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Sammanfattning 
För fjärrvärmebolag är det oerhört viktigt att den värme de producerar utnyttjas så 

effektivt som möjligt av deras kunder. Det finns dock en mängd problem med kundernas 

undercentraler som skapar hinder för detta mål. Undercentralerna tenderar att skicka en 

viss mängd okylt vatten tillbaka till fjärrvärmeverket. Förutom undercentraler är 

rundgångar och avtappningsventiler problemområden i fjärrvärmenät. 

 

Bollnäs Energi AB vill se över hur fjärrvärmenätet och produktionsanläggningen i 

Bollnäs skulle påverkas ekonomiskt och miljömässigt om returtemperaturen sjönk. Det 

som i första hand behandlas i rapporten är rökgaskondensering. 

 

Rökgaskondensering är när den energimängd som har gått åt för att bilda ånga av fukten 

i bränslet vid förbränningen återigen blir till vätska. Den här energimängden tas tillvara 

på genom att värmeväxlas mot fjärrvärmenätets returledning. Det går förenklat att säga 

att ju lägre returtemperatur desto högre värmeeffekt kommer att möjliggöras från 

rökgaskondensorn. 

 

När 1 MWh energi utvinns ur rökgaskondensorn så är det 1 MWh mindre som behöver 

förbrännas i företagets pannor. Om det är flera pannor igång samtidigt som drivs med 

olika bränslen så är det bränslet med högst pris som kommer att sparas in på. Det kan 

dock innebära problem när den panna som lastas ned är en kraftvärmepanna, d.v.s. att den 

både producerar värme och el, eftersom att även elproduktionen minskas. 

 

Data har samlats in från företagets loggar och en simulerad sänkning av returtemperaturen 

har gjorts. Detta har påvisat att en sänkning av returtemperaturen med en grad skulle leda 

till en besparing på ungefär 442 000 kr per år. 

 

När denna ”gratisenergi” kommer ifrån rökgaskondensering istället för ifrån avfalls- eller 

oljeförbränning så blir det även en stor miljömässig vinst. Därför har energimängden från 

rökgaskondenseringen även jämförts med om samma mängd energi hade producerats 

genom förbränning av avfall eller olja. Beräkningarna visar här att samma sänkning som 

ovan skulle minska utsläppen av fossil koldioxid med 378 respektive 762 ton per år.  
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Abstract 
For district heating companies it is extremely important that the heat they produce is 

utilized as efficiently as possible by their customers. However, there are a lot of problems 

with customers heat exchangers, which create obstacles to this goal. The heat exchangers 

tend to send a certain amount of uncooled water back to the district heating plant. Round 

passages and drain valves are other examples of problem areas in a district heating 

network. 

 

Bollnäs Energi AB wants to review how the district heating network and production 

facility in Bollnäs would be affected economically and environmentally if the return 

temperature dropped. What primarily is dealt with in this report is how it would affect the 

flue gas condenser. 

 

Flue gas condensation is when the amount of energy that has been used to produce steam 

by the moisture in the fuel during combustion again becomes liquid. This amount of 

energy is being utilized by heat exchanging it with the district heating network return line. 

It is simplistic to say that the lower the return temperature, the higher the effect output 

will be made possible from the flue gas condenser. 

 

If 1 MWh of energy is extracted from the flue gas condenser, that is 1 MWh less that 

needs to be burned in the company's boilers. If there are several boilers running 

simultaneously operated with different fuels, it is the fuel that has the highest cost that 

will be saved into. However, it can cause problems when the boiler is loaded into a 

cogeneration unit, ie, that it produces both heat and electricity, because even electricity 

production will then be reduced. 

 

Data has been collected from the company's logs and a simulated reduction in the return 

temperature has been made. This has demonstrated that lowering the return temperature 

by one degree would lead to a saving of approximately 442 000 SEK per year. 

 

When this "free energy" comes from flue gas condenser instead from waste or oil 

combustion so it also becomes a major environmental gain. Therefore, the amount of 

energy from the flue gas condensation was compared with if the same amount of energy 

would have been produced by burning waste or oil. The calculations show that the same 

reduction as above would reduce carbon dioxide emissions by 378 and 762 tonnes per 

year respectively.  
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Förord 
Detta examensarbete behandlar ekonomiska och miljömässiga effekter av en förändrad 

returtemperatur i ett fjärrvärmenät och utfördes vårterminen 2015 på uppdrag av Bollnäs 

Energi AB. Företaget förser Bollnäs, Arbrå och Kilafors med fjärrvärme och bedriver 

bredbandsverksamhet. Sedan 2011 producerar företaget även el då det nya 

kraftvärmeverket i Bollnäs byggdes. Examensarbetet innefattar 15 hp för 

Högskoleingenjörsexamen i Energisystem vid akademien för Teknik och Miljö, 

Högskolan i Gävle. 
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1. Inledning 
1.1. Introduktion 
I ett samhälle där det blir allt viktigare att energi används och distribueras på ett effektivt 

och hållbart sätt har energieffektivisering av befintlig teknik blivit alltmer tillämpat. 

Uppvärmning och kylning står för 46 % av världens totala energibehov [1] och därför är 

det en intressant bransch att leta energieffektiviseringsåtgärder inom. Detta gäller inte 

minst för fjärrvärmebranschen där det handlar om att vara konkurrenskraftig mot andra 

uppvärmningsalternativ som t.ex. värmepumpar eller egna panncentraler i fastigheter. För 

fjärrvärmebolagen är det oerhört viktigt att den värme som laddas in i fjärrvärmenätet 

utnyttjas på ett effektivt sätt hos kunderna annars har onödiga bränslekostnader uppstått. 

 

Låga returtemperaturer är ett mål som alla fjärrvärmebolag eftersträvar. En låg 

returtemperatur betyder ofta att avkylningen i nätet är god och att nätets användare 

utnyttjar den tillgängliga energin på ett effektivt sätt. Ett fjärrvärmenät med låga 

returtemperaturer till produktionsanläggningen har stora ekonomiska fördelar gentemot 

ett fjärrvärmenät med höga returtemperaturer. En process som påverkas positivt av en låg 

returtemperatur i ett fjärrvärmeverk är rökgaskondenseringen där förångningsenergin från 

förbränningen tas tillvara på. Enligt Svensk Fjärrvärmes statistik från 2013 [2] som visas 

i Figur 1 så kommer hela 9 % av tillförd energi till värmeproduktion från 

rökgaskondensering. Detta är energi som hade följt med rökgaserna ut i luften om den 

inte togs tillvara på i rökgaskondenseringen. 

 

 
Figur 1. Tillförd energi till värmeproduktion 2013 fördelat på ursprung. [2] 

Det är även fördelaktigt att hålla låga framledningstemperaturer i ett fjärrvärmenät då det 

ökar möjligheten att använda spillvärme från närliggande industrier [3] och det ökar även 

verkningsgraden för värmepumpar som är kopplade till fjärrvärmesystem (dock står 

värmepumpar endast för 5 % av värmeleveransen i svenska fjärrvärmenät). Låga 

temperaturer i ett fjärrvärmenät minskar även värmeförlusterna till omgivningen och om 

fjärrvärmen produceras i ett kraftvärmeverk så ökar elutbytet när 

framledningstemperaturen hålls låg [4]. Enligt den internationella energiorganisationen 

IEA kommer framtidens fjärrvärmesystem att ha framledningstemperaturer ner mot 55 

grader [5] och för att behålla erforderlig temperaturdifferens i värmeväxlarna behöver 

även returtemperaturen sjunka.  

 

1.2. Syfte och frågeställning 
Det kommunägda aktiebolaget Bollnäs Energi AB vill utreda vad en sänkning av 

returtemperaturen skulle leda till för ekonomiska och miljömässiga effekter. Tanken är 

att detta arbete ska kunna ligga till grund för kommande investeringar i fjärrvärmenätet 

och dess abonnenter. 
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 Hur reagerar energisystemet när returtemperaturen sjunker? 

 Hur stor blir den ekonomiska besparingen? 

 Hur stor blir den miljömässiga besparingen? 

 

1.3. Bakgrund 
Den kraftvärmeanläggning som har studerats i den här rapporten är Säverstaverket som 

ligger i Bollnäs, se bilaga Översiktsbild Säverstaverket. Anläggningen ägs och drivs utav 

Bollnäs Energi AB. 

 

Säverstaverket består i dag utav sex pannor som har tillkommit vid olika skeden. Panna 

1 och 2 är halvångpannor med en total effekt på 24 MW, varav 12 MW går att ta ut som 

ånga. Dessa pannor användes tidigare för att försörja det lokala mejeriet med ånga, men 

nu används de endast för värmeproduktion. 

Panna 6 är en ångpanna med en toppeffekt på 28 MW. Ångan från den här pannan driver 

anläggningens turbin (7 MW el + 21 MW värme). 

Det som är gemensamt för ovan nämnda pannor är att det går att förbränna både avfall 

och biobränsle i dem. Panna 3,4 och 5 är oljepannor (2x10 MW + 25 MW) av olika slag 

som endast används vid onormala driftförhållanden som t.ex. extrem kyla. 

 

I anläggningen finns det även utrymme för att förvara bränsle inomhus i form av tre silos. 

Två av dessa, med den sammanlagda volymen 1500 m2, används för att lagra avfall och 

i den tredje, med volymen 1300 m2, förvaras biobränsle. 

 

Innan avfallet kommer till Säverstaverket tas det emot av BORAB (Bollnäs Ovanåkers 

Renhållnings AB) vid deras anläggning på Sävstaås strax utanför Bollnäs. Där sker bland 

annat sortering, blandning, magnetavskiljning samt grov- och finkrossning därefter 

levereras det som färdigt bränsle till Säverstaverket. Biobränslet transporteras direkt till 

Säverstaverket där det tas emot i en kross innan det transporteras till förvaringssilon. 

 

För att förhindra att farliga utsläpp från förbränningen försvinner ut i luften från 

förbränning i pannorna så finns det rökgasreningsutrustning. För de tre 

fastbränslepannorna finns det textila spärrfilter. Här fastnar det kalk och aktiva kol som 

tillsätts för att neutralisera försurande ämnen. Steget efter textilfiltrena är den så kallade 

rökgasskrubbern. I det första steget av skrubbern sitter en quench där gasen duschas med 

vatten för att kylas ned till ungefär 60 grader. Nästa steg är kondenseringssteget där ångan 

i rökgaserna kondenserar till vatten. Detta vatten tas tillvara på och värmeväxlas mot 

fjärrvärmenätets returledning. Kondensatet måste renas och därför pumpas det till 

anläggningens vattenreningssystem som består av flockning/fällning, lamellseparering, 

sandfilter och ett aktivt kolfilter. I vattenreningssystemet så justeras även vattnets pH-

värde innan det släpps ut i ett närliggande dike som leder till älven Ljusnan. Övriga 

restprodukter hanteras på olika sätt: 

 

 Vid vattenreningen bildas en viss mängd slam vilket transporteras till en 

anläggning för farligt avfall. 

 Den sand från fluidbäddarna som inte återanvänds transporteras till en 

avfallsanläggning där den kan användas som täckningsmaterial för en slutdeponi, 

men innan dess så sorteras metaller ut från den. 

 Aska som tas om hand i rökgasreningen levereras även den till en anläggning för 

farligt avfall. 

 



 

12 

 

 

2. Teori 
2.1. Fjärrvärme 
Fjärrvärme är ett system som leder värme från en eller flera produktionsanläggningar till 

delar av eller hela städer genom ett värmeledningssystem. För att fördela värmen i 

värmeledningssystemet behövs en värmebärare. Värmen överförs från fjärrvärmenätet till 

kundens värmesystem genom en abonnentcentral. Fjärrvärmesystem är väl 

förekommande i länder med uppvärmningsbehov som uppstår på grund av låga 

utomhustemperaturer under vintern. Denna värmeöverföringsmetod fick en rejäl uppgång 

efter andra världskriget då det startades ett stort antal bostadsbyggnadsprogram i flera 

olika länder.  

Det finns ett antal olika motiv för att bygga fjärrvärmesystem och boken ”Fjärrvärme – 

Teori, teknik och funktion” från Frederiksen och Werner (1993) listar några av dessa 

nedan. 

 

”Direkta ekonomiska motiv: 

 Kombinerad el- och värmeproduktion i kraftvärmeverk 

 Lägre specifika kostnader för värmeproduktion i större anläggningar 

 Sämre och billigare bränslen kan användas 

 Normalt högre verkningsgrader vid förbränning i stora enheter än i mindre 

byggnadsanknutna enheter 

 Möjlighet att tillvarata lokala värmeöverskott (spillvärme) från industriella 

processer och förbränning av avfall” 

 

”Indirekta motiv och positiva följder: 

 Bättre lokal miljö genom en bättre förbränning och höga skorstenar 

 Bättre global miljö genom att det är enklare och billigare att genomföra 

miljöskyddande återgärder i större, centrala produktionsanläggningar 

 Lägre brandfara i städer genom att lokala eldstäder försvinner 

 Ökad flexibilitet på energitillförselsidan genom att produktionsapparaten kan 

förändras på ett par år 

 Mindre utrymme för värmeinstallationer i byggnader” 

 

Fjärrvärmeutbyggnader har dock ofta höga byggnadskostnader och därför är det mindre 

vanligt med fjärrvärme i glesbygden där energitätheten är låg [6]. 

2.1.1. Produktionsanläggningar 

”Hjärtat” i ett fjärrvärmenät består ofta av en produktionsanläggning som producerar 

värme eller både värme och elkraft. Som bränsle till produktionsanläggningar används 

ofta kemiskt bunden energi i olika bränslen. Kemisk bunden energi är en 

primärenergikälla och andra typer av primärenergikällor är kärnenergi och solenergi. 

Primärenergi omvandlas i produktionsanläggningen till en sekundär energikälla (t.ex. 

värmeenergi och elektrisk kraft). 

Det är också vanligt att spillvärme från industrier tillförs i fjärrvärmenät. Detta är energi 

som annars skulle ha gått till spillo till t.ex. omkringliggande luft eller vatten men som nu 

tas till vara på och nyttogörs i byggnader. 

Om det skulle vara aktuellt att ta tillvara på energi med låg temperatur såsom geotermisk 

(berg- eller jordvärme) energi går det att använda värmepumpar som sedan kopplas ihop 

med fjärrvärmesystemet. 
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2.1.1.1. Värmeproduktion 

Ett värmeverk är en produktionsanläggning som omvandlar någon form av 

energikälla till värmeenergi. Vanligast förekommande energikälla brukar vara 

kemiskt bunden energi i olja, kol, avfall eller trä. Den kemiskt bundna energin 

frigörs genom förbränning och de varma rökgaserna värmer någon form av 

värmebärare (ofta vatten). 

 

2.1.1.2. Kraft- och värmeproduktion 

Ett kraftvärmeverk är en produktionsanläggning som producerar både värme 

och el. Principen är i grunden densamma som i ett värmeverk, men 

värmebäraren (vatten) hettas upp till ångform med högt tryck och förs sedan 

genom en turbin som driver en generator. Generatorn alstrar elektricitet som 

leds ut på elnätet. 

 

2.1.1.3. Spillvärme 

Spillvärme definieras enligt Svensk Fjärrvärme (2015) som ”restvärme från 

en industriell process som det inte finns någon användning för inom 

industrin”. De nämner även att det finns två typer av spillvärme: Prima och 

sekundär. Prima spillvärme är spillvärme med en högre temperatur än 

fjärrvärmenätets temperatur, det går alltså att tillgodose nätet med energin 

direkt. Sekundär spillvärme är spillvärme där temperaturen är så pass låg att 

den måste höjas innan den kan tillgodose nätet med energi, detta t.ex. genom 

att använda en värmepump. 

 

2.1.1.4. Värmepumpar 

En värmepump är en pump som förändrar temperaturen på ett medie med hjälp 

av t.ex. elenergi. I fjärrvärmenät används ofta kompressionsvärmepumpar 

med komponenterna: evaporator, kondensor, kompressor och strypventil. 

En kompressors effekt brukar benämnas som värmefaktorn eller COP 

(Coefficient of Performance): 

 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄

𝑃
 

 

Värmefaktorn, COP 

 

Q = den nyttiga effekten till fjärrvärmenätet [W] 

 

P = kompressoreffekten [W] 

 

2.1.2. Värmeledningssystem 

För att distribuera värmen från produktionsanläggningar så används ofta 

markförlagda rör av olika typer. Det förkommer även ovanjordsledningar men 

dessa är inte alls i samma utsträckning, framförallt för att de anses påverka 

landskapsbilden negativt. I Sverige är det numera vanligast förekommande med 

prefabricerade plastmantelrör som produceras i standardiserade längder.  Trots 

namnet så är endast det omgivande höljet av röret av plast, medan själva röret ofta 

är av stål. Mellan rör och hölje finns ett isolerande material, ofta cellplast, för att 

minska värmeavgivningsförlusterna. De flesta fjärrvärmesystemen har en fram- 

och en returledning. Denna princip kallas 2-rörsprincipen och det är vanligt att 
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framledningstemperaturen i ett vattensystem ligger mellan 70-120 grader, medan 

returledningstemperaturen ligger mellan 50-70 grader. 

2.1.3. Värmebärare 

I värmeledningssystemet färdas någon typ av värmebärare. I Sverige är det 

vanligast förekommande med vatten, medan t.ex. USA ofta använder sig utav 

ånga i sina fjärrvärmesystem. 

2.1.4. Abonnentcentral 

Att vatten eller ånga hettas upp och distribueras i ett nät beror på att det finns ett 

uppvärmnings- och/eller tappvarmvattenbehov. Det är vanligt att fjärrvärmenätet 

skiljs från kundens värmesystem genom värmeväxling i en abonnentcentral (även 

kallad fjärrvärmecentral). Värmeväxlingen sker genom en eller flera 

värmeväxlare eller andra värmeöverföringsytor. 

 

2.2. Bränsle 
I avsnittet om värmeproduktion nämndes det som hastigast om kemiskt bunden energi i 

bränslen och hur denna energi används för att värma upp fjärrvärmevatten. I detta avsnitt 

kommer några exempel på bränslen och dess egenskaper att beskrivas. 

 

Det som avgör hur användbart ett bränsle är för förbränning är sammansättningen av 

brännbar substans (huvudsakligen kol, väte och svavel). Förutom brännbar substans 

innehåller bränslen ofta en del fukt och aska. En viss mängd fukt positivt för 

förbränningsprocessen - men bara till en viss gräns [7]. 

 

För att mäta hur mycket energi ett bränsle ger ifrån sig vid fullständig förbränning 

används benämningen värmevärde. Värmevärde anges vanligen som energi per viktenhet.  

 

Alla bränslen som används i förbränningsprocesser kommer att bidra till att restprodukter 

kommer att släppas ut i luften. Dessa restprodukter brukar anges i viktenhet (för utsläpp) 

per energimängd (tillfört bränsle). 

2.2.1. Biobränsle 

Biobränsle är ett namn för bränsle som endast består av organiskt material som t.ex. ved, 

flis eller spån. Förbränning av dessa ämnen bidrar såklart till utsläpp av koldioxid, men 

den utsläppta koldioxiden tas upp igen av nyplanterad skog, och därför anses inte 

förbränning av biobränslen påverka växthuseffekten (se Figur 1). 
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Figur 2 kretsloppet för ett biobränsle [8] 

Olika biobränslen har olika sammansättning av kol, väte och svavel beroende på vilken 

typ av organiskt material det består av och värmevärdet kan variera mellan 17-29 MJ/kg. 

 

2.2.2. Eldningsolja 

Råolja utvinns vanligen från havsbotten där den pumpas upp till ytan och transporteras 

till ett raffinaderi. Där tillverkas flera olika produkter utav råoljan genom destillering och 

krackning. Destilleringen gör att lätta och tunga fraktioner skiljs åt och krackning medför 

en större andel lätta fraktioner. Några exempel på produkter som kan skapas av råolja är 

bensin, diesel och eldningsolja. 

 

Produkten som behandlas i detta avsnitt är eldningsolja. Det finns flera olika typer av 

eldningsolja och dessa betecknas med en siffra efter namnet, t.ex. Eldningsolja 1 (EO1) 

eller Eldningsolja 5 (EO5).  

 
Tabell 1. Emissioner från förbränning av eldningsolja [9] 

Utsläpp till luft 
Eldningsolja (EO1) [g/MJ 
bränsle] 

Eldningsolja (E02-05) [g/MJ 
bränsle] 

Fossil koldioxid (CO2) 7,43E+01 7,62E+01 

Metan (CH4) 1,00E-03 2,00E-03 

Lustgas (N2O) 6,00E-04 5,00E-03 

Kolmonoxid (CO) 1,50E-02 1,50E-02 

Kväveoxider (NOx) 2,00E-01 2,82E-01 

Svaveldioxid (SO2) 2,50E-02 1,20E-01 

Flyktiga kolväten (NMVOC) 2,00E-03 3,00E-03 

 

Förbränning av olja bidrar till att stora mängder fossil koldioxid släpps ut i luften, vilket 

kan observeras i Tabell 1. 

2.2.3. Avfall 

Avfall är ett annat namn för sopor och innefattar restprodukter som uppstår efter mänsklig 

verksamhet. Det kan såklart uppstå restprodukter som nyttogörs i verksamheten, men 
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avfall syftar på de restprodukter som verksamheten inte har användning för och måste 

betala för att bli av med. 

 

Avfalltrappan (Figur 2) är ett koncept som har tagits fram för att illustrera EU:s 

ramdirektiv för avfall från 2010. Genom att sträva mot det högsta steget i trappan så 

kommer den miljömässiga vinsten att bli så stor som möjligt. Att minska avfallet är det 

allra bästa ur miljösynpunkt och det kan t.ex. handla om att köpa färre saker eller att 

använda en tygpåse när du handlar istället för att köpa en ny plastpåse varje gång. Nästa 

steg i avfallstrappan är att återanvända och Sveriges system med pant på burkar och glas 

är ett bra exempel på detta. 

 

 
Figur 3. Avfallstrappan. [10] 

Tredje steget i avfallstrappan handlar om att materialåtervinna, det vill säga att 

materialet måste bearbetas på något sätt innan det används på annat sätt. Kompostering 

är ett exempel på att materialåtervinna matavfall. Det fjärde steget är steget där 

kraftvärmeproduktion kommer med i bilden. Om materialet inte går att materialåtervinna 

så går det oftast att energiåtervinna den energi som finns lagrad i materialet genom 

förbränning. Det femte och sista steget i avfalltrappan är deponering av materialet. [11] 

 

Avfallets egenskaper som bränsle varierar beroende på dess innehåll. När energi skall 

utvinnas genom förbränning av avfall är det viktigt att ha så jämna egenskaper som 

möjligt och det är därför vanligt med olika typer av sorteringar och blandningar. Ett 

exempel på en bränslesammansättning av kommunalt avfall kan observeras i Tabell 2 

nedan. 

 
Tabell 2. Exempel på sammansättning av kommunalt avfall [7] 

 Vikt % 

Papper 50 

Matrester 10 

Trä, halm, löv 10 

Textilier, läder, gummi 8 

Plast 6 

Metall 5 

Glas, keramik, lergods 5 

Diverse 6 
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Eftersom att variationer förekommer inom avfallets egenskaper så kommer även 

utsläppsvärdena att variera, men det har gjorts mätningar på visst avfall och resultatet av 

en sådan mätning går att skåda i Tabell 3. 

 
Tabell 3. Emissioner från förbränning av avfall [9] 

Utsläpp till luft 
Säck- & kärlavfall [g/MJ 
bränsle] 

Blandat verksamhetsavfall [g/MJ 
bränsle] 

Fossil koldioxid (CO2) 3,68E+01 3,68E+01 

Metan (CH4) 2,34E-03 2,34E-03 

Lustgas (N2O) 3,64E-04 3,64E-04 

Kolmonoxid (CO) 1,69E-02 1,69E-02 

Kväveoxider (NOx) 3,76E-02 3,76E-02 

Svaveldioxid (SO2) 3,95E-03 9,95E-03 

Flyktiga kolväten (NMVOC) 5,01E-04 7,83E-04 

Partiklar (PM) 6,09E-01 6,09E-01 

Ammoniak (NH3) 1,71E-03 1,71E-03 

 

 

2.3. Rökgasrening och rökgaskondensering 
Rökgaskondensering innebär i värme- och kraftvärmeverk att varma rökgaser från 

förbränningsanläggningen kondenseras mot den kallare fjärrvärmereturen genom 

värmeväxling. När ångan kondenserar till vatten ger den ifrån sig energi i form av den 

omvandlingsenergi som tillsattes i förbränningen. Beroende på vilken typ av bränsle som 

används i förbränningsprocessen kommer kondenseringsvattnet att behöva renas i olika 

grad och rökgaskondenseringen är ofta sammankopplad med någon typ av 

vattenreningssystem. 

2.3.1. Miljömässiga fördelar 

Att ha en väl fungerande rökgaskondensering är inte bara positivt ur energiperspektiv, 

utan även ur miljöperspektiv. Några av dessa fördelar kan t.ex. vara: 

 

 Koldioxid: Eftersom att energi från rökgaserna tas till vara på, och förvärmer 

fjärrvärmereturen, som annars skulle ha gått till spillo så kommer bränslebehovet 

till förbränning att minska. Detta innebär att mängden föroreningar som t.ex. 

koldioxid minskar [12]. 

 Klorider: Många bränslen innehåller små mängder klor, vilket vid förbränning 

bildar klorider. Klorider är lättlösliga i vatten och kommer därför att absorberas i 

vattenreningen där de neutraliseras [12]. Detta istället för att kloriderna släpps ut 

i luften. 

 Svavel: Det finns små mängder svavel i nästan allt biomaterial. Vid förbränning 

bildas det, likt med klor, svaveldioxid och svaveltrioxider [13]. Med hjälp av att 

hålla ett pH-värde som är >6,5 i kondensatet går det att binda och neutralisera 

svavlet [12]. 

 Stoft: Stoft är ett annat namn för mycket små partiklar som kan bestå av olika 

materia. Vid förbränning så talar man för det mesta om stoft i form av flygaska. 

Mängden stoft ut i luften minskar i en förbränningsanläggning som tillämpar 

rökgaskondensering för att en del av stoftet fastnar i vattendroppar och tas sedan 

om hand om i ett droppavskiljarsteg. När mängden stoft minskar, minskar även 
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mängden stoftbundna föroreningar som. metaller och polycykliska aromatiska 

kolväten (Antracen, Fenantren, Akridin etc) [12]. 

2.3.2. Exempel på teknisk utformning 

2.3.2.1. Quench 

I det första steget av rökgaskondenseringen duschas gasen med vatten. Detta är för att 

rökgasen skall uppnå så hög fukthalt möjligt och samtidigt kyla rökgasen under 

syradaggpunkten för att undvika korrosion 

 

2.3.2.2. Skrubber 

Det andra steget i rökgaskondenseringen är själva kondenseringssteget (där ångan 

kondenseras till vatten). Ett exempel på hur detta kan utföras är genom en så kallad 

skrubber. Skrubbern består av fyllkroppar som agerar värmeväxlyta mot rökgaserna. Där 

sprayas rökgaserna motströms med kondensatvatten och leds sedan ut för att kylas mot 

fjärrvärmenätets retur i en värmeväxlare. Detta enligt nedanstående ekvation 

 

𝑃 = 𝑚 ̇ 𝐶𝑝∆𝑇 
P = Effekt värmeväxlare [W] 

 

𝑚 ̇ = Massflöde fjärrvärme [kg/s] 

 

𝐶𝑝= Specifik värmekapacitet vatten [kJ/(kg×°K)] 

 

∆𝑇 = Temperaturdifferens [°C] 

 

2.4. Värmelagring 
För att hantera fjärrvärmenätets effekttoppar på ett bra sätt så använder sig många 

fjärrvärmeproducenter utav värmelagring.  

 

2.5. Felkällor till höga returtemperaturer 
Det finns flera olika orsaker till att returtemperaturen blir högre än önskvärt i ett 

fjärrvärmenät och det finns många olika tillvägagångssätt för att åtgärda dessa [14]. 

2.5.1. Reglerventiler som fastnat i öppet läge 

Om en reglerventil fastnar i öppet läge innebär det att okylt vatten går direkt från fram- 

till returledning i abonnentcentralen. Att en reglerventil har fastnat i öppet läge upptäcks 

ofta när fastighetens energimätare studeras, men det kan också upptäckas i ett mycket 

tidigare skede om temperaturmätningen är övervakad via datorsystem. 

2.5.2. Försmutsning av värmeväxlare 

Vattenkvaliteten är varierande i Sveriges olika kommuner och på platser där vattnet är av 

låg kvalitet (t.ex. mycket grus och annan smuts) kommer värmeväxlarens funktion att 

försämras kraftigt över tid. 
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2.5.3. Skötselfel 

Varje abonnentcentral har ett reglerbart börvärde. Ett börvärde är ett värde på en storhet 

som systemet skall sträva efter att uppnå, i fjärrvärmecentralens fall kan det t.ex. vara 

börvärden på flöden och temperaturer. Det är vanligt att fastighetsskötare inte har 

tillräckliga kunskaper om hur fjärrvärmesystemet agerar bäst tillsammans med 

fastighetens egna system och därför blir inte avkylningen så god som önskvärt. 

2.5.4. Felkonstruktion 

Det finns många exempel där fjärrvärmecentraler på något vis har blivit felkopplade men 

där kunden inte märker någon skillnad i varmvattenleveransen. Det kan t.ex. vara 

felaktiga rördragningar eller givare som är placerade på fel punkt. För att upptäcka dessa 

felkonstruerade centraler krävs det kunskap och mänskliga resurser för att sedan åtgärda 

felen. 

2.5.5. Överdimensionering 

Det har varit vanligt förekommande att fjärrvärmesystem dimensioneras för flöden som i 

princip aldrig uppstår. Detta har gjorts för att ”vara på den säkra sidan”. 

2.5.6. Rundgångar och avtappningar 

I ett fjärrvärmenät finns det ofta avtappningsventiler och om någon av dessa inte är helt 

stängda kan mycket energi gå förlorad. Detta bör dock gå att upptäcka genom att nytt 

vatten hela tiden behöver tillsättas i fjärrvärmenätet. Förutom avtappningar finns det ofta 

rundgångar direkt mellan fram- och returledning på vissa platser i fjärrvärmenätet. Detta 

för att vattnet inte ska frysa när det blir stillastående under en längre tid. Det kan även 

behövas rundgångar för att hus belägna längst ute på en ledning ska få varmvatten på 

sommaren när det ofta går långa perioder där fjärrvärmevattnet är stillastående. 
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3. Metod 
För att genomföra den här studien så har mätdata från företagets loggsystem samlats in 

och bearbetats. För att beräkna hur mycket mer energi som går att utvinna ur 

rökgaskondenseringen så har loggar av temperatur, flöde och effekt tagits fram. Ett utdrag 

från dessa data visas i bilagan Utdrag från datalogg. Beräkningar för att säkerställa den 

potentiella kondenseringsenergi som finns tillgänglig i rökgaserna hittas i bilagor under 

rubrikena Beräkning av rökgasflöde och Beräkning av potentiell kondenseringseffekt. 

 

Från insamlad data har medelvärden för temperaturer och flöde beräknats och sedan 

använts för medeleffektberäkning. Därefter har beräkningar utförts där temperaturen före 

värmeväxlaren vid rökgaskondenseringen sjunker med 1 grad per steg, detta visas i 

bilagan för Flödes- och effektförändring. 

 

För att beräkna det varierande flödet genom värmeväxlaren har en separat beräkning 

gjorts där effektuttaget på nätet har satts som konstant men temperaturskillnaden mellan 

fram- och returledning ökar. När det nya flödet är känt med hänsyn till den minskade 

temperaturen så fås den nya potentiella medeleffekten för rökgaskondenseringen. 

 

Den nya medeleffekten har sedan använts för att beräkna besparingspotentialen genom 

att applicera den tillsammans med företagets marginalkostnad för olika bränslen. 

Besparingspotentialen togs fram genom att analysera de olika pannornas drifttid för det 

utvalda året då det kunde konstateras att besparingsekvationen såg olika ut beroende på 

vilka pannor som var aktiva för tillfället. 

 

När Panna 6 är den enda aktiva pannan så kommer ekvationen att se ut som följande 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 − 𝐹ö𝑟𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡 𝑒𝑙 
 

Medan ekvationen när någon av Panna 1 och 2 är aktiva kommer att se ut som följande 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑏𝑖𝑜𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 
 

För att beräkna hur mycket utsläpp den extra energimängden från rökgaskondenseringen 

motsvarar har koldioxidvärdet från Tabell 1 och 3 använts. 
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4. Resultat 
Figur 4 visar hur medeleffektuttaget ur värmeväxlaren mellan rökgas och 

fjärrvärmeretur skulle se ut när returtemperaturen blir lägre. Figuren tar även till hänsyn 

den flödesförändring som skulle ske genom temperaturförändringen. 

 

 
Figur 4. Medelffekt värmeväxlare rökgaskondensering som en funktion av fjärrvärmereturtemperatur. 
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Tabell 4 visar hur effekten och energimängden per år från rökgaskondensorn förändras 

när returtemperaturen sjunker med en grad per intervall. Tabellen visar även skillnaden i 

produktionsmängd mot det ursprungliga fallet samt hur flödet genom värmeväxlaren 

varierar när temperaturen sjunker. 

 
Tabell 4. Energi, effekt, flöde och produktionsdifferens för rökgaskondensering. 

Tföre © 

Effekt 
RGK 
(MW) Flöde (m3/h) Energi RGK (GWh) 

Extra produktion 
RGK [GWh] 

49 1,3 372,7 11,7 0,0 

48 1,7 362,9 14,6 2,8 

47 2,0 354,3 17,3 5,6 

46 2,3 346,0 19,9 8,2 

45 2,6 338,2 22,4 10,7 

44 2,9 330,7 24,8 13,1 

43 3,1 323,5 27,1 15,3 

42 3,4 316,6 29,3 17,5 

41 3,6 310,0 31,3 19,6 

40 3,8 303,7 33,3 21,6 

39 4,1 297,6 35,3 23,5 

38 4,3 291,8 37,1 25,4 

37 4,5 286,2 38,9 27,1 

36 4,6 275,6 39,8 28,1 

35 4,8 270,5 41,5 29,7 

34 4,9 265,7 43,0 31,3 

33 5,1 261,1 44,6 32,8 

32 5,2 252,2 45,2 33,5 
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I tabell 5 visas det slutgiltiga resultatet i besparing i kronor när returtemperaturen sjunker 

och mer energi produceras i rökgaskondensorn. Här har driftfallen för de olika pannorna 

applicerats och den förlorade intäkten för minskad elförsäljning är medräknad. 

 
Tabell 5. Potentiell besparing per år efter applicering av tidsberäkning för olika driftfall. 

∆T ökning 

Extra 
produktion RGK 
(GWh) 

Besparing per 
år (kr) 

0 0,0 0 

1 2,8 441919 

2 5,6 866011 

3 8,2 1270379 

4 10,7 1656365 

5 13,1 2025197 

6 15,3 2377993 

7 17,5 2715776 

8 19,6 3039484 

9 21,6 3349981 

10 23,5 3648057 

11 25,4 3934444 

12 27,1 4209816 

13 28,1 4358211 

14 29,7 4610858 

15 31,3 4854482 

16 32,8 5089558 

17 33,5 5195555 
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Tabell 6 visar hur många ton fossil koldioxid som inte längre kommer att släppas ut ur 

anläggningen när mer energi utvinns ur rökgaskondensorn enligt driftförutsättningarna 

för det givna året.  

 
Tabell 6. Minskad utsläppsmängd som en funktion av en sänkt returtemperatur. 

∆T 

ökning 

Avfall 
(ton 
CO2) 

Olja (ton 
CO2) 

0 0 0 

1 378 762 

2 740 1494 

3 1085 2191 

4 1415 2857 

5 1730 3493 

6 2032 4102 

7 2320 4684 

8 2597 5243 

9 2862 5778 

10 3117 6293 

11 3361 6787 

12 3597 7262 

13 3723 7518 

14 3939 7953 

15 4147 8374 

16 4348 8779 

17 4439 8962 
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5. Diskussion 
Det går att observera tydligt i Tabell 5 att det finns stor ekonomisk potential att tillgå 

genom att förbättra effekten i rökgaskondensorn. Tabell 6 visar att den miljömässiga 

vinsten inte heller är att förglömma. Något som däremot inte behandlats i denna rapport 

är vad åtgärderna för att sänka returtemperaturen faktiskt kostar. När det finns en siffra 

på vad dessa åtgärder kan tänkas kosta så är det enkelt att jämföra den med siffran på 

vad förtjänsten blir. 

 

Att effekt- och energiökningen från rökgaskondensorn inte är linjär när 

returtemperaturen minskar beror i dessa beräkningar på att flödet minskar i samma takt 

som temperaturen förändras. Effektutbytet kommer inte att kunna bli hur högt som 

helst, gränsen sätts nämligen av hur mycket ångbildningsentalpi som finns i rökgaserna. 

När mätvärdena har studerats så verkar den högst uppnådda momentana effekten vara 

ungefär 5,5 MW. 

 

Något som tål att diskuteras är att denna besparingskalkyl sannolikt hade haft väldigt 

annorlunda resultat om elpriset var högre. Vid ett visst elpris kommer det inte längre att 

vara värt att göra åtgärder för att sänka returtemperaturen för att elproduktionen 

kommer att vara högre värderad än en minskad bränslekostnad. Det elförsäljningspris 

som har använts till beräkningarna i denna rapport är 33 öre/kWh. 

 

En sänkt returtemperatur kommer i det långa loppet kunna leda till att även 

framledningstemperaturen går att sänka. Detta medför en mängd positiva aspekter som 

den här rapporten inte tar hänsyn till. Några sådana exempel är större möjligheter för 

industrier att leverera spillvärme till närliggande fjärrvärmenät, ökad möjlighet för 

elproduktion, ökad effektivitet för värmepumpar kopplade till fjärrvärmenät och 

minskade distributionsförluster till omgivningen. 

 

Även om fjärrvärmenätet i Bollnäs i dagsläget inte har några industrier anslutna för 

spillvärmeleverans eller värmepumpar så kan det eventuellt vara intressant i framtiden. 

 

Mätdatan som har använts för medelvärdesberäkning är endast under ett år. För att 

minska osäkerheten hade ett större spann av mätdata kunnat användas. Något som 

dessutom borde ha undersöks i den här studien är hur pumpkostnaderna för distribution 

skulle variera när temperatur och flöde varierar.  
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6. Slutsats 
Rapporten påvisar att det finns möjligheter för Bollnäs Energi att utnyttja sin 

rökgaskondenseringsanläggning på ett mer effektivt och miljövänligt sätt än vad de gör i 

dagsläget genom att sänka returtemperaturen i fjärrvärmenätet. Det är möjligt att spara 

442 000 kronor per år och att minska utsläppen av fossil koldioxid med 378 ton om 

energin ersätter avfallsförbränning eller 762 ton om energin ersätter eldningsolja. För att 

åstadkomma denna sänkta returtemperatur bör en utredning om kostnader för åtgärder 

hos fjärrvärmekunder göras.  
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8. Bilagor 
Utdrag från datalogg 
 

Datum T före T efter Flöde Effekt RGK 

2012-01-08 23:00:00 51,45015 55,93632 453,5512 2,36276 

2012-01-09 00:00:00 52,55217 55,93428 537,0496 2,1074 

2012-01-09 01:00:00 53,10661 56,1165 578,7694 2,02968 

2012-01-09 02:00:00 53,24015 56,09098 582,777 1,93281 

2012-01-09 03:00:00 53,66252 56,46196 578,9692 1,8743 

2012-01-09 04:00:00 53,97502 56,93115 576,7677 1,98171 

2012-01-09 05:00:00 54,44462 57,03528 572,2459 1,71805 

2012-01-09 06:00:00 54,42627 57,06543 570,4254 1,75768 

2012-01-09 07:00:00 53,72396 56,66341 569,6725 1,94305 

2012-01-09 08:00:00 53,24133 56,37732 569,031 2,08357 

2012-01-09 09:00:00 52,01131 55,47567 605,6628 2,43904 

2012-01-09 10:00:00 51,7574 55,0826 616,265 2,38486 

2012-01-09 11:00:00 51,31673 54,85799 626,3865 2,58416 

2012-01-09 12:00:00 50,99406 54,82991 616,5975 2,75176 

2012-01-09 13:00:00 50,51921 54,69238 594,3715 2,88947 

2012-01-09 14:00:00 50,72302 54,7664 597,3629 2,80954 

2012-01-09 15:00:00 50,55538 54,52393 627,4711 2,90894 

2012-01-09 16:00:00 50,40649 54,36646 628,0469 2,90453 

2012-01-09 17:00:00 50,27507 54,2631 613,924 2,85666 
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Flödes- och effektförändring 
 

∆T  Tföre Tefter Flöde Effekt RGK MW 

3,6 48,9 52,5 372,7 1,35 

4,6 47,9  362,9 1,68 

5,6 46,9  354,3 1,99 

6,6 45,9  346,0 2,29 

7,6 44,9  338,2 2,58 

8,6 43,9  330,7 2,85 

9,6 42,9  323,5 3,11 

10,6 41,9  316,6 3,36 

11,6 40,9  310,0 3,60 

12,6 39,9  303,7 3,83 

13,6 38,9  297,6 4,05 

14,6 37,9  291,8 4,27 

15,6 36,9  286,2 4,47 

16,6 35,9  275,6 4,58 

17,6 34,9  270,5 4,77 

18,6 33,9  265,7 4,95 

19,6 32,9  261,1 5,12 

20,6 31,9  252,2 5,20 
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Tidsberäkning per panna 
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Driftfallsfördelning 
 

  Viktning     där F1 = P6 enda panna i drift 

F1 0,57     där F2 = körning av P1/P2 

F2 0,43           
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Beräkning av rökgasflöde 
För att beräkna mängden rökgas som produceras och följaktligen mängden fukt som 

finns tillgänglig att kondensera har följande beräkningar gjorts: 

 

För ett system i jämvikt kommer effekten att kunna skrivas som 

 

𝑃𝑏𝑟 = 𝑃𝑁 × 𝑃𝑆 × 𝑃𝑟𝑔 × 𝑃å𝑓 

 
Pbr = Bränsleeffekt [MW] 

 

PN = Nyttig effekt [MW] 

 

PS = Effekt strålnings- och konventionsförluster [MW] 

 

Prg = Effekt rökgasförluster [MW] 

 

Påf = Effekt ångförluster [MW] 

 

Pannans nyttiga effekt mäts och registreras i turbinkondensor, direktkondensor samt 

eleffekten i generatorn. 

Strålnings- och konvektionsförlusterna har här antagits vara konstant 0,45 MW (1,5 % 

av nominell effekt 30 MW) 

Rökgasförlusterna har antagits vara 4 % av den nyttiga effekten. Rökgasförlusterna 

innefattar bland annat bottenblåsning och avgasning av matarvatten. 

 

𝑃𝑟𝑔 =  𝑄𝑟𝑔 × (ℎ𝑡 − ℎ25) 
 

Qrg = Totala rökgasflödet [Nm3/s] 

 

ht = Rökgasentalpi [MJ/Nm3] 

 

(ℎ𝑡 − ℎ25) = 𝐶𝑝 × (𝑡 − 25) 
 

Cp = Specifik värmekapacitet [MJ/Nm3] 

 

t = Uppmätt rökgastemperatur [°C] 

 

𝑄𝑟𝑔 =  𝑞𝑏𝑟 × 𝑔 
qbr = Bränsleflöde [kg/s] 

 

g = Verkligt specifikt rökgasflöde [Nm3/kg] 

 

Hi = Undre värmevärde för bränslet [MJ/kg] 

 

𝑔

𝐻𝑖
=

𝑔0

𝐻𝑖
× 

21

21 − (𝑂2)
 

 

g0 = Teoretiskt specifikt rökgasflöde [Nm3/kg] 
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(O2) = Uppmätt O2 halt i våt gas efter pannan [%] 

 

𝑃𝑏𝑟 = 𝑞𝑏𝑟𝐻𝑖 
 

Om ekvation 3.1 – 3.6 skrivs om erhålls följande ekvation 

 

𝑄𝑟𝑔𝑜𝑡 =
𝑔𝑜𝑡

𝐻𝑖
×

𝑃𝑛𝑃𝑠𝑃å𝑓

1 −
𝑔
𝐻𝑖

× 𝐶𝑝 × (𝑡 − 25)
 

 

Qrgot = Teoretiskt torra rökgasflödet från panna [Nm3/h] 

 

Med hjälp av denna ekvation kan det aktuella flödet på någon given punkt var som helst 

i systemet beräknas. Detta förutsatt att luftöverskottet och fukthalten är känd. 

 

Det verkliga torra rökgasflödet vid given punkt kan beräknas enligt följande ekvation 

 

𝑄𝑟𝑔𝑡 = 𝑄𝑟𝑔𝑜𝑡

1

1 −
(𝑂2)𝑣𝑔 × 100

21 × (100 − 𝐹𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡)

 

 

Qrgt = Verkligt torrt rökgasflöde vid given punkt [Nm3/h] 

 

För att beräkna det verkliga våta rökgasflödet kan nedanstående ekvation användas 

 

𝑄𝑟𝑔 =
𝑄𝑟𝑔𝑡

1 −
𝐹𝑢𝑘𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡

100

 

 

Qrg = Verkligt vått rökgasflöde vid given punkt [Nm3/h] 
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Beräkning av potentiell kondenseringseffekt 
För att säkerställa att det finns mer kondenseringsenergi att tillgå i rökgaserna 

beräknades den potentiella kondenseringseffekten vid ett bestämt driftläge. Rökgasen 

antas vara nedkyld till 60 °C när den når kondenseringssteget i skrubbern. 

 

𝑄𝑟𝑔𝑡 − 𝑄𝑟𝑔 = 𝑄𝑓𝑢𝑘𝑡 

 

𝑃𝑅𝐺𝐾 =
𝑄𝑓𝑢𝑘𝑡 × 𝜌 × ℎ′′

3 600 000
 

 

PRGK = Potentiell kondenseringseffekt rökgaser [MW] 

 

Qfukt = Verkligt vått rökgasflöde [Nm3/h] 

 

𝜌 = Densitet [kg/m3] 

 

h’’ = Ångbildningsentalpitet [kJ/kg] 
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Beräkning av minskad elproduktion 
För att beräkna hur mycket elproduktionen minskar när extra energi tillförs till 

fjärrvärmesystemet från rökgaskondenseringen har följande ekvation använts 

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑎𝑣𝑓𝑎𝑙𝑙 − (
1

4
× 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠) 

 

Om det utvinns 1 MWh extra ur rökgaskondenseringen så kommer det innebära att 1 

MWh mindre behöver förbrännas. När bränslet till förbränningen minskar kommer även 

ångproduktionen att minska och således elförsäljningen. Elförsäljningen minskar med 

pannans elverkningsgrad (7/28 = ¼ ). 

 

I Tabell 7 används företagets marginalkostnad för de olika bränslena som används i 

anläggningen multiplicerat med den extra produktion som nu istället kommer från 

rökgaskondenseringen. Värdena som visas är om all extra produktion från 

rökgaskondenseringen ersätter avfall, respektive biobränsle eller olja under ett år. 

 
Tabell 7. Besparingspotential under ett år. 

∆T ökning Besparing avfall (kr) Besparing bio (kr) Besparing olja (kr) 
Förlorad intäkt 
elförsäljning (kr) 

0 0 0 0 0 

1 372757 845258 3388725 -235110 

2 730477 1656418 6640749 -460736 

3 1071559 2429849 9741516 -675868 

4 1397137 3168125 12701339 -881221 

5 1708245 3873588 15529615 -1077448 

6 2005826 4548379 18234922 -1265143 

7 2290744 5194456 20825109 -1444850 

8 2563791 5813612 23307372 -1617070 

9 2825693 6407497 25688318 -1782261 

10 3077119 6977627 27974027 -1940844 

11 3318686 7525399 30170100 -2093208 

12 3550961 8052102 32281708 -2239711 

13 3676131 8335937 33419633 -2318661 

14 3889238 8819174 35356980 -2453074 

15 4094734 9285153 37225136 -2582688 

16 4293019 9734781 39027743 -2707753 

17 4382427 9937523 39840554 -2764146 
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Beräkning av minskade utsläpp 
Här har den ökade energimängden som fås från rökgaskondenseringen räknats om till 

MJ och multiplicerats med utsläppstalet för respektive bränsle. 
Tabell 8. Utsläpp från respektive bränsle. 

Olja g/MJ Avfall g/MJ MJ Avfall CO2 Olja CO2 

74,3 36,8 0 0 0 

  10259363 377544563,4 762270681 

  20104865 739859047,4 1493791501 

  29492437 1085321695 2191288096 

  38453301 1415081495 2857080301 

  47015905 1730185304 3493281741 

  55206221 2031588947 4101822249 

  63048014 2320166903 4684467416 

  70563065 2596720778 5242835701 

  77771379 2861986739 5778413444 

  84691360 3116642063 6292568077 

  91339970 3361310902 6786559784 

  97732864 3596569402 7261551809 

  1,01E+08 3723347848 7517520248 

  1,07E+08 3939191576 7953313427 

  1,13E+08 4147326600 8373542565 

  1,18E+08 4348158640 8779026820 

  1,21E+08 4438715549 8961863187 
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Översiktsbild Säverstaverket 


