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 Abstract 
 
Arvika Fjärrvärme AB, a district heating company from Arvika, today cover 74 % of their 
total energy production with biofuel wich runs a 16 MW bioler giving process water at 
saturated liquid state.  
In recent years Vaporel AB has introduced a new tecnique that gives an external generation of 
steam after boilers. The concept is built on an adiabatic pressure drop of the saturated liquid in 
a so called Flashbox which makes a small part of the liquid to evaporate. The generated steam 
is lead into a turbine where electricity is in a conventional manner. 
 
The purpose with this rapport was basic study for the specific system at Arvika where its 
possible to see the potential production of electricity that follows an installation of a flasbox. 
 
The final goal was to introduce an economic analysis of  a flashox installation at given 
conditions. 
 
To reach our goals we have created a model in Excel where the calculations are made at given 
conditions at Arvika Fjärrvärme of today. The model has been tested at three different states, 
of process water returning to potboiler, to be able to decide the optimal operation for the 
system at present.  
 
The studies have resulted in a pressure of the processwater at 14,5 bar (at) and a pressuredrop 
to 9,5 bar (at) in the flashbox. The condenserpressure is set to 0,5 bar (at) what is equal to 81 
˚C. Energy to the district heating net is produced in the condenser and heat exchanger. 
 
The result of our calculations clearly shows that to reach the highest turbine-efficiency as 
possible and gain the largest profit the highest process-waterflow possible should be used.  
That means 70 kg/s after present conditions. 
 
At the highest boiler efficiency the turbine will produce 694 kW. At this state the water that 
returns to the boiler will be at temperature 148 ˚C (14, 5 bar). 
 
Totally during a year the production of electric energy could reach 2, 47 GWh/year. The 
energy used by the pumps will increase with 0,21 GWh over the year at that state. 
 
Included all economic factors this will generate a profit of 0, 97 million (SEK)/year. 
 
To make an installation of a flashbox system more profitable an increased generation of 
electricity have to be made. This could be done by an installation of new pumps to be able to 
run the process-water at a larger flow to increase the amount of steam made in the flashbox.     
 



Sammanfattning 
 
Arvika fjärrvärme producerar idag 74% av sitt värmeunderlag via en hetvattenpanna som 
drivs med biobränsle och har en maxeffekt på 16 MW.  
På senare år har företaget Vaporel AB introducerat  en ny teknik på marknaden som ger en 
extern ångproduktion efter hetvattenpannor. 
Konceptet är byggt på en trycksänkning som medför att delar av det mättade vattnet förångas 
efter att ha letts in i en så kallad flashbox. Efter flashboxen äntrar ångan en turbin där el 
produceras på konventionellt vis.  
 
Syftet med denna rapport har varit att ta fram en grundläggande studie för Arvikas specifika 
system där det är möjligt att se den potentiella elproduktionen vid en flashboxinstallation. 
 
Det slutgiltiga målet med rapporten har varit att kunna presentera en lönsamhetsbedömning 
för en flashboxinstallation vid givna driftfall.  
 
För att kunna uppfylla uppsatta mål har en Excelmodell konstruerats där beräkningar utförts 
efter givna förutsättningar, detta utefter tre olika driftfall för att kunna fastställa den mest 
optimala driften för systemet i dagsläget.  
 
Studierna har lett fram till att vi har kunnat fastställa ett maximalt tryck efter pannan på 14,5 
bar (at) samt en trycksänkning över flashboxen till 9,5 bar. Kondensortryck efter turbinen har 
satts till 0,5 bar(a) vilket ger en kondensations temperatur motsvarande 81 ˚C. Energi till att 
värma fjärrvärmevattnet tas via kondensorn samt en värmeväxlare.  
 
Resultatet av våra beräkningar visar tydligt att vi för att nå en så hög turbineffekt som möjligt 
och därmed en större lönsamhet skall ha ett så högt processvattenflöde som tillåts, enligt 
dagens förutsättningar 70 l/s.  
Vid högsta panneffekten kommer turbinen att ge 694 kW, enligt Excelmodellen, vid en 
returtemperatur till pannan satt till 148 ˚C.  
 
Sammanlagt under året, med Arvikas varaktighetsdiagram som grund, kommer vi att kunna 
producera 2,47 GWh el/år varav pumparna kommer att kräva 0,21 GWh el extra per år. 
Med alla ekonomiska faktorer inräknade så kommer detta att ge en vinstkalkyl på 0,97 
miljoner /år.  
 
För att kunna göra dessa installationer lönsamma krävs att vi ökar elproduktionen och därmed 
den årliga vinsten, detta skulle kunna göras i och med installation av nya pumpar för att uppnå 
ett större flöde i pannkretsen.  
 
Vidare bör en studie göras för att bedöma lönsamheten gällande en ombyggnad av 
rökgaskondenseringen för att kunna klara en större effekt och därmed kunna använda högre 
returtemperaturer till biopannan. Detta skulle generera ett högre genomsnittligt flöde över 
året.   
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1. Inledning 
 
1.1. Introduktion 
En stor del av dagens elproduktion kommer från fossila bränslen som olja och kol. Detta 
är bränslen som bidrar med ett nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären 
vilket i sin tur påskyndar den globala uppvärmningen(växthuseffekten).  
På sikt leder detta till förändrade levnadsförhållanden på jorden. 
En stor del av världens länder har kommit överens att minska sina utsläpp av koldioxid 
från fossila bränslen, Sverige inkluderat. 
  
För att öka elproduktionen från förnyelsebara energikällor i.e. vattenkraft, vindkraft och 
biobränslen har Sverige infört ett system som innebär att de som producerar el från dessa 
källor får en större intäkt för en viss mängd producerad el än om den producerats med 
fossila bränslen. Detta har resulterat i ett större investeringsintresse i anläggningar som 
använder förnybar energi för elproduktion. Ny teknik där befintliga 
fjärrvärmeanläggningar byggs om till att även omfatta produktion av el är exempel på 
detta. 
 
Just detta koncept har Fortum Värme AB tagit fasta på. De planerar en undersökning av 
fjärrvärmeanläggningen i Arvika för att fastställa om den lämpar sig för elproduktion. 
 
1.2. Bakgrund 
 
Arvika Fjärrvärme AB 
Arvika Fjärrvärme AB är ägare av Arvika Fjärrvärmeverk med tillhörande nät. Företaget 
är delägt av Arvika kommun och FortumVärme AB samägt med Stockholms stad. 
    
 
 

Arvika Fjärrvärme 
AB 

AB Fortum Värme samägt 
med Stockholms stad 

60 % 

Arvika Stadshus 
AB (kommunägt) 

40 % 

Fortum Värme AB
91 % 

Stockholms stad 
9 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Ägandestruktur för Arvika Fjärrvärme AB1

                                                 
1 Håkan Andersson 
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Flashbox - den nya tekniken för elproduktion i hetvattensystem 
Många hetvattenpannor i Sverige har ett konstruktionstryck på 16 bar men håller vid drift 
tryck mellan 6-10 bar.2,3 SEP AB och Vaporel AB har efter dessa förutsättningar 
utvecklat ett koncept där ett ökat drifttryck ger möjlighet att via en ånggenerator, 
Flashbox, producera el med god lönsamhet. En systembeskrivning över konceptet 
presenteras nedan:    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Beskrivning av ett hetvattensystem med flashbox.4

Hetvatten (mättat vatten) från panna kan inneha ett tryck vid 14,5 bar(197°C). Vattnet 
leds till en ”låda”, kallad flashbox, där vattnet expanderar isentropt vilket medför ett 
sänkt tryck, vid befintlig anläggning i Eksjö: 9,5 bar(178°C).  
 
Resultatet av detta blir att delar av hetvattnet bildar ånga vilken leds till en fuktavskiljare 
som filtrerar bort fukt och ger mättad ånga.  
 
Den mättade ångan leds till en enstegs Curtisturbin där el produceras på konventionellt 
sätt. En curtisturbin är en av de enklaste som finns på marknaden vilket ger låg 
investeringskostnad men också en förhållandevis dålig verkningsgrad. Isentropisk 
verkningsgrad på installerad Curtisturbin i Eksjö är 55%.5

 
Elproduktionen bestäms av efterfrågan av värme som finns i kondensorn, kopplad till 
turbin. Kondenseringsenergin används för att värma fjärrvärmenätets returvatten.  
Ett ökat värmebehov på nätet ger ett högre kondenseringstryck vilket medför att mindre 
ånga kan användas till elproduktion.  

                                                 
2 Vaporel-konceptet 
3 Arvika Fjärrvärme 
4 www.vaporel.se 
5 Claes Henningsson 
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Ångan har efter kondensorn övergått till 100% mättat vatten vid kondenseringstrycket. 
Detta vatten blandas med vattnet från flashboxen. Först ökas trycket på vattnet från 
kondensorn till samma tryck som vattnet från flashboxen.  
 
Det blandade vattnet leds sedan in i en värmeväxlare där fjärrvärmevattnet hettas upp.  
Innan processvattnet åter går in i pannan(efter värmeväxlaren) ökas dess tryck, av en 
pump, till ursprungstrycket(14,5 bar).      
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Eksjö- en anläggning med flashbox 
Idag finns det två anläggningar i Sverige som använder sig av flashboxtekniken. Eksjö 
som togs i drift december 1997 och Kungälv vilken driftsattes 2006. 
  
2004 uppgick Eksjö Energi: s försäljning av värme till 125,26 GWh.  
Fjärrvärmenätet förses huvudsakligen med energi från förbränning av skogsbränsle(53%) 
och avfall(37,5%) i värmeverkets 3 hetvattenpannor som besitter en maxeffekt på 6,8 
respektive 12 MW(panna 2). Utöver fastbränslepannorna finns oljepannor som används 
som toppning vid stort värmebehov.7   
I samband med att panna 2 skulle byggas om p.g.a. miljöskäl fanns funderingar på en 
konvertering av denna till en ångpanna vilken skulle kopplas till en turbin. Underlag som 
försvarade investeringskostnader visade sig inte finnas vilket gjorde att förslaget föll. 
Önskan om egen elproduktion kvarfanns dock. Lösningen var en flashbox som kopplades 
till panna 2. Systemlösningen presenteras nedan: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Flödesschema över Eksjö FJVV: s kraftvärmesystem.8

 
 
 

                                                 
6 Årsredovisning Eksjö energi 2005 
7 Småskalig elproduktion(sid 3) 
8 Småskalig elproduktion med biobränsle – eller hur en megawatt blir till! 
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Den turbin som används är en enstegsturbin av Curtistyp. Ångan som kondenseras över 
turbin beblandas med hetvattnet från flashboxen innan det växlas mot fjärrvärmenätet.  
Kondenseringsenergin används för att förvärma returvattnet innan värmeväxlaren. 
Nedan visas data som var grund till projekteringen av flashboxinstallation i Eksjö: 
 
Tryck till flashbox 14,5 bar 

Temperatur till flashbox 197°C 
Tryck i flashbox 9,5 bar 

Temperatur i flashbox 178°C 
Vattenflöde till flashbox 110,8 kg/s 
Vattenflöde från flashbox 107 kg/s 
Genererad ånga 3,8 kg/s 
Andel genererad ånga 3,40 % 
Kondenseringstryck 0,5 bar a 

Kondenseringstemperatur 81°C 
Alfavärde(α) 0,12 
Drifttimmar turbin 5700 h/år 
Genererad eleffekt 950 kW 

 
Tabell 1: Tekniskt dataunderlag för 
projektering av elproduktion(Eksjö)9   

 
 
Anledningen till att processflödet i Eksjö är så stort i proportion till pannstorleken 
förklaras av konstruktionen. Pannan i Eksjö har större yta som ska kylas av 
processvattnet vilket medför att ett högre processflöde.10

Eksjö Energi genererade år 2004 3,7 GWh el.11

 
 

                                                 
9 Småskalig elproduktion(sid 4) 
10 Anders Kjörk 
11 Eksjö Årsredovisning 2005 
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Elcertifikat 
Dagens produktion av el genom användande av förnyelsebara bränslen är för närvarande 
dyrare än att använda sig av mer traditionella bränslen likt olja och kol. Detta har gjort att 
energimyndigheten har utarbetat ett s.k. elcertifikat för att öka produktionen av förnybar 
eller s.k. grön el. Detta elcertifikat är lagstadgat enligt SFS 2003:113.  
Lagen säger att ett certifikat tilldelas elproducenten för varje utvunnen MWhel från 
förnybara energikällor, dit biobränsle räknas. 
Alla elkonsumenter är ålagda att inneha en viss kvot elcertifikat i förhållande till sin 
förbrukning vilket framgår ur tabell nedan12. Kvoten ökar successivt fram till år 2010. 
 

År 
Elcertifikat/förbrukad 

MWh 
2006 0,126 
2007 0,141 
2008 0,153 
2009 0,16 
2010 0,169 

Tabell 2:Ålagd kvot av förbrukad el som måste komma från förnyelsebara energikällor fram till år 
2010. 13

 
Om det tilldelade antalet elcertifikat blir ojämnt avrundas det till närmaste heltal. 
Vid årsskiftet 2006 motsvarade 12,6% ett pris på 3,5 öre per förbrukad kWh 
(inkl moms).14  
   
Elskatt 
Sedan 1/1-06 betalas 32,6 öre/kWh (inkl. moms) i elskatt på inköpt elenergi. 15

På egenproducerad el betalas ingen skatt.  
 
Dagens elpris 
Elpriset  är baserat på rådande kurs 22/5-06, vilket motsvarar 368,47 kr/MWh16

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Energimyndigheten  
13 Rättsnätet
14 Boo Energi 
15Boo Energi 
16 Nordiska elbörsen 
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1.3. Syfte 
”Att ge Fortum Värme AB en uppfattning om vilka möjligheter den nya flashboxtekniken 
ger vid installation i Arvika.” 
 
Genom studier av aktuell flashboxteknik tillsammans med tekniska förutsättningar och 
det värmeunderlag som Arvika Fjärrvärme besitter ska ett anpassat system skapas till 
anläggningen i Arvika.  
 
Det skapade systemet används som underlag till beräkningsmodeller för elproduktion och 
de ekonomiska effekter det medför. Modellerna byggs upp i Excel och ska syfta till att ge 
svar på följande frågor: 
 
– Hur stor mängd elenergi kan produceras under ett år utan krav på ekonomisk drift? 
– Är det lönsamt att producera el samtidigt som pellets/olja används till            
värmeproduktion? 
– Vilket/vilka driftfall är mest lämpliga att använda vid valt system? 
   
 
1.4. Mål 
Att utifrån Arvika Fjärrvärmes värmeunderlag utreda vilken elproduktion som är möjlig 
vid installation av ett flashboxsystem med turbin.  
 
En utvärdering om lönsamhet med elproduktion samtidigt som värme utvinns ur olja 
respektive pellets ligger till grund för en styrning av drift för att få den ekonomiskt 
optimal.  
 
Utifrån bestämd styrning för ekonomiskt optimal drift ska årlig vinst som kan genereras 
med valt system bedömas. Lönsamhetsbedömningen skall ge Fortum Värme AB ett 
underlag till deras egen förundersökning av projektet. 
     
 
1.5. Avgränsningar 
Rapportens ekonomiska beräkningar kommer att utgå från fasta värden för såväl el, 
bidrags som investeringskostnader. Dessa värden kommer att vara givna utefter de 
förutsättningar som vi antar i enighet med vår handledare på Fortum Värme AB: Håkan 
Andersson.  
 
Biopannkretsen i Arvika har ett begränsat flöde på 70 kg/s. Detta är en teoretisk gräns för 
vad pumparna klarar av i dagsläget. Eventuellt skulle en marginell ökning av flödet 
kunna göras. En ökning av processvattenflödet medför dock ökad returtemperatur till 
biopannan vilket ger högre rökgastemperaturer. Det ställer högre krav på 
rökgaskondenseringen och att den klarar av det ökade kylbehov som uppstår. I dagsläget 
gör osäkerheten att vi inte överskrider flödet 70 kg/s i våra beräkningar.  
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2. Metod 
 
2.1. Underlag för värmeproduktion hos Arvika Fjärrvärme 
Arvika FJV beräknas 2006 producera 126 GWh till det lokala fjärrvärmenätet.   
 
Energikälla Producerad energi Fördelning 
Spillvärme 16,4 GWh 13% 
Biopanna 93,3 GWh 74% 
Pelletspanna 11 GWh 9% 
Olja Lyckeverken 5,3 GWh 4% 
Summa 126 GWh 100% 

Tabell 3: Fördelning av producerad energi till fjärrvärmenätet17

 
Biobränslepannan inklusive rökgaskondensering står för 74% av Arvika FJV:s totala 
värmeproduktion. När pelletspannan står klar beräknas den ge 11 GWh, energi som 
tidigare producerats i befintliga oljepannor. Denna förändring av systemet gör att andelen 
värmeenergi från oljepannorna reduceras till 4%. 
Spillvärme från intilliggande industrier genererar 16,4 GWh värme till fjärrvärmenätet 
varje år.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Håkan Andersson 

 8



Varaktighetsdiagram 
Beroende på att klimatet är olika vid skilda tider på året varierar konsumenternas 
värmebehov vid olika tidpunkter. Varaktighetsdiagrammet nedan visar variationen i 
effektbehov hos Arvika FJV: s kunder under ett år. Diagrammet visar också vilken/vilka 
energi källor som fyller effektbehovet.   
 

VARAKTIGHET

0
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40
60

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
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Ef
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kt
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Ny Pelletspanna
Olja Styckåsen
Olja Lycke
Pelletspanna
Biopanna
Spillvärme

 
Figur 3: Varaktighetsdiagram för Arvika FJV. Total levererad effekt plottad mot drifttid.18

Underlag till varaktighetsdiagrammet finns som bilaga (1). 
 
Olja används som spetsenergi under den kallaste perioden på året. Anledningen till att 
inkommande spillvärme inte är konstant hela året ligger i industriernas fyra veckor långa 
semester då inget arbete bedrivs och maskiner står stilla.  

                                                 
18 Håkan Andersson 
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2.2. Ideal Ånggenerering i flashbox 
Entropin innan flashboxen, Sf, vid 14,5 bars tryck är enligt den ideala processen lika som 
entropin efter flashboxen (Sf+Sg) vid 9,5 bars tryck. Utifrån det sambandet kan andelen 
mättad ånga räknas ut efter flashboxen: 
 

)5,9()5,9()5.14( ))1(( bargbarfbarf xsxss +−×=     (1)
       
 
Det ger: 
 

)(
)(

)5,9()5,9(

)5,9()5,14(

barfbarg

barfbarf

ss
ss

x
−
−

=  

 
 
 
2.3. Beräkningsmodeller 
Först har en grundläggande modell skapats där vi har gjort beräkningar vid varje 
panneffekt från 16 MW till 5 MW där steglängden varit 0,1 MW.  
 
Därefter har vi, för att kunna beräkna driften i Arvika för biobränslepannan, använt oss av 
det varaktighetsdiagram vi haft till förfogande och gjort en beräkning för varje period om 
125 timmar. Utifrån detta har vi sedan beräknat den möjliga elproduktionen, varvid vi 
utvecklat det hela till att beräkna den ökade bränsleeffekten som måste tillsättas i och 
med elproduktionen.  
 
I modellens första del beräknas turbinen vara i drift under hela den tid då biopannan körs. 
  
Från detta läge utvecklas modellen till att ta hänsyn till de ekonomiska faktorerna.  
Turbinen körs, enligt beräkningar, endast då det är ekonomiskt lönsamt ur synvinkeln att 
värmeunderskottet måste täckas av pellets eller olja i en inledande fas.  
 
Beräkningsmodeller i arbetet har byggts i Excel då förkunskaper fanns i detta program. 
Excelmodellerna ligger som bilaga 2. 
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2.4 Beräkningar för elproduktion 
Modellen bygger på formler för beräkningar av systemets komponenter vilka presenteras 
nedan: 
 
Pannan:  
Har en nominell maxeffekt på 16 MW och en verkningsgrad på 0,9.  
Beräkningar av flöde och nettoeffekt i pannan vid givet driftfall: 
 

pannanomPP η*=      (2) 

pvcTmP ∗Δ∗=
.

      vilket ger enligt följande: 
.

m
pvcT

Pm
*

.

Δ
=   (3) 

Där ΔT är temperaturskillnaden på processvattnet före och efter pannan (Tp,efter-Tp,före). 
Hetvattnet håller trycket 14,5 bar ut ur biopannan.  
 
Cpvatten=4,18 kJ/(K*kg)19     (4) 
 
 
Flashbox:  
Beräkningar på flashboxen är baserade på samma ideala process som tidigare.  
Ångflödet blir då: 
 

)(
)(

)(
)5,9()5,9(

)5,9()5,14(

barfbarg

barfbarf

ss
ss

Andelångax
−
−

=   ekv. (1)  

   
Andel vatten =1-x     (5) 

 
vilket ger att:       

     (6) 
     (7)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 Thermodynamics-an engineering approach, sid 828 table A-3 
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Turbin:  
Ånga som genereras i flashboxen passerar turbininloppet som mättad ånga vid 9,5 bar 
vilket ger en bestämd entalpi.  
Turbinens effekt: 
 

isenefterföreångael hhmP η∗−∗= )(
.

    (8) 

Där ηisen=den isentropiska verkningsgraden för en enstegs curtisturbin20 ≈ 0,55 
 
Elproduktion via en turbin mot det tryck som kondensorn erbjuder sänker kvalitén på den 
expanderande ångan. Vid turbinens inlopp finns mättad ånga med bestämd entropi. 
Tubinprocessen ses som ideal vilket ger samma entropi efter turbinen som innan. 
 

sss barefterbarföre == 5.0,5.9,        (9) 
 
Ångans kvalité (x) efter turbin: 

barfg

barf

s
ss

x
5.0,

5.0,−
=      (10)

  
 
där sf,0.5 bar är entropi för vätska och sfg,0.5bar är entropi för ångbildning vid givet 
kondensortryck, 0,5 bar. 
 
Entalpi efter turbin, hefter,0.5bar räknas på liknande sätt: 
 

barfgbarf hxhh 5.0,5.0, ∗+=       (11) 
 
där hf,0.5bar och hfg,0.5bar är entalpier vid kondesortrycket. 
 
 
Kondensor:  
Med ett bestämt kondensortryck sänks ångan från 9,5 bar till det bestämda trycket i 
turbinavloppet. I detta läge innehas en mix av vatten och ånga, där x bestäms enligt 
tidigare beräkningar.  
 
I kondensorn kondenseras sedan den återstående delen av ångan till mättat vatten som når 
mättnadstemperaturen vid det rådande kondensortrycket. Kondensoreffekten kommer att 
fås enligt följande formel, med värden avlästa vid rådande tillstånd21: 

barfgångakond hxmP 5.0,

.
∗∗=      (12) 

 
där hfg,0.5bar är kondenseringsenergin vid rådande kondesortryck. 
 
                                                 
20 Claes Henningsson 
21 Thermodynamics-an engineering approach, sid 832  tabell. A-5 
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Pump 2:  
Här höjs trycket på den mättade vätskan till 9,5  bar för att kunna blandas med hetvattnet 
från flashboxen. Pumpeffekten fås enligt följande: 
 

.
*)( mPP vattenpump Δ= ν    22     (13) 

v är vattnets specifika volym(m3/kg) 
 
 
Blandare:  
Här blandas underkylt vatten med kondensortryckets mättnadstemperatur och trycket 9,5 
bar med mättat vatten vid 9,5 bar. Blandningens temperatur fås enligt följande: 
 

)/()(
....

ångavattenångaunerkyltvattenmättatbl mmmTmTT +∗+∗=    (14) 
 
 
Värmeväxlare: 
Den effekt som kan tas ut ur växlaren bestäms av pannans returtemperatur (Tp, före) och 
fås enligt följande formel: 
 

pvförepblvvx cTTmP ∗−∗= )( ,

.

    (15) 

Den sammanlagda fjärrvärmeeffekten från biopannan fås då genom: 
 
 Pfjv, bio=Pkond+Pvvx     (16) 
 
 
Pump 1:  
Här höjs trycket för hela flödet från 9,5 till 14,5 bar innan det går in i pannan för att höjas 
till mättnadstemperaturen. Beräkningar på pumpeffekten görs enlig tidigare: 
 

)( PP vattenpump Δ=ν 23     (17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Thermodynamics-an engineering approach, kap 6 sid. 333 
23 Thermodynamics-an engineering approach, kap 6 sid. 333 
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Rökgaskondensering 
 
I det varaktighetsdiagram som erhållits från Arvika anges biobränsleeffekten som 
biopannans effekt + rökgaskondensering. För att kunna friställa biobränsleeffekten ur 
varaktighetsdiagrammet har vi använt oss av loggade värden24. Ur dessa har vi beräknat 
hur stor del av den totala bioeffekten som rökgaskondenseringen bidrog med vid olika 
effektintervall. Beräkningarna har gjorts enligt följande: 
 

enserigrökgaskondandel
enseringrökgaskondbiopannabioeffektTotal

enseringrökgaskondeffekt
,

)(,
)(

=
+

 (18) 

 
Beräkningarna har genererat följande resultat i givna intervaller: 
 
Total bioeffekt (MW) Andel rökgaskondensering
19-14,5 MW 0,24 
14,49-9 MW 0,23 
8,99-7 MW 0,21 
6,99-4,7 MW 0,195 

Tabell 5: Andel rökgaskondensering av total biobränsleeffekt vid olika effektintervall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24 Fortums loggade anläggningsdata från år 2005, handläggare Herik Kjellman, fortum 
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2.4.Ekonomiska beräkningar 
 
Sista delen av modellen beräknar den totala vinsten som kan göras på ett år i och med 
installationen av flashboxsystemet. Beräkningar bygger på de ökade bränslekostnaderna 
kontra de ökade intäkterna i och med egenproduktion av el. 
 
 
Nätavgift25

Nätavgiften betalas för att täcka kostnader för underhåll samt reparationer av elnätet.  
Den består av en fast samt en rörlig del där den fasta delen, abonnemangsavgiften, betalas 
oavsett om det leds någon el genom ledningar eller ej och gör således ingen inverkan på 
den ekonomiska bedömningen.  
 
Nätavgiftens rörliga del består av en hög samt en lågspänningskostnad som betalas till el-
leverantören. Vidare betalas också skatt på respektive del i det rörliga avtalet.  
 
Fortums avtal ser i dagsläget ut som sådant att man har rätt att fram föra 700 kW i 
ledningar, för det betalar man i högspänningsavgift 123 kr/kW och i lågspänningsavgift 
256 kr/kW.  
Skatten för högspänningsdelen ligger på 1,55 öre/kWh och motsvarande lågspänningsdel 
på 2,1 öre/kWh. 
För att kunna bestämma de ekonomiska fördelarna som uppstår i och med 
egenproduktion av el har en medelturbineffekt över året, Ptm, beräknats [kW].  
De ekonomiska lönsamheten med avseende på nätavgifterna kan då delas upp i följande 
poster:  
 
Lönsamhetnätavg. = Ptm * (lågspäningsavgift + högspänningsavgift)  (19) 
 
Skattevinstnätavg= total elproduktion/år * (högspäningsskatt + lågspäningsskatt)  (20)
  
  
 
 
Möjliga skattevinster 
I och med att producerad el används för egenförbrukning minskar utgifter för elskatt som 
betalas på inköpt el: 
 

)/(*)( MWhkrskattesatsMWhEltSkattevins eradEgenproducel =      (21) 
 
 
Elkostnad 
Elkostnad = Elpris * inköpt elenergi     (22) 

                                                 
25 Håkan Andersson 
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Elcertifikat 
Genom att egenproducera el kommer Fortum att slippa betala för elcertifikat, dessutom 
kan man sälja de elcertifikat man inte själv behöver inneha då man tilldelas ett 
elcertifikat/producerad MWh el. 
 
Beräkningar på detta har gjorts enligt följande: 
 

Elcerifikatskostnad (Fortum) = 
kWh

atprisElcertifik
 *egen energiförbrukning (kWh)  (23)

      
     
 

Elcertifikatsförsäljning (Fortum) =
kWh

atprisElcertifik
*egenproducerad el*(1-kvot) (24) 

Där kvoten är enligt Tabell 2.   
 
Nettovinst elcertifikat (Fortum) = Elcertifikatsförsäljning + Elcerifikatskostnad (25) 
 
 
Bränslekostnader 
Beräknade bränslekostnader för Fortum Värme AB: 
 
Bränsle Inköpskostnad(Kr/MWh) 
Biobränsle 150 
Olja 400 
Pellets 250 
Spillvärme 100 

Tabell 4: Fortums bränslekostnader i Arvika.26  

 
 
 
Skillnad i bränslekostnad vid ändrad drift 
När driftförutsättningar ändras för att producera el vid samma värmebehov kommer 
bränsleförbrukningen att öka vilket medför ökade kostnader för Fortum. 
Bränslekostnader är tabellerade (Tabell 4) efter kostnad per MWh. 
Kostnaden för bränsleökningen beräknas således efter tillförd energi för varje bränsle: 
 

)/()()( . MWhkrInköpsprisMWhEBKtnadBränslekos bränsletillfört ×=     (26) 
 
Skillnad i bränslekostnad vid ändrad drift: 
 

föreefterBK BKBKadSkil −=ln     (27) 

                                                 
26 Håkan Andersson 

 16



Lönsamhetsberäkningar för att täcka elproduktionen med olja/pellets? 
Lönsamheten i och med egenproduktion av el beräknas som:  
 
Σ(vinster) = Skattevinstel  (21) + elkostnad (22) + lönsamhetnätavg. (19) + (28)
 + skattevinstnätavg. (20) + Nettovinst elcertifikat (25) 
 
under en period á 125 timmar. 
 
SkillnadBK(27) (för att täcka värmebehov med (olja/pellets) under en period á 125 
timmar) 
-Σ(vinster) (28) 
=Lönsamhet i att täcka elproduktion med olja/pellets.  (29) 
 
Detta gäller under den period då pannan körs på full drift men inte kan täcka det 
värmebehov som finns då man producerar el. Det ökade värmebehovet som uppstår i och 
med elproduktionen måste täckas med olja eller pellets, beroende på 
varaktighetsdiagrammets värmeunderlag.27

 
 
 
 
2.5. Validering 
Föra att kunna validera vår modell har vi tillhandahållit en processbild vid ett givet 
tillfälle från Kungälvs fjärrvärmeverk som har ett liknande system.  
De värden som fanns vid detta givna tillfälle har satts in i vår modell för att beräkna 
simulerade resultat som kan jämföras med de faktiska effektuttagen på Kungälvs 
fjärrvärmenät och turbin. 
 
 
2.6. Val av driftfall 
För att komma fram till vilket/vilka driftfall som skall användas har vi studerat systemet 
samt diskuterat med Håkan Andersson. Det som huvudsakligen tagits fasta på är att vi 
ska kunna härleda våra driftfall till idag rådande drift vid Arvika fjärrvärmeverk. 
 
 

                                                 
27 Bränslekostnader enligt tabell 4, elpris samt skatter enligt uppgifter sid. 6. 
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2.7. Antaganden 
Med utgångspunkt från att en Curtisturbin används i liknande anläggningar används en 
sådan även i vår modell. 
 
Till turbinen är en generator kopplad för att omvandla rörelseenergin till elenergi. I vår 
systemlösning ses generatorn som förlustfri med ŋ=100%. 
 
Tekniken har under de senaste åren utvecklats och inom säkerhetsområdet har man tagit 
stora steg framåt. Säkerhetsventilernas utveckling för att släppa ut ånga när trycket blir 
för högt har utvecklats så att det går att lägga ångtrycket närmare det dimensionerande 
trycket (16 bar) för pannan utan att ta extra risker.  
Vid våra beräkningar har vi utgått från att det är möjligt att ta ut hetvatten med trycket 
14,5 bar ur biobränslepannan.  
För att komma fram till detta har en diskussion förts med Håkan Andersson.  
 
De driftfall som simuleras avgränsar sig till ett konstant kondensortryck vid 0,5 
bar(81°C). Ett högre kondensortryck ger lägre eleffekt och högre värmeeffekt vilket inte 
svarar upp mot satta mål eftersom värmebehovet kan täckas vid kondensortrycket  
0,5 bar.  
 
De tryck som används är absoluttryck. 
 
Samtliga resultat och fakta är baserade på idag rådande förhållanden. 
 
Spillvärmeflödet på fjärrvärmenätet är konstant över hela året utom under 
industrisemestern. Den är oberoende av en ev. elproduktion vilket medför att ingen 
skillnad finns i energibalansen före och efter installation av flashbox och turbin. 
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3. Resultat 
 
3.1. Systembeskrivning 

 
Systemet som vi valt att arbeta med enligt våra avgränsningar är den del av det totala 
systemet som påverkar biobränslepannans vattenkrets. Nedan finns en skiss på detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Beskrivning över valt system till Arvika Fjärrvärme med anvisningar av vattnets/ångans 
tryck under processen. 

 
För att ge en grundläggande beskrivning av vårt system har vi valt att visa hur vatten 
påverkas då det färdas från punkt 1 till 5 samt 6 till 11 och vilket tillstånd det antar i de 
olika punkterna: 
 

1. Returvatten från pannkretsen återkommer till pumpen där trycket höjs till 14,5 bar 
och skickas in i pannan. 

 
2. Här värms vattnet till mättnadstemperatur (197 °C). 
 
3. Flashboxen, där vatten förångas efter en trycksänkning till 9,5 bar. Ångan lämnar 

boxen mot punkt 4, den resterande delen lämnar boxen som mättat vatten vid 9,5 
bar och leds till en blandare (punkt9). ekv. (1) och (5).   

   
4. Ångan från flashboxen kommer till turbininloppet i mättat tillstånd med ett tryck 

på 9,5 bar. Här utvinns el i en enstegs Curtisturbin.  
 

5. Ångan kondenserar i punkt 5 mot fjärrvärmenätets returvatten i en 
varmvattenkondensor, vartefter det kondenserade vattnet leds till blandaren 
(punkt9). 
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6. Vattnet i punkt 6 är returvatten från fjärrvärmenätet, detta vatten kommer att ledas 
till kondensorn, punkt 7. 

 
7. Här värms fjärrvärmevattnet mot ång-/vattenblandningen från turbinen. Sedan 

återförs det till fjärrvärmereturledningen. 
 

8. En pump höjer trycket på det kondenserade vattnet till 9,5 bar som då blir 
underkylt. 

 
9. I denna punkt blandas vattnet från flashboxen med det underkylda avloppsvattnet 

från turbinen. 
 

10. Det mixade vattnet från punkt 9 leds in i en värmeväxlare där det värmer vattnet 
från fjärrvärmeledningen.  

 
11. Det uppvärmda vattnet skickas sedan tillbaks ut på fjärrvärmenätet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 4: Beskrivning av biopannans processvatten i ett T-S diagram 

utifrån systembeskrivningens (3.1) punktlista. 
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3.2. Valda driftfall 
Beräkningsmodellerna för elproduktion och ekonomisk bedömning testas vid 3 olika 
driftfall: 
 
1/ Returtemperaturen till pannan håller 110°C. Det är samma returtemperatur som 

Arvika Fjärrvärme har vid nuvarande drift. 
2/ Returtemperaturen till pannan håller 127°C vilket ger samma temperaturdifferens, 

70°C, ut/in i pannan som vid nuvarande drift(180°C /110°C) då hetvattnet efter 
installation av flashbox håller 197°C. 

3/ Returtemperaturen till pannan håller 148°C vilket vid full panneffekt ger 
processflödet 70 l/s. Det är det högsta värde som dagens cirkulationspump med 
säkerhet klarar av.  

 
 
3.3. Ånggenerering i Flashbox 
 
Ångproduktion i flashbox vid panntrycket 14,5 bar och flashtrycket 9,5 bar: 

%7,30372,0
)(
)(

)5,9()5,9(

)5,9()5,14( =≅
−
−

=
barfbarg

barfbarf

ss
ss

x    28

 
 
3.4.Validering 
 
Den teoretiskt beräknade elproduktionen samt fjärrvärmeeffekten via kondensorn gav en 
felmarginal på 5 % i excelmodellen jämfört med de faktiska värdena från Kungälv. 
 
Beräknad ånggenerering i flashbox, 3,7 %, stämmer mycket bra med det värde S.E.P 
använde sig av vid projektering av anläggningen i Eksjö, 3,4%. (Tabell 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Värden hämtade ur Thermodynamics, Tabell A-5 
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3.5. El-generering vid valda driftfall 
Vid förutsättningarna att turbinen körs under hela den tid då biopannan är i drift fås 
följande el-generering, varaktighetskurva samt tabell med ökad bränsleförbrukning: 
 
 
Driftfall 1 
Elenergi som produceras under 1 år: 1,95 GWh. 
 
I och med elproduktionen kommer energianvändningen att ändras enligt följande:  
 
Energikälla Producerad energi (GWh) Förändring
  Idag Driftfall 1 % 
Spillvärme 16,4 16,4 0 
Biopanna 93,3 97,9 5 
Pelletspanna 11 11,2 2 
Olja 5,3 6,9 30 
Totalt 126 132,4 5 % 

Tabell 5:Ökad bränsleförbrukning vid driftfall 1 jämfört med nuvarande drift. 
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Figur 5: Varaktighetsdiagram för driftfall 1. 
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Driftfall 2 
Elenergi som produceras under 1 år: 2,43 GWh. 
 
I och med elproduktionen kommer energianvändningen att ändras enligt följande:  
 
Energikälla Producerad energi (GWh) Förändring
  Idag Driftfall 2 % 
Spillvärme 16,4 16,4 0 
Biopanna 93,3 99,2 6 
Pelletspanna 11 12 9 
Olja 5,3 6,9 30 
Totalt 126 134,5 7 % 

Tabell 6: Ökad bränsleförbrukning vid driftfall 2 jämfört med nuvarande drift. 
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Figur 6: Varaktighetsdiagram för driftfall 2. 
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Driftfall 3 
Elenergi som produceras under 1 år: 3,47 GWh. 
 
I och med elproduktionen kommer energianvändningen att ändras enligt följande:  
 
Energikälla Producerad energi (GWh) Förändring
  Idag Driftfall 2 % 
Spillvärme 16,4 16,4 0 
Biopanna 93,3 101,3 9 
Pelletspanna 11 12,5 14 
Olja 5,3 6,9 30 
Totalt 126 137,1 9 % 

Tabell 7: Ökad bränsleförbrukning vid driftfall 3 jämfört med nuvarande drift. 
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Figure 7: Varaktighetsdiagram för driftfall 3. 
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3.6. Ekonomisk bedömning vid valda driftfall  
 
Driftfall 1 
 
Lönsamhetsberäkningar för att täcka elproduktionen med olja/pellets  
 
  Ökad bränslekostnad ∑ Intäkter pga. el-generering Vinst 
Olja 45 450 44 800 -650 
Pellets 28 400 44 800 16 400 
Tabell 8: Ekonomisk vinst i att täcka ökat energibehov vid elproduktion med olja/pellets vid driftfall 
1, ekv (30). 

Värden i tabell 8 är beräknade under en period á 125 timmar då biopannan är i full drift 
och producerar 48,9 MWh el. Det ökade energibehovet för att samtidigt uppfylla det 
givna värmeunderlaget är då 113,6 MWh. Beräkningar i tabell 8 är gjorda utifrån att hela 
energibehovet täcks med olja eller pellets.  
Resultatet visar att det inte finns lönsamhet att täcka det ökade energibehovet med olja 
vid elproduktion i driftfall 1. Att täcka det med pellets är dock lönsamt. 
 
Elproduktion 
Turbinen genererar 1,42 GWhel/år, av dessa kräver pumparna 0,118 GWhel/år. 
 
Ökad bränsleåtgång och dess kostnad 

Bränsle 

Ökad 
bränsleförbrukning 

(GWh) 
Kostnad 
(milj. kr)) 

Biobränsle 3,83 0,58 
Pellets 0,53 0,13 
Summa: 4,36 0,71 

Tabell 9: Ökade bränsleförbrukning och dess kostnad vid driftfall 1.  

 
Ökade intäkter/minskade utgifter 
Ökade intäkter milj. kronor 
Försäljning av elcertifikat 0,16
Minskade utgifter   
Minskad elskatt 0,39
Gammal elcertifikatsavgift 0,04
Minskad kostnad för inköpt el 0,44
Minskad skatt på nätavgifter 0,04
Minskade nätavgifter 0,06
Summa: 1,13

Tabell 10: Ökade intäkter/minskade utgifter i samband med optimal turbindrift vid driftfall 1. 

 
Lönsamhetsbedömning vid driftfall 1: +0,48 milj.kr/år   
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Driftfall 2 
 
Lönsamhetsberäkningar för att täcka elproduktionen med olja/pellets  
 
  Ökad bränslekostnad ∑ Intäkter pga. el-generering Vinst 
Olja 56 500  55 700 -800 
Pellets 35 300 55 700 20 400 
Tabell 11: Ekonomisk vinst i att täcka ökat energibehov vid elproduktion med olja/pellets vid 
driftfall 2, ekv. (30). 

Värden i tabell 11 är beräknade under en period á 125 timmar då biopannan är i full drift 
och producerar 60,7 MWh el. Det ökade energibehovet för att samtidigt uppfylla det 
givna värmeunderlaget är då 141,2 MWh. Beräkningar i tabell 11 är gjorda utifrån att 
hela energibehovet täcks med olja eller pellets.  
Resultatet visar att det inte finns lönsamhet att täcka det ökade bränslebehovet med olja 
vid elproduktion i driftfall 2. Att täcka det med pellets är dock lönsamt. 
 
Elproduktion 
Turbinen genererar 1,79 GWhel/år, av dessa kräver pumparna 0,147 GWhel/år. 
 
Ökad bränsleåtgång och dess kostnad    

Bränsle 

Ökad 
bränsleförbrukning 

(GWh) 
Kostnad 
(milj. kr)) 

Biobränsle 4,58 0,69 
Pellets 0,73 0,18 
Summa: 5,31 0,87 

Tabell 12: Ökade bränsleförbrukning och dess kostnad vid driftfall 2. 

 
Ökade intäkter/minskade utgifter 
Ökade intäkter milj. kronor 
Försäljning av elcertifikat 0,2
Minskade utgifter   
Minskad elskatt 0,5
Gammal elcertifikatsavgift 0,05
Minskad kostnad för inköpt el 0,56
Minskad skatt på nätavgifter 0,05
Minskade nätavgifter 0,07
Summa: 1,43

Tabell 13: Ökade intäkter/minskade utgifter i samband med optimal turbindrift vid driftfall 2.  

 
 
 
Lönsamhetsbedömning vid driftfall 2: +0,63 milj.kr/år   
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Driftfall 3 
 
Lönsamhetsberäkningar för att täcka elproduktionen med olja/pellets  
 
  Ökad bränslekostnad ∑ Intäkter pga. el-generering Vinst 
Olja 80 700 79 600 -1 100  
Pellets 50 400  79 600  29 200 
Tabell 14: Ekonomisk vinst i att täcka ökat energibehov vid elproduktion med olja/pellets vid 
driftfall 3. 

Värden i tabell 14 är beräknade under en period á 125 timmar då biopannan är i full drift 
och producerar 86,7 MWh el. Det ökade energibehovet för att samtidigt uppfylla det 
givna värmeunderlaget är då 201,8 MWh. Beräkningar i tabell 14 är gjorda utifrån att 
hela energibehovet täcks med olja eller pellets.  
Resultatet visar att det inte finns lönsamhet att täcka det ökade bränslebehovet med olja 
vid elproduktion i driftfall 3. Att täcka det med pellets är dock lönsamt. 
 
Elproduktion 
Turbinen genererar 2,64 GWhel/år, av dessa kräver pumparna 0,21 GWhel/år. 
 
Ökad bränsleåtgång och dess kostnad    

Bränsle 

Ökad 
bränsleförbrukning 

(GWh) 
Kostnad 
(milj. kr)) 

Biobränsle 6,21 0,93 
Pellets 1,25 0,31 
Summa: 7,46 1,24 

Tabell 15: Ökade bränsleförbrukning och dess kostnad vid driftfall 3. 

 
Ökade intäkter/minskade utgifter 
Ökade intäkter milj. kronor 
Försäljning av elcertifikat 0,3
Minskade utgifter   
Minskad elskatt 0,73
Gammal elcertifikatsavgift 0,08
Minskad kostnad för inköpt el 0,83
Minskad skatt på nätavgifter 0,08
Minskade nätavgifter 0,11
Summa: 2,13

Tabell 16: Ökade intäkter/minskade utgifter i samband med optimal turbindrift vid driftfall 3. 

 
 
 
Lönsamhetsbedömning vid driftfall 3: + 0,97 milj.kr/år   
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4. Diskussion 
 
Den systemlösning som används är snarlik de befintliga vid anläggningarna i Eksjö och 
Kungälv. Eftersom dessa bevisligen är praktiskt fungerande har det starkt bidragit till vårt 
val av systemlösning. 
 
Vid anläggningen i Kungälv kopplas under vissa perioder värmeväxlaren bort. Värme 
utvinns då endast ur kondensorn vilket ger en högre returtemperatur till pannan och 
därmed ett högre flöde. Att driften sköts på detta vis ger en fingervisning om att det är det 
mest lönsamma sättet att driva anläggningen om värmebehovet kan uppfyllas enbart av 
kodenseringsenergin. Dock blir en liknande drift i Arvika svår eftersom 
konstruktionstrycket i pannkretsen är 16 bar jämfört med Kungälvs som ligger runt 28-29 
bar samtidigt som anläggningarna besitter liknande värmebehov. 
 
En faktor som påverkar elproduktionen är differenstrycket mellan ångan som går in i 
turbin och kondensortrycket. Ju högre tryckskillnad desto högre eleffekt kan tas ut. 
Konstruktionstrycket, 16 bar, begränsar oss till att som högst kunna ha ett ångflöde på 9,5 
bar. Det som kan regleras är kondenseringstrycket, vilket är satt till 0,5 bar i våra 
beräkningar. Det är det tryck som används vid befintliga anläggningar.  
       
De finns tre alternativ till ingrepp i systemet för att öka elproduktionen: 

- Konvertera biopannan till en ångpanna vilket ger större ångflöden. 
- Bygga om biopanna och byta rörledningar för att klara högre hetvattentryck. 
- Köpa en ny cirkulationspump som kan öka processvattenflödet och därmed också 

ångflödet. 
 
Av dessa alternativ är det idag endast inköp av ny cirkulationspump som är aktuellt i 
Arvika då de andra investeringarna ligger utanför ramen för vad som är ekonomiskt 
möjligt. 
 
En ökning av pannvattenflödet till 99 liter/s ger enligt vår modell en maximal eleffekt på 
1 MW. Den ekonomiska intäkten skulle öka med ca: 340 000 kronor/år enligt den 
ekonomiska modellen jämfört med driftfall 3. 
 
Installation av ny cirkulationspump ökar investeringskostnaderna. Huruvida 
investeringen i en ny pump kortar av pay-off tiden kan bestämmas med vår modell vid 
vetskap om investeringens storlek  
 
Ekonomiska beräkningar har gjorts enligt givna förutsättningar vid en bestämd tidpunkt. 
Många av de faktorer som använts är rörliga poster, exempelvis oljepris, elpris och priset 
på elcertifikat. Då olje- och elmarknaden kan göra både snabba och oväntade vändningar 
så kan detta ha stor inverkan på vårt resultat. Någon hänsyn till detta har inte tagits och 
beräkningar och antaganden är gjorda efter idag rådande förutsättningar. 
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Av de driftfall som undersökts genererar det tredje mest el. Förklaringen är att det 
driftfallet har högst returtemperatur till pannan vilket ger ett större processvattenflöde 
som enligt tidigare diskussion ökar elproduktion. 
 
Vid ev. utbyggnad av Arvika Fjärrvärmenät ökar värmebehovet året om. Det kommer 
leda till ökad elproduktion. Dock kan inte en ekonomisk bedömning göras på framtida 
utbyggnad då förutsättningar för en sådan kan skilja sig mycket från dagens.  
 
Modellen för elproduktion är testad med de projekterade driftdata från Eksjö. Denna 
jämförelse visar att modellen även stämmer överens med andra system vilket gör att 
relevansen i de tekniska resultaten stärks ytterligare.   
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5. Slutsats 
 
För att få ut en ekonomiskt gynnsam turbineffekt krävs att det går att använda sig av 
endera höga tryckdifferenser eller i annat fall höga flöden, givetvis är båda att föredra. I 
fallet med Arvika fjärrvärmes biobränslepanna är det högsta möjliga trycket som kan 
uppnås begränsat av konstruktionstrycket 16 bar.  
 
En ombyggnad av biopannan för att klara av en  tryckökning är inte ekonomiskt 
försvarbart.   
 
Kvar lämnas alternativet att uppnå ett så högt flöde som är möjligt efter de förutsättningar 
som finns, dagens pumpar klarar som nämnts i rapporten av att ge 70 kg/s. Ett byte av 
pumparna så att ett högre flöde kan uppnås skulle om resten av anläggningen klarar av 
det vara ett klart tänkbart alternativ. Vidare så skulle en optimering av driften på ett 
djupare plan än det vi har sträckt oss till att vara lämpligt för att öka elproduktionen och 
därmed lönsamheten för investeringen.  
 
En undersökning bör göras om huruvida utbyggnad av rökgaskondenseringen kan göras 
för att uppnå ett högre medelflöde under året och därmed en ökad elproduktion.  
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6. Tackord 
 
Vi vill tacka våra kontaktpersoner på Arvika Fjärrvärme, Henrik Kjellman och Fredrik 
Gund, för hjälp med driftdata och flödesscheman över anläggningen. Vi vill också tacka 
er för att ha bidragit med praktisk kunskap och erfarenhet som vi saknat. 
 
Ett tack riktas också till Anders Kjörk och Claes Henningsson från S.E.P. AB som gav 
oss material att validera vår modell mot samt nya lösningsidéer vid besöket på 
anläggningen i Kungälv.     
 
Största tack riktas till Håkan Andersson och Roger Renström: 
 
Håkan Andersson vår kontaktman på Fortum Värme AB för bakgrundsinformation till 
projektet och kontinuerlig handledning. 
 
Roger Renström, handledare från Karlstads Universitet, för strukturella tips beträffande 
rapportens utformning. 
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