fukthalt eller förändring i densitet och 

specifikvärmekapacitet i beaktning. Inte heller förluster i ledningarna. 
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1.5 Förfarande 

Först identifieras syftet med rapporten. Sedan sorteras data från Borlänge-Energi 

angående RGK upp i olika format som till exempel effekt på panna P8, returtemperatur 

och flöde. 

Därefter genomförs beräkningar på SVX, RGK och kostnadsförändringar. Vidare 

presenteras resultatet från beräkningarna samt genomförs en analys av resultatet. 

Slutligen presenteras en slutsats. 
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2 Teori 

2.1 Ekvationer 

I ett liknande examensarbete undersökte Sjölin om RGK var en lönsam investering på 

Nybro Energi AB. Han använde sig av beräkningar utifrån entalpiförändringen som sker 

i fluiderna vid värmeöverföring. Som grund använde han sig av formeln som även 

återfinns i J.P Holmans bok Heat Transfer och den beräknar värmeöverföringen som 

kan ske hos fluider genom ett rör och dess väggar. Formel ser ut på följande sätt 

(Holman, 2010; Sjölin, 2015): 

 𝑃 = �̇� ∗ (𝑖1 − 𝑖2) = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇� ∗ ∆𝑇 (1) 

Utifrån föregående information och i samråd med handledare Mattias Gustafsson 

bestämdes att grundekvationen i denna rapport för att undersöka effekten på RGK är 

ekvation (2). 

 𝑃 = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇� ∗ ∆𝑇 (2) 

Enheterna för storheter presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1: Enheter för storheterna som används i beräkningarna. 

Tecken Enhet 

Cp J kg-1 °C-1 

i J kg-1 

ṁ kg s-1 

P W 

V̇ m3 s-1 

T  °C 

η - 

ρ kg m-3  

 

 

Utifrån grundekvationen utvecklas följande ekvationer. 

 𝑃𝑆𝑉𝑋 = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇� ∗ (𝑇3 − 𝑇2) (3) 

 

 𝑇2 =
𝑃𝑅𝐺𝐾

𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇�
+ 𝑇1 (4) 
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Ekvation (3) används för att beräkna effekten som används i SVX. ρ är densiteten i 

vattnet, Cp är vattnets specifikvärmekapacitet med, V̇ är volymflöde och är hur mycket 

vattenvolym som flödar genom SVX eller RGK. T1 är temperaturen på  returvattnet i 

fjärrvärmen och går in i RGK. T2 är temperaturen på vattnet mellan RGK och SVX. T3 

är temperaturen efter SVX och det är densamma som framledningstemperaturen i 

fjärrvärmenätet. 

Ekvation (4) används som hjälp för att beräkna temperaturen T2 mellan RGK och SVX. 

Ekvation (5) används för att beräkna värmekapaciteten gånger densiteten som används i 

beräkningarna. 

 
𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔

= 24ℎ ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 ∗ ∆𝑆𝑉𝑋 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 
(6) 

Ekvation (6) används för att beräkna kostnadsförändringen som sker vid förändringarna 

i fram- och returledningstemperaturerna. Den gör det genom att använda antalet timmar 

på en månad och skillnaden i effekt på SVX multiplicerat med energipriset.  

För att beräkna effekten på RGK används ekvation (7) som använder den totala effekten 

på panna P8 samt RGK:s verkningsgrad. Sambandet mellan panna P8 och RGK kan 

antas vara linjärt om fukthalten och temperaturen i rökgaserna, flödet genom RGK och 

SVX och fram- och returtemperatur hålls konstant (Radscan Intervex AB, 2016). 

 

 

 

  

 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 =
𝑃𝑅𝐺𝐾

�̇� ∗ (𝑇2 − 𝑇1)
 (5) 

 𝑃𝑅𝐺𝐾 = 𝑃𝑃8 ∗ 𝜂 (7) 
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3 Metod 

Excel har använts för att utföra dessa beräkningar då det är antaget att fler medarbetare 

på Borlänge-Energi har tillgång till och kan hantera Excel för att de ska kunna använda 

och utveckla beräkningarna och modellerna som skapats i framtiden.  

3.1 Datainsamling 

Borlänge-Energi har samlat in all data som används i den här undersökningen via deras 

styrsystem SQL-databas mellan januari 2015 till december 2018. Utrustningen som har 

använts vid mätningen är pt100 givare samt ultraljudflödesmätare. Mätutrustningen har 

en okänd mätosäkerhet men kalibreras med några års mellanrum. På grund av att 

mätosäkerheten hos mätutrustningen är okänd medför det att felmarginalen hos 

beräkningarna i den här undersökningen är av okänd storlek. 

Styrsystemet SQL-databas har loggat medelvärden för varje timme. I den här 

undersökningen har timmedeldata omvandlas till dygnsmedeldata för att kunna hitta 

trender i hur data förändras över tid. Detta på grund av att timmedeldata kan ha stora 

variationer över kort tid så det blir otydligt hur trenderna förändras. 

Det varierar kraftigt i hur många mätpunkter det finns för varje flöde, vilket medför att 

vissa punkter har ett mer reliabelt resultat. Det påverkar hur mycket som kan beräknas 

när returtemperaturen minskas till 40 °C då inte alla pannlaster har tillräckligt många 

mätpunkter för att kunna få en trend.  

All mätdata som har använts i undersökningen har levererats av Borlänge-Energi. 

Författaren kan därmed inte säkerställa eller verifiera hur data har insamlats eller om 

den har modifierats.  

3.1.1 Sortering av data 

Insamlad data analyseras för att leta efter samband eller trender och där efter 

kompletteras data med beräkningar. Analysen av data sker genom att sortera den efter 

pannlaster, flöden, temperaturer och kvoter mellan olika effekter för att hitta trender och 

samband i data. Trenderna används i beräkningarna genom att rimliga antaganden kan 

tas samt att viss del av informationen kan användas direkt.  

Data har sorterats upp efter pannlast 30 - 100 MW med 10 MW intervall. För att kunna 

få in fler mätpunkter och mer reliabelt resultat har det vid pannlasterna 30 – 100 MW 

tagits in ± 5 MW.  

Vid varje effekt har returledningstemperaturen sorterats efter två olika temperaturer: 

40 ± 2°C samt 45 ± 2°C. Anledningen till att 45 °C används är att det är 

Borlänge-Energis befintliga medianreturledningstemperatur. Sedan användes även 

40 ± 2°C grader då Borlänge-Energi önskade beräkningar på en lägre 

returledningstemperatur än den befintliga. Det finns ingen möjlighet att räkna på lägre 

temperatur än 40 °C ± 2°C då det inte finns tillräckligt med data för att ge ett reliabelt 

resultat.  

När all data ordnats efter pannlast och returtemperatur sorteras de efter flödet genom 

RGK. Detta sker likt sorteringen av pannlast, dock är detta inom varje pannlast. Flödet 

sorteras mellan 100 - 1550 m3/h med ett intervall på 50 m3/h. För att kunna få in fler 

mätpunkter har vid varje flöde tagits in ± 25 m3/h. Då har det dock blivit skillnader i 

flödesintervallet vid varje pannlast på grund av brist av historisk data. Exempel på hur 

data sorteras kan ses i Tabell 2. 
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Tabell 2: Exempel på hur data sorteras. Med en returtemperatur på 40 °C sorteras det upp i olika pannlaster, i detta 
exempel 60 och 70 MW. Därefter sorteras dessa upp i olika flöden. 

Returtemperatur 

[°C] 

Pannlast 

[MW] 

Flöde 

[m3/h] 

40 

60 

500 

550 

600 

650 

70 

500 

550 

600 

650 

45 

60 

500 

550 

600 

650 

70 

500 

550 

600 

650 

 

Efter sorteringen beräknas kvoten mellan RGK och pannlasten vid varje flöde för att få 

ut medianverkningsverkningsgraden för RGK. 

Osäkerheten i mätdata påverkar resultatet i beräkningarna. Då osäkerheten hos 

mätutrustningen är okänd blir även resultatets felmarginal okänd. 

 

3.1.2 Beräkningar 

Eftersom det krävs en hel del upprepning för att få rätta värden i beräkningarna, på 

grund av att det är flera värden som beror på varandra, har blockschemat i Figur 3 följts 

för att få fram de önskade resultaten. 
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Figur 3: Blockschema för beräkningsprocessen. Konstanterna är densiteten, specifikvärmekapaciteten, baslast och 

framledningstemperatur. Ekvationerna som används är (3), (4) och (7). Samt summering av baslast och SVX för att 

få total effekt på P8 och summering av RGK och SVX. Variablerna som ändras är flödet, RGK:s verkningsgrad och 

T2. RGK+SVX ska bli densamma som medianen under beräkningarna. 

Det första som görs är att skriva in de olika konstanterna i basfallet, dessa konstanter är 

baslast P8, värmekapaciteten gånger densiteten, Cp*ρ, och fram- och 

returledningstemperaturen, T1 och T3. Ekvationerna som sedan används för att beräkna 

är (3), (4) och (7). Samt summering av baslast och SVX för att få total effekt på P8 och 

summering av RGK och SVX. Därefter förs variablerna in och dessa är flödet, RGK:s 

verkningsgrad och T2. Sedan ska beräkningarnas RGK+SVX få samma resultat som 

basfallet. 

I följande beräkningar beräknas först ett basfall skrivet som bas i tabeller. Basfallet 

beräknas med hjälp av medianfallet där basfallet ska hålla samma returtemperatur T1 

och framledningstemperatur T3 som medianfallet. Därefter hålls densiteten och 

specifikvärmekapaciteten, Cp*ρ, baslast P8 och effekten på RGK+SVX konstant genom 

alla beräkningar utifrån medianfallet den månaden. Medianfallet skrivet som median i 

tabeller är medianvärdena för den månaden. 
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Flödet, T2 och verkningsgraden är variablerna när beräkningarna utförs. Förändras en 

utav dem så kan det leda till att de andra två också behöver förändras. 

I Figur 4 till Figur 11 kan de olika stegen för att utföra beräkningarna ses. Det som 

används som exempel är uträkningen av basfallet som sedan används som utgångspunkt 

för jämförelse. 

 

Figur 4: Konstanterna inskrivna i basfallet. 

Efter att konstanterna har skrivits in förs ekvationerna in i Excel. För att beräkna den 

totala effekten på panna P8 summeras baslasten och SVX. 

 

Figur 5: Beräkning av total effekt på P8. 

För att kunna få fram vad den totala effekten på panna P8 är krävs det att SVX 

beräknas. SVX beräknas med flödet, medianvärdet av Cp*ρ för respektive månad och 

temperaturskillnaden mellan T3 och T2. 

 

Figur 6: Beräkning av SVX. Flödet måste divideras med 3600 för att få SI-enheten så att ekvationen fungerar. 

Resultatet divideras också med 106 för att det som visas ska vara MW i stället för W. 

SVX kräver att T2 anges. För att hitta rätt T2 skapas ekvation (4) som används som 

hjälp, då den inte går att föra direkt in i uträkningarna då det sker rundgång mellan 

SVX, RGK, Effekt panna P8 och T2 om den gör det. Dock så skapas ekvationen 

separat, sedan gissas T2 fram tills den stämmer överens med den uträknade T2. 

 

Figur 7: Beräkning av T2. 

RGK behövs till beräkningarna av T2. För att få fram effekten på RGK så används 

RGK:s verkningsgrad och den totala effekten på panna P8.  

 

Figur 8: Beräkning av RGK utifrån den totala effekten på panna P8 och verkningsgraden. 
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För att beräkna RGK behöver RGK:s verkningsgrad läsas av och för att kunna veta 

vilken verkningsgrad behöver flödet anges. 

 

Figur 9: De gulmarkerade är variablerna som förändras manuellt i beräkningarna. 

När de föregående ekvationerna finns på plats kan kvoten och summan av RGK och 

SVX skrivas in och utläsas. 

 

Figur 10: Kvoten av RGK och SVX. 

 

Figur 11: Summan av RGK och SVX. 

När flödet ändras i uträkningarna kan det leda till att verkningsgraden förbättras eller 

blir sämre. Som ett resultat av detta blir det en annan temperatur, T2, som går att få ut 

efter RGK. Detta upprepas till summan av RGK + SVX stämmer överens med 

medianvärdet för dess månad. 

Dessa beräkningar har utförts med olika framledningstemperaturer. Som grund har 

temperaturer som är ± 10 °C från basfallet använts. Dock har en gräns satts vid lägsta 

framledningstemperatur på 75 °C. I de fall som effektbehovet inte möts vid denna 

framledningstemperatur har temperaturen ökats till den närmaste värde effektbehovet 

teoretiskt kan uppfyllas. Samma tillvägagångssätt har gjorts för beräkningarna när 

returledningstemperaturen minskades, skillnaden är att alla T1 utom basfallet är satt till 

40 °C. 

3.1.3 Kostnadsförändring 

För att undersöka hur kostnaden förändras med förändrad fram- och 

returledningstemperatur har energikostnaden för de berörda månaderna fastställts i 

samtal med Mathias Bjurman, handledare på Borlänge-Energi (möte, 2019-05-24) enligt 

Tabell 3. 
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Tabell 3: Kostnaderna per MWh för respektive månad. 

Månader Pris 

[SEK/MWh] 

Januari 300 

Februari 300 

Mars 275 

April 250 

Oktober 250 

November 275 

December 300 

  

Beräkningarna har sedan utförts baserat på antalet timmar på en månad, effektskillnaden 

på SVX mellan basfallet och något av de andra fallen samt priset för energi i enlighet 

med ekvation (6). 
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4 Resultat och analys 

För att kunna få fram de eftersökta svaren måste först annan information tas fram och 

användas som grund i undersökningen. Det första som tas fram är grundvärden till 

ekvationerna som densitet, specifikvärmekapacitet, baslast på P8 och RGK:s 

verkningsgrad.  

Därefter kommer resultatet av beräkningar för förändrad fram- och 

returledningstemperatur, rekommenderad framledningstemperatur och hur förändringen 

i framledningstemperatur påverkar överföringen av energi från Borlänges till Faluns 

fjärrvärmenät. 

4.1 Grund för ekvationerna 

Genom att titta på Figur 12 går det att avläsa baslasten på panna P8 som ligger på cirka 

30 MW. De avvikande punkterna, alltså att effekten går lägre än 30 MW, kan bero på 

driftstörningar, driftstopp eller störningar i mätutrustningen. Det kan även betyda att det 

saknas mätdata i den punkten och att det därför ser ut som att det inte är någon effekt på 

panna P8. Pannor på industrier stängs normalt inte av då uppstartstiden är väldigt lång. 

Detta medför även att baslasten på panna P8 inte bör understiga 30 MW i 

beräkningarna. 

 

Figur 12: Effekten på panna P8 mot utomhustemperaturen. 

Figur 13 visar att effekten på RGK ökar med ökad effekt på panna P8. Trenden som 

visas i Figur 13 används som grund för att hitta verkningsgraden för RGK. 

Det finns även här några avvikande punkter där RGK:s effekt ligger på noll. Detta beror 

troligtvis på att det är under sommaren när effektbehovet är väldigt lågt jämfört med 

resterande del av året, det kan dock även bero på mätfel eller underhåll.  
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Figur 13: Effekten som fås av RGK mot effekten på panna P8 2018. 

4.1.1 Verkningsgrad 

För att få fram RGK:s verkningsgrad har kvoten RGK/P8 beräknats för effekterna 30 - 

100 MW, samt en returtemperatur på cirka 45 °C för varje flöde. Dessa resultat visas i 

Figur 14. I Figur 14 kan det se att det tenderar att verkningsgraden minskar efter flödet 

nått en viss punkt samt när pannlasten ökas.  
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Figur 14: Medianverkningsgrad beräknad genom att ta effekten i RGK genom totala effekten på panna P8, utifrån 

flödet och olika pannlaster. Medianverkningsgraden är medianvärdet av verkningsgraden vid varje flöde, detta 

används för att motverka de extrema topparna och dalarna. 

För att göra det enklare att läsa av vad verkningsgraden är i en viss punkt har ekvationen 

för andragradenspolynom normalen för respektive effekt i Figur 14 använts. När 

resultaten av ekvationerna har nått sin högsta punkt har verkningsgraden antagits vara 

konstant efter konsultation med Mathias Bjurman, handledare på Borlänge-Energi 

(möte, 2019-05-24). Resultatet av dessa beräkningar kan ses i Figur 15 och det är dessa 

som sedan har använts i ekvationerna.  
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Figur 15: Normalen för värdena i Figur 14  för RGK beroende på flödet som går genom RGK. RGK:s verkningsgrad 

har antagits vara konstant efter den nått den högsta punkten.  

För att kunna utföra beräkningar med en returtemperatur på 40 °C har fler kurvor tagits 

fram med hjälp av historiska data. Dessa kurvor kan ses i Figur 16. 
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Figur 16: Medianverkningsgrad för olika pannlaster med returtemperaturen på 45 °C plus minus 2 °C. 

Medianverkningsgraden är medianvärdet av verkningsgraden vid varje flöde, detta används för att motverka de 

extrema topparna och dalarna. 

För att lättare kunna arbeta med informationen i Figur 16 har trendlinje med 

andragradspolynom använts resultatet blir att linjerna är utjämnade och lättare att läsas 

av. Det är antagandet att efter att RGK:s verkningsgrad har nått sitt högsta värde är 

verkningsgraden konstant när flödet stiger ytterligare. 
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Figur 17: Andragradspolynom som utjämnat linjerna i Figur 16. När värdet nått sin högsta punkt antas det att värdet 

förblir konstant med högre flöden. 

För att veta hur mycket trendlinjerna skiljer sig mot de verkliga används ett R2-värde. 

Dessa värden för polynomtrendlinjerna presenteras i Tabell 4 för 45 °C retur och i 

Tabell 5 för 40 °C. R2-värde visar hur tillförlitlig en trendlinje är och har ett värde 

mellan 0 och 1. Är trendlinjen helt tillförlitligt så är R2-värdet 1, det betyder att värdet 

på R2 ska vara så nära 1 som möjligt för att ha en tillförlitlig trendlinje. 

Tabell 4: R2-värde för de olika pannlasterna med en returtemperatur på 45 °C. 

Pannlast 

[MW] 

R2-värde 

30 0,89 

40 0,96 

50 0,99 

60 0,87 

70 0,95 

80 0,89 

90 0,92 

100 0,97 

0

5

10

15

20

25

30

35

V
er

kn
in

gs
gr

ad
 [

%
]

Flöde [m3/h]

40 MW 50 MW 60 MW 70 MW



 

24 

 

Tabell 5: R2-värde för de olika pannlasterna med en returtemperatur på 40 °C. 

Pannlast 

[MW] 

R2-värde 

40 0,99 

50 0,99 

60 0,99 

70 0,99 

 

4.1.2 Basdata 

För att jämföra beräkningarna har medianvärdet för alla månaderna tagits fram. Dessa 

kan ses i Tabell 6. 

Tabell 6: Nedan visas medianvärdet avrundat till två eller tre värdesiffror för respektive månad. 

 
P8 

[MW] 

RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

RGK+SVX 

[MW] 

RGK/SVX Flöde 

[m³/h] 

T1 

[°C] 

T2 

[°C] 

T3 

[°C] 

Tu 

[°C] 

Januari 92,0 18,6 32,5 52,1 0,57 1050 46 62 88 -2,3 

Februari 84,2 19,2 30,6 50,6 0,63 1020 45 62 85 -0,9 

Mars 66,8 14,0 14,9 29,5 0,81 670 43 62 80 1,6 

April 49,2 9,8 10,7 22,5 0,73 490 43 62 79 5,6 

Maj 41,1 0,3 0,4 0,7 0,22 6,1 45 60 78 12 

Juni 34,7 0,0 0,0 0,0 0 1,0 50 58 76 16 

Juli 38,2 0,1 5,5 8,6 0,01 230 53 55 78 19 

Augusti 33,3 0,2 5,8 9,1 0,03 220 52 59 79 16 

September 20,1 0,0 0,0 0,0 0 1,6 47 47 72 13 

Oktober 39,9 7,7 6,7 14,5 0,77 330 44 63 79 6,3 

November 58,7 14,3 21,5 37,3 0,70 830 44 61 80 2,2 

December 75,2 17,0 28,5 46,8 0,57 980 45 60 83 0,2 

Eftersom det är väldigt låg eller ingen effekt på RGK och SVX under maj till september 

har dessa tagits bort när beräkningarna utförts. Sedan har några konstanter för 

månaderna tagits fram. Specifikvärmekapaciteten och densiteten, Cp*ρ, har beräknats 

genom ekvation (5) för att få fram medianvärdet på dessa för respektivemånad. För att 

få fram baslasten för de berörda månaderna har SVX subtraherats från panna P8 för alla 

månaderna. 

Tabell 7: Densiteten gånger värmekapaciteten och baslasten som har använts i beräkningarna.  

 
Baslast P8  

[MW] 

Cp*ρ  

[J/(m3*°C)] 

Januari 59,5 3,6*106 

Februari 53,6 4,1*106 

Mars 50,9 4,1*106 

April 38,5 3,7*106 

Oktober 33,2 4,1*106 

November 37,2 3,6*106 

December 46,6 4,1*106 
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4.2 Ändrad framledningstemperatur 

Resultaten av beräkningarna för en förändrad framledningstemperatur kan ses i Tabell 8 

och Tabell 9. Basfallet är ett referensfall som används som jämförs punkt vid 

förändringarna som sker mellan de olika fallen och den beräknas utifrån medianvärdena 

i Tabell 6. Basfallet ska ha samma fram- och returledningstemperatur, baslast, 

Specifikvärmekapacitet, densitet och total effekt från RGK+SVX. Effekt P8 i basfallet 

är framtaget med baslasten från Tabell 7 adderat med SVX i Tabell 8. 

Fall 1 till 4 har samma returledningstemperatur, densitet, specifikvärmekapacitet, 

baslast och total effekt från RGK+SVX. Dock ökar eller minskar 

framledningstemperaturen, se Tabell 9, i dessa fall för att kunna se hur produktionen 

förändras. 

Tabell 8: Effekter, flöde och verkningsgraden för respektive månad. 

 
Fall Effekt P8  

[MW] 

RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

RGK/SVX RGK+SVX 

[MW] 

Flöde 

[m3/h] 

η 

Januari 

1 89 23 29 0,79 52 1 500 0,26 

2 89 23 29 0,79 52 1 310 0,26 

Bas 89 23 29 0,78 52 1 220 0,26 

3 90 22 30 0,73 52 1 040 0,25 

4 90 22 30 0,71 52 980 0,24 

Februari 

1 83 21 29 0,72 51 1 500 0,26 

2 83 21 29 0,72 51 1 280 0,26 

Bas 83 21 30 0,71 51 1 120 0,25 

3 84 20 31 0,64 51 900 0,24 

Mars 

1 66 15 14 1,06 29 810 0,23 

Bas 67 14 15 0,96 29 700 0,22 

2 69 13 17 0,76 29 550 0,18 

3 69 12 18 0,68 29 500 0,17 

April 

1 48 13 9,4 1,39 22 680 0,27 

Bas 49 12 10 1,19 22 610 0,25 

2 50 11 11 0,97 22 480 0,22 

3 51 10 13 0,74 22 420 0,19 

Oktober 

1 40 8 6,4 1,26 15 410 0,20 

Bas 40 7 7,1 1,05 15 360 0,18 

2 41 7 7,8 0,86 15 280 0,16 

3 43 5 9,4 0,55 15 250 0,12 

November 

1 59 16 22 0,72 37 1 210 0,27 

Bas 59 16 22 0,72 37 1 050 0,26 

2 60 15 23 0,65 37 820 0,24 

3 60 14 23 0,63 37 740 0,24 

December 

1 74 19 28 0,69 47 1 370 0,26 

Bas 75 19 28 0,67 47 1 080 0,25 

2 76 17 29 0,59 47 860 0,23 

3 76 17 30 0,57 47 820 0,22 

Genom att sänka framledningstemperaturen sker en kostnadsminskning i alla de fall 

som beräknades och när framledningstemperaturen ökas sker en kostnadsökning. 
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Kvoten mellan RGK och SVX sjunker även med ökad framledningstemperatur. Detta 

beror på att RGK sjunker och SVX ökar som svar för att möta effekt-kravet. 

Anledningen till att RGK sjunker beror på att verkningsgraden sjunker med minskat 

flöde. 

Tabell 9: Temperaturförändringarna som sker samt kostnadsförändringen jämfört med basfallet. 

 
Fall T1 [°C] T2 [°C] T3 [°C] Kostnadsändring 

[SEK] 

Januari 

1 46 61 80 -47 000 

2 46 63 85 -45 000 

Bas 46 64 88  

3 46 67 95 160 000 

4 46 68 98 240 000 

Februari 

1 45 58 75 -56 000 

2 45 60 80 -56 000 

Bas 45 62 85  

3 45 65 95 230 000 

Mars 

1 43 59 75 -160 000 

Bas 43 61 80  

2 43 63 90 350 000 

3 43 64 95 500 000 

April 

1 43 62 75 -160 000 

Bas 43 63 79  

2 43 66 89 210 000 

3 43 65 95 480 000 

Oktober 

1 44 61 75 -120 000 

Bas 44 62 79  

2 44 65 89 130 000 

3 44 62 95 430 000 

November 

1 44 57 75 -19 000 

Bas 44 59 80  

2 44 62 90 180 000 

3 44 64 95 240 000 

December 

1 45 57 75 -56 000 

Bas 45 60 83  

2 45 63 93 310 000 

3 45 63 95 410 000 

Om möjligheten finns att sänka framledningstemperaturen till den lägsta beräknade för 

alla de månaderna kan energikostnaden minska med cirka 620 000 SEK per år. 

Ökas framledningstemperaturen till 95 °C för alla månader ökar kostnaden med cirka 

2 500 000 SEK per år. 

4.3 Minskad returledningstemperatur 

När beräkningarna av en sänkt returledningstemperatur har genomförts har inte januari, 

februari och december tagits i beaktning. Detta beror på att det finns för lite historisk 

data om pannlaster över 70 MW med en returtemperatur på 40 °C. 

I Tabell 10 visas skillnaden mellan vad de olika fallen, fall 1 till 3, tittar på. 

Returtemperaturen i fall 1, 2 och 3 är 40 °C. Framledningstemperaturen i fall 1 är 75 °C 
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och i fall 3 95 °C. Fall 2 har samma framledningstemperatur som basfallet, 

temperaturen skiljer sig dock från månad till månad. 

Tabell 10: Temperaturförändringarna för de olika fallen. 

  Fall T1 

[°C] 

T3 

[°C] 

Mars 

Bas 43 80 

1 40 95 

2 40 80 

3 40 75 

April 

Bas 43 79 

1 40 95 

2 40 79 

3 40 75 

Oktober 

Bas 44 79 

1 40 95 

2 40 79 

3 40 75 

November 

Bas 44 80 

1 40 95 

2 40 80 

3 40 75 

Med minskad returledningstemperatur sker det en generell minskning av effekten på 

panna P8 som krävs för att möta effektbehovet. Detta beror på att effektiviteten hos 

RGK ökar med minskad returledningstemperatur och kan därför återvinna mer energi 

vid en lägre returledningstemperatur. Resultaten av beräkningarna kan ses i Tabell 11 

och Tabell 12. 

Att minska returledningstemperaturen är fördelaktigt och medför en 

generellkostnadsminskning. Under april månad stiger dock kostnaderna i fall 1 och 2. 

Denna ökning beror troligtvis på att verkningsgraden som används inte stämmer helt, då 

kostnaden borde minska och inte öka. Genom att enbart sänka 

returledningstemperaturen men behålla samma framledningstemperatur går det att 

minska kostnaderna med cirka 400 000 SEK per år baserat på de månader som är 

beräknade. 

Tabell 11: Effekterna som resulterade från beräkningarna vid 40 °C returledningstemperatur. 

  Fall Effekt 

P8 

[MW] 

RGK  

[MW] 

SVX  

[MW] 

RGK/SVX RGK+SVX 

[MW] 

Flöde 

[m3/h] 

η 

Mars 

Bas 66 14 15 0,9 29 700 0,22 

1 68 12 17 0,7 29 470 0,18 

2 65 15 15 1,0 29 650 0,23 

3 64 16 13 1,2 29 740 0,25 

April 

Bas 49 12 10 1,2 22 610 0,25 

1 52 9,3 13 0,7 22 400 0,18 

2 49 12 10 1,2 22 560 0,25 

3 48 13 9,8 1,3 22 620 0,26 

Oktober 
Bas 40 7,4 7,1 1,1 15 360 0,18 

1 41 6,4 8,1 0,8 15 230 0,16 
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2 40 7,7 6,8 1,1 15 320 0,19 

3 39 8,3 6,2 1,3 15 360 0,21 

November 

Bas 59 16 22 0,7 37 1050 0,26 

1 59 15 22 0,7 37 680 0,26 

2 58 17 21 0,8 37 940 0,29 

3 58 17 20 0,8 37 1080 0,29 

Tabell 12: Temperaturförändring och kostnadsändring för beräkningarna vid 40 °C returledningstemperatur. 

  Fall T1 

[°C] 

T2 

[°C] 

T3 

[°C] 

Kostnadsändring 

[SEK] 

Mars 

Bas 43 60,9 80 
 

1 40 63,1 95 380 000 

2 40 60,3 80 -150 000 

3 40 59,1 75 -370 000 

April 

Bas 43 62,6 79 
 

1 40 62,8 95 520 000 

2 40 61,1 79 9 000 

3 40 59,7 75 -81 000 

Oktober 

Bas 44 62,0 79 
 

1 40 64,4 95 190 000 

2 40 60,8 79 -53 000 

3 40 60,1 75 -160 000 

November 

Bas 44 59,0 80 
 

1 40 62,8 95 21 000 

2 40 58,0 80 -240 000 

3 40 55,8 75 -280 000 

Genom att kombinera 40 °C returledningstemperatur och 95 °C framledningstemperatur 

blir kostnaden för dessa månader blir cirka 1 100 000 SEK per år.  

Skulle dock framledningstemperaturen behållas men returen minska, fall 2, går det att 

minska kostnaderna med 430 000 SEK per år. Dock skulle både returtemperaturen och 

framledningstemperaturen minskas som i fall 3 blir besparingen större. 

4.4 Modellen 

Figur 18 har tagits fram för att visa vilken effekt olika framledningstemperaturer kan 

leverera. För att sedan kunna skapa en modell för vilken temperatur framledningen ska 

ha vid olika utomhustemperaturer behöver y-axeln omvandlas till utomhustemperatur. 
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Figur 18: Vilken effekt som går att få ut från RGK+SVX vid olika flöden och framledningstemperaturer. 

För att kunna få ut utomhustemperaturen har ett diagram för med historisk 

timmedeleffekt för RGK+SVX tagits fram, detta kan ses i Figur 19. 

 

Figur 19: Timmedeleffekt för RGK+SVX från data mellan 2015 och 2018. 

För att tydligare kunna se trender har timmedeldata omvandlats till dygnsmedeldata, 

resultatet av detta kan ses i Figur 20. 
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Figur 20: Dygnsmedeleffekt för RGK+SVX beroende på utomhustemperaturen. 

För att sedan kunna använda omvandlingen av effekten RGK+SVX till 

utomhustemperatur användes en trendlinje av sjätte gradens polynom i Excel, R2-värdet 

för polynomet är 0,85. När trendlinjen når sin lägsta punkt antas effekten vara konstant. 

Även antas det att effekten stiger konstant med lägre utomhustemperatur. Detta har 

tagits fram i samverkan med Mathias Bjurman, handledare på Borlänge-Energi (möte, 

2019-05-28). Utifrån detta skapades linjen i Figur 21 som används för omvandlingen av 

RGK+SVX till utomhustemperatur. 

 

Figur 21: Linjen används för att omvandla Effekt RGK+SVX till utomhustemperatur. 

Vilken framledningstemperatur som bör vara vid olika utomhustemperaturer skapades 

sedan. I Figur 22 kan man se vad framledningstemperaturen bör vara om 

energikostnaderna ska minimeras utifrån beräkningarna som skapades tidigare. 
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Figur 22: Framledningstemperaturen beroende av utomhustemperaturen för att minska energikostnaderna. 

4.5 Effekt levererad till Falun 

Om effekten som kan levereras till Falun tas i beaktning kan det leda till att 

framledningstemperaturen förändras. Maxflöde som kan gå i kulverten mellan Falun 

och Borlänge är 300 m3/h. Om beräkningarna fortsätter med en returledningstemperatur 

på 45 °C så blir resultatet av vilken energi som kan levereras vid olika 

framledningstemperaturer som i Figur 23. Max effekten som kan levereras vid en 

framledningstemperatur på 75 °C är 10 MW och vid 95 °C blir effekten 17 MW. 

 

Figur 23: Effekt som kan levereras mellan Borlänge och Falun vid en returtemperatur på 45 °C och olika 
framledningstemperaturer. 

Beräkningarna har gjorts vid olika grundeffekter på panna P8, det vill säga den effekt 

panna P8 skulle vara på utan SVX inverkan samt hur det ser ut om flödet förändras för 

att motverka effektökningen eller inte. Resultatet av beräkningar där flödet förändras 

kan ses i Tabell 13, Tabell 14 och Tabell 15. Resultatet av beräkningarna där flödet är 

konstant ses i Tabell 16, Tabell 17 och Tabell 18. 
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Tabell 13: Baslast 30 MW på panna P8 och Borlänges effektbehov på 10, 20, 30 respektive 40 MW. Effekt från RGK 
och SVX vid framledningstemperatur på 75 och 95 °C vid förändrat flöde för att motverka effektökning.  

Effektbehov 

Borlänge,  

30 MW P8 

[MW] 

75 °C 95 °C  

 RGK  

[MW] 

SVX 

[MW] 

RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

Ökning SVX 

[MW] 

10 10 10 11 17 7 

20 13 17 14 23 6 

30 15 25 16 31 6 

40 17 33 18 39 6 

Tabell 14: Baslast 50 MW på panna P8 och Borlänges effektbehov på 10, 20, 30 respektive 40 MW. Effekt från RGK 
och SVX vid framledningstemperatur på 75 och 95 °C vid förändrat flöde för att motverka effektökning. 

Effektbehov 

Borlänge, 
50 MW P8 

[MW] 

75 °C 95 °C  

 RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

Ökning SVX 

[MW] 

10 14 6 12 15 9 

20 17 13 17 20 7 

30 19 21 21 26 5 

40 21 29 23 34 6 

Tabell 15: Baslast 70 MW på panna P8 och Borlänges effektbehov på 10, 20, 30 respektive 40 MW. Effekt från RGK 
och SVX vid framledningstemperatur på 75 och 95 °C vid förändrat flöde för att motverka effektökning. 

Effektbehov 

Borlänge 
70 MW P8 

[MW] 

75 °C 95 °C  

 RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

Ökning SVX 

[MW] 

10 15 5 12 15 10 

20 21 9 17 20 11 

30 23 17 22 25 8 

40 25 25 26 31 6 

Tittar man i Tabell 13 på raden där Borlänges effektbehov är 10 MW kan man se att när 

framledningstemperaturen ökar från 75 °C till 95 °C ökar effekten på SVX med 7 MW. 

Eftersom flödet minskar för att motverka stora effektökningar, försämrar det i sig 

effektiviteten på RGK då effekten på RGK är beroende av flödet genom RGK. 

När framledningstemperaturen är 95 °C kan Falun köpa 17 MW istället för de 10 MW 

som är fallet vid 75 °C. Det betyder att för att Borlänge-Energi ska kunna sälja 17 MW 

till Falun behöver SVX öka effekten med 7 MW. 

 

 

 

 



 

33 

 

Om flödet skulle hållas konstant i de olika fallen när framledningstemperaturen ökar 

från 75 °C till 95 °C kan dessa resultat ses i Tabell 16, Tabell 17 och Tabell 18. 

 

Tabell 16: Baslast 30 MW på panna P8 och Borlänges effektbehov på 10, 20, 30 respektive 40 MW. Effekt från RGK 
och SVX vid framledningstemperatur på 75 och 95 °C vid konstant flöde mellan framledningstemperaturerna. 

Effektbehov 

Borlänge,  

30 MW P8 

[MW] 

75 °C 95 °C  

 RGK  

[MW] 

SVX 

[MW] 

RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

Ökning SVX 

[MW] 

10 10 10 13 21 11 

20 13 17 17 33 16 

30 15 25 21 47 22 

40 17 33 24 59 26 

 

Tabell 17: Baslast 50 MW på panna P8 och Borlänges effektbehov på 10, 20, 30 respektive 40 MW. Effekt från RGK 
och SVX vid framledningstemperatur på 75 och 95 °C vid konstant flöde mellan framledningstemperaturerna. 

Effektbehov 

Borlänge, 
50 MW P8 

[MW] 

75 °C 95 °C  

 RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

Ökning SVX 

[MW] 

10 14 6 15 18 12 

20 17 13 21 29 16 

30 19 21 25 42 21 

40 21 29 28 55 26 

 

Tabell 18: Baslast 70 MW på panna P8 och Borlänges effektbehov på 10, 20, 30 respektive 40 MW. Effekt från RGK 
och SVX vid framledningstemperatur på 75 och 95 °C vid konstant flöde mellan framledningstemperaturerna. 

Effektbehov 

Borlänge 
70 MW P8 

[MW] 

75 °C 95 °C  

 RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

RGK 

[MW] 

SVX 

[MW] 

Ökning SVX 

[MW] 

10 15 5 15 18 13 

20 21 9 23 27 18 

30 23 17 29 38 21 

40 25 25 33 51 26 

Om flödet hålls konstant när framledningstemperaturen ökar från 75 °C till 95 °C ökar 

andelen effekt som SVX överför ännu mer jämfört med när flödet korrigeras. För att 

kunna överföra 17 MW till Falun, kan man i Tabell 16 avläsa att när Borlänges 

effektbehov är 10 MW så ökar effekten på SVX med 11 MW. Det leder till att när flödet 

är konstant och framledningstemperaturen ökar från 75 °C till 95 °C för att 
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Borlänge-Energi ska sälja 7 MW mer till Falun köper de i detta fall in 11 MW mer från 

SVX, det är 4 MW mer än de kan sälja. 

Det framgår i Tabell 16, Tabell 17 och Tabell 18 att det bara är värt att öka 

framledningstemperaturen till 95 °C om energiproduktionskostnaderna i Falun är minst 

dubbelt så dyr som SVX:s energi. Detta då Borlänge-Energi kommer behöva köpa 

dubbelt så mycket energi på SVX än det som kan säljas till Falun. 
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5 Diskussion 

När beräkningarna har genomförts har data modifierats för att få mer överskådliga 

diagram. Exempelvis när kvoten på RGK/P8 har tagits fram användes timmedeldata, för 

få så många mätpunkter som möjligt, och medianen för att verkningsgraden för RGK 

ska bli så nära verkligheten som möjligt och inte bli påverkade av extremfallen där den 

är väldigt hög eller väldigt låg. Eftersom RGK:s verkningsgrad baseras på hur RGK har 

körts historiskt kan det vara så att den inte stämmer helt överens med vad den verkligen 

kan prestera. Detta innebär att det är svårt att veta vad maxprestandan för RGK är. Ett 

sätt att ta reda på maxprestandan skulle kunna vara att utföra ett prestandatest av RGK 

vid olika pannlaster och returtemperaturer för att få en mer exakt verkningsgrad. 

Anledningen till att verkningsgraden minskar kraftigt under vissa pannlaster vid ett 

högre flöde beror troligtvis på att det är väldigt låga utomhustemperaturer, och för att 

fortfarande kunna leverera den eftersökta energin i nätet har temperaturen i 

framledningen ökats. Vidare har för, att få så jämförbara resultat som möjligt, basdata 

används som grund i alla beräkningar. Förändringen av fjärrvärmevattnets Cp*ρ vid 

olika temperaturer antas påverka resultatet försumbart. 

Det finns variationer på effekten som RGK kan prestera vid samma pannlast vilket kan 

bero på att flödet skiljer sig, eftersom flödet har en stor inverkan på RGK:s effektivitet. 

Det är naturligt att flödet påverkar effekten från RGK. Detta visas tydligt när figurerna 

av verkningsgraden på RGK presenteras. Där går det att se att ju lägre flödet blir desto 

snabbare klingar effektiviteten på RGK av. Andra anledningar till variationer vid 

samma pannlast är att effektbehovet i fjärrvärmenätet kan se olika ut. Är effektbehovet i 

Borlänge lågt behövs därmed inte RGK köras för att effekten redan mättas av 

avfallsförbränning. Även fast energin från RGK är ”gratis” kan det finnas andra 

energikällor som ger en större ekonomisk vinst då det exempelvis går att få betalt för att 

förbränna avfall. Det kan även bero på bolaget vill maximera inkomsterna genom att 

tillverka mer el när elpriset är högt. 

När framledningstemperaturen blir högre ökar mängden energi som krävs av SVX. 

Detta på grund av att RGK inte kan leverera lika mycket energi. Att effekten från RGK 

minskar beror på att flödet måste minskas för att inte överstiga effektbehovet. Om flödet 

var densamma skulle effekten RGK+SVX öka. Detta syns tydligt vid beräkningarna av 

effekten som kan överföras till Falun. Där jämförs två fall ett där flödet minskar för att 

motverka ökningen av effekt och ett där flödet är densamma. Följden av att inte sänka 

flödet när framledningstemperaturen ökar kan vara att returtemperaturen blir högre än 

önskad då mer energi än som kommer användas produceras. 

Ökar framledningstemperaturen från medianen till 95 °C alla månaderna som har 

beräknats stiger kostnaden för energi med 2,5 miljoner per år när returtemperaturen 

hålls på samma som medianen för respektive månad. Om det är av intresse att öka 

framledningstemperaturen går det att motverka en del av energikostnadsökningen 

genom att även minska returtemperaturen. Ökas framledningstemperaturen i mars, april, 

oktober och november till 95 °C från medianframledningstemperaturen med bibehållen 

returledningstemperatur kommer kostnaden öka med cirka 1 600 000 SEK. Men skulle 

returledningen även minska till 40 °C blir kostnadsökningen cirka 1 100 000 SEK, det 

är en minskning med cirka 500 000 SEK per år.  

Skulle dock framledningstemperaturen sänkas till den lägsta möjliga för att fortfarande 

kunna leverera det eftersökta effektbehovet skulle kostnaderna minska med 600 000 

kronor, detta vid vidbehållen returledningstemperatur som den befintliga medianen.  
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Under beräkningarna av att sänka returledningstemperatur till 40 °C och bibehålla 

framledningstemperaturen minskar kostnaderna med 430 000 kronor. Detta är dock bara 

beräkningar på mars, april, oktober och november, så kostnadsminskningen bör bli 

större än det beräknade. Det finns inte tillräckligt med data för att kunna med en 

någorlunda säkerhet beräkna på pannlaster över 70 MW med returtemperaturen på 

40 °C. Då det historiskt inte körts på så låg temperatur vid många tillfällen. Troligtvis är 

fördelarna med sänkt returledningstemperatur ännu större än det som framgår i 

resultatet.  

En sänkning av fram- och returledningstemperaturen går i linje med planerna inför 

framtidens fjärrvärmenät, fjärdegenerationens fjärrvärme, som är byggt för att hantera 

en lägre framledningstemperatur på 50 – 55 °C och en returtemperatur på 25 – 30 °C. 

Det är väldigt tydligt att det går att spara mycket genom att antingen sänka fram- eller 

returledningstemperaturen. Att det sparas mer i vissa fall när returledningstemperaturen 

minskas beror troligtvis på att det sparas mer när det är högre effekter och flöden för att 

det är då som SVX går på en högre effekt. Enligt beräkningarna är det möjligt att 

minska energikostnaderna med cirka 600 000 SEK per år genom att sänka 

framledningstemperaturen till den lägsta möjliga för att leverera den önskade 

energimängden. 

I litteraturstudien framgår det att en lägre framledningstemperatur är mer gynnsamt för 

miljön då utsläppen från bränsleförbränning minskar. Vidare kan en lägre 

framledningstemperatur leda till att det blir mindre slitage på ledningarna och det blir 

mindre förluster då en mindre skillnad mellan temperaturen i ledningen och 

omgivningen uppnås. Detta kan leda till en kostnadsbesparing. 

För att minimera kostnaderna är det bästa att sänka fram- och 

returledningstemperaturerna. Dock tas det inte in hänsyn till resterande nät i detta 

resonemang då det kan vara att slutkund inte har möjlighet att utnyttja en lägre 

framledningstemperatur och då finns inte möjligheten att sänka den. Det kan finnas en 

risk att temperaturskillnaden inte är tillräckligt stor för värmeväxlarna ute hos kund för 

att få den eftersökta värmen i byggnaden. 

När effektöverföringen till Falun tas in i beaktning kan det ändra hur den optimala 

driften ser ut. Beroende på vilka bränslen som minskas i Falun genom att Borlänge för 

över energi ändrar det hur driften i Borlänge ser ut. Om andelen fossila bränslen som 

förbränns i Falun kan minskas med att Borlänge ökar sin framledningstemperatur, kan 

det vara värt det. Men hur mycket energi det är värt att köpa in över den som kan 

användas kan ej svaras på utan en närmare undersökning av Faluns fjärrvärmesystem.  

Dock borde det vara värt att öka framledningstemperaturen när skillnaden mellan SVX 

vid 75 °C och 95 °C framledningstemperatur som köps in är densamma som den som 

kommer att användas i Falun eller om den är lägre. Detta enbart om flödet minskar för 

att motverka effektökningen som sker när temperaturen i ledningen ökar. Annars så är 

det troligtvis inte gynnsamt att öka framledningstemperaturen för detta ändamål. 

Modellen som har tagits fram för hur framledningstemperaturen ser ut vid olika 

utomhustemperaturer grundar sig i att framledningstemperaturen ska vara så låg som 

möjligt. Detta minskar energikostnaderna och miljöpåverkan genom att panna P8 går på 

en lägre effekt. Samt så minskar förluster och slitage i ledningarna. Jag anser att 

modellen är den mest gynnsamma lösningen utifrån den information som framgått. 

För att genomföra beräkningarna i denna rapport skulle ett program som till exempel 

Mathematica eller MATLAB kunna användas. De programmen har olika typer 

funktioner som skulle kunna göra beräkningarna smidigare än Excel. I det här arbetet 
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har Excel dock använts för beräkningarna då fler på Borlänge-Energi ska kunna 

använda eller vidareutveckla beräkningarna. Andra beräkningsmetoder kan leda till 

andra resultat. Då det till exempel finns beräkningsmetoder som tar hänsyn till 

fukthalten i rökgaserna, som den använda metoden ej gör.  

Det har inte funnits mycket tidigare forskning om hur beräkningar av effekten på RGK 

utförts. Det har därför förlitats på att formeln och metoden som handledaren på 

Högskolan i Gävle tillgodosett stämmer för det sökta syftet. 
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6 Slutsats 

6.1 Resultat av studien 

Kostnaderna som framgår i denna rapport bör användas som en riktlinje och ej ett 

absolut värde. Genom att öka framledningstemperaturen till 95 °C ökar 

energikostnaderna med cirka 2,5 miljoner SEK per år. Det framgår i resultatet att det 

kan vara värt att öka framledningstemperaturen till 95 °C för att kunna minska värmen 

som Falun behöver producera. Då ökningen av överförd värme med 7 MW ofta 

resulterar i ett inköp av mindre energi än 7 MW då RGK täcker upp resten. Men detta är 

enbart fallet när flödet minskar för att motverka större effektökning. När flödet hålls 

konstant vid temperaturökningen ger det en ogynnsamt förhållande och är troligtvis inte 

värt ökningen. Det framgår det ej hur denna temperaturökning påverkar slitage i 

ledningarna och miljön i denna rapport. När framledningstemperaturen ökar sker en 

ökning av den totala effekten på panna P8 för att möta samma effektbehov, jämfört med 

en lägre framledningstemperatur. Detta på grund av att RGK jobbar med en lägre 

verkningsgrad. Det går att motverka 500 000 SEK per år av energikostnadsökningen om 

framledningstemperaturen ökas till 95 °C  genom att sänka returledningstemperaturen 

till 40 °C. 

Minskas framledningstemperaturen till 75 °C när utomhustemperaturen är varmare 

än -1 °C, minskar de nuvarande energikostnaderna. En minskad framledningstemperatur 

ger även minskade förluster i ledningarna, minskat slitage, minskad bränsleförbrukning 

och minskade utsläpp. Temperatursänkningen kan minska kostnaderna med 620 000 

SEK per år. 

Skulle returledningstemperaturen sänkas men framledningstemperaturen bibehållas som 

den är idag kan en kostnadsminskning på över 400 000 SEK nås. Genom att sänka både 

fram- och returledningstemperaturerna kan en kostnadssparning på över 1 miljon SEK 

per år ske. 

Förhållandet mellan RGK och SVX förändras med framledningstemperaturen på så sätt 

att ju lägre temperaturen är ju större andel av effekten kommer från RGK. När 

returledningstemperaturen sänks ökar även det andelen RGK för att möta samma 

effektbehov. 

På grund av att det är okänt i denna rapport hur Faluns värmeproduktion påverkas av 

den ökade framledningstemperaturen i Borlänges fjärrvärmenät. Samt på grund av den 

minskade energi som krävs för att leverera den sökta värmen, minskning av förluster i 

ledningarna och vinstpotentialen i att sänka temperaturen. Därför blir den 

rekommenderade framledningstemperaturen som Borlänge-Energi bör eftersträva:  

• 75 °C när utomhustemperaturen är varmare än -1 °C 

• 80 °C mellan -2 och -4 °C 

• 85 °C vid -5 °C  

• 90 °C mellan -6 och -7 °C 

• 95 °C mellan -8 och -11 °C 
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6.2 Utveckling 

För att öka noggrannheten i beräkningarna kan det behövas göra prestandatest på RGK 

så att det kan fastslås vad verkningsgraden är i stället för att använda 

medianverkningsgrad utifrån de historiska data. Det skulle även vara möjligt att 

utveckla arbetet genom att ta hänsyn till vilka bränslen som förbränns i panna P8 och 

fuktigheten i bränslena. 

För att veta vilken effekt som det är behövligt att överföra till Falun från Borlänge, eller 

tvärtom, bör en undersökning om båda dessa nät iscensättas. Vilka bränslen som 

förbränns, reningen av avgaserna och hur dessa påverkar respektive nät och miljön. 

Vid ökning av framledningstemperaturen till 95 °C bör en undersökning om huruvida 

det orsakar mer slitage och förluster i ledningarna genomföras. Även hur det påverkar 

ekonomin och miljön.  

6.3 Perspektiv 

Genom att använda RGK ökar man effektiviteten på förbränningspannor genom att 

energi som annars skulle gått förlorad används i större utsträckning. Detta kan medföra 

att det krävs mindre mängd bränsle för att nå samma energimängd inom 

fjärrvärmeledningarna. RGK kan även rena avgaserna så att mindre mängd föroreningar 

släpps ut i luften. Att industrier skulle kunna bli självförsörjande på vatten om de tar 

reda på 20 % av dess avgaser är också en stor fördel. 

Människors beteenden påverkar också hur mycket energi som produceras eftersom det 

är dessa som sätter effektkravet. Skulle människorna kunna förändra sina beteenden mer 

finns en möjlighet att minska effektförbrukningen och därmed minskas även utsläppen. 

Valet av uppvärmning påverkar utsläppen. Om fjärrvärme används i högre utsträckning 

är det lättare att rena avgaserna då förbränningen sker vid färre punkter än om 

slutkunderna förbränner bränslet hemma. 

Om industrier i större utsträckning installerar RGK och samarbetar med lokala 

energibolag bör det leda till mindre energispill, då energin i rökgaserna tas tillvara på. 

Det i sig leder till att energibolagen behöver förbränna mindre bränsle och det blir 

mindre utsläpp. 

Skulle alla fjärrvärmesystem i världen införa samarbeten med industrier så att 

spillvärme och rökgaserna tas hand om bör detta medföra en stor minskning av 

miljöpåverkan som uppvärmningen står för. Det kan även medföra att det förbränns 

mindre fossila bränslen, samt att när RGK är installerade renar de även utsläppen och 

mindre miljöfarliga ämnen släpps ut.   
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