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Förord

Föreliggande rapport är ett examensarbete på C-nivå inom ämnet energiteknik. Arbetet
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och på uppdrag av teknikkonsulten Ramböll i Gävle. Arbetet utfördes under februari och
mars 2011.
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och kunskap ovan nämnda har lagt ned och bidragit med.

Ett speciellt tack också till Roland Forsberg som med sitt engagemang och tillgänglighet
har varit värd sin vikt i guld vid några tillfällen.
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Sammanfattning

Detta examensarbete på C-nivå har genomförts i samarbete med teknikkonsulten Ramböll
i Gävle och syftar till att utreda hur man bör utforma energisystem för värme och kyla i
händelse av en relokalisation av ett antal industrier i Gävle, samt utifrån effektbehovet av
5MW att beräkna kostnader för investering och energiförluster.

Teknikkonsulten Ramböll har av beställaren Gävle Energi fått i uppdrag att utröna vilket
utav två alternativ som är bäst miljömässigt motiverat, ekonomiskt rimligt och praktiskt
genomförbart. För beställaren Gävle Energi är det av stor vikt att ligga i framkant på så
många områden som möjligt för att kunna leva upp till och helst överträffa sina kunders
förväntan. Därför ligger mycket av utredningens fokus på hur systemet som helhet
påverkar miljön. De två alternativen är att bygga en ny biobränsleeldad panna för
produktion av ånga i direkt anslutning till området eller att bygga en ångledning från det
befintliga biokraftvärmeverket Johannes.

Författarens uppgift är att hjälpa teknikkonsulten Ramböll med att analysera de två
alternativen och därefter dra slutsats och motivera vilket utav de två alternativen som är
att föredra. Utifrån det alternativ som författaren finner vara mest lämpligt går denne
vidare med att utforma systemet samt gör en noggrannare ekonomisk kalkyl.

Analysen visar att en ångledning från kraftvärmeverket Johannes är att föredra då det
både blir billigare för leverantör och konsument samt att systemet kan antas vara mer
tillförlitligt i förhållande till en ny panna. Ur miljösynpunkt är alternativet med
ångledning utav tvivel att föredra då användning av restvärme från elproduktion bidrar till
en positiv miljöpåverkan.

Författarens beräkningar visar att erforderligt massflöde är ungefär 2,15 kg/s vilket
resulterar i rördiametern av 139,7·4 mm. Med anledning av det stora tryckfall denna
ledning skulle generera har författaren valt en större dimension för ångans frameldning,
168,3·4,5 mm. Kondensatet leds tillbaka i en ledning med diametern 60,5·2,9 mm. Den
optimala isoleringstjockleken har räknats fram utifrån livscykelanalys över 20 år och 200
mm mineralullsisolering är optimalt både för framledningen av ångan och för
kondensatavledningen. Totala investeringskostnaderna beräknas bli ungefär 2 319 000 kr
och med en avans av 20 % på arbetande kapital bör energipriset för ångan bli 36 öre/kWh
exklusive skatter och avgifter.
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Abstract

This thesis work has been performed in cooperation with the technology consultant
Ramböll in Gävle and the purpose of the investigation is how to design an energy system.
The system will consist of alternatives for heating and cooling in case of a re-localization
of a number of industries in Gävle. It will also include, from the power demand of 5 MW,
calculations for costs of investments and heat losses.

The technology consultant Ramböll has from the client Gävle Energi obtained the
commissioned work to ascertain which one of two alternatives given by Gävle Energi is
to be preferred from an environmental, economic and practical point of view. For the
client Gävle Energi it is important to be able to fulfill and better exceed their costumers’
expectations. Therefore the main subject of this work lies within how the entire system
affects the environment. The two alternatives, given by Gävle Energi, is building a new
bio fuel boiler for steam production located in direct connection to the area or to build a
steam pipe from the existing combined heat- and power plant Johannes.
The author’s assignment is to help the technology consultant Ramböll to analyze the two
alternatives and then draw a conclusion and motivate which one of the two alternatives is
to be preferred. Derived from the option that the author finds most suitable, she proceeds
by designing the system and make a more thorough financial calculation.

The analysis shows that a steam pipe from the CHP Johannes is preferred because it is
both cheaper and expected to be more reliable compared to a new boiler. From the
environmental point of view a steam pipe is without doubt the best alternative since the
use of waste heat from electricity production leads to positive environmental affects.

The calculations made by the author shows that the mass flow of steam required is 2,15
kg/s which gives a pipe diameter of 139,7·4 mm. Due to pressure drop, the author
chooses a larger diameter of the pipe, 168,3·4,5 mm. The condensed water is led back
through a pipe with a diameter of 60,5·2,9 mm. The optimal thickness of insulation has
been calculated from a life cycle cost analysis of 20 years and 200 mm mineral insulation
is optimal for both the steam and the condense pipe. The investment cost for the system is
2 319 000 kr and a profit of 20 % of working capital the energy price will be 36 öre/kWh
excluding taxes and charges.
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Teckenförklaring

I det här kapitlet redovisas de symboler som använts i arbetsgången.

Beteckning

Förklaring

Enhet

A

area

m2

cp

specifik värmekapacitet

J/(kg·K)

d

karaktäristisk längd

m

h

specifik entalpi

J/kg

k

värmekonduktivitet

W/m·ºCº

L

rakrörets längd

m

ṁ

massflöde

kg/s

P

effekt

W, J/s

p

tryck

Pa, bar (1 bar = 10 000 Pa)

R

värmemotstånd

°C/W

r

radie

m

T

Celsiustemperatur

ºC

t

tid

s

u

hastighet

m/s

x

materialtjocklek

m

y

värmeöverföringskoefficient W/m2·ºC

ζ

engångsmotstånd

-

λ

friktionskoefficient

-

μ

dynamisk viskositet

kg/m·s

ρ

densitet

kg/m³

Re

Reynolds tal

-

Pr

Prandtls tal

-

Nu

Nusselts tal

-

ix

x

Innehållsförteckning

Förord ........................................................................................................................... iii
Sammanfattning ..............................................................................................................v
Abstract ....................................................................................................................... vii
Teckenförklaring ........................................................................................................... ix
Innehållsförteckning...................................................................................................... xi
1

Introduktion ............................................................................................................1
1.1

2

Bakgrund .........................................................................................................1

1.1.1

Fossila bränslen........................................................................................1

1.1.2

Kärnkraft .................................................................................................4

1.1.3

Förnyelsebara energikällor .......................................................................5

1.1.4

Framtiden.................................................................................................7

1.2

Syfte ................................................................................................................9

1.3

Avgränsningar .................................................................................................9

1.4

Projektöversikt .................................................................................................9

Teori ..................................................................................................................... 11
2.1

Tryck ............................................................................................................. 11

2.2

Ånga .............................................................................................................. 11

2.2.1

Allmänt .................................................................................................. 11

2.2.2

Värmevärde ........................................................................................... 12

2.2.3

Allmänna gaslagen ................................................................................. 13

2.2.4

Mättad ånga ........................................................................................... 14

2.2.5

Inverkan av luft och andra gaser ............................................................. 14

2.2.6

Tabeller och diagram.............................................................................. 14

2.3

Ånga- och kondensatsystem ........................................................................... 16

2.3.1

Rankinecykeln ....................................................................................... 17

2.3.2

Ångsystemet .......................................................................................... 17

2.3.3

Kondensatavledning ............................................................................... 18

2.3.4

Expansionslyror ..................................................................................... 18

2.4

Absorptionskyla ............................................................................................. 19

2.5

Värmeförsörjning av Ersboområdet ................................................................ 19

2.5.1

Alternativ 1 – ny biobränslepanna .......................................................... 19

xi

2.5.2
3

4

Alternativ 2 – ångledning från kraftvärmeverket Johannes ...................... 21

Genomförande ...................................................................................................... 23
3.1

Allmänt ......................................................................................................... 23

3.2

Beräkningar ................................................................................................... 23

3.2.1

Dimensionering av ångledningar ............................................................ 23

3.2.2

Effektförlustberäkningar ånga ................................................................ 25

3.2.3

Radiella system ...................................................................................... 26

3.2.4

Effektförlustberäkningar kondensat ........................................................ 27

3.2.5

Energiförlustberäkningar och kostnader för energiförluster..................... 28

3.2.6

Livscykelanalys ..................................................................................... 28

Resultat och diskussion ......................................................................................... 29
4.1

Energisystems komplexitet ............................................................................ 29

4.1.1

Ekonomi ................................................................................................ 30

4.1.2

Politik .................................................................................................... 30

4.2

Val av energisystem....................................................................................... 32

4.2.1

Driftstopp .............................................................................................. 33

4.2.2

I långsiktigt perspektiv ........................................................................... 34

4.2.3

Marknadsföring ..................................................................................... 34

4.2.4

Beräkningar ........................................................................................... 35

5

Slutsats ................................................................................................................. 39

6

Fortsatt arbetsgång ................................................................................................ 41

Referenser .................................................................................................................... 43
Bilaga A – Framledning ånga, dimensionerande ............................................................ 45
Bilaga B – Framledning ånga, energiförlust................................................................... 47
Bilaga C – Kondensatledning, dimensionerande ............................................................ 49
Bilaga D – Kondensatledning, energiförlust .................................................................. 51
Bilaga E – Isolering av ångledning enligt LCC .............................................................. 53
Bilaga F – Isolering av kondensatledning enligt LCC .................................................... 55
Bilaga G – Arbetande kapital ........................................................................................ 57
Bilaga H – Prislista material och arbete ......................................................................... 59
Bilaga I - Enkät Johannes .............................................................................................. 61

xii

1 Introduktion

I det här kapitlet redovisas bakgrunden till arbetet, dess syfte samt vilka avgränsningar
författaren arbetat inom. Introduktionen är viktig för läsarens vidare förståelse av arbetet
och bör därför läsas noggrant.

1.1

Bakgrund

En utav hörnstenarna i vårt moderna samhälle är utan tvivel energin. Vi använder den
dagligen och ofta utan att ens reflektera över det. Det gäller matlagning, tvätt, belysning,
uppvärmning, transporter och industriella processer. Listan kan göras oändligt lång. Vår
goda tillgång till högvärdig energi har kommit att bli ett signum för västvärlden och
människorna som befolkar den. Naturligtvis har det inte alltid varit så och är så heller inte än
idag för många människor. Men för de länder och människor som genomgått den industriella
revolutionen är det frågan om det ens finns en väg tillbaka.

1.1.1 Fossila bränslen
Starten till den industriella revolutionen finner vi i Storbritannien i början av 1600-talet och
beror på en geografisk slump. Vid denna tid minskar tillgången på ved så mycket att man blir
tvungen att hitta alternativ. Lösningen man finner är stenkol. Anledningen till att det är just i
Storbritannien som starten till användningen av fossila bränslen återfinns beror på att på de
Brittiska öarna fanns kolen mycket ytligt i berggrunden. (BBC, 2010)

Lyckan blev dock inte långvarig. Snart var den ytliga kolen slut och man blev tvungen att
söka djupare ner i berggrunden. Det dröjde inte länge innan man nått grundvattnet. Att för
hand pumpa upp vattnet var både mycket tids- och energikrävande. År1709 hittade dock
Thomas Newcomen en alternativ lösning då han uppfunnit den första fungerande
ångmaskinen. Den som fått den mesta av ångmaskinens ära är dock inte Newcomen, utan en
ung skotte som under en reparation utav en av Newcomens ångpumpar insåg att pumpen
egentligen var ganska dålig. Den unge skotten byggde sin egen förbättrade version av
Newcomens ångmaskin vilken som senare kom att helt konkurrera ut Newcomen. Den
skotske uppfinnaren var ingen mindre än James Watt och till hans ära namngavs senare
enheten för effekt, Watt. (Västerbro, 2010)
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Man insåg snart att ångmaskinen kunde användas för otaligt många fler ändamål och snart
var segelbåtarna utbyta mot ångfartyg och de första ångloken såg dagen ljus. I en värld där
man tidigare endast haft tillgång till kraft genom väderkvarnar, hästar, oxar och människor
byttes många tunga, manuella arbetsuppgifter ut mot mekaniska lösningar, främst i industrin.
Behovet av arbetskraft i form av personal minskade drastiskt vilket var ett hårt slag för
många. Dock är det samma utveckling som vi ser idag.

Nästa stora upptäckt görs i Azerbaijan i början av 1800-talet och beror även den på samma
geografiska slump som upptäckten av stenkol, substansen återfinns även här mycket ytligt i
berggrunden. Den vätska som azerbaijanerna själva använt i århundraden som hälsokur för
att bota allt från eksem till reumatism visar sig ha häpnadsväckande många fler
användningsområden. (BBC, 2010) Vätskan är råolja. Olja är en fantastisk produkt med
oändliga möjligheter. Den är vårt energitätaste bränsle, jämfört med t ex stenkol är den lätt
att hantera, transportera och distribuera.

1.1.1.1 Effekter av kolkondens
Förbränning av fossila bränslen, hädan efter kallat kolkondens, frigör förutom stora mängder
energi i form av värme också en rad oönskade restprodukter, de fossila bränslenas baksidor.
Exempel på detta är koldioxid, vilken anses vara starkt bidragande till växthuseffekten och
klimatförändringar (Florides & Christodoulides, 2009). Hur vida klimatet förändras är dock
oklart. Klimatet är ett medelvärde av det väder ett visst område brukar ha. Vädret i sin tur är
beroende av en rad olika faktorer så som temperatur, molnighet och atmosfärstryck. Att de
översvämningar, orkaner, extrema torkor samt att de stora landisarna smälter (figur 1) beror
på att en enda variabel ändrats går inte att bevisa (Trygg, 2006). Trots detta finns tydliga
indikationer på att klimatet faktiskt håller på att förändras. Under 1900-talet har den globala
medeltemperaturen stigit med 0,6ºC, varvid den största förändringen skett efter 1975
(Kellberg, 2010).

Mätningar visar att koldioxidhalten under se senaste åren stigit i lavinartad takt. Under flera
tusen år och fram till 1850-talet låg koldioxidhalten stabil på omkring 280 ppm för att år
2000 ha stigit till 370 ppm och fortfarande stiga med 1,5 ppm per år. Under 150 år hade
alltså halten stigit med 32 % varav den största ökningen de senaste 50 åren. För att finna så
hög koldioxidhalt måste vi gå tillbaka 20 miljoner år (Naturvårdsverket, Sweclim, 2003).
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Figur 1. Den ökande halten koldioxid i atmosfären förmodas vara en bidragande orsak till att de stora
landisarna smälter. (Grästorp)

Förutom att koldioxid är en kraftig växthusgas kan den också orsaka andningsproblem hos
människor och djur. Eftersom koldioxid löses lätt i vatten upptas mycket av den koldioxid
som finns i luften upp av haven.

Tyvärr är inte koldioxiden kolkondensens enda baksida. Ett icke koldioxidrelaterat problem
med kolkondens är att i kol och olja kan även andra ämnen såsom svavel finnas bundet,
vilket frigörs vid förbränningen och bidrar till så kallat surt regn vilket är ett stort problem
här i Sverige då den svenska berggrunden är mycket kalkfattig.

1.1.1.2 Peak Oil
Fossila bränslen består till största delen av kol och bildas under en ytterst långsam process.
Att ”nyproducera” olja för att täcka ett års behov (2010) tar 300 000 år och de befintliga
källorna har redan börjat sina (BBC, 2010). Det här är inget nytt faktum, tvärtom förutspådde
M. King Hubbert detta redan 1956. Hubbert hade granskat världens användning av fossila
bränslen och kunde konstatera att oavsett om det gällde en kolgruva eller en oljereserv följde
utvinningen av bränslet samma mönster. I början utvanns lite bränsle för att utvinningen
sedan skulle öka i allt raskare takt tills slutligen en inflektionspunkt nåddes och kurvan
vände till att bli konkav nedåt. Vid tiden av Hubberts studie hade inflektionspunkten för
världens kolproduktion redan uppnåtts, detta ungefär vid starten av Första Världskriget, och
Hubbert spådde samma framtid för både råolja och naturgas.
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Hubbert förklarade att en konstant produktion av en ändlig resurs är omöjlig i citatet nedan:
For any production curve of a finite resource of fixed amount, two points on the curve
are known at the outset, namely that at
and again
. The production rate will
be zero when the reference time is zero, and the rate will be zero again when the
resource is exhausted; that is to say, in the production of any resource of fixed
magnitude, the production rate must begin at zero, and the after passing through one or
several maxima, it must decline again to zero.

(Hubbert, 1956)

Hubberts lösning på den kommande energikrisen var kärnkraft, en lösning som till exempel
Sverige tillämpat.

1.1.2 Kärnkraft
Första lyckade experimentet med nukleär fission utfördes i Berlin 1938. Under andra
världskriget forskade många länder på kärnkraft med syftet att framställa kärnvapen, vilket
också lyckades. Första kommersiella kärnkraftverket uppfördes i Sellafield, England, 1956. I
Sverige var den nu mera sedan länge stängda tungvattenreaktorn, för hetvattenproduktion för
fjärrvärme, i Ågesta den första.

Kärnklyvning frigör enorma mänger energi i form av värme samt ett avfall som är starkt
radioaktivt och därför utgör livsfara för de flesta av jordens livsformer. Två allvarliga
olyckor, i Harrisburg, Pennsylvania och1979 och den betydligt allvarligare i Tjernobyl,
Ukraina sju år senare, har redan inträffat. Till dessa två kan vi förmodligen addera en
ytterligare kärnkraftsolycka, som till följd av det kraftiga jordskalvet utanför Japans kust
alldeles nyligen (11 mars 2011) inträffat i Fukushima, Japan, och som vi ännu inte kan
uppskatta vidden av. Spåren efter en kärnkraftsolycka är svåra att sudda ut, som exempel kan
vi i Sverige än idag se konsekvenserna av Tjernobylolyckan, i form av förhöjda halter av
radioaktiva ämnen i svamp, bär och vilt. Japanska strålskyddsmyndigheten klassar olyckan i
Fukushima som sju, den högsta nivån på Internationella atomenergiorganets skala och
likställs då med Tjernobylolyckan 1986. Författarens anmärkning 2011-06-16.

Andra baksidor med kärnkraften är slutförvaringen av använt bränsle. Förutom att lagren och
behållarna måste vara extremt tidsbeständiga för att hålla i minst 100 000 år måste de också
klara både istider och förändringar i jordskorpan. Om vi klarar att förmedla budskapet om
den dödliga fara som avfallet innebär till framtida livsformer kommer vi aldrig kunna
garantera. (Madsen, 2010) Det går heller inte att blunda för den miljöåverkan som själva
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framställandet av bränslet medför. Uran är ett relativt vanligt grundämne, men återfinns
sällan i särskilt stora koncentrationer i berggrunden (2,3 g/ton i medelvärde (Bolling, 2010)).
För att framställa 1 ton uran kan det krävas uppemot 1000 ton malm (Nationalencyklopedin).
Själva anrikningsprocessen är sedan både dyr och komplicerad samt lämnar stora mängder
hälsofarliga slaggprodukter efter sig. Idag står kärnkraften dessutom inför samma problem
som kolkondensen; bränslet börjar ta slut. Enligt uppskattningar finns det lättåtkomligt (0,1
% <) bränsle för ungefär 50 år till, men sedan är det ”slut”, vilket helt plockar bort
kärnkraften från listan över möjliga lösningar på energiproblemet (Bolling, 2010).

Kärnkraften är därför mycket omtvistad och i en folkomröstning 1980 beslutade svenska
folket att kärnkraften skulle avvecklas, senast år 2010. Idag, år 2011, är vi fortfarande
beroende av elen från kärnkraftverken och det finns till och med planer på nybyggnationer.
Globalt sett är kärnkraften på stark frammarsch. Nya reaktorer planeras och byggs just nu,
särskilt Kina och Ryssland gör stora satsningar.

1.1.3 Förnyelsebara energikällor
Vi är alltså tvungna att hitta nya, miljövänliga och förnyelsebara energikällor om vi ska
kunna behålla det liv och levnadsstandard som vi vant oss vid. Detta måste dessutom ske
innan oljereserverna sinat och innan uranmalmen är slut för att vår planet ska vara bebolig
för vår egen och andra befintliga livsformer.

Till förnyelsebara energikällor räknas vatten-, vind- och solenergi vilka presenteras kort
nedan. Andra förnyelsebara energikällor är t ex vågkraft.

1.1.3.1 Vattenkraft
Vattenkraftens historia går långt tillbaka i tiden. I Sverige har vi utnyttjat vattenkraft i olika
former sedan 1200-talet. På 1800-talet fick vattenkraften ett rejält uppsving i och med
motorernas och elgeneratorns intågande. Det tidigare skovelhjulet ersattes med en turbin som
kopplades till en generator, varvid elektricitet kan utvinnas. De flesta svenska
vattenkraftverk är byggda under 1950- och 1960-talet. Idag utgör vattenkraften tillsammans
med kärnkraften, basen för svensk elproduktion.

Vattenkraften är i princip helt fri från CO2-utsläpp. Dammarna som byggs för att kunna lagra
vatten ändrar vattnet från att vara strömmande till att vara stillastående, vilket påverkar de
djur och växter som lever där. Variationen i vattennivå kommer också att ändras onormalt
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mycket under ett år. Det har dessutom visat sig omöjligt att fullständigt restaurera en älv om
vattenkraftverket rivs. Ett antal svenska älvar är därför skyddade varvid vattenkraften i
Sverige betraktas som maximalt utbyggd.

1.1.3.2 Vindkraft
Vindkraftens historia går även den långt tillbaka i tiden. Redan på 700-talet användes
vertikala väderkvarnar i nuvarande Iran för att mala säd och pumpa vatten. Idag används
vindkraft i huvudsak för elproduktion. Vindkraft är i likhet med vattenkraft en effektiv
elproducent, det är teoretiskt möjligt att utvinna hela 59 % av energin (enligt Betz lag)
jämfört med kärnkraftens 30 %.

En av vindkraftens nackdelar är att det är svårt att ha en jämn produktion eftersom det inte
alltid blåser. Detta innebär att det måste finnas reglerkraft, elproduktion som är oberoende av
yttre faktorer såsom vind, som kan backa upp vindkraften när det inte blåser. Detta utgör
också en begränsning för vindkraften, det vill säga det går inte att bygga ut den mer än det
finns reglerkraft att backa upp den med.

I Sverige är motsättningarna gentemot vindkraften fortfarande stora hos folk i allmänhet. För
de flesta handlar det mest om att man inte anser att vindkraftverken är särskilt klädsamma,
för dem som bor i kraftverkens direkta närhet handlar det dessutom om det oljud som kan
skapas. En annan mer konkret begränsning med vindkraften är att eldistributionsnätet i
dagsläget har svårt att leverera vindkraftselen då variationerna i kvantitet blir större än nätet
klarar av (Georgilakis, 2008). Max 10 % vindkraftel tror man är vad det befintliga nätet
klarar av (Wizelius, 2007). För att öka den siffran krävs en utbyggnad och förnyelse av
eldistributionsnätet som beräknas kosta cirka 10 miljarder kronor. Utöver det tillkommer
cirka 15 miljarder kronor för reglering av vattenkraft (Feuk, 2009).

1.1.3.3 Solenergi
Solenergi kallas den energi kom kommer från solens strålar. Solenergi kan delas upp i
solvärme och solkraft. Solkraft är när solenergin omvandlas till elektricitet som kan lagras i
ett batteri. Solvärme innebär att solenergin används för att värma vatten för tappvattenoch/eller radiatorkretsen.

Solenergin kommer mer och mer, speciellt som ett bra alternativ för villaägare. Tidigare har
ett stort problem med solenergin varit den dåliga verkningsgraden på paneler och celler,
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tekniken blir fort bättre och bättre. Ännu är det dock inte att rekommendera att helt förlita sig
på solenergi för försörjning av både el och värme.

1.1.4 Framtiden
Det är här vi står idag. Vi är dels tvungna att städa upp efter tidigare generationers och våra
egna misstag och trångsynthet. Men vi är också tvungna att hitta nya, innovativa lösningar
och energikällor om vi vill slippa göra avkall på vår levnadsstandard. På stark frammarsch är
till exempel LNG, liquefied natural gas. LNG är ett samlingsnamn för jordgaser såsom
metangas och finns i stora mängder i Ryssland, men även jordbruk är stora producenter av
metangas. Distributionsfrågan av LNG är ännu inte helt löst då man är tvungen att kyla ner
gasen till minst -162ºC för att den ska övergå i flytande form. Ett annat gammalt beprövat
förnyelsebart bränsle är trä i olika former.

Sverige är ett land med mycket skog så detta är alltså ett bränsle som det finns en hållbar
framtid för då det är åtminstone relativt tillgängligt, lokalt producerat och förhållandevis
billigt. Det anses vara CO2-neutralt, det tar cirka 40 år för ett träd att bli avverkningsklart.
Innan energikrisen på 1970-talet ansågs spån och flis vara besvärliga och oanvändbara rester
vid förädling av träprodukter. På senare tid har det dock blivit konkurrens om denna
restprodukt, i första hand mellan producenter av spånskivor och olika energiaktörer. Det
innebär att idag tas spån och flis till vara på. Ett annat träbränsle som tidigare betraktades
som avverkningsavfall och därför blev kvar ute på hyggena är grenar, rötter och toppar
(GROT). En tredje tidigare restprodukt och problem är avfall i form av trä. Det kan vara ett
gammalt staket eller trasiga SJ-pallar, som idag tas till vara på.

Ett problem med biobränslet är att det inte på långa vägar är så energitätt som till exempel
olja. Det medför att det krävs mångdubbelt mer bränsle för att utvinna lika mycket energi.
Det innebär ökade transporter och med tanke på oljepriset idag kan det bli en dyr historia.
Det innebär att för att det ska vara ekonomiskt lönsamt att använda biobränsle så krävs det
att transporterna hålls nere. Därför har biobränslen kommit att bli ett utmärkt alternativ för
mindre anläggningar där upptagningsområdet av bränslet kan vara området runtomkring.
Många av dessa är kommunalt ägda energibolag som distribuerar fjärrvärme.
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En utav dessa är Gävle stad som försörjs med fjärrvärme från Gävle Energi. Det sker i
dagsläget i första hand med hjälp av kraftvärmeverket Johannes utmed E4 i höjd med
trafikplats Gävle Södra och spillvärme från Korsnäs pappersbruk i Bomhus. Utöver dessa
finns ett antal reservpannor som eldas antingen med olja eller med bioolja. En utav dessa är
biooljepannan Ersbo som fungerar som spetsresurs och backup för Johannes vid driftsstopp
och tillfälliga energitoppar. Figur 2 nedan visar en bild av Gävles fjärrvärmenät. Johannes
och Korsnäs finns representerade i bilden och tillsammans utgör de basen för
hetvattenproduktionen till nätet. Ersbo ligger strax nord-nordväst om Johannes.

Figur 2. Bild över Gävles fjärrvärmenät. (Gävle Energi)

Just nu byggs dock värmeverket vid Korsnäs om till att bli ett kraftvärmeverk. I och med att
denna ut- och ombyggnad blir färdig och sätts i drift anses biooljepannan Ersbo bli
överflödig som spetsresurs och anläggningen kommer därför att byggas om och i
fortsättningen endast användas som backup. I och med detta blir tomten Ersbo ”ledig”.
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Från Gävle kommuns sida finns ett intresse för denna tomt då det skulle kunna öppna upp för
relokalisation av industrier som idag är belägna närmare Gävle stads stadskärna. För att
motivera företagen att flytta krävs någon slags morot, vilket i det här fallet är tänkt att vara
billig energi. Tillgången på billig energi är i många fall direkt avgörande för ett företags
överlevnad. Då det handlar om stora mängder energi har man kommit fram till att ånga är en
bra lösning, dels också för att en del av industrierna använder ånga i sin produktion. Värme,
och eventuellt kyla i form av absorption, hoppas man därför kunna försörja området med,
med ånga. Från Gävle Energis sida finns två förslag, nämligen att man
1) bygger en ny fliseldad panna för produktion av ånga,
eller att man
2) bygger en ångledning från det befintliga kraftvärmeverket Johannes för att försörja
området.

1.2

Syfte

Syftet med projektet är att utreda vilket av de två alternativen som är att föredra och varför.
Hänsyn ska tas till vad som är ekonomiskt rimligt, miljömässigt motiverat samt rent praktiskt
genomförbart. Ett förslag av systemets utformning skall göras, likaså måste lösningar för
eventuella driftstopp beaktas.

1.3

Avgränsningar

Författaren kommer utreda vilket utav de två föreslagna alternativen som bör vara
lämpligast. Därefter kommer denna att gå vidare med endast det valda förslaget för
beräkningar och vidare utredning.

Utformning av kondensatdränering från ångan behandlas ej. Lika så har författaren inte gjort
beräkningar för expansionslyror.

1.4

Projektöversikt

I kapitel ett presenteras bakgrunden till arbetet. Vidare introduceras läsaren i syftet med
projektet som helhet samt vilka frågetecken som författaren hoppas kunna räta ut under
projektets gång. Därefter följer en genomgång av vilka avgränsningar författaren valt att
göra samt en projektöversikt.
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I kapitel två återfinns en teoridel där begreppet ånga och dess egenskaper benas ur. System
med ånga som energibärare beskrivs också här. Slutligen analyseras de två alternativen som
författaren fått att utreda.

I kapitel tre beskrivs arbetsmetoden kortfattat. Här återfinns också de ekvationer som
författaren använt.

I kapitel fyra diskuterar författaren energisystems komplexitet och parametrar som direkt
eller indirekt kommer att påverka resultatet. Analyserna av de två alternativen vägs här mot
varandra och författaren väljer vilket utav de två som denne anser är att föredra. Här
redovisas och diskuteras också de beräkningar som gjorts. I detta kapitel återfinns också ett
stycke som behandlar hur resultatet kan användas i marknadsföringssyfte.

I kapitel fem analyseras arbetet och resultaten samt att svar på frågeställningarna redovisas.

I kapitel sex ges förslag på fortsatt arbetsgång.

Därefter referenser och bilagor innehållande bland annat beräkningar.
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2 Teori

I det här kapitlet behandlas den teori som ligger till grund för arbetet och som
också är nödvändig för fortsatt förståelse. Här beskrivs ånga och dess
egenskaper samt hur system med ånga som energibärare är uppbyggda.

2.1

Tryck

Tryck anges i bar, eller ibland i Pascal. 1 bar motsvarar 100 000 Pa. När man talar om tryck
är det viktigt att veta vilket tryck som avses. Atmosfärstrycket benämns bar(a) och motsvarar
ungefär 1 bar, beroende på hur högt över havet platsen för mätningen är belägen. Övertryck
benämns bar(e) och är det extra tryck som finns t ex i ett rörsystem. Absolut tryck är
övertrycket adderat med atmosfärstrycket.

2.2

Ånga

Svensk industri står idag för ungefär två tredjedelar av Sveriges totala energianvändning. I
synnerhet papper och massa-, stål- och kemikalieindustri har energikrävande processer men
generellt alla sorters industrier. Energin som används kan vara av varierande slag beroende
på tillgång och/eller processernas karaktär. En energiform kan också omvandlas till en
annan.

Ånga är en mycket vanlig energibärare i Sverige och en utmärkt sådan. Vatten i Sverige
finns i nästan outtömliga mängder, vilket gör vatten både tillgängligt och billigt. Ånga är
också en effektiv energibärare när det handlar om mycket stora energimängder samtidigt
som den är lätt att kontrollera och distribuera i ett rörledningssystem.

2.2.1 Allmänt
Alla är mer eller mindre bekanta med hur produktion av ånga fungerar och här nedan följer
en lite mer ingående förklaring på vad som sker med hjälp av ett klassiskt exempel, en
kastrull med vatten.

Kastrullen med det kalla vattnet placeras på en kokplatta och plattan vrids på. Plattan blir
varm och enligt termodynamikens andra huvudsats, varmt går till kallt och inte tvärt om, leds
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värmen från kokplattan till kastrullgodset och sedan vidare från kastrullgodset till vattnet
med hjälp av konvektion för att utjämna temperaturdifferansen mellan kokplattan, kastrullen
och vattnet. Denna överföring fortsätter tills plattan, kastrullen och vattnet kommer i jämvikt
med varandra, det vill säga antar samma temperatur, eller tills vattnet börjar koka.

Förutsatt att experimentet utförts vid normalt atmosfärstryck är vattnet nu 100ºC och dess
temperatur kommer ej heller att stiga mer oavsett kokplattans effekt eller värmningstid. Den
energi som fortsätter att tillföras efter att vattnet uppnått koktemperatur går istället åt till att
förånga vattnet.

Ånga bildas alltid vid vattnets yta, men som i vårt exempel med kokning också som blåsor
som vandrar motströms gravitationen på grund av vattnets och ångans skillnad i densitet.

2.2.1.1 Fasomvandling
När vatten börjar koka och övergår till ånga är ett typiskt exempel på en fasomvandling, ett
annat är smältning av is. I exemplet ovan skedde fasomvandlingen med hjälp av värmning
men den kan också ske vid förändring av tryck.

Vätska har en spontan tendens att förångas. Fasta faser kan också förångas och denna
process kallas då sublimering. Detta utnyttjas till exempel vid frystorkning av mat. Den
omvända formen av sublimering är kondensation och detta ser vi i form av till exempel
rimfrost. (Beckman, Grimvall, Kjöllerström, & Sundström, 2005)

2.2.2 Värmevärde
Fluidens energiinnehåll delas upp i vätskevärme, ångbildningsvärme och
överhettningsvärme, vilka beskrivs kort nedan.

2.2.2.1 Vätskevärme
Vätskevärme är den energi som tillförs en vätska och som endast höjer dess temperatur upp
till kokpunkten. Hur mycket värme som måste tillföras för att höja en vätskas temperatur en
grad beror på trycket och i tabeller anges den som cp, specifik värmekapacitet.
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2.2.2.2 Ångbildningsvärme
Ångbildningsvärme är den energi som tillförs en vätska för att den ska omvandlas till ånga
(mättad ånga). Hur mycket energi som krävs för att förånga vattnet beror även det av trycket.
Denna energi återvinns sedan när ångan kondenserar.

2.2.2.3 Överhettningsvärme
Om energi fortsätter att tillföras mättad ångan och höjer dess temperatur till över
mättnadstemperaturen blir ångan överhettad. Överhettad ånga betraktas som torr.

2.2.3 Allmänna gaslagen
Allmänna gaslagen är den tillståndsekvation som beskriver sambandet mellan storheterna
tryck, volym och temperatur för en ideal gas, men kan appliceras på de flesta gaser med
godtagbart resultat. Teorin härrör från1660-talet och bygger på att om en av de tre
storheterna (tryck, volym, temperatur) är konstant kommer förhållandet mellan de två
kvarvarande konstanterna också att vara konstant.

På 1860-talet utvecklades teorin och man kom fram till att förhållandet mellan alla tre
storheter alltid är konstant.

Eftersom tryck och temperatur är oberoende av systemets gränser så insåg man snart att
konstanten i likhet med volymen måste vara proportionell mot dessa. Konstanten kom sedan
att betecknas vR, där v är gasens substansmängd och R den allmänna gaskonstanten. Idag
skrivs allmänna gaslagen ut som nedan;
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2.2.4 Mättad ånga
Mättad ånga är det tillstånd då det råder jämvikt mellan ångan och vattenytan, det vill säga
att lika många vattenmolekyler kondenseras som förångas. I detta läge har vattnet i
vätskeform och ångan i gasform samma temperatur. Det rådande trycket vid denna
temperatur kallas mättnadstryck.

2.2.5 Inverkan av luft och andra gaser
Luft och andra icke kondenserbara gaser har en mycket negativ inverkan på ångan som
energibärare och systemet som helhet. Värmeöverföringen försämras radikalt, ett exempel är
att 6 % luft i ångan till en varmvattenberedare försämrar beredarens effekt med hela 30 %.
Andra problem som kan uppstå är kalla zoner, minskad mängd distribuerad ånga och
korrosion. (Armaturjonsson, 1992)

2.2.6 Tabeller och diagram
För att kunna göra beräkningar på system med ånga behövs information och data om ångan i
dess olika tillstånd.

2.2.6.1 Ångbildningkurvan
Ångbildningskurvan visar förhållandet mellan den mättade ångans tryck och temperatur, det
vill säga vid vilken temperatur en vätska kokar för olika tryck (för en specifik vätska, i det
här fallet vatten). Ångbildningskurvan visar mättningstemperatur vid varje tryck. Samma
data återfinns ibland i tabellform, se 2.2.6.3 Ångtabeller.

2.2.6.2 Mollierdiagram
Mollierdiagrammet är ett tillgängligt och överskådligt verktyg när man vill se hur ångan på
verkas av olika förändringar. Ett exempel på ett Mollierdiagram visas i figur 3 nedan.
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Figur 3. Mollierdiagram. (Umeå Universitet)

2.2.6.3 Ångtabeller
Ångtabeller är ett annat verktyg som använd vid beräkningar. Vid exakta beräkningar är
tabellerna att föredra då de kraftigt minimerar risken för avläsningsfel.
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2.3

Ånga- och kondensatsystem

Ett ång- och kondensatsystem är i princip ett slutet system där vatten upphettas till ånga i en
ångpanna. Ångan leds därefter vidare i ett distributionssystem till de olika förbrukarna, som
kan vara till exempel en turbin eller en speciell process, där de kondenseras och vattnet leds
därefter tillbaka till kokaren igen (ångpannan). Kretsloppet fortsätter kontinuerligt styrt av ett
reglersystem.

Ångan kan läcka ut eller tappas ut ur systemet i olika processer men ersätts då med
motsvarande mängd vatten i matarvattentanken för att totala mängden vatten/ånga i systemet
är konstant.
I figuren 4 nedan visas ett principschema över hur ett ång- och kondensatsystem ser ut.

Figur 4. Principschema för ång- och kondensatsystem. (Armaturjonsson, 1992)
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2.3.1 Rankinecykeln
Processen ovan brukar kallas för en Rankinecykel och brukar illustreras i ett Ts-diagam och
är ett nyttigt redskap vid effektberäkningar. En ideal Rankinecykel visas i figur 5 nedan.

Figur 5. (Tpub) Rankinecykeln. I punkt 1 höjs trycket på fluiden med hjälp av en pump. I punkt 2 entrar
fluiden kokaren och temperaturen höjs till fludiens kokpunkt varvid den övergår i gasform. I punkt 3
passerar ångan turbinen. Energi utvinns i form av till exempel el och trycket sjunker. I punkt 4
kondenserar fluiden och processen börjar om. (Tpub)

2.3.2 Ångsystemet
För att minska systemets förluster, så väl de ekonomiska som de i värme, är det i regel
fördelaktigt att använda så högt tryck som möjligt i distributionsnätet. Trycket vid
förbrukningsställena bör sedan reducerad till lägst möjliga tryck som kan ge processen
tillräckligt värmeutbyte, för att systemet ska bli så lätthanterligt som möjligt ur ett
reglertekniskt perspektiv. Dock måste trycket alltid vara tillräckligt stort för att kunna göra
sig av med kondensatet. Det är också viktigt vid dimensioneringen av ångledningar att ta
hänsyn till att ånghastigheten inte blir så stor att systemet skapar oljud. Därför bör
ånghastigheten ej överstiga 30 m/s (Armaturjonsson, 1992).
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Som ovan nämns, är det viktigt att systemet är så enkelt som möjligt att reglera. Med detta
menar man reglering av temperatur och tryck, mellan vilka det finns ett bestämt samband
vilket beskrivs i avsnitt 2.2.3 Allmänna gaslagen. Dessa storheter regleras med en
reglerventil och sker i praktiken automatiskt. Eftersom reglerventilen höjer och sänker
trycket mellan maximum och minimum där även vakuum förekommer, är det viktigt att
kondensatavledaren klarar att arbeta inom detta stora spann, varvid det är viktigt att välja rätt
kondensatavledare.

2.3.3 Kondensatavledning
När mättad ånga kommer i kontakt med en yta med lägre temperatur börjar ångan
omedelbart avge värme till den kallare ytan, enligt termodynamikens andra lag. Detta sker
med bibehållet tryck och temperatur hos ångan som omvandlas åter till vatten.

När ångan avgivit sin ångbildningsvärme och omvandlats till hett kondensat måste detta
dränseras från ångrummet, utan att också ångan följer med. Effektivitet och verkningsgrad i
ett ångsystem är i mycket hög grad av hur kondensatavledningen arrangerats.

En kondensatavledare är en automatisk ventilfunktion som öppnat för kondensat, luft och
andra gaser, men stänger för ånga. Eftersom anläggningar och applikationer är mycket
varierande finns ingen universell typ av kondensatavledare som klarar alla driftfall. Det finns
därför ett antal olika avledare anpassade för olika specialfall. Det är viktigt att välja rätt typ
av avledare för bästa driftresultat.

2.3.4 Expansionslyror
Alla material utvidgas mer eller mindre av temperaturförändringar, rörsystem ej undantaget.
Längdutvidgningen mellan två fasta punkter i ett rörsystem, som i övrigt är fritt rörligt, sker
längs sammanbindningslinjen mellan punkterna. Ofta kan systemet ta upp dessa utvidgningar
i sig själv i böjar och krokar som kan finnas i systemet ”naturligt”. Finns inte dessa måste
detta åtgärdas på konstlad väg, annars riskerar rören att böjas eller i värsta fall knäckas. Detta
sker med hjälp av så kallade expansionslyror, vilka visas i figur 6 nedan.
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Figur 6. Exempel på hur en expansionslyra se ut. (Lagerstedts-Krantz)

Vid måttliga temperaturdifferenser och ej alltför stora rörsystem, kan rören vara fast
inspända. Vid långa rör, längre än 20 m, måste dock alltid utrymmen för
expansionsupptagande element beaktas. (Warfvinge, 2007)

2.4

Absorptionskyla

Absorptionskyla, en slags fjärrkyla, är ett växande fenomen i Sverige idag. Absorptionskyla
bygger inte på någon ny teknik, tvärtom faktiskt då man använder sig av en endast något
modifierad värmepump. Här är det dock inte värmen man vill åt utan kyla. Precis som i alla
andra kylprocesser förångas kylmediet vid lågt tryck och låg temperatur, skillnaden är att det
inte är el som driver processen utan värme i form av ånga eller fjärrvärme. På grund att
absorptionskylan har lägre verkningsgrad än traditionella kylmetoder är tillgången på billig
energi en viktig, ekonomisk förutsättning.

2.5

Värmeförsörjning av Ersboområdet

Nedan utreder författaren de två olika alternativ sist nämnda ålagts att utreda. Önskad effekt
är 5 MW. Vid ångans överlämningspunkt bör ångan vara så nära mättad som möjligt och ha
ett övertryck på ungefär 10 bar. Kondensatets temperatur bör vara ungefär 100ºC och ha
atmosfärstryck.

2.5.1 Alternativ 1 – ny biobränslepanna
På tomten Ersbo finns idag en biooljeeldad panna för hetvattenproduktion. Att konvertera
denna panna till produktion av ånga är dock inte aktuellt av flera anledningar. För det första
anses den vara överdrivet stor då den har en maxeffekt på 2*40 MW. Det faktum att den
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eldas med bioolja kan också komma att bli ett problem. Biooljan är å ena sidan förnyelsebar
och koldioxidneutral, vilket får anses vara mycket miljövänligt. Å andra sidan finns också
många nackdelar med bioolja. Till exempel kostar den lika mycket som vanlig mineralolja,
vilket gör den till ett dyrt alternativ. Den måste också hållas tempererad för att inte bli
förstörd. Men den största nackdelen är förmodligen att bioolja idag används i mycket liten
utsträckning och det är därför omöjligt att garantera dess tillgång. (Björnwall, 2010)

Så om alternativet att bygga en ny panna för att försörja industrierna visar sig vara det bästa
kommer det vara frågan om en helt ny panna som kommer eldas med flis, i likhet med
Johannes. Denna panna skulle komma att få en maxeffekt på 5 MW.

2.5.1.1 Ekonomisk aspekt
Det är svårt att hitta lämpliga referensobjekt för att uppskatta vad en nybyggnation av en
fliseldad biobränslepanna kan tänkas kosta då förutsättningarna för pannorna är helt unika.
Ett rimligt antagande som författaren i samråd med sin tekniska handledare på Ramböll har
gjort är att med de förutsättningar som finns för det här specifika faller är att en ny panna bör
kosta omkring 35 miljoner kronor totalt.

Att uppskatta vad en ny panna kan komma att kosta i drift är enklare. En nästintill exakt lika
panna som den som är tänkt finns i Ockelbo. Efter kontakt med Bionär som äger pannan har
författaren fått veta att den pannan kostar 60 öre/kWh (exkl. skatter och avgifter) ut till kund
(Rosenkvist, 2011) och förmodligen skulle priset bli ungefär det samma om en ny panna för
ångproduktion byggdes.

2.5.1.2 Miljögrundad aspekt
Ur miljösynpunkt är alternativ 1, en ny panna, en bra lösning. Själva upprättandet av pannan
kommer att innebära vissa lokala miljöpåverkningar naturligtvis, så som tillfälligt stör djuroch fågelliv, punktutsläpp med mera. Själva driften av pannan kommer att vara i stort sett
koldioxidneutral då bränslet som kommer att användas är förnyelsebart. Transporterna av
bränslet är ur miljösynpunkt den enda riktiga nackdelen, då energivärdet i flis och bark är
långt lägre än i till exempel olja. Det krävs 11 gånger mer bränsle gentemot om olja används,
vilket innebär 11 gånger fler transporter. (Björnwall, 2010) I gengälld så är dessa transporter
mycket kortare än om olja från till exempel Saudiarabien skulle användas.
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2.5.1.3 Praktiskt/genomförandemässig aspekt
En fördel med alternativ 1 är att industriområdet Ersbo inte kommer att påverkas av
planerade och oplanerad driftstopp på Johannes. En backup måste dock finnas i alla fall i
händelse av driftstopp på den egna pannan.

En stor nackdel med att bygga en ny panna för att försörja området med ånga är att den
pannan kommer att dimensioneras för hur behovet ser ut idag. Detta innebär att expansion av
området kan bli onödigt komplicerad och dyr, då den kommer att kräva att pannan antingen
byggs om eller byts ut alternativt att andra energikällor måste användas.

2.5.2 Alternativ 2 – ångledning från kraftvärmeverket Johannes
En ångledning från Johannes är det andra av de två förslagen. Denna ledning skulle bli cirka
1100 m lång och ovan mark, något som teknikkonsulten Ramböll i ett tidigare liknande
projekt kommit fram till är den bästa lösningen. Detta på grund av att det blir möjligt att
uppnå den rekommenderade lutningen på ledningen på 0,5 % vilket blir 5,5 m för hela
sträckan. (Spirax Sarco AB, 1990) Ledningen är möjlig att dra ”rakt på” vilket är kan vara en
fördel.

2.5.2.1 Ekonomisk aspekt
Att använda Johannes har flera ekonomiska fördelar. Eftersom det innebär att pannan får en
jämnare och större last slits den mindre och bränsleeffektiviteten blir högre.
Rökgaskondensatorn kan vara i drift oftare. Det innebär också att turbinen Olga som
producerar elektricitet kan användas i högre grad vilket Gävle Energi kan tjäna mycket
pengar på då el är dyrare än värme.

En byggnation av en ledning är ett mycket billigare alternativ än att bygga en ny flispanna då
det systemet i princip endast består av rör och isolering. Enligt Gävle Energis egna uppgifter
kostar ångan från Johannes 29 öre/kWh i produktion, vilket är billigt. Beroende på vad
ångledningen skulle kosta att bygga skulle priset för energin sättas. Förmodligen skulle
energin kosta under 40 öre/kWh (exkl. skatter och avgifter).
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2.5.2.2 Miljögrundad aspekt
Ur miljösynpunkt är en ångledning ett bra alternativ. Åverkan på den lokala naturen är liten.
En jämnare last på Johannes är också bra ur miljösynpunkt. Johannes eldas med en 96 %
biobränsleblandning (Gävle Energi) vilket är ovanligt bra i jämförelse med andra, liknande
pannor. Den risk som finns med att koppla på en så pass stor abonnent som ett
industriområde är att biobränsleandelen i bränsleblandningen sjunker. Detta innebär då
indirekt att den nya abonnenten får sin energi från icke förnyelsebara källor så som olja,
vilket inte är att sträva efter.

2.5.2.3 Praktisk/genomförandemässig aspekt
Att elda på ett ställa istället för flera är praktiskt då det kräver mindre transport av bränsle.
Att välja att använda den befintliga pannan Johannes innebär också att det blir lätt att koppla
på fler abonnenter utan att taket för hur stor effekt som kan levereras nås.
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3 Genomförande

I det här kapitlet beskrivs arbetsgången och de ekvationer som använts helt kortfattat.

3.1

Allmänt

Författaren har genom handledare, litteratur, artiklar och kontaktpersoner förskansat sig den
teoretiska referensram som krävdes för att utföra arbetet.

Uppgifter angående kraftvärmeverket Johannes och turbinen Olga har Gävle Energis
personal bistått författaren med.

Kostnader för rör och isolering har författaren fått från diverse underentreprenörer.
Arbetskostnader, omkostnader samt omkostnader för underentreprenad har författaren fått
från teknikkonsulten Ramböll.

3.2

Beräkningar

Alla ekvationer är hämtade ut J. P. Holmans bok ”Heat transfer”, som återfinns bland
referenserna, om inte annat anges.

Den dimensionerande effekten har räknats fram vid extrem utomhustemperatur av -30ºC och
vid full storm (vindhastighet 25 m/s). Förväntade årliga energiförluster har räknats fram vid
Gävles normalårstemperatur 5ºC och en svag vind av 2 m/s.

3.2.1 Dimensionering av ångledningar
Det är viktigt att rörledningarna i ett ångsystem är rätt dimensionerade framförallt med tanke
på säkerhet men också med tanke på systemets funktion och driftsekonomi. Generellt kan
man säga att klena ledningar ger stora tryckfall vilket blir ett problem vid förbrukaren.
Grövre ledningar har dyrare installationskostnader och värmeförlusterna genom rör och
isolering kan bli onödigt stora men medför också en risk att ångan kondenserar, vilket
genererar i ett massivt tryckfall.
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Två metoder används vid dimensionering av ångledningar; dimensionering efter hastighet
och dimensionering efter tryckfall.

3.2.1.1 Dimensionering efter hastighet
Denna dimensioneringsmetod används i första hand vid kortare rörledningar i nära
anslutning till förbrukaren. Denna metod kan också ge ett riktvärde för rörledningar i
allmänhet. (Armaturjonsson, 1992)

Den rekommenderade maximala strömningshastigheten för mättad ånga är 30 m/s och
dimensioneringen sker enligt formeln nedan:

[m]

ekvation 1

3.2.1.2 Dimensionering efter tryckfall
Dimensionering efter tryckfall (Armaturjonsson, 1992) är den vanliga metoden och
beräkningen sker enligt formeln nedan:

[bar]

ekvation 2

3.2.1.3 Isolering
För att minska värmeförlusterna till omgivningen är det viktigt att isolera ångledningar. Den
kritiska isoleringstjockleken är kvoten mellan rörets och isoleringens totala
värmekonduktivitet, k, och (yttre) mediets konvektionsöverföringskofficient, y.

[m]
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ekvation 3

3.2.2 Effektförlustberäkningar ånga
Så fort det finns en skillnad i temperatur kommer energi överföras från det varma till det
kallare för att utjämna skillnaden. Energi kommer således att ledas från den varma ångan
genom isoleringen för att värma omgivningen. Det är viktigt att dessa värmeförluster inte
tillåts bli för stora då de i värsta fall kan orsaka att mycket ånga kondenseras vilket i sin tur
genererar i ett stort tryckfall i systemet.

Ett sätt att beskriva värmeeffektförlusterna är att skillnaden mellan ångans temperatur och
den omgivande temperaturen divideras med summan av värmemotstånden.

[W]

ekvation 4

I figur 7 nedan beskrivs materials värmemotstånd på samma sätt som resistans i ellära.

Figur 7. Värmemotstånd. (Nilsson, 2008)

Värmeeffektförlusterna från röret kan också beskrivas genom att multiplicera ångans
entalpiskillnad mellan när den precis lämnar kokaren och när den når förbrukaren med
massflödet.

[W]

ekvation 5

Med samma ekvation beskrivs även den levererade effekten men här är entalpiskillnaden
mellan ångans entalpi före kondensering och kondensatets entalpi. Utifrån dessa två
förhållanden är det enkelt att räkna fram vilket massflöde som krävs för att leverera önskad
effekt.
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3.2.3 Radiella system
Värmemotstånden för radiella system beräknas enligt formeln nedan.

3.2.3.1 Konvektion
Konvektion är värmeledning på grund av strömmande medium, så som ånga, vatten och luft.
Värmemotståndet som konvektionen utgör är i regel litet och beräknas genom att inversen av
värmeöverföringskoefficienten y multipliceras med mediets avströmningsarea A.

[ºC/W]

ekvation 6

3.2.3.2 Nusselts tal
För att beräkna värmeöverföringskoefficienten y används det dimensionslösa talet Nusselts
tal som beskriver förhållandet mellan den konvektiva och den konduktiva
värmeöverföringsförmågan.

[-]

ekvation 7

Nusselts tal kan också beräknas på en rad andra sätt beroende på situation. För forcerad
strömning över cylinder ser formeln ut som nedan där C = 0,0266 och n = 0,805 för
Reynolds tal mellan 40 000 och 400 000.

[-]

ekvation 8

Nusselts tal för forcerad rörströmning beräknas enlig nedan och är giltig för Prandtls tal
mellan 0,5 och 1,5 samt för Reynolds tal mellan 10 000 och 5 000 000.

[-]
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ekvation 9

3.2.3.3 Reynolds tal
Reynolds tal berättar huruvida en fluids strömning är av laminär eller turbulent karaktär. För
Reynoldstal lägre än 2 300 i rör anses strömningen vara laminär. För Reynoldstal mellan
2 300 och 4 000 i rör beror strömningens karaktär på friktionen i röret. För Reynoldstal
högre än 4 000 i rör betraktas strömningen alltid vara turbulent. Reynolds tal beräknas
genom ekvation 10 nedan. (Holman, 2010)

[-]

ekvation 10

3.2.3.4 Prandtls tal
Prandtls tal beskriver förhållandet mellan det hastighetsberoende och det temperaturberoende
tjockleken på gränsskiktet och beräknas enligt nedan.
[-]

ekvation 11

3.2.3.5 Konduktion
De konduktiva värmeförlusterna är de förluster som genereras av materialets
ledningsförmåga. Materialet förmåga, eller ibland oförmåga, att leda värme beräknas genom
att materialets tjocklek divideras med materialets värmekonduktivitet.

[ºC/W]

ekvation 12

3.2.4 Effektförlustberäkningar kondensat
Värmeförlustberäkningarna för kondensatet sker på samma sätt som
värmeförlustberäkningarna för mättad ånga med skillnaden att hos kondensatet är det
temperaturen som varierar och inte entalpin.

Formlerna för att beskriva effektförlusterna av kondensatet följer nedan.

[kW]

ekvation 13

[kW]

ekvation 14
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3.2.5 Energiförlustberäkningar och kostnader för energiförluster
För att beräkna energiförlusterna multipliceras effektförlusterna P med en tid, vanligen
timmar. För att beräkna kostnaderna för förlusterna multipliceras energiförlusterna med
energipriset.

3.2.6 Livscykelanalys
Med nuvärdesmetoden räknas alla årligen återkommande kostnader tillbaka till år 0
(investeringstidpunkten) med hjälp av nusummefaktorer och summeras över byggnadens
hela livslängd. Nusummefaktorns storlek är beroende av kalkylperiodens längd, vald
kalkylränta och energiprisökning. Kalkylräntan kan ses som ett mått på hur mycket som
måste betalas för att disponera pengarna till de årliga energikostnaderna. En nusummetabell
visas i figur 8.

Den totala livskostnaden (LCC) kan definieras som:

LCC = Investering + Energikostnad + Underhållskostnad +
Miljöbelastningskostnad - Restvärde

Figur 8. Nuvärdesfaktor. (Swedisol, 2004)
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4 Resultat och diskussion

I det här kapitlet diskuteras energisystems komplexitet och svårigheten att hitta rätt
samtidigt som alal viktiga parametrar beaktas. Två av dessa, ekonomi och politik, utreds
speciellt. Därefter avgör författaren vilken utav de två alternativen, som utreddes i det
föregående kapitlet, som bör tillämpas. Efter det följer ett förslag på hur Gävle energi kan
använda beslutet i sin marknadsföring. Därefter resultat och beräkningar.

4.1

Energisystems komplexitet

Energisystem är komplexa och påverkas av en rad olika parametrar som i sin tur beror av
varandra. Att med säkerhet säga vilket energisystem som passar bäst på en geografisk plats,
för en särskild process med sina egna speciella förutsättningar är mycket, mycket svårt och
beror också på vad man anser vara viktigast. Det är inte säkert att samma design av
energisystem är att föredra beroende på om man avser att minska bränsleanvändningen som
att finna den mest effektiva processen eller minimera utsläpp (Franco & Salza, 2011). Att
bygga stabila energisystem som är robusta i en tid när mycket kan förändras på kort tid är
därför en stor utmaning och bör på inget sätt underskattas.

Ett fiktivt exempel skulle kunna vara att Gävle kommun bestämmer sig för att man vill vara
miljömedvetna och satsar på att försöka spara energi. Man beslutar sig därför för att sänka
inomhustemperaturen med 1ºC i alla sina lokaler (skolor, äldreboenden med flera). Eftersom
de flesta av kommunens lokaler är anslutna till Gävle Energis fjärrvärmenät och på det sättet
försörjs med värme kommer det att innebära att Gävle Energi kommer att behöva elda
mindre i sina värme- och kraftvärmeverk. Direkt tänker nog de flesta att det här är en positiv
effekt eftersom det innebär att en bränslebesparing. Men en minskad last på ett
kraftvärmeverk innebär förutom en minskad värmeproduktion och en minskad elproduktion
då dessa två energiformer är produkter av samma process. Eftersom elanvändningen inte
minskat innebär det att den el som saknas måste köpas in utifrån, kanske
kolkondensproducerad el från kontinenten. Med den vetskapen är det förmodligen inte en
miljösmart åtgärd att sänka inomhustemperaturen, såvida det inte sker i samband med
eleffektiviseringsåtgärder.
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4.1.1 Ekonomi
Ekonomin är i de flesta fall en avgörande parameter. Det faktum att den är det och måste
vara det, kan ibland utgöra problem. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att motivera och
genomföra en lösning som inte samtidigt är ekonomiskt lönsam.

Spillvärmen från Korsnäs pappersbruk är ett utmärkt exempel. Spillvärmen finns alltid,
oavsett om man väljer att använda den eller ej. Under två månader av sommaren är
värmebehovet i Gävle stad mindre än värmeverkens lägsta möjliga last. Då har man valt att
istället för att producera egen värme för 29 öre/kWh, köpa in spillvärme från Korsnäs för 8
öre/kWh. Ur ekonomisk synvinkel är allt annat förkastligt.

Detta medför att det för Gävle Energi är ekonomiskt försvarbart att ha en anläggning som
bara är lönsam tio av årets tolv månader, vilket egentligen inte är optimalt. Naturligtvis är det
bra att energi som annars bara går till spillo kommer till användning. Å andra sidan är
anledningen till att spillvärmen överhuvudtaget existerar att pappersbruket har processer med
dålig effektivitet eftersom förlusterna är så stora. Men så länge som spillvärmen har en
köpare är det inte ekonomiskt motiverat för Korsnäs att effektivisera sina processer, vilket i
sin tur sliter onödigt mycket på jordens resurser. Resultatet blir ett slags moment 22 där alla
inblandade parter nöjer sig med andra pris.

4.1.2 Politik
Politiker står ofta inför liknande dilemman som energisystemingenjörerna, det är helt enkelt
för många fria variabler att ta hänsyn till för att det ska vara praktiskt möjligt att finna en
lösning som är ”rätt” eller ”bäst” ur alla synvinklar. I politiken är det precis som i det privata
viktigt att vårda relationer, till andra länder, fackförbund, industrier med flera.

Ett högst aktuellt exempel på detta som inte är helt irrelevant är förhållandet världens
stadschefer haft till Libyens diktator Muammar Khadaffi. Libyen är ett land med mycket
olja, olja som många länder och i synnerhet Italien, är direkt beroende av. Att Khaddafi är
högsta chef i en diktatur är inget som uppdagats under de senaste veckornas uppror för
Berlusconi och hans regering, däremot är det något man tidigare valt att blunda för det
faktumet av den anledningen att en god relation länderna emellan är nödvändig för att Italien
ska kunna säkerhetsställa att de får köpa Libyens olja.
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På tal om industrier och andra viktiga näringar som ett land har är det viktigt att lagar och
bestämmelser inte gör det omöjligt för dessa att operera. Det kan gälla en produkt vars
exportinkomster är absolut nödvändiga eller arbetstillfällen som inte får försvinna. Detta kan
ibland göra det svårt eller helt omöjliggöra det beslut som man annars skulle anse vara det
bästa.

Kinas kolanvändning är ett bra exempel. Kina har en berggrund som lokalt är mycket rik på
stenkol vilket man vetat i århundraden. Problemet har fram tills idag varit hur man på ett
effektivt sätt skulle distribuera kolen utan att den skulle bli för dyr för konsumenten då den
bryts i Kinas mindre befolkade delar. Detta har lett till att kolen inte använts som energikälla
den rika tillgången till trots. Idag finns motorvägar som går genom hela Kina, vilka har löst
distributionsproblemet. Kina är därför idag världens största producent och konsument av
stenkol.

Samtidigt kan man tycka att i och med det vi vet idag om kolkondensens konsekvenser borde
handla annorlunda. Tyvärr är det inte alltid så då politiska beslut om att premiera kolen gör
att den blir billig för konsumenten jämfört med andra bränslen.

I Sverige har vi ett liknade scenario, fast här är det kärnkraften som premieras. Enligt svensk
lagstiftning slipper kraftverk som använder bränsle för endast elproduktion bränsleskatt för
sina förluster, medan värme från kraftvärmeverk beskattas. Detta innebär att kärnkraftverk
som har ungefär 70 % förluster inte beskattas för dessa, medan den resurshushållning som
kraftvärmeverken tillämpar, i och med att deras förluster används för att värma hus,
beskattas och avgiftsbeläggs.

Professor Björn Karlsson vid Linköpings Universitet beskriver träffsäkert detta i en
jämförelse med avfallshantering i citatet nedan:
”Skulle vi överföra detta synsätt till avfallshantering skulle det vara fritt att deponera
avfall, medan källsortering och återvinning av material skulle beskattas. Vi kan se det
absurda med principen när liknelsen används, men vi har varit tvingade att acceptera
den för svenska kraftvärmeverk under årtionden. Detta absurda synsätt måste ändras
när vi ska minska växthuseffekten.”

(Karlsson, 2010)
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4.2

Val av energisystem

Som beskrivs tidigare i detta kapitel är det svårt att säga med hundraprocentig säkerhet att ett
energisystem är bättre en ett annat. Det är också svårt att veta hur ett energisystem som
utformas idag kommer att stå sig om 10, 20 eller 50 år. Men utifrån de fakta som författaren
haft tillgängligt och lyckats söka reda på under arbetes gång har denne kommit fram till ett
resultat.

Författaren anser att alternativ 2, att bygga en ångledning från kraftvärmeverket Johannes, är
att föredra.

Rent ekonomiskt är det en billigare lösning. Att elda på ett ställe istället för flera innebär
minskade transporter och en bättre bränsleeffektivitet. Med bättre bränsleeffektivitet menas
att i förhållande till bränslets energiinnehåll är möjligt att utvinna och omvandla så mycket
som möjligt till nyttig energi. Bättre bränsleeffektivitet spar bränsle, vilket minskar
transporterna vilket i sin tur både spar pengar och bidrar till mindre påfrestningar på miljön.
Att elda på fler ställen än ett skulle förmodligen också innebära att man blir tvungen att
anställa fler personal.

Ur miljösynpunkt är åter igen bränsleeffektiviteten ett argument till varför alternativ 2 är att
föredra. Den avgörande faktorn är dock hur alternativ 1 respektive alternativ 2 påverkar
miljön i ett globalt respektive lokalt perspektiv. Alternativ 1 har varken en positiv eller
negativ påverkan på miljön utan är helt CO2-neutralt. Alternativ 2 är i likhet med alternativ 1
helt CO2-neutralt i ett lokalt perspektiv, men kan antas minska CO2-utsläppen globalt då den
”gröna” elen som samtidigt produceras konkurrerar ut kolkondensproducerad el. Detta
illustreras nedan i figur 9. De svarta staplarna i diagrammet representerar miljöpåverkan
lokalt vid utsläppspunkten och där all el betraktas som koldioxidfri. De röda staplarna
representerar hur utsläppen påverkar miljön globalt och där all el betraktas som kolkondens.
Det innebär till exempel att ett oljeeldat kraftvärmeverk ger en stor lokal miljöpåverkan, men
ur ett globalt perspektiv genererar det i en positiv miljöeffekt då el som produceras i
samband med att värmen från processen tas till vara på konkurerar ut el från ett kraftverk
som endast utvinner elen.
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Nettoutsläpp av koldioxid för olika bränslen och tekniklösningar,
när kolkondens är marginell elproduktion i det gemensamma europeiska elsystemet
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Figur 9. Nettoutsläpp av koldioxid för olika bränslen och tekniklösningar, när kolkondens är marginell
elproduktion i det gemensamma europeiska elsystemet. (Karlsson, 2010)

Rent praktiskt bör också alternativ 2, ångledning från Johannes, vara att föredra. Man slipper
anställa fler personal, slipper bereda mark för ny panna och bränslelagring och då Johannes
är en inkörd panna med 98 % tillänglighet vara tämligen säker på att anläggningen kommer
att fungera bra. (Hollko, 2011)

4.2.1 Driftstopp
Driftstopp på Johannes sker ibland och i händelse av detta krävs en backup. Detta skulle man
ha behövt i alla fall då en driftstörning på en ny panna orsakat samma problem. Att använda
Ersbo som backup är inget alternativ då det endast är en hetvattenpanna som saknar ångdom.
Författaren har varit i kontakt med driftansvariga för Johannes och enligt denna så har man
ungefär två planerade driftstopp om år á 36 h och ett oplanerat driftstopp om år á 36 h. Det
handlar alltså om totalt ungefär 4,5 dygn om år plus de två månader om sommaren som
Johannes inte är i drift. (Hollko, 2011)

De totalt 4,5 dygn med driftstopp bör inte utgöra något stort problem. För de 2*36 h med
planerade driftstopp är det möjligt att tillfälligt hyra en oljepanna till rimligt pris. Detta är ett
alternativ som är enkelt, beprövat och smidigt. Det tillämpas till exempel av
tillverkningsindustrier på Brynäs i Gävle. För det oplanerade driftstoppet finns alltid
alternativet att använda direktverkande el. Direktverkande el kan också vara ett alternativ för
de planerade driftstoppen. Eftersom driftstoppen är få och korta behöver direktverkande el
inte vara ett helt förkastligt alternativ.
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4.2.2 I långsiktigt perspektiv
I dagsläget kan det faktum att Johannes står stilla två sommarmånader om år vara ett
problem. Författaren har dock valt att blicka framåt och försökt att se möjligheter istället.
Målet bör vara att Johannes ska hållas i drift året om, med undantag för revision naturligtvis.
På sommaren är värmebehovet vanligtvis mycket litet, men kylbehovet desto större. Därför
är absorptionskyla något Gävle Energi borde satsa på. Absorptionskyla innebär att med hjälp
av värmeenergi skapa kyla. Detta genererar alltså i ett värmebehov även sommartid. Att
koppla ihop värme- och energiproduktion med produktion av kyla har ett oerhörd stort
potential för både ekonomiska och miljömässiga vinster (Wu & Wang, 2006). Tekniken
finns redan även om konceptet fortfarande är mer regel än undantag. Målet bör också vara att
turbinen Olga ska vara i drift året om, vilket produktion av absorptionskyla möjliggör. I
dagsläget är det spotpriset på el som avgör när Olga är igång (Hollko, 2011), det vill säga det
är inte alltid ekonomiskt lönsamt att producera el på Johannes. I och med en helt avreglerad
europeisk elmarknad (beskrivs nedan i avsnitt 4.2.3 Marknadsföring) kommer svenska
elpriser med all säkerhet att stiga varvid drift av Olga blir lönsam oftare.

4.2.3 Marknadsföring
I och med att tiderna förändras blir kunderna blir mer medvetna och intresserade av varifrån
elen kommer. Beställaren av uppdraget, i detta fall Gävle Energi, har varit mycket tydliga
med att det är viktigt att man lever upp till, och helst överträffar kundernas förväntan på
Gävle Energi som företag. Man har en tydlig vision om att vara långt fram i utvecklingen i
val av tekniker och framför allt alltid sätta miljön i första rummet. Därför har författaren
nedan sammanställt några argument som kan ligga till grund för eventuella frågor från
kunder och framtida marknadsföring.

Sverige är det land inom EU som använder mest el per person, upp till tre gånger så mycket
som våra europeiska grannar. Detta innebär att Sverige har en stor potential att minska sin
elanvändning. Detta kommer också att ske i och med att vi nu går mot en avreglerad
europeisk elmarknad som kommer att innebära höjda elpriser i Sverige, som hittills haft god
tillgång till billig el. Privatpersoner, offentlig och privat sektor kommer i och med detta bli
tvungna att kraftigt reducera sin användning av el om det inte ska svida för mycket i
plånboken, förmodligen åtminstone delvis till fördel för andra energikällor till exempel
fjärrvärme. Denna sparade elen kommer då kunnas exporteras och på så sätt ersätta dyr och
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ineffektiv kolkraft vilket resulterar i positiva effekter på miljön, vilket visas i figur 1. Märk
väl att detta inte ska innebära att Gävle Energi ska minska varken sin el- eller totala
energiproduktion, bara att kunden i framtiden blir en annan.

Att el som produceras i samband med värme som också utnyttjas, är det överlägset bästa för
miljön är något som Gävle Energi absolut kan använda i som marknadsföring. I ett globalt
perspektiv gentemot lokala kunder kan argumentet vara det ovan beskrivna, att grön el från
Gävle Energis biokraftvärmeverk ersätter el som tidigare kom från kontinentens kolkraft. I
ett lokalt perspektiv kan också detta göra Gävle Energi konkurrenskraftigare gentemot de
stora el-jättarna vilkas el i stor del kommer från kärnkraft, där två tredjedelar av den utvunna
energin tillåts sköljas rakt ut i havet.

4.2.4 Beräkningar
Alla rörberäkningar återfinns bland bilagorna. Ekvationerna återfinns i kapitel 3, Metod.
Framledningen av ångan bör dras med 0,5 % lutning, vilket blir 5,5 m för hela sträckan.
Kondensatet pumpas tillbaka och tryckförlusterna för kondensatledningen blir
dimensionerande för val av pump samt driftkostnader för pumpen.

Beräkningen av erforderligt massflöde har gjorts iterativt med ekvation 4 till och med 12 och
varierar mellan 2,13 och 2,18 kg/s beroende på effektförluster, vilket stämmer bra överens
med det riktvärde att ungefär 1,5 m3 ånga levererar 1 MW. Författaren har dock valt att
använda ett medelvärde av massflödet, 2,15 kg/s, för fortsatta beräkningar. Egentligen kan
massflödet alltså vara både lite högre och lite lägre, beroende på temperaturen ute och
vindhastighet. Massflödet påverkar hastigheten som i sin tur påverkar tryckförlusterna.
Alltså kan även dessa variera något.

4.2.4.1 Rörberäkningar
För att få fram ett riktvärde för rimlig rördimension har författaren dimensionerat efter
hastighet, 30 m/s, enligt ekvation 1. Det resulterade i en rördimension 125 mm (innerdiamter),
närmaste storlek uppåt blir då 139,7·4 mm. Hastigheten sjönk då något, till 27,7 m/s.
Tryckförlusten i röret blev dock mycket stor, 2,31 bar. Eftersom förbrukarna endast tar
tillvara på den termiska energin kan detta tryckfall vara onödigt stort och skulle kunna
användas till att producera elström istället. Författaren undersökte därför även närmaste
dimension uppåt, 168,3·4,5 mm. Hastigheten sjönk då ytterligare, till 18,9 m/s och
tryckfallet reducerades till 0,96 bar. Grövre rördimension resulterar i högre
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investeringskostnader och större effektförluster, men författaren fann det ändå intressant att
jämföra hur mycket dessa parametrar egentligen påverkas i detta specifika fall då vinningen i
tryck är så stor. (Bilaga A-B)

Tryckförlusterna har ingen större inverkan på ångbildningsentalpin (14 kJ/kg mellan 10 och
15 bar) varför författaren valt att anta att om de förväntade tryckförlusterna adderas till det
önskade trycket för den ånga som lämnar Johannes kommer den ångan som anländer hos
abonnenten vara av fullgod kvalitet.

För att räkna fram lämplig isoleringstjocklek har författaren gjort en livscykelanalys av
systemet över 20 år, vilket är avskrivningstiden för den här typen av installationer, med 3 %
kalkylränta. Resultatet visar på att 200 mm mineralullsisolering bör vara optimalt för att
hålla kostnaderna så låga som möjligt för både 139,7·4 mm och 168,3·4,5 mm rördimension
(Bilaga E). En osäkerhetsfaktor i denna beräkning är kalkylräntan av 3 % som kan skilja sig
från verkligheten och i så fall skulle ha inverkan på resultatet.

För kondensatledningen antogs i samråd med teknisk handledare rördimension 60,5·2,9 mm.
Hastigheten i röret blev mycket låg, 0,9 m/s, vilket är bra för att hålla tryckförlusterna nere.
Optimala isoleringstjockleken blev även här 200 mm mineralull. (Bilaga C, D och F)

4.2.4.2 Förluster
De dimensionerande effektförlusterna från ångledningen är 56,9 kW vid extrem
utomhustemperatur och full storm (Bilaga A). Vid normalårstemperatur och en svag vind av
2 m/s är effektförlusterna något lägre, 47,1 kW (Bilaga B). Baserat på normalfallet och en
produktionskostnad av ångan av 29 öre/kW beräknas energiförlusternas kostnad till 120 000
kr per år.

De dimensionerande effektförlusterna för kondensatledningen är 25,9 kW vid extrem
utomhustemperatur och full storm (Bilaga C). Vid normalårstemperatur och en svag vind av
2 m/s är effektförlusterna 18,7 kW (Bilaga D) och beräknas årligen kosta 48 000 kr.

I förlustberäkningarna har författaren gjort antagandet att den forcerade konvektionen alltid
är större än den naturliga. Det är dock svårt att säga hur verkligheten ser ut. Författaren har
också i sin normalfallsberäkning antagit en vindstyrka av 2 m/s, vilket denne egentligen inte
har någon uppfattning om huruvida den ligger i fas med verkligheten.
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4.2.4.3 Ekonomisk kalkyl
Investeringskostnaden för systemet beräknas till 2 261 000 kr om dimension 139,7·4 mm
väljs för ångans framledning respektive 2 319 000 kr för dimension 168,3·4,5 mm (Bilaga
G). Då skillnaden i investering knappt rör sig om 60 000 kr föreslår författaren att man väljer
rördimension 168,3·4,5 mm då denna dimension resulterar i ett betydligt lägre tryckfall
gentemot dimension 139,7 4 mm. Denna kalkyl ska dock endast ses som vägledande då de
verkliga investeringskostnaderna beror av flera yttre parametrar som författaren ej kunnat ta
hänsyn till, så som upphandling.

Baserat på en, i samråd med teknisk handledare, uppskattad årlig energileverans av 15 GWh
och en önskad avans av 20 % av arbetande kapital förväntas energipriset ut till kund bli 36
öre/kWh. Det priset är endast drygt halva priset jämfört med det uppskattade 60 öre/kWh för
alternativ 1, en ny biobränslepanna. I det arbetande kapitalet ingår förutom investeringar och
kostnader för energiförluster också pumpel (5000 kr/år) och underhåll. (50 kr/år). Dock finns
det en stor osäkerhet i det priset då den verkliga årliga energileveransen kan skilja sig
mycket från den som uppskattats här.
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5 Slutsats

I detta kapitel sammanfattas resultaten samt att svar på frågeställningen från kapitel 1 ges.

Analysen av de två alternativ som givits av Gävle Energi visar att alternativ 2, en ångledning
från Johannes, är att föredra framför att bygga en ny panna för ångproduktion för att försörja
området. En ångledning blir enligt författarens undersökning och beräkningar billigare än en
ny panna. Då Johannes är en ”inkörd” panna med hög tillgänglighet förväntas en ångledning
också fungera bättre. Ur miljösynpunkt är en ångledning absolut det bättre av de två
förslagen då användning av restvärme från elproduktion ger positiva miljöeffekter, jämfört
med den nya pannan som endast är klimatneutral.

Beräkningarna visar att erforderligt ångmassflöde är 2,15 kg/s för att kunna leverera 5 MW.
Rördiametern har kalkylerats till 168,3 4,5 mm för att hålla tryckförlusterna nere för
framledningen av ångan och till 60,5·2,9 mm för kondensatledningen. För att finna optimal
isoleringstjocklek har författaren gjort en livscykelanalys över 20 år med en kalkylränta av 3
% och kommit fram till att 200 mm mineralullsisolering är lämpligt både för ång- och
kondensatledningen.

Tryckförlusterna i röret är mycket stora, omkring 0,96 bar för framledningen av ångan och
1,41 bar för kondensatledningen. Tryckförlusterna har ingen större påverkan på ångentalpin
som förändras mycket lite mellan t ex 10 bar och 15 bar. Enligt författarens beräkningar bör
därför 12 bars övertryck på den utgående ångan från Johannes med säkerhet leverera
godtagbar ånga till förbrukarna.

Eftersom driftstoppen av Johannes är få och korta rekommenderar författaren att backupsystemet är direktverkande el alternativt, för planerade och längre driftsstopp så som årlig
revision, olja. Ett mer sofistikerat och utstuderat back-upsystem kommer förmodligen kosta
långt mer än det smakar.

Investeringskostnaderna är beräknade till omkring 2 319 000 kr. Energiförlusterna beräknas
kosta 168 000 årligen. Baserat på en önskad avans av 20 % av arbetande kapital förväntas
energipriset ut till kund bli 36 öre/kWh.
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6 Fortsatt arbetsgång

Författaren anser att det är viktigt att kontrollera hur biobränsleblandningen för Johannes
påverkas vid händelse av en ökad/förändrad last. Johannes eldas i dagsläget med bränsle med
96 % biobränsle och
4 % olja 2009 (Gävle Energi). Det är viktigt att inte den blandningen påverkas, det vill säga
biobränsle andelen sjunker, om man kopplar på fler abonnenter. Det skulle i sådana fall
kunna liknas vid att alla abonnenter som kopplas på som leder till en minskad biobränslehalt
eldas direkt med olja. Detta bör absolut undvikas, annars faller författaren till denna rapports
resonemang.

En bättre utredning för hur driftstopp ska hanteras bör också utföras. Till exempel kan man
be att få ta del av tillverknings industrierna på Brynäs rutiner om man finner att alternativet
med en inhyrd oljepanna skulle vara aktuellt.
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 Bilaga A – Framledning ånga, dimensionerande
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Bilaga B – Framledning ånga, energiförlust

47

48

Bilaga C – Kondensatledning, dimensionerande
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Bilaga D – Kondensatledning, energiförlust
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Bilaga E – Isolering av ångledning enligt LCC
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Bilaga F – Isolering av kondensatledning enligt LCC
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Bilaga G – Arbetande kapital
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Bilaga H – Prislista material och arbete

Ståltub

stål 168mm 870kr/m
isolering
stål 139,7
700kr/m
isolering
stål 60,3
170kr/m
isolering

(arb kostnad 0,82 tim/m) tot kostnad 1200kr exkl.
(arb kostnad 0,75 tim/m) tot kostnad 1000kr exkl.
(arb kostnad 0,5 tim/m)

tot kostnad 370kr exkl.

Isolering (lämplig mineralullsisolering)

50 mm
100 mm

120 kr/m2
197 kr/m2

Arbetskostnad för montage av isolering +150 kr, oavsett tjocklek

Plåtbeklädnad

1 mm

200 kr/m2 inkl montage

Pump, ventiler, ångfällor mm
150 000 kr
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Bilaga I - Enkät Johannes

1. Antal produktionsstopp/år? Planerade och oplanerade.
Ångstopp
- Planerade: 3
- Oplanerade: 1
2. Stillastående tid/år? Planerat och oplanerat samt hur lång tid som Johannes MÅSTE
stå stilla på grund av reparation och annat.
Ångstopp
- Planerade: 2*36h + 1*3veckor
- Oplanerade: 1*36h (osäkert på grund av oplanerat)
3. Jämfört med andra CHP, hur bra funkar Johannes? Fler eller färre oplanerade
produktionsstopp? Reparationstid? Etc.
- Vi har en tillgänglighet på 98 %, vilket står sig väl mot andra kraftvärmeverk,
som eldas med bark och returträ.
4. Minsta energibehov för att Johannes ska köras?
- Sommarhalvåret finns det egentligen inte utrymme för Johannes, på grund av att
spillvärmen från Korsnäs täcker det behovet.
- Minsta fjärrvärmebehovet för att Johannes ska kunna köras är ca 20 MW.
5. Minsta energibehov för att turbinen Olga ska köras?
- Här är det elpriset som styr när det är lönsamt att producera el med Olga.
- Det måste även finnas utrymme på fjärrvärmenätet, på grund av att OLGA är en
mottrycksturbin.
- Med dagens bränslepriser, så måste totala elpriset (spotpriset inkl
certifikatpriset) vara över 750 kr/MWh för att det ska vara lönsamt.
6. Vad anser du, är en ångledning från Johannes en bra lösning för att försörja
Ersboområdet med värme och kyla? Motivera gärna.
- Värme i form av fjärrvärme, är helt ok eftersom fjärrvärmekulverten går från
Johannes till Ersbo och därifrån vidare till Gävle stad.
- Värme i form av ånga, kräver mer utredning och planering eftersom det inte
finns någon kulvert eller ledning ut från Johannes. Det är även mer förluster i en
lång ångledning på grund av högre temperaturskillnad. Den ledningen behöver
isoleras mer än en fjärrvärmeledning, och blir därmed dyrare. Men inget är
omöjligt. Ånga används transporteras till exempel från Korsnäs till sågen
SETRA.
- Kyla har vi inte på Johannes att leverera, men Gävle Energi har en avdelning
som sköter om fjärrkyla till större kunder/ abonnenter.
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