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Sammanfattning 
E.ON har satt som mål att leverera 100% förnybar och återvunnen energi år 2025. På E.ON:s 

kraftvärmeverk Händelö i Norrköping måste då den koldrivna Panna 12, men även den biodrivna Panna 

11 ersättas med en ny typ av förnybar och återvunnen lösning som ska producera värme. En lösning 

som diskuteras på E.ON är att ersätta dessa två pannor med en biohetvattenpanna, Panna 16. I 

Händelöområdet finns dock en del verksamheter med restflöden i form av överskottsvärme som i 

nuläget inte tas vara på. Genom utnyttjande av överskottsvärme kan växthuseffekten minskas och det 

nationella energisystemet effektiviseras. En ytterligare lösning skulle därför kunna vara att ersätta 

pannorna med en energilösning som utnyttjar överskottsvärme och med hjälp av värmepump 

producerar värme. 

Syftet med det här projektet har därför varit att undersöka möjligheterna för en framtida energilösning 

med värmepump och hur den kan användas i samverkan med Händelöverket för att minska 

investerings-och marginalkostnaderna för värmeproduktionen till Norrköpings fjärrvärmenät. Målet 

med projektet har därför varit att ta fram en modell i modelleringsverktyget reMind och VBA Excel 

som kan beräkna lönsamheten för den framtida värmepumpslösningen gentemot den nya Panna 16 

med olika scenarier för elpriser.  

Under projektet har en dimensionering av en kompressordriven värmepump utförts för att ta reda på 

de tekniska och driftmässiga förutsättningarna för en värmepump. Sedan har olika modeller gjorts i 

reMind och VBA Excel för en kompressordriven värmepump och en absorptionsvärmepump. 

Absorptionsvärmepumpen har inte dimensionerats under projektet, utan där har olika värden 

relaterade till de tekniska-och driftmässiga förutsättningarna erhållits från en värmepumpsleverantör. 

Resultatet visar att en energilösning med absorptionsvärmepump är betydligt mer lönsam än en 

lösning med enbart Panna 16. Absorptionsvärmepumpen blev 30 – 42 MSEK billigare i investering 

gentemot Panna 16. Dessutom blev absorptionsvärmepumpen 79 – 102 MSEK mer lönsam med en 

ekonomisk livslängd på 20 för de olika elprisscenarierna. Totalt sett blev det en lönsamhet på ca 110 – 

140 MSEK gentemot Panna 16. Den kompressordrivna värmepumpen blev å andra sidan inte lönsam i 

jämförelse med Panna 16. Investeringskostnaden för den kompressordrivna värmepumpen blev 14 – 

24 MSEK dyrare än Panna 16:s motsvarande investeringskostnad och skillnaden i marginalkostnad 

hamnade endast i intervallet 0 – 5 MSEK med olika elprisscenarion.  

Slutsatsen blev att E.ON ska fortsätta att utreda möjligheterna med att eventuellt investera i en 

absorptionsvärmepump. För den kompressordrivna värmepumpen anses det dock inte vara värt att 

undersöka vidare.  
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Abstract 
E.ON has set a goal to deliver 100% renewable and recycled energy year 2025. To achieve this goal at 

E.ON’s combined heat-and power plant, Händelö in Norrköping, the coal driven Boiler 12 and the 

biofuel driven Boiler 11 must be replaced with a new renewable and recycled solution to produce heat. 

A solution that is being discussed at E.ON is replacing these two boilers with a single heat water boiler, 

Boiler 16 which will be producing heat. In the Händelö area there are some enterprises with residual 

flows in form of excess heat that is not being used today. By using the excess heat, the greenhouse 

emissions can be reduced and the national energy system can become more efficient. Another solution 

is therefore replacing the boilers with an energy solution that uses the excess heat and with the help 

of a heat pump producing heat. 

The aim of this project has been to investigate the possibilities of a future energy solution with heat 

pump and how it can be used in cooperation with the Händelö plant to decrease the investment-and 

marginal costs of the heat production to the district heating network of Norrköping. The objective of 

this project has therefore been, creating a model in the modelling tool remind and VBA Excel that can 

calculate the profitability of the future heat pump solution in comparison to the new Boiler 16 with 

different scenarios of the electricity price. 

A dimensioning of a compressor heat pump has been performed to investigate the technical-and 

operation qualifications for a heat pump. Furthermore, different models have been created in remind 

and VBA Excel for a compressor heat pump and an absorptions heat pump. The absorption heat pump 

has not been dimensioned, a heat pump supplier has provided different values based on the technical- 

and operating qualifications.   

The result shows that an energy solution with an absorption heat pump is considerably more profitable 

than a solution consisting of a single Boiler 16. The investment cost of an absorption heat pump 

became 30 – 42 MSEK cheaper than the corresponding investment cost for the Boiler 16. In addition, 

the marginal cost of the absorption heat pump became 79 -102 MSEK more profitable than Boiler 16’s 

marginal cost considering an economical life span of 20 years and different electricity price scenarios. 

The total profitability of the absorption heat pump became 110 – 140 MSEK. The compressor heat 

pump did not become profitable in comparison to Boiler 16. The investment cost for the compressor 

heat pump became 14 – 24 MSEK more expensive than the corresponding investment cost of Boiler 

16 and the marginal cost was only 0 – 5 MSEK less expensive than considering different electricity price 

scenarios. 

The conclusion of the project is that E.ON should continue investigating the possibilities of investing in 

an absorption heat pump. The compressor heat pump is not considered being worth investigating 

further. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den ökande trenden av förnyelsebar energi har pågått sedan 1970 fram till idag och 

energianvändningen från förnybara energikällor och återvunnen energi har ökat mer än dubbelt 

(Paulsson, 2015). Andelen förnyelsebar energi i Sverige har aldrig varit så stor som den senaste 

mätningen visar från år 2014 (Paulsson, 2015). Den ökande trenden ser även ut att fortsätta inom 

kommande år, Sverige har också satt upp om mål att vara klimatneutrala 2050 (Naturvårdsverket, 

2013).  

Energibolaget E.ON är en aktör som vill bidra till en utveckling av förnyelsebara energikällor för att 

kunna sänka de globala miljöutsläppen (E.ON, 2016). Ett hållbarhetsmål som E.ON därför har satt upp 

är att bidra till minskningen av de globala växthusgaserna med 4 miljoner ton CO2 (E.ON, 2016). E.ON 

har också satt upp ett internt mål på att hela verksamheten ska leverera 100% förnybar och återvunnen 

energi från och med år 2025 (Röjgård, 2017). För E.ON:s anläggning, Händelöverket har den fossila 

värmeproduktionen minskat betydligt sedan 1991, något som kan utläsas i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Bränslemix för Händelöverket under perioden 1991–2015 (Röjgård, 2017). 

En av E.ON:s metoder för att uppnå detta hållbarhetsmål är att kunna bidra med energilösningar som 

ska hjälpa samhället att gå i en hållbar utveckling (E.ON, 2016). Händelös gynnsamma strategiska läge 

med järnväg och hamn är en stor anledning till att olika aktörer valt att investera i Händelöområdet 

(Hatefipour, et al., 2011). Över tid har en form av industriell symbios utvecklats på Händelö i 

Norrköping, där utbyte av energiflöden mellan olika aktörer sker i geografisk närhet till varandra och 

är en bidragande faktor till minskad klimatpåverkan (Hatefipour, et al., 2011). Slam, använt 
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tidningspapper och biobränslen är bara några av de utbyten av energiflöden som sker idag mellan 

aktörerna (Hatefipour, et al., 2011). 

En av aktörerna som ingår i det här samarbetet är Agroetanol som bland annat använder en stor del 

ånga som Händelöverket producerar (Hatefipour, et al., 2011). Restångan som används i processerna 

måste i efterhand kylas ner med Agroetanols interna kylvattenkrets. Det här kylvattnet värms då upp 

och blir till en form av överskottsvärme (Holmbom, 2017). Avloppsreningsverket Slottshagen och 

Bravikens pappersbruk är två andra närliggande aktörer som har en del överskottsvärme som till 

förfogande från deras processer (Röjgård, 2017). 

En energilösning som ökat markant från och med 1999 och framåt är just användningen av 

överskottsvärme från olika industrier och andra typer av anläggningar (Svenskfjärrvärme, 2009). I 

kraftvärmeverket, Solnaverket används idag en sådan typ av energilösning där överskottsvärmen från 

ett reningsverk används för att producera värme med kompressordrivna värmepumpar. 

Händelöverket, E.ON vill nu se över möjligheterna med att kunna inkludera överskottsvärmen i deras 

framtida värmeproduktion. 

1.2 Problemformulering 
Händelöverket, E.ON ska fram till 2025 avveckla sin koldrivna, Panna 12 (P12) och Panna 11 (P11) som 

körs på returflis och skogsbränsle, men vars tekniska livslängd snart är uppnådd och till stor del är 

hopbyggd med P12. Dessa pannor är i första hand tänkta att ersättas med en ny flishetvattenpanna, 

Panna 16 (P16).  

I Norrköpingsområdet har E.ON identifierat tre verksamheter som har en del outnyttjad 

överskottsvärme som potentiellt skulle kunna uppgraderas med en värmepump och användas som 

fjärrvärme. Dessa verksamheter är: 

• Agroetanol – Etanolproducent som har överskottsvärme i form av processvatten 

• Slottshagens reningsverk – Norrköpings kommuns största avloppsreningsverk 

• Bravikens pappersbruk – Pappersbruket Bravikens avloppsvatten och rökgaser 

Innan P16 byggs vill E.ON därför undersöka de tekniska och driftmässiga möjligheterna, samt 

lönsamheten med en annan form av energilösning där en värmepump integreras med fjärrvärmenätet 

som utnyttjar överskottsvärmen från en av dessa ovan nämnda aktörer och därmed kan minska 

utbyggnaden av P16 storleksmässigt sett till effekt som ska ersätta P11 och P12.  

I Figur 2 nedan beskrivs grundidén där överskottsvärme tas från en av verksamheterna och kyls ned i 

värmepumpen som i sin tur höjer temperaturen på fjärrvärmereturen så den kan pumpas in direkt på 

fjärrvärmeframledningen. 
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Figur 2. Grundidén för överskottsvärme med värmepump (Elez, 2017). 

1.3 Syfte  
Projektets syfte är att undersöka möjligheterna för en framtida energilösning med värmepump och 

hur den kan användas i samverkan med kraftvärmeverket Händelö för att minska investerings-och 

marginalkostnaderna för värmeproduktionen till Norrköpings fjärrvärmenät.  

1.4 Mål 
Målet med projektet är att ta fram en modell i modelleringsverktyget reMind och VBA Excel som kan 

beräkna lönsamheten för den framtida värmepumpslösningen i kombination med den nya 

hetvattenpannan, P16 och övriga pannor utefter olika scenarier för elpriset. 

1.5 Frågeställningar 
Här anges frågeställningarna som användes under projektet för att kunna besvara syftet och uppnå 

målet med projektet. 

• Vilka är de tekniska och driftmässiga förutsättningarna för en värmepump som klarar en 

temperaturhöjning av fjärrvärmereturen till 70 grader och en värmeavgivning på 20 MW, med 

överskottsvärme som värmekälla från en av tre ovan nämnda alternativ (Agroetanol, Braviken 

och Slottshagen)? 

• Hur stor är marginalkostnaden, samt den ungefärliga investeringskostnaden för en 20 MW:s 

värmepump kontra en utbyggnad av P16 från 80 till 100 MW? 

• Hur kommer lönsamheten för värmepumpen att se ut vid körning med resterande pannor för 

olika elprisscenarier?  

1.6 Avgränsningar 
Här tas de olika avgränsningarna upp som gjordes för projektet och bakomliggandeorsaker till dessa. 

• Endast en av de tre verksamheterna med överskottsvärme valdes att undersökas helt och 

hållet på grund av tidsramen för projektet. Dock gjordes en kort informationssamling för 

samtliga alternativ innan två verksamheter sorterades bort. 

• Endast de tekniska- och driftmässiga faktorerna för en framtida värmepumpslösning 

undersöktes i rapporten. Faktorer som hade kunnat påverka överskottsvärmeleveransen 
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kopplade till marknaden och politiska beslut undersöktes ej med hänsyn till tidsramen för 

projektet. 

• Undersökning för olika bränsleprisscenarios avgränsades bort i och med att bränslepriserna 

inte förutsågs förändras i så stor skala att det skulle kunna påverka resultatet nämnvärt. 

• Vid dimensionering av kompressorvärmepumpen har det enbart tagits hänsyn till förlusterna 

i kompressorn. Övriga förluster i värmepumpen har vid beräkning av COP uppskattats baserat 

på data från värmepumpstillverkare. En exakt beräkning av värmepumpsförlusterna ansågs 

inte vara nödvändig för att uppnå projektets syfte. 

• Variationer för rökgaskondenseringens verkningsgrad och temperaturerna efter 

rökgaskondenseringen har avgränsats bort. Konstanta värden har använts, då variationerna 

inte anses påverka de slutgiltiga resultaten i betydande skala.  

• Revisioner och driftstopp i kraftvärmeverket som hade kunnat påverka körordningen och 

därmed även lönsamheten för värmepumpen har inte tagits med i beräkningarna. 

Programmet reMinds begränsningar gjorde det för svårt att implementera, dessutom ansågs 

det lättare att utläsa samband vid ett idealt fall. 

• Elkostnaden för pumpning av överskottsvärmen samt absorptionsvärmepumpens 

elanvändningskostnad avgränsades bort då kostnaden för dessa var så liten i jämförelse med 

övriga elkostnader som det togs hänsyn till att det inte ansågs påverka resultatet i någon större 

utsträckning. 

1.7 Disposition 
I denna del beskrivs kortfattat resterande delen av projektrapportens utformning. 

• Företagsbeskrivning – Händelöverkets processer och relevant indata gås igenom. En kort 

beskrivning av verksamheterna och relevanta indata till arbetets syfte för överskottsvärmen 

från Agroetanol, samt Slottshagens och Bravikens avloppsreningsverk redovisas 

• Metod – Kortfattad beskrivning av projektets utförande 

• Teori – Viktiga begrepp om värmepumpar, ångcykler med mera, ekvationer och komponenter 

med mera, förklaras utförligare för läsarens vidare förståelse 

• Modellering i reMind – Modeller och dess uppbyggnad i reMind redovisas och gås igenom 

• Modellering i VBA Excel – Modeller uppbyggda i VBA Excel gås igenom samt validering av dess 

resultat med reMind 

• Resultat – Resultat från bland annat värmepumpsdimensioneringen och lönsamhetskalkylerna 

som baseras på modellerna i reMind och VBA Excel redovisas  

• Diskussion – Här diskuteras bland annat resultatet och eventuella felkällor 

• Slutsats – Slutsats kring om en investering skall göras i någon form av värmepumpslösning 
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2 Företagsbeskrivning Händelöverket 
I detta avsnitt kommer en kort beskrivning av Händelöverket att ges och vissa nödvändiga data kopplat 

till denna anläggning att redovisas för att läsaren ska få en tydligare överblick av kraftvärmeverket.  

I detta avsnitt presenteras även indata för överskottsvärmen som finns tillgänglig på Agroetanol, 

Slottshagen samt Braviken och kan anses vara relevant sett till värmepumpens verkningsgrad. Denna 

indata låg sedan till grund för valet av aktör vars överskottsvärme som projektet skulle baseras på. 

2.1 Händelöverkets pannor 
Händelöverket byggdes år 1982 och pannorna, P11 och P12 sattes i drift. P11 använder idag returflis 

och skogsbränsle i form huggen stamved som bränsle medan P12 använder kol.  

År 1993 byggdes ytterligare en biobränslepanna, Panna 13 (P13) som förutom skogsbränsle (främst 

grot, som till största del består av grenar efter skogsavverkning) och returträ eldar en del gummi som 

främst kommer från fordonsdäck. P13 är också den panna med störst effekt på cirka 125 MW. P11, 

P12 och P13 producerar alla ånga med trycket 110 bar och temperaturen 535 ˚C som går till turbinen 

G11 som har en maximal effekt på 84 MW. P11 och P13 är dessutom kopplade till 

rökgaskondenseringen (RGK) som återvinner en del energi från rökgaserna (se avsnitt 2.1.3). De 

resterande två pannorna som heter Panna 14 (P14) och Panna 15 (P15) är avfallspannor byggda på 

2000-talet som är kopplade till turbinen G13. De levererar ånga på 65 bar och 450 ˚C. I P14 och P15 

eldas både industriellt avfall och hushållsavfall, se Figur 3 för en överskådlig bild av el-och 

värmeproduktionen.  

 

Figur 3. Beskrivning om Händelöverkets nuvarande pannor (Röjgård, 2017). 

2.1.1 Generell processbeskrivning 
För att få en klarare förståelse för hur systemet fungerar ges här en tydligare överblick av 

Händelöverkets processer i Figur 4. 
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Figur 4. En beskrivning av Händelös processer (Röjgård, 2017). 

65 bars ångan från P14 och P15 går i de flesta fall till turbin G13. I turbinen finns ett avtappningssteg 

där 16 bars ånga tappas av och sedan skickas vidare till ångkunden som i det här fallet är 

etanolproducenten Agroetanol. Av den ångan från P14 och P15 som passerar genom turbinen fram till 

avtappningssteget omvandlas 10 % till elektricitet. Efter att en del av ångan genom turbinen tappats 

av till Agroetanol blir 15% av den kvarvarande ångan som passerar turbinen elektricitet. Resterande 

delen av ångan som inte blivit elektricitet skickas till två varmkondensorer, Varmkondensor 3 och 4 (VK 

3 och 4). Där kondenseras ångan mot nedkyld fjärrvärme från fjärrvärmekunderna och höjer 

temperaturen på fjärrvärmen innan den skickas tillbaka till fjärrvärmekunderna. Kondensatet pumpas 

sedan tillbaka till en matarvattentank innan det går vidare till pannorna för att återigen förångas. 

Det finns även möjlighet att göra en by-pass (kringgå) turbinen, G13 helt och varken producera el och 

ånga, vilket innebär att endast värmeproduktion av fjärrvärme sker. Detta görs sällan och främst vid 

driftstopp, revision eller ifall elpriset skulle vara så pass lågt att det inte är lönsamt att producera el. 

När ångan inte går genom G13 kondenseras den med fjärrvärmereturen från kunderna i 

Direktkondensor 2 (DK2). Vid by-passning av G11 kondenseras ångan istället i DK1. Ångan till 

Agroetanol kan även levereras från P11, P12 och P13 vid behov genom att ångan stryps ned till rätt 

tryck, men det är sällan det händer då ingen elektricitet kan produceras i detta fall. 

110 bars ångan från P11, P12 och P13 går via turbin G11 när ingen by-passning sker. Från turbin G11 

som har elverkningsgrad på 28–32 % tappas ingen ånga till ångkunden Agroetanol, utan all ånga 

används till elproduktion och därefter kondensering med fjärrvärmen i VK1 och VK2. Till P11 och P13 

finns även en rökgaskondensering inkopplad som återvinner en del värme från rökgaserna i dessa 

pannor när de körs och höjer temperaturen på fjärrvärmen en aning innan den når VK1 och VK2 så att 

mindre värme från P11 och P13 behöver produceras.  

2.1.2 Körordning pannor 
På Händelöverket är det efterfrågan på fjärrvärme som styr värmeproduktionen, medan 

elproduktionen till stor del beror av efterfrågan på fjärrvärmen. Värmeproduktionen varierar dock 
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under året vilket gör att pannorna körs olika mycket och mängden producerad el varierar. Den enda 

efterfrågan som är konstant året runt är ångleveransen till Agroetanol, där samma mängd ånga 

levereras oavsett tidpunkt på året. Ett exempel på hur värmeproduktionen och körningen av pannorna 

skulle kunna se ut visas i Figur 5 där den budgeterade värmeproduktionen på Händelöverket i effekt 

per dygn för år 2016 illustreras. Även medeleffekten per månad går att utläsa i Figur 5 med 

ångleveransen till Agroetanol inkluderad och för enbart fjärrvärmeproduktionen.  

 

Figur 5. Dygnsmedeleffekt samt månadsmedeleffekt vid körning av olika pannor (Röjgård, 2017). 

Som kan noteras i Figur 5 körs olika pannor vid olika värmebehov för en specifik tid på året. I Figur 6 

ges ett exempel på ett varaktighetsdiagram där det går att utläsa antalet dagar respektive panna körs 

vid specifikt värmebehov oberoende av tid på året. 

Medeleffekt mars 

månad 

Fjärrvärme + Ånga  

 

Medeleffekt mars 

månad 

enbart Fjärrvärme 

 



14 
 

 

Figur 6. Varaktighetsdiagram för ånga och fjärrvärme (Röjgård, 2017). 

Det som kan noteras utifrån Figur 6 men även till viss del Figur 5 är att avfallspannan P15 är den som 

körs vid lägst behov. När behovet sedan stiger så pass mycket att P15:s maxkapacitet är uppnådd körs 

även den andra avfallspannan P14. Anledningen till att avfallspannorna är dem som körs först har att 

göra med lönsamheten. För P14 och P15 får man betalt för avfallet (bränslet) som tas emot och 

dessutom tjänar E.ON på elektriciteten och värmen som produceras. De enda kostnaderna som finns 

för P14 och P15 är underhålls-och driftkostnaderna. Nästa panna i körordningen är P13, där bränslet 

köps in och därför är dyrare att köra än avfallspannorna men fortfarande billigare i drift än P11 och 

P12 som kommer in efter P13. Slutligen finns det även flera hetvattenpannor som går på olja och som 

endast sätts igång ifall maxeffekten är uppnådd på samtliga resterande pannor. Den streckade linjen i 

Figur 6 är Agroetanols ångbehov, medan anledningen till att P14 och P15 inte körs hela tiden på året 

trots att de är lönsammast har att göra med revision och driftstopp.  

2.1.3 Rökgaskondensering 
Rökgaskondenseringen som även tidigare nämnts har i uppgift att återvinna en del värmeenergi från 

P11 och P13:s rökgaser som inte kunde tas tillvara under själva förbränningen. Rökgaskondenseringen 

fungerar därmed endast under tiden då någon av pannorna, P11 och P13 är i drift. 

Rökgaskondenseringen höjer temperaturen på den inkommande fjärrvärmereturen till cirka 45–55˚C 

och har en maxkapacitet på tillförd värme till fjärrvärmenätet på 38 MW. För P11 brukar dock 

rökgaskondenseringen i regel ge ca 15% extra tillförd värmeeffekt sett till P11:s maximala effekt (det 

vill säga 15% av 117 MW som är P11:s maximala effekt). När bränsle i form av gummi eldas i P13 kan 

rökgaserna från gummit ej utnyttjas till värmeåtervinning i rökgaskondenseringen. Därför anses 

rökgaskondenseringen ge 15 % av P13:s värmeeffekt efter turbin G11 och inte P13:s maximala 

panneffekt eftersom en del av effekten blir producerad el (15% av P13:s värmeeffekt exklusive effekten 

för el tillförs vid rökgaskondenseringen). Dessa värden är fasta och varierar ej med pannornas 

momentana effekt, utan så snabbt en panna används gäller dessa beskrivna värden. Till exempel ger 

rökgaskondenseringen för P11, 15 % av P11:s maximala effekt oavsett om P11 ger 1 MW eller 117 MW. 

Är däremot pannorna inte i drift fås heller inte någon effekt från rökgaskondenseringen. (Röjgård, 

2017) 

Ångleverans till Agroetanol 

Revision och driftstopp 
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Rökgaskondenseringen har också en pump som kan styra hur högt flöde som ska passera genom 

rökgaskondenseringen. (Röjgård, 2017) 

2.2 Överskottsvärmeleverantörer 

2.2.1 Agroetanol 
Agroetanol är för närvarande landets största etanolproducent och leverantör när det kommer till 

spannmålsbaserad drivmedelsetanol. Agroetanols huvuddel av produktionen går till låginblandning i 

bensin, medan en liten del går till E85. Agroetanol har även biprodukter som inte används till etanol i 

form av proteinrikt djurfoder samt koldioxid som säljs som kolsyra. Agroetanol kan årligen producera 

230 000 m3 etanol och 200 000 ton proteinfoder sedan en till produktionslina invigdes 2008. I nuläget 

finns därför två produktionslinor varav den första invigdes år 2001. (Agroetanol, 2017) 

I sin tillverkningsprocess har Agroetanol ett visst behov av att kyla ner restångan från sina 

produktionsprocesser som Händelöverket levererat. Kylningen av ånga görs i processerna Likvifiering, 

Fermentering, Destilleri och Industning med processvatten som cirkulerar i en sluten krets. Vid 

kylningen av de fyra processerna värms processvattnet upp och måste i sin tur kylas för att återigen 

kunna kyla restångan. Därför finns även en extern kylkrets med vatten som hämtas från Lindö kanal 

som kyler processvattnet innan det återigen återgår till att kyla restångan i de fyra 

produktionsprocesserna. Sättet som processvattnet kyls ned på skiljer sig för de olika 

produktionslinorna, se Figur 7 och Figur 8.  

 

Figur 7. Kylning av processvatten för den nyare produktionslinan (Holmbom, 2017). 

Vatten till Lindö 

Kanal 

Vatten från 

Lindö Kanal 

 



16 
 

 

Figur 8. Kylning av processvattnet för den äldre produktionslinan (Holmbom, 2017). 

I den nyare produktionslinan som kan ses i Figur 7 sker kylningen av processvattnet i Lindö kanal medan 

det i den äldre produktionslinan i Figur 8 istället sker i ett kyltorn. Vad som kan noteras i vardera 

kylprocess är att samtliga processer är parallellkopplade och därför kan stängas av separat vid 

driftstopp eller dylikt. Det finns dock ett krav på att processvattnet helst inte ska kylas under 20˚C på 

grund av det blir för svårt att styra kondensorerna vid alltför låga temperaturer vid kylningsprocessen. 

Skulle exempelvis ett flöde strypas reagerar det kallare processvattnet långsammare än vid en 

strypning av ett aningen varmare processvatten vid styrning. Processvattnet får dessutom inte bli för 

varmt eftersom det kan påverka jäsningsprocessen som kräver en specifik temperatur för att den ska 

vara så pass effektiv som möjligt, men också kyla sämre.  

Diagrammet nedan visar hur processvattnets temperaturer varierar under året, precis innan 

nedkylning med Lindö kanal och kyltornet, Se Figur 9. (Holmbom, 2017) 

Fuktig luft 

 
Färskvatten 

 

Blowdown 

Luft 
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Figur 9. Processtemperaturer innan kylning med Lindö kanal och kyltorn för den nya och gamla produktionslinan 2016 (Elez, 
2017). 

Sedan visas även ett diagram över processvattnets effekt efter nedkylning i Lindö kanal respektive 

kyltorn år 2016 i Figur 10.  

 

Figur 10. Effekt efter kylning av överskottsvärme i form av processvatten för den gamla och produktionslinan 2016 (Elez, 
2017). 
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Nedan sammanfattas medeltemperaturerna och medeleffekten för år 2016 i vardera anläggningen i 

Tabell 1. 

Tabell 1. Medeltemperaturer och medeleffekt under 2016 för båda produktionslinorna. 

Medeltemperatur 2016 Nya produktionslinan [˚C] 28,1 

Medeltemperatur 2016 Gamla produktionslinan 
[˚C] 

27,4 

Medeleffekt 2016 Nya produktionslinan 
[MW] 

36 

Medeleffekt 2016 Gamla produktionslinan [MW] 9 

       

2.2.2 Slottshagens avloppsreningsverk 
Slottshagens avloppsreningsverk byggdes år 1956 och är idag en av landets tio största 

reningsanläggningar.  

I Slottshagen genomgår det förorenade vattnet tre steg i form av, mekanisk, kemisk och biologisk 

rening innan det renade avloppsvattnet sedan släpps ut i Bråviken.  

Temperaturen på vattnet som släpps ut i Bråviken kan variera mellan ett visst intervall under året och 

har ett snittflöde under de kalla månaderna på året som redovisas i Tabell 2 nedan. 

(Norrkopingvattenavfall, 2017) 

Tabell 2. Temperatur och flöde på den befintliga överskottsvärmen. 

Typ av överskottsvärme Temeraturintervall [˚C] Flöde [kg/s] 

Vatten 10–14 472 

 

2.2.3 Bravikens pappersbruk 
Bravikens pappersbruk är ett av världens mest effektiva pappersbruk sett till produktion. 80 % av allt 

papper som produceras på pappersbruket exporteras till utlandet (Group, 2017).  

Bravikens pappersbruk har varma rökgaser som uppstår från produktionen men även avloppsvatten 

som kan ses som överskottsvärme och vars temperaturer och flöden redovisas i Tabell 3 (Johansson, 

2017). 

Tabell 3. Temperatur och flöde i Bravikens pappersbruk, år 2016. 

Typ av överskottsvärme Temperaturintervall [˚C] Flöde [kg/s] 

Vatten 15–26 304 

 

2.2.4 Placering Händelö och aktörer 
I Figur 11 visas avståndet mellan de potentiella leverantörerna av överskottsvärme och Händelöverket 

(E.ON Värme Sverige AB).  
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Figur 11. Placering mellan olika aktörer och Händelöverket (Elez, 2017). 

Det som kan noteras är att Agroetanol befinner sig på ett betydligt närmre avstånd från Händelöverket 

än Slottshagen och Braviken. 
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3 Metod 
I denna del beskrivs kortfattat olika steg för metoden som använts under projektet för att läsaren på 

ett enkelt sätt ska kunna följa arbetsgången. Delarna Dimensionering av värmepump, Modellering och 

Lönsamhetskalkyl kommer sedan att beskrivas utförligare efter teoridelen i separata avsnitt när 

läsaren fått en större kunskap inom ämnet. 

3.1 Genomförande 
I detta avsnitt presenteras de olika valen som fått göras under genomförandet för projektet och 

bakomliggande orsaker som slutligen ledde fram till en slutsats. 

I Figur 12. Överblick av genomförande och val under projektet . ges en överblick av arbetsgången i form 

av förklaringarna i högerkolumnen och de olika val som det stod emellan under genomförandet av 

projektet i rutorna. 
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1. Val av överskottsvärmeleverantör 

Examensarbetet påbörjades med en undersökning av de tre verksamheterna med 

överskottsvärme (se verksamheter i avsnitt 1.2). Syftet med detta var att undersöka vilken 

verksamhet som hade högst potential att ge en optimal värmepumpslösning. Faktorer som 

undersöktes var bland annat mängden överskottsvärme som kunde levereras, samt 

temperaturen på överskottsvärmen som kan ge en viss information om hur verkningsgraden 

för värmepumpen kommer att skilja sig åt för de olika verksamheterna. Det innebär att 

värmepumpen inte skulle behöva tillföras en lika stor mängd el för att nå den eftersträvade 

temperaturen om överskottsvärmen haft en högre temperatur. Dessutom undersöktes 

närheten till olika fjärrvärmeledningar och Händelöverket som var viktiga faktorer ur ett 

lönsamhetsperspektiv innan ett val av verksamhet för projektet gjordes.  

 

2. Val av värmepump 

På grund av tidsramen för projektet beslutades att endast en typ av värmepump skulle 

undersökas för den nya energilösningen. Valet gjordes mellan den kompressordrivna 

värmepumpen och absorptionsvärmepumpen.  

 

3. Val av plats för värmepump 

Efter val av överskottsvärmeleverantör fanns även möjligheten att kunna ha värmepumpen 

ståendes på Händelöverket efter rökgaskondenseringen. Det skulle leda till att 

temperaturhöjningen blev lägre än om den ställts innan rökgaskondenseringen eftersom 

denna höjer temperaturen på returvattnet en aning och värmepumpen skulle i det fallet inte 

behöva lika stort arbete in för att uppnå kravet på 70˚C. Dessutom hade 

rökgaskondenseringens verkningsgrad kunnat sänkas om värmepumpen placerats innan 

denna, eftersom en högre returtemperatur in till rökgaskondenseringen hade minskat 

temperaturskillnaden och därför mängden värmeeffekt återvunnet från rökgaserna. 

 

Det andra alternativet hade varit att låta värmepumpen höja temperaturen på 

fjärrvärmereturen i en ledning som passerade överskottsvärmeleverantören. 

 

4. Lönsamhetskalkyl och resultat kompressordriven värmepump 

Resultatet för den kompressordrivna värmepumpens lönsamhet gick relativt snabbt att ta 

fram, vilket innebar att fanns en del tid kvar att undersöka ytterligare ett alternativ inom 

projektets tidsram.  

 

Absorptionsvärmepumpen som först inte såg ut som ett bättre alternativ på grund av sitt låga 

COP undersöktes då lite noggrannare.  

 

5. Lönsamhetskalkyl och resultat absorptionsvärmepump 

Absorptionsvärmepumpens lönsamhet undersöktes och ett resultat erhölls för både en 

kompressordriven värmepump och absorptionsvärmepump. Dock fanns det inte tillräckligt 

med tid att dimensionera fram ett COP på samma sätt för den kompressordrivna 

värmepumpen. Ett ungefärligt COP som erhölls från värmepumpsleverantörerna Francks 

kylindustri användes istället vid modelleringen och lönsamhetskalkylen.  

I nästkommande beskrivning ges motiveringar till valet av metoder i genomförandet under projektet.  
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Valet av överskottsleverantör ansågs nödvändig för att utreda potentialen hos denna. Denna fas 

ansågs vara en grundläggande faktor för den resterande delen av projektet eftersom 

överskottsvärmen och leverantören kan ha en avgörande roll i lönsamheten för energilösningen i 

slutändan. 

Att en lönsamhetskalkyl skulle göras var ett krav från E.ON:s sida för att utreda potentialen för en 

framtida investering av en energilösning med värmepump i framtiden. Att göra lönsamhetskalkylen i 

både reMind och i VBA ansågs nödvändigt för att kunna validera resultaten. Modelleringsverktyget 

reMind valdes på grund av att programmet ansågs vara bra situationsanpassat för detta projekt i form 

av energiflöden och lönsamhetsberäkningar som kan utföras i reMind och som också ansågs vara 

essentiella delar i framtagandet av en framtida energilösning. Modelleringsverktyget VBA Excel valdes 

för att formlerna som är inbyggda i reMind kan visualiseras och därför ge högre trovärdighet i 

resultaten. 

3.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien behandlar främst värmepumpars funktion och hur dessa dimensioneras, samt vilken 

typ av värmepump som ansågs vara det bästa alternativet ur ett lönsamhetsperspektiv. Olika alternativ 

av köldmedier undersöktes också för att utvärdera vad som skulle kunna tänkas vara lämpligast att 

använda i värmepumpen.  

Under litteraturstudien hämtades även information om överskottsvärme och dess 

användningsområden i olika typer av värmepumpsapplikationer för att få en djupare förståelse av 

överskottsvärmens funktion i olika system idag.  

Vid framtagning av information användes främst böcker, Energiteknik av Alvarez (2006), EnBe-

Energiberäkningar av Soleimani-Mohseni (2014) med mera och webbaserade källor (Tekniska 

möjligheter och potential för värmepumpar i kommunala och industriella energisystem av Eriksson 

(2004) bland annat). Några av sökorden som användes under litteraturstudien var: Industriella 

värmepumpar, industrial heat pumps, waste heat, refrigerants, dimensionering av värmepump, 

spillvärme industrier, spillvärme värmepumpar, köldmedier värmepump, köldmedier industriella 

värmepumpar, överskottsvärme och användningsområden överskottsvärme. 

3.3 Datainsamling 
Datainsamling för verksamheterna i val av överskottsvärmeleverantör gjordes via mail-och 

telefonkontakt med företagsrepresentanter. Även ett studiebesök gjordes på en av verksamheterna, 

Agroetanol då denna valts som överskottsvärmeleverantör i studien för ytterligare datainsamling och 

en bättre verklighetsuppfattning inför projektets fortsättning. 

Ytterligare nödvändiga data för att kunna göra lönsamhetskalkylen samlades in i form av 

värmepumpskostnader, rörkostnader, pumpkostnader med mera. Större delen hämtades från E.ON, 

värmepumpsföretaget Francks Kylindustri, samt pumptillverkarna Grundfos. 

3.4 Dimensionering av kompressordriven värmepump 
Dimensioneringen av värmepumpen gjordes i ett Excel-ark för att på ett smidigt sätt kunna variera 

olika parametrar och göra ändringar. En utförligare beskrivning av dimensioneringen ges i avsnitt 5. 

3.5 Modellering i reMind 
Modeller gjordes i programmet reMind som optimerar körningen av pannor på Händelö och 

värmepumpar (både kompressordriven och absorptionsvärmepump) sett till marginalkostnad vid 

körning, efterfrågan av fjärrvärme för några fåtal specifika fall av elpriser. Modellen tar inte hänsyn till 
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investeringskostnaden utan används främst som ett valideringsverktyg till modellen i VBA Excel, en 

mer genomgående beskrivning ges i avsnitt 6. 

3.6 Modell för lönsamhetskalkyl i VBA Excel 
Ett program i VBA gjordes som beräknar investeringsmöjligheterna för värmepumpslösningarna (både 

den för kompressordrivna värmepumpen och absorptionsvärmepumpen) kontra en utbyggnad av P16. 

I modellen görs sedan även en känslighetsanalys vid förändring av elpriset, se avsnitt 7 för en mer 

djupgående förklaring av lönsamhetskalkylen. 

3.7 Jämförande fall 
Tre olika modeller användes i modelleringen och lönsamhetskalkylen: 

• P16-Modellen – Denna modell består av en 100 MW, P16 ihop med resterande pannor (P13, 

P14 och P15) och överskottsvärmeleverantören Agroetanol 

• P16+kVP-Modellen – Denna modell består av en 80 MW, P16 samt en 20 MW 

kompressordriven värmepump ihop med övriga pannor och överskottsvärmeleverantören 

Agroetanol 

• P16+absVP-Modellen – Denna modell består av en 80 MW, P16 samt en 20 MW 

absorptionsvärmepump ihop med övriga pannor och överskottsvärmeleverantören 

Agroetanol 

P16-Modellen gjordes som ett utgångsfall för lönsamhetskalkylen i och med att detta var E.ON:s 

förslag till hur nuvarande P11 och P12 skulle ersättas. De alternativa lösningarna, P16+kVP-Modellen 

och P16+absVP-Modellens lönsamhet i projektet baseras därför på jämförelse av kostnadsbesparing 

gentemot P16-Modellen. 
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4 Teoretiskt ramverk 
I det teoretiska ramverket ges en beskrivning för olika komponenter, processer, beräkningsformler 

med mera, som kommer att ligga till grund för en betydande del av projektets framtagning av resultat 

och diskussion.  

4.1 Överskottsvärme och spillvärme 
Begreppet Överskottsvärme som är definierat som värmeinnehållet av alla flöden (gas, vatten, luft med 

mera) som utmynnar från industriella processer under ett visst ögonblick (Berntsson & Åsblad, 2015). 

Ordet spillvärme är definierat som ”…värme bundet till vätskor och gaser som släpps ut från processer 

till omgivningen och inte kan utnyttjas internt.” (Svenskfjärrvärme, 2009). Begreppet spillvärme kan 

även delas upp och kallas för sekundär värme och är värme som har för låg temperatur för att direkt 

kunna nyttjas i fjärrvärmenätet (Svenskfjärrvärme, 2009). Därför måste överskottsvärmen först 

uppgraderas i form av en temperaturhöjning med värmepump (Svenskfjärrvärme, 2009). Primär 

spillvärme är spillvärme som direkt kan användas på fjärrvärmenätet och inte behöver någon 

uppgradering (Svenskfjärrvärme, 2009).  

Senaste mätningen som Svensk Fjärrvärme gjorde år 2007, beräknades det finnas en potential på 6,2 

– 7,9 TWh för nyttjande av spillvärme runtom i landet. År 2007 levererades 3,4 TWh spillvärme, vilket 

var en ökning på 31% sedan år 1999 då mängden levererad spillvärme låg på 2,6 TWh. De sektorerna 

som enligt 2007 års mätning levererade störst mängd spillvärme var träindustrin, samt massa-och 

pappersindustrin. (Svenskfjärrvärme, 2009) 

Genom att använda bränslet så effektivt som möjligt i det svenska energisystemet kan både 

växthuseffekten, men även importberoendet av bränslen från andra länder minskas. En ökad 

användning av spillvärme kan därmed bidra till en effektivisering av det nationella energisystemet på 

systemnivå i och med att restflöden tas tillvara på. (Svenskfjärrvärme, 2009) 

Ett hinder till en ökad spillvärmeanvändning kan vara konkurrensen med kraftvärmeproduktion, då 

användningen av spillvärme minskar elproduktionen från kraftvärmeverket. Det största hindret gäller 

avfallseldande anläggningar som även ser avfallsbränsle som en intäkt. (Svenskfjärrvärme, 2009) 

Utnyttjande av sekundär spillvärme är inte lika vanligt som primärt spillvärmeutnyttjande på grund av 

de lägre temperaturerna hos överskottsvärmen. En av de vanligaste lösningarna för sekundär 

spillvärme i kombination med värmepump är avloppsreningsverk i kombination med energiföretag. 

Många energiföretag använder idag överskottsvärme från avloppsreningsverk som uppgraderas med 

värmepump innan leverans till fjärrvärmenätet. År 2007 uppgick den siffran till 25 anläggningar i olika 

städer. (Svenskfjärrvärme, 2009) 

4.2 Tidigare studie om värmepumpar i system och modellering 
Det finns en del tidigare studier som gjorts om värmepumpar i olika typer av system med restflöden. 
I föregående avsnitt (4.1) nämndes att ett av de största hindren för ökat spillvärmeanvändning var 
kraftvärmeproduktion (Svenskfjärrvärme, 2009). Det finns däremot fall som visar att 
kraftvärmeproduktion kan vara lönsam i kombination med utnyttjande av spillvärme.  

I en studie som gjordes av Energisystemavdelningen på Linköpings Universitet där potentialen för 

Scanias spillvärme utreddes, blev en kombination av kraftvärme och spillvärme ur ett systemperspektiv 

både lönsammare och mer hållbart sett ur ett systemperspektiv i relation till ursprungsfallet. Lösningen 

var att använda spillvärme och fjärrvärme från kraftvärmeproduktion under sommaren till att driva en 

absorptionskylare. På så sätt skulle kraftvärmeverket kunna producera mer el under sommaren på 

grund av det ökade värmebehovet då fjärrvärmeefterfrågan annars är låg, medan Scania inte skulle 
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behöva använda eldrivna kompressorkylare utan ta tillvara på överskottsvärmen istället. Resultatet 

baserades på en modell för hela systemet i modelleringsverktyget reMind.  (Svensson, et al., 2011) 

Modelleringsverktyget reMind användes även i ett fall för ett genomsnittligt massabruk i 
Skandinavien för att ta reda på absorptionskylningens påverkan på olika investeringsalternativ mellan 
intern och extern användning av överskottsvärme. Resultaten visade att framtida investeringar för 
effektivisering av massabruket är mest ekonomiskt lönsamma utan användning av överskottsvärme. 
Det visade sig att avvägningen mellan intern och extern användning av överskottsvärme enbart är av 
betydelse när kraftvärmeverkets förutsättningar inte är gynnsamma. Till exempel när 
biobränslepriset är högt och priset på elcertifikat är lågt. (Svensson & Moshfegh, u.d.) 

I Solnaverket används idag kompressordrivna värmepumpar som utnyttjar överskottsvärme från 
reningsverket Bromma för att höja temperaturen i sin returledning till framledningstemperatur. En 
del av överskottsvärmen till de kompressordrivna värmepumparna levereras även från det befintliga 
fjärrkylanätet. En studie utfördes för reda på värdet av den levererade värmen från fjärrkylanätet för 
Norrenergis fjärrvärmeproduktion. För att beräkna detta användes enbart beräkningsformler i 
kombination med Excel. Slutsatsen blev att värdet för överskottsvärmen skulle variera beroende på 
årstider. På vintern skulle överskottsvärmen ha ett mycket större värde eftersom det är ett större 
värmebehov under denna period. Värdet baserades i det här fallet enbart på ekonomiska aspekter. 
(Böving, 2016) 

I Thollander, Svensson och Tryggs rapport utreddes värdet på en rad olika faktorer och dess 
betydelse i ett fjärrvärmesamarbete mellan industrier och andra aktörer. Viktiga faktorer visade sig 
bland annat vara risker, trovärdighet och tillit medan faktorer som tillgång till kapital och dolda 
kostnader. Summeringen blev att ett lyckat samarbete snarare har att göra med individerna och 
organisationerna involverade i uppgörelsen än tekniken som används i samarbetet. (Thollander, et 
al., 2010) 

4.3 Beskrivning av ångcykel och kompressorvärmepump 
För att få en uppfattning om hur olika processer fungerar och hänger ihop i en ångcykel (som 

Händelöverkets el-och värmeproduktion baseras på), samt en kompressorvärmepump (för den 

framtida energilösningen med överskottsvärme) ges i detta avsnitt en generell beskrivning av dess 

olika processer och komponenter. Därefter ges en mer systemövergripande beskrivning av en ångcykel 

och kompressorvärmepump, när läsaren fått en klarare bild av de separata processerna och 

komponenternas funktion i dessa system.  

4.3.1 Komponenter  
En generell ångcykels komponenter är, ångpanna, turbin, kondensor och pump, medan en generell 

värmepump består av en förångare, kompressor, kondensor och strypventil. Komponenterna 

kondensor och förångare kommer att behandlas under rubriken värmeväxlare, då det i båda fallen sker 

en värmeväxling mellan olika medier med undantaget att det även sker en förångning eller 

kondensation av ett medium. 

4.3.2 Ångpanna 
I en ångpanna tillförs bränslet (1) till förbränningskammaren (2) som då bildar vattenånga med högt 

tryck genom kokning av vatten. Vattnet genomgår fasförändringar kallas matarvatten och utgör ett 

stängt kretslopp i värme-och elproduktionen. Förångningen av matarvattnet sker mestadels i de 

vattenförande tuberna (3) som utgör förbränningskammarens väggar, tak och botten, där en 

ångvattenblandning bildas. I förbränningskammaren bildas även rökgaser från bränslet som lämnar 

kretsen (4). Vid ett sådant tryck att det finns en viss skillnad mellan vattnets densitet och den mättade 

ångans densitet, kan densitetsskillnaderna användas till att uppnå en självcirkulation i 

ångvattenkretsen. När ångvattenblandningen sedan nått upp till ångdomen (5) på toppen av pannan 
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separeras ångan och vattnet. Ångan som separerats (6) är den ånga som sedan kan användas till att 

bland annat driva en turbin. Det återstående vattnet (7) åker istället ned till förbränningskammaren 

där samma process återigen upprepas. Ångan som separerats återvänder också till 

förbränningskammaren (8) efter att ha kondenserats i en turbin, kondensor eller dylikt, se Figur 13. 

(Alvarez, 2006) 

 

Figur 13. Enkel beskrivning av pannans funktion (Elez, 2017). 

4.3.3 Turbin 
De två vanligaste typerna av turbiner är axial- och radialturbiner. I kraftvärmeverk är dock 

axialturbinerna de vanligaste och det är även dessa typer av turbiner som används på Händelöverket, 

vilket innebär att endast funktionen för axialturbinen kommer att beskrivas i detta avsnitt. 

En axialturbin består alltid av minst en roterande del kallad rotor och en fast del kallad stator som 

tillsammans kallas för ett turbinsteg, se Figur 14. När ett kompressibelt medium passerar turbinen 

(exempelvis ånga) sker ett energiutbyte mellan rotorn och den strömmande fluiden på grund av 

dynamiska krafter som skapas. Statorns uppgift är då främst att rikta flödet i en viss riktning för att 

kunna extrahera högsta möjliga energimängd från rotorbladen och här sker inget energiutbyte. 

Energin som tas ut kan användas till att producera el med hjälp av en generator kopplad till turbinen.  
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Figur 14. Illustrering av roterande del, ”rotorn” och den statiska delen, ”statorn” (Elez, 2017). 

I Figur 15 går det att utläsa hur statorn ökar hastigheten på fluiden för att kunna extrahera högsta 

möjliga energimängd i rotorn, vilket också är anledningen till att hastigheten även sjunker där. I och 

med att en expansion sker i turbinen sjunker också trycket genom samtliga steg som också kan utläsas 

i Figur 15. (El-Sayed, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som är unikt med en axialturbin är att energin per rotor-och stator steg kan läggas till för att 

extrahera en total energimängd i slutändan. I och med att trycket sänks för varje turbinsteg kommer 

även fluidens tryck variera beroende på turbinsteg i turbinen. Därför kan ånga med olika tryck tappas 

av från olika steg på turbinen vid behov. (El-Sayed, 2006) 

4.3.4 Kondensor 
En kondensor fungerar som en form av värmeväxlare där mediet som passerar kondensorn, 

kondenseras under konstant tryck och temperatur med ett annat medium som har lägre tryck och 

temperatur. (Alvarez, 2006) 

En utförligare beskrivning av värmeutbyte, där även kondensorn är med, ges i avsnitt 4.3.6 som 

behandlar värmeväxlare. För att förstå ångcykelprocessen är det endast relevant att förstå 

grundfunktionen med en kondensor. 

4.3.5 Pump 
Pumpens uppgift är att öka tryck-, läges-och/eller rörelseenergin. En pumps effektbehov i en ångcykel 

kan beräknas via ett så kallat, T-s eller p-h diagram som beskrivs i avsnitt 4.3.7 (Alvarez, 2006). Det går 

även att beräkna en pumps effektbehov ur Ekvation 1 som baseras på tryckfallet i en ledning med 

cirkulärt tvärsnitt som ofta appliceras vid beräkningar i fjärrvärmenät (Wettlén & Åkelius, 2015). Denna 

ekvation är härledd ur Darcy-Weisbachs ekvation som beskriver samma fenomen, fast i tryckhöjd 

(Wettlén & Åkelius, 2015). 

 

∆𝑃𝑓 = 8∗𝜆∗𝐿

𝑑
5

∗𝜋2∗𝜌
∗ �̇�2

 (1) 

 

∆𝑃𝑓 = 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑝å 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑃𝑎] 

Stator Rotor 

Figur 15. Hastighet och tryck genom 
stator och rotor (Elez, 2017). 
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𝜆 = 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [−] 

𝐿 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑝å 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚] 

𝑑 = 𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚] 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 [𝑘𝑔/𝑚3] 

 

Det går även att uttrycka det beräknade tryckfallet från Ekvation 1 per meter med en så kallad 

tryckgradient i Ekvation 2 nedan (Wettlén & Åkelius, 2015). 

 

∆𝑃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 =
∆𝑃𝑓

𝐿
 (2) 

 

∆𝑃𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡 = 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑝å 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑃𝑎/𝑚] 

∆𝑃𝑓 = 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑝å 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑃𝑎] 

𝐿 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 𝑝å 𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑚] 

 

λ är friktionsfaktorn och brukar ligga på ett intervall 0,15–0,4 för fjärrvärmerör. Friktionsfaktorn är ett 

mått på skrovligheten för röret (Wettlén & Åkelius, 2015). Denna ingår även i olika typer av 

engångsförluster varav den för 90°-rörkrökar redovisas i Ekvation 3 nedan (Storck, et al., 2011).  

 

∆𝑃𝑒 = λ ∗
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣2 (3) 

 

∆𝑃𝑒 = 𝐸𝑛𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 [𝑃𝑎] 

𝜆 = 𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 [−] 

 𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝑣 = 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛 [𝑚/𝑠] 

 

En viktig sak att undersöka innan Ekvation 1 används är ifall strömningen i röret är turbulent eftersom 

denna ekvation endast gäller vid turbulenta flöden. En fluid är turbulent ifall Reynoldstalet i Ekvation 

4 är större än 104 (Wettlén & Åkelius, 2015). 

 

𝑅𝑒 =
𝜌∗𝑣∗𝑑

𝜇
  (4) 

 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 [−] 
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𝑣 = 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑛 [𝑚/𝑠] 

𝑑 = 𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 [𝑚] 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑 [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝜇 = 𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑣𝑖𝑠𝑘𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑚𝑠] 

 

Den dynamiska viskositeten, 𝜇 är ett visst mått på trögheten för vätskan och hämtas ur Formelsamling 

i termo- och fluiddynamik (Storck, et al., 2011). 

Slutligen fås effektbehovet för pumpen fram via Ekvation 5 (Wettlén & Åkelius, 2015).  

 

     𝑃 =
(∆𝑃𝑒+∆𝑃𝑓)∗�̇�

η
 (5) 

 

𝑃 = 𝑃𝑢𝑚𝑝𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑊] 

η = 𝑃𝑢𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [−] 

�̇� = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚3/𝑠] 

∆𝑃𝑒 = 𝐸𝑛𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 [𝑃𝑎] 

∆𝑃𝑓 = 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑝å 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑃𝑎] 

4.3.6 Värmeväxlare 
En värmeväxlare är en typ av komponent avsedd att föra över värme från ett medium till ett annat. 

Värmeväxling sker bland annat i en förångare och kondensor, men kan även ske i andra fall när 

värmeöverföring mellan två medier sker utan att vare sig kondensation eller förångning uppstår. 

Värmeöverföringen genom en värmeväxlare beräknas med Ekvation 6. (Alvarez, 2006) 

 

�̇� = 𝜗𝑚 ∗ 𝐴 ∗ 𝑘 (6) 

 

𝜗𝑚 = 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 [˚𝐶] 

𝐴 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑥𝑙𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

𝑘 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 [𝑊/˚𝐶 ∗ 𝑚2] 

 

Värmegenomgångskoefficienten är ett mått på värmegenomföringen genom olika material med 

specifika dimensioner. Med ett annat ord, ett mått på isoleringsförmågan. Eftersom 

värmegenomgångskoefficienten kan variera en hel del beroende på medium och materialegenskaper, 

samt dimensioner visas en tabell för intervall där värmegenomgångskoefficienten generellt sett brukar 

ligga på för förångare och kondensorer i större industriella kompressorvärmepump-och 

kylanläggningar. (Alvarez, 2006) 
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Tabell 4. Vanligt intervall för k-värde i kondensor respektive förångare för en kompressordriven värmepump. 

Anordning Intervall k-värde [W/𝐦𝟐* ˚C] 

Kondensor 500–1200 

Förångare 200–600 

 

𝜗𝑚, betecknar den logaritmiska medeltemperaturdifferensen och beräknas enligt följande formel 

(Alvarez, 2006): 

 

𝜗𝑚 =
𝜗′−𝜗′′

𝑙𝑛
𝜗′

𝜗′′

 (7) 

  

𝜗𝑚 = 𝐿𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 [˚𝐶] 

 

𝜗𝑚 är ett slags samband för temperaturerna på medierna som kommer in i värmeväxlaren och 

temperaturerna för samma medier när de lämnar värmeväxlaren efter att värmeavgivningen skett. 

𝜗′och 𝜗′′ kan definieras på olika sätt för olika temperaturer beroende på om det är en förångning, 

kondensation, motströmsvärmeväxling eller medströmsvärmeväxling som sker under värmeutbytet. 

En medströmsvärmeväxlare är när medierna flödar i samma riktning (parallellt flöde) i växlaren, medan 

en motströmsvärmeväxlare är när medierna flödar i motsatta riktningar (motströmsflöde). Se Figur 16 

där 𝑇𝑣 är det varma mediet och 𝑇𝑘 det kalla mediet. (Alvarez, 2006) 

 

Figur 16. Temperaturer vid in-och utflöde för en med- och motströmsvärmeväxlare (Elez, 2017).  

För en medströmsvärmeväxlare (a) gäller följande:  

𝜗′ = 𝑇𝑣1
−  𝑇𝑘1

  [˚C]  (9) 

𝜗′′ = 𝑇𝑣2
−  𝑇𝑘2

  [˚C]  (10) 

Medan det för en motströmsvärmeväxlare (b): 

Parallellt flöde Motströmsflöde 

flöde 

𝑇𝑣 
𝑇𝑣 

𝑇𝑘 
𝑇𝑣 
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𝜗′ = 𝑇𝑣1
−  𝑇𝑘2

  [˚C]  (11) 

𝜗′′ = 𝑇𝑣2
−  𝑇𝑘1

  [˚C]  (12) 

Under kondensation (a) och förångning (b) hålls det varma mediets temperatur respektive det kalla 

mediets temperatur konstant. Se Figur 17. (Alvarez, 2006) 

 

Figur 17. Temperaturer under kondensering och förångning (Elez, 2017). 

Vid kondensering och förångning gäller fortfarande Ekvation 9–12 med undantaget att en temperatur 

alltid är konstant. 

För större värmepump-och kylanläggningar finns det ett framtaget intervall på vad 𝜗𝑚 brukar hamna 

mellan, se Tabell 5. (Alvarez, 2006) 

Tabell 5. Olika intervall på 𝜗𝑚 för kondensor och förångare i större värmepumps-och kylanläggningar. 

Anordning Intervall 𝛝𝐦-värde [˚C] 

Kondensor 6–10 

Förångare 4–7 

 

4.3.7 T-s diagram 
Både ångcykelprocessen och kompressorvärmepumpen kan illustreras i ett så kallat Temperatur-

entropi diagram (T-s diagram), där ett exempel i detta fall ges på både en ideal och en reell ångcykel i 

Figur 18. Storheten entropi är ett mått på irreversibiliteten för en viss process. Irreversibilitet kan med 

andra ord i termodynamiska sammanhang ses som värmeförlusterna som sker i ett visst processteg. 

Exempelvis kan inte all energimängd i ångan som går genom en turbin användas till att driva 

rotorbladen och därmed omvandlas till arbete. En del av energin i ångan kommer istället alltid att 

omvandlas till värme och då ses som värmeförluster eftersom den delen av energin inte kan driva 

turbinen. Detta kan utläsas i expansionssteget, 3–4 i Figur 18 för den reella ångcykeln där det även 

tagits hänsyn till förluster och entropin därför ökar och inte är konstant. I en adiabatiskt reversibel 

process där entropin är konstant och inga förluster finns, bör teoretiskt sett kunna återgå helt och 

hållet till ursprungstillståndet. Det vill säga, om all värme omvandlas till elektricitet exempelvis, ska 

även all elektricitet kunna omvandlas tillbaka till värme (ursprungstillståndet). Något som bara är 

möjligt i teorin. (Çengel, 2012) 

I ett T-s diagram som visas nedan i Figur 18 finns det en mättnadslinje. Befinner man sig på 

mättnadslinjen till höger om den kritiska punkten är det enbart mättad ånga. På samma sätt är det 

Kondensering Förångning 

𝑇𝑣 𝑇𝑣 

𝑇𝑘 

𝑇𝑣 



32 
 

mättad vätska om man befinner sig på mättnadslinjen till vänster om den kritiska punkten. Skulle 

mediet flytta sig till höger respektive vänster om mättnadskurvan skulle det bli överhettad ånga 

respektive nedkyld vätska. Innanför kurvan nedanför den kritiska punkten är mediet en blandning av 

mellan ång-och vätskefas där andelen ånga respektive vätska beror på hur långt till höger (åt höger 

mer ånga) eller vänster (åt vänster mer vätska) man befinner sig. Ovanför den kritiska punkten råder 

nämligen ingen skillnad mellan ånga och vätska, vilket gör att man i de flesta processer strävar efter 

att hamna under denna. (Çengel, 2012) 

 

Figur 18. Illustrering av en ideal och reell ångcykel (Elez, 2017).  

I ett T-s diagram eller ett p-h diagram som egentligen är samma typ av diagram som ett T-s diagram 

med skillnaden att tryck och entalpi representerar y-och x-axeln, går det att utläsa tryck, temperatur, 

entalpi, densitet och entropi (se Bilaga 6). Entalpi är summan av ett systems inre energi och produkten 

av tryck och volym, se Ekvation 13 nedan. (Çengel, 2012) 

 

ℎ = 𝑢 + 𝑝𝑣                (13) 

 

ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝑢 = 𝑖𝑛𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [𝑘𝐽/𝑘𝑔] 

𝑝 = 𝑇𝑟𝑦𝑐𝑘 [𝑃𝑎] 

𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 [𝑚3] 

 

Storheterna entalpi och temperatur är användbara när det kommer till termodynamiska beräkningar 

från T-s och p-h diagram. En förändring i entalpi eller temperatur kan ses som lika med tillförd 
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värmemängd. Med Ekvation 14–17 kan �̇�𝑖𝑛, �̇�𝑖𝑛, �̇�𝑢𝑡  och �̇�𝑢𝑡 beräknas med hjälp av entalpi-och 

temperaturskillnader för ett känt massflöde �̇� på köldmediet. (Çengel, 2012) 

 

�̇�𝑖𝑛 = �̇� ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) = �̇� ∗ (ℎ2 − ℎ1) (14) 

�̇�𝑖𝑛 = �̇� ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇3 − 𝑇2) = �̇� ∗ (ℎ3 − ℎ2) (15) 

�̇�𝑢𝑡 = �̇� ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇4 − 𝑇3) = �̇� ∗ (ℎ4 − ℎ3) (16) 

�̇�𝑢𝑡 = �̇� ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇4 − 𝑇1) = �̇� ∗ (ℎ4 − ℎ1) (17) 

 

�̇� = 𝐸𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊] 

�̇� = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊] 

�̇� = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑘𝑔/𝑠] 

𝑐𝑝 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝐽/𝑘𝑔 ∗ ˚𝐶] 

 

4.3.8 Systemövergripande beskrivning av ångcykel 
Skillnaden mellan en ångcykel och en kraftvärmecykel är att värmen endast tas tillvara för att 

producera elektricitet, medan man i ett kraftvärmeverk även använder den återstående värmen efter 

turbinsteget för att producera fjärrvärme. Principen är densamma för båda cyklerna, medan 

verkningsgraden beräknas på olika sätt för båda cyklerna. Därför ges här en genomgång av ångcykeln 

för själva kretsloppet och en beskrivning av verkningsgraderna för respektive cykel separat. (Çengel, 

2012) 

En ångcykel också kallad Rankine cykel, består av fyra olika steg med fyra olika komponenter som 

jobbar tillsammans, se Figur 19. (Çengel, 2012)

 

Figur 19. En schematisk bild av ångcykelns fyra olika steg, samt komponenter och energiflöden (Elez, 2017).  

�̇�𝒖𝒕 

�̇�𝒖𝒕 
 �̇�𝒊𝒏 
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De fyra olika stegen som kan utläsas i Figur 19 beskrivs nedan för en ideal ångcykel, vilket innebär att 

inga förluster sker. Något som i verkliga ångcykler är omöjligt, då det alltid sker vissa förluster i de olika 

stegen.  

• 1–2, tryckhöjning – pumpen komprimerar arbetsmediet isentropiskt (ingen förändring i 

entropin, som förklaras utförligare i stycket nedan) vid tillförsel av energi i form av elektricitet, 

�̇�𝑖𝑛 som skall driva pumpen. 

• 2–3, förångning – i pannan tillförs bränsle som antänds och bidrar till en viss mängd 

värmeenergi, �̇�𝑖𝑛 som förs över till arbetsmediet under konstant tryck. Här förångas 

köldmediet så att allt har gått från vätska till överhettad ånga innan nästa steg nås. 

• 3–4, expansion – i turbinen expanderar arbetsmediet isentropiskt samtidigt som ett arbete ut 

erhålls, �̇�𝑢𝑡 i form av elektricitet. 

• 4–1, kondensering – i kondensorn sker en överföring av värme, �̇�𝑢𝑡 mot ett kallare medium så 

att arbetsmediet kondenseras under konstant tryck och temperatur. (Çengel, 2012) 

Verkningsgraden för en ångcykel kan beräknas med följande formel: 

 

𝜂 =
�̇�𝑢𝑡−�̇�𝑖𝑛

�̇�𝑖𝑛
=

�̇�𝑢𝑡−�̇�𝑖𝑛

�̇�𝑖𝑛
 (18) 

           

�̇� = 𝐸𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊] 

�̇� = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊] 

𝜂 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [%] 

 

Skulle den bortförda värmen, �̇�𝑢𝑡 utnyttjas som fjärrvärme vilket är fallet i kraftvärmeverk kan den 

också tillgodoräknas i den ”nyttiga” energin ut. 

 

𝜂 =
�̇�𝑢𝑡−�̇�𝑖𝑛+�̇�𝑢𝑡

�̇�𝑖𝑛
=

�̇�𝑢𝑡−�̇�𝑖𝑛+�̇�𝑢𝑡

�̇�𝑖𝑛
 (19) 

           

�̇� = 𝐸𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊] 

�̇� = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊] 

𝜂 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [%] 

 

För att veta kvoten mellan andelen producerad elektricitet genom turbinen och den återstående delen 

för fjärrvärmeproduktion används ett så kallat α-värde: 

 

α =
�̇�𝑢𝑡

�̇�𝑢𝑡
  (20) 

 



35 
 

α = 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [−] 

�̇�𝑢𝑡 = 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 [𝑘𝑊] 

�̇�𝑢𝑡 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑟å𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 [𝑘𝑊] 

 

4.3.9 Systemövergripande beskrivning kompressorvärmepump 
Kompressorvärmepumpen består av fyra huvudkomponenter; förångare, kompressor, kondensor och 

strypventil. Genom dessa fyra huvudkomponenter cirkulerar ett köldmedium (mer om köldmedier i 

avsnitt 4.5). Detta kan ses i Figur 20 Figur 20. Värmepumpens olika komponenter och processer . 

(Alvarez, 2006) 

 

Figur 20. Värmepumpens olika komponenter och processer (Elez, 2017). 

Köldmediet passerar förångaren som fungerar på samma sätt som en värmeväxlare, där det förångas 

av en värmekälla som bland annat kan vara omgivande utomhusluft, grundvatten, spillvärme från 

industrier med mera. Oavsett värmekälla måste den ha en högre temperatur än köldmediet för att 

värmetransport till köldmediet skall kunna vara möjlig. (Alvarez, 2006) 

Kompressorn komprimerar sedan det förångade köldmediet från ett lägre till ett högre tryck som den 

upprätthåller i kondensorn. Kompressorn är också den komponenten som transporterar köldmediet 

genom den slutna kretsen. Kompressorn kräver arbete i form av elektrisk energi för att kunna utföra 

dessa uppgifter. (Alvarez, 2006) 
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Upprätthållandet av det högre trycket i kondensorn är viktigt för att en värmetransport från 

köldmediet ska kunna ske till värmebäraren. Kylningen av köldmediet anpassas så att en kondensation 

av köldmediet sker. Värmeupptagaren är det medium man eftersträvar att värma upp med 

värmepumpen och brukar vanligtvis vara vatten eller luft. (Alvarez, 2006) 

Efter att köldmediet kylts ner i kondensorn sänks trycket och även temperaturen i strypventilen till den 

eftersträvade nivån innan förångningen. Köldmediet förångas sedan återigen och processen genomgår 

samma kretslopp som beskrivet. (Alvarez, 2006) 

En värmepumpsprocess kan likt ångcykeln (se avsnitt 4.3.8) beskrivas i ett T-s eller p-h diagram. 

Skillnaden på värmepumpscykeln jämfört med ångcykeln är att pumpen bytts ut mot en kompressor 

och att man istället har en strypventil som sänker trycket i jämförelse med turbinen i ångcykeln. En 

beskrivning av de olika stegen för en ideal cykel ges först nedan, innan dessa illustreras i ett p-h 

diagram i Figur 21.  

• 1–2, kompression –kompressorn komprimerar köldmediet isentropiskt vid tillförsel av energi i 

form av elektricitet, �̇�𝑖𝑛 som skall driva kompressorn. 

• 2–3, nedkylning – köldmediet kyls ned till mättnadslinjen så att all överhettad ånga försvinner 

under konstant tryck. 

• 3–4, kondensering – i kondensorn sker en överföring av värme, �̇�𝑢𝑡 mot ett kallare medium så 

att köldmediet kondenseras under konstant tryck och temperatur.  

• 4–5, strypning – en strypventil ser här till att en trycket sänks ned till förångningstemperatur 

isentalpiskt, det vill säga under konstant entalpi. 

• 5–1, förångning – värmekällan tillför värmeenergi, �̇�𝑖𝑛 som förs över till köldmediet under 

konstant tryck och temperatur. Här förångas köldmediet så att allt har gått från vätska till 

mättad ånga innan nästa steg nås. (Çengel, 2012) 

 

   

Figur 21. P-h diagram för en värmepumpscykel (Elez, 2017).  

För den reella cykeln finns på samma sätt som för ångcykeln tryckförluster i både kondensor och 

förångare, samt värmeförluster i både strypventil och kompressor. (Çengel, 2012) 
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Principen för att göra beräkningar i en kompressorcykel skiljer sig inte från ångcykeln och Ekvation 14–

17 gäller även här. Dock finns det en specifik ekvation för beräkning av verkningsgraden, COP för en 

kompressorcykel (Çengel, 2012): 

𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝑢𝑡

�̇�𝑢𝑡−�̇�𝑖𝑛
=

�̇�𝑢𝑡

�̇�𝑖𝑛
  (21) 

 

𝐶𝑂𝑃 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [−] 

�̇�𝑖𝑛 = 𝐸𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑖𝑛 [𝑘𝑊] 

�̇�𝑢𝑡 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡 [𝑘𝑊] 

�̇�𝑖𝑛 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑖𝑛 [𝑘𝑊] 

  

4.3.10 Metoder för förbättring av COP för kompressorvärmepump  
Utefter kravspecifikationer, lönsamhet med mera, måste ibland den generella kompressorcykeln som 

kunde utläsas i Figur 21 effektiviseras. I avsnittet nedan beskrivs därför olika metoder för hur en 

värmepump kan effektiviseras. 

Underkylning 

Ett sätt att effektivisera COP är att underkyla köldmediet efter kondensorn, se Figur 22. Efter 

strypventilen i punkt 5’ jämfört med punkt 5, reduceras då ånghalten och mängden vätska ökar innan 

förångningen påbörjas. I och med att värmeupptagningen endast sker vid själva förångningen av 

köldmediet innebär det att en större mängd värmeupptagning kan göras av köldmediet. En större 

mängd värmeupptagning innebär också att en större mängd värmeavgivning kan ske med oförändrat 

arbete in för kompressorn. (Alvarez, 2006) 

 

Figur 22. Underkylning av köldmedium i p-h diagram (Elez, 2017). 
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Mellankylning 

Mellankylning är när man komprimerar köldmediet för att sedan kyla köldmediet innan man återigen 

komprimerar det till kondenseringstrycket. I och med mellankylningen kan arbetet in till kompressorn 

minskas mer än värmeeffekten ut, vilket gör att ett högre COP erhålls för värmepumpen, se Figur 23. 

(Alvarez, 2006) 

 

Figur 23. Mellankylning med två-stegsprocess (Elez, 2017). 

Economizer 

En economizer är en anordning som separerar ångan från köldmediet som inte kan förångas. En 

economizer läggs då in någonstans mellan steg 4 och 5, vilket gör att trycket sänks i två steg. Genom 

att använda sig av en ekonomizer kan arbetet för kompressorn reduceras i och med att den separerade 

ångan inte kommer in i processen förrän i ett senare skede vid kompressionen. Dessutom skulle kan 

man minska underkylningsgraden i och med att economizern också minskar ånghalten innan 

förångning. Se Figur 24. (Eriksson, 2004) 
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Figur 24. Visar hur en economizer arbetar i en kompressorcykel (Elez, 2017). 

 

4.4 Absorptionsvärmepump 
I detta avsnitt beskrivs absorptionsvärmepumpens funktion och hur verkningsgraden beräknas för 

denna. Några specifika egenskaper för absorptionsvärmepumpen tas också upp för att läsarens ska få 

en klarare bild av dess fördelar och nackdelar då den inte är lika vanlig som en kompressordriven 

värmepump. 

4.4.1 Processbeskrivning 
En absorptionsvärmepump består till stor del av samma komponenter som en kompressordriven 

värmepump i form av förångare, kondensor och strypventil. Skillnaden är att kompressorn är utbytt 

mot en annan typ av del bestående av flera komponenter i form av absorbator, värmeväxlare, 

strypventil, pump och generator, se Figur 25. (Strömsten, 2016) 
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Figur 25. Beskrivning av absorptionsvärmepump (Elez, 2017). 

 

En absorptionsvärmepump består av ett köldmedium och en absorbent. I en absorptionsvärmepump 

förångas köldmediet precis som i en kompressordriven värmepump i förångaren av en viss värmekälla. 

I nästa steg sker en tryckökning av köldmediet med termisk kompression, istället för den tidigare 

eltillförseln till kompressorn i den kompressordrivna värmepumpen som då åstadkom en tryckskillnad. 

Tryckökningen påbörjas genom att absorbenten i absorbatorn suger åt sig det förångade köldmediet 

och bildar en lösning mellan dessa två, vilket leder till att ett undertryck i förångaren uppstår. 

Lösningen med absorbatorn och köldmediet pumpas sedan till ett högre tryck genom en värmeväxlare 

till generatorn. I generatorn tillförs tillräcklig mängd värme som separerar lösningen genom att 

köldmediet förångas medan absorbenten som fortfarande är i vätskeform flödar tillbaka till 

absorbatorn via en värmeväxlare. Absorbenten som är varmare än lösningen avger då värme i 

värmeväxlaren så att processen effektiviseras en aning innan samma process återupprepas med 

absorbenten som binder till sig ånga. Köldmediet som förångades i generatorn kondenseras sedan mot 

en värmeupptagare och återvänder så småningom till förångaren via en trycksänkning i en strypventil 

precis som i den kompressordrivna värmepumpen. (Strömsten, 2016) 

Verkningsgraden för en absorptionsvärmepump tas fram med Ekvation 22, där effektiviteten baseras 

på kvoten mellan värmeeffekten ut i kondensorn och värmeeffekten in i generatorn. 

 

Tillförd värme 

Del som ersätter 

kompressorn i den 

kompressordrivna 

värmepumpen 

Köldmedium 

Köldmedium 

Köldmedium

+absorbent 

Absorbent 
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𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝑢𝑡

�̇�𝑖𝑛
       (22) 

 

𝐶𝑂𝑃 = 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [−] 

�̇�𝑢𝑡 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡 [𝑘𝑊] 

�̇�𝑖𝑛 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 [𝑘𝑊] 

 

4.4.2 Specifikt för absorptionsvärmepumpen 
På grund av absorptionspumpens termiska kompression utnyttjar den i princip ingen elektricitet vid 

körning. Det finns endast ett par köldmedie- och lösningspumpar som behöver elektricitet. För att ge 

ett exempel utnyttjar den enbart 2% av den totala elanvändningen för en kompressordriven 

värmepump. (Strömsten, 2016) 

En utmaning med absorptionsvärmepumpar är att de ofta får arbeta med undertryck på lågtryckssidan 

vilket gör att risken för läckage från omgivande luft ökar som i sin tur kan leda till korrosion. (Eriksson, 

2004) 

En absorptionsvärmepump har på grund av den termiska kompressionen inte så många rörliga delar, 

vilket underlättar underhållet och dessutom innebär att den avger mindre buller och vibrationer under 

körning. (Eriksson, 2004) 

4.5 Köldmedium 
För kompressordrivna värmepumpar finns det en rad olika köldmedium att välja bland och här kommer 

en del av dessa att gås igenom samt några av deras specifika egenskaper och användningsområden. 

Vid urvalet av köldmedium för en absorptionsvärmepump är det egentligen enbart ett köldmedium 

och absorbent som har de eftersträvade specifika egenskaperna i form av separation vid höga 

temperaturer (Strömsten, 2016). Därför kommer enbart köldmediet och absorbenten 

vatten+litiumbromid att gås igenom för absorptionsvärmepumpen som används i de flesta större 

industriella absorptionsvärmepumparna idag (Strömsten, 2016). 

4.5.1 HFC-gaser 
HFC-gaser eller fluorerade kolväten som de brukar kallas är en grupp industriellt tillverkade ämnen 

som ofta använts i kompressordrivna kylmaskiner och värmepumpar bland annat.  

Det traditionella köldmediet R134a och övriga köldmedier som innefattas i HFC-gaskategorin såsom 

R143a, R152a har det införts ett förbud mot i alla applikationer, på grund av att HFC-gaser har stark 

miljöpåverkan i form av uttunning av ozonskiktet när dessa kommer ut i atmosfären. (Landé, 2007) 

4.5.2 Kolväten 
Kolväten är något som väntas bli mer aktuellt framöver. Idag används det en i en del kylar och frysar 

för hemmabruk. (Landé, 2007) 

En av anledningarna till att olika form av kolväten kan vara ett intressant köldmedium att använda är 

deras specifika egenskaper. Kolväten ger relativt bra COP, har bra transportegenskaper samt låga 

mättnadstryck. Det som är den stora nackdelen med olika typer av kolväten är att det krävs omfattande 

säkerhetsåtgärder i större värmepumpsanläggningar, då kolväten lätt kan antändas. Till kolväten 

räknas olika typer av köldmedier som enbart består av kol och vätebindningar såsom, Pentan, Butan, 

Isobutan, Isopentan, Neopentan och Propan. (Eriksson, 2004) 
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4.5.3 Ammoniak 
Ammoniak är ett köldmedium som idag tillämpas i större kompressorvärmepumpsanläggningar, samt 

kylanläggningar. (Landé, 2007) 

Ammoniak är ur ett miljöperspektiv ett gynnsamt köldmedium som har minimal påverkan på den 

globala uppvärmningen till skillnad från HFC-gaserna som nu också förbjudits. Dock kan det vara farligt 

vid inandning. (Landé, 2007) 

Sett till COP är ammoniak ett bra köldmedium då det kan erhålla ett högt mättnadstryck (se Figur 26). 

Det som kan vara nackdelen med ammoniak är de vanligtvis höga temperaturerna som fås när det 

komprimeras upp till det krävda trycket för överhettad ånga för att sedan kunna kylas ner till en rätt 

så hög mättnadstemperatur under konstant tryck (se punkt 2 till 3 i Figur 21 och Figur 27). Tumregeln 

brukar vara att temperaturen inte får överstiga 130 ˚C Ett sätt att motverka denna höga temperatur 

kan vara att mellankyla under kompressionen (mer om detta i avsnitt 4.3.10). Dessutom är 

ammoniakens molekylvikt aningen låg, vilket kan göra att fler kompressorsteg krävs för att uppnå 

efterfrågad tryckskillnad vilket också innebär att kompressorn i sig blir dyrare. (Eriksson, 2004) 

4.5.4 Koldioxid 
Koldioxid är ett köldmedium som idag främst används i butikskylar-och frysar. (Landé, 2007) 

Koldioxid anses vara ett intressant köldmedium då det varken är brännbart eller giftigt till skillnad från 

kolvätena och ammoniaken. Ur ett COP-perspektiv är det också ett bra köldmedium då det kan erhållas 

väldigt höga tryck som ligger i det överkritiska området. Det vill säga, att de har passerat den kritiska 

punkten i ett T-s eller p-h diagram. I och med att man hamnar i det överkritiska området med väldigt 

höga tryck krävs en effektiv kylning för att få ett eftersträvat COP. En vanlig kondensering med 

kondensor är inte möjlig då det inte finns några klara värden för andelen vätska och ånga i det 

överkritiska området. Istället krävs en form av gaskylare och koldioxid är mest gynnsamt vid låga 

temperaturer för värmeupptagaren för att få en så effektiv kylning som möjligt. (Eriksson, 2004) 

4.5.5 Överblick köldmedium kompressorvärmepump 
I Figur 26 och Figur 27 ges en jämförelse av köldmedierna R134, ammoniak och olika kolväten. I Figur 

26 beskrivs hur köldmediernas mättnadstryck beror av kondensationstemperaturerna 80 respektive 

120 ˚C. I Figur 27 går det utläsa temperaturerna som krävs vid överhettning med kompressor för att 

kunna erhålla en kondensationstemperatur på 80˚C och en förångningstemperatur på 20˚C vid 

konstant trycksänkning. Data i figurer är hämtad från Erikssons (2004) rapport, Tekniska möjligheter 

och potential för högtemperaturvärmepumpar i kommunala och industriella kylsystem. 
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Figur 26. Mättnadstryck vid temperaturerna 80 och 120˚C för olika köldmedier (Elez, 2017). 

 

Figur 27. Temperaturer vid överhettning för olika medier för att uppnå en viss kondenseringstemperatur (Elez, 2017).  

4.5.6 Vatten och litiumbromid 
Köldmediet vatten och absorbenten litiumbromid är det mest vanliga och utvecklade köldmediet i 

större absorptionsvärmepumpar (Strömsten, 2016). Vatten som köldmedium anses ha en del fördelar 

i och med att det bland annat är billigt och ofarligt (Eriksson, 2004). Nackdelen med vatten är att det i 

de flesta tillämpningar måste arbeta vid högt undertryck vilket gör att risken för läckage och därefter 

korrosion ökar i och med detta (Eriksson, 2004).   
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Fördelen med absorbenten litiumbromid i absorptionspumpar är att det är enkelt att separera från 

vatten i generatorn med enbart en förångningsprocess och ingen ytterligare separation efter detta 

behövs. Dessutom är litiumbromid väldigt lösligt i vatten vilket innebär att större temperaturlyft kan 

åstadkommas. (Eriksson, 2004) 

4.6 reMind 
I detta avsnitt presenteras modelleringsverktyget reMinds användningsområden och funktion. reMind 

är ett vidareutvecklat verktyg på metoden MIND (Method for analyzes of INDustrial energy systems) 

som startade i början på 90-talet, på avdelningen Energisystem på Linköping Universitet. (Karlsson, 

2013) 

4.6.1 Användningsområde 
Programmet reMind är ett verktyg utvecklat i syfte att kunna modellera energianvändningen hos en 

variation av olika industrier. Det ska poängteras att programmet även kan användas för icke-

energirelaterade problem, men har i nuläget enbart använts för fjärrvärmenätverk och industrier. Ett 

fåtal exempel på industrier som använt programmet är, VOLVO, Scania och Sandvik med mera. 

(Karlsson, 2013) 

4.6.2 Funktion 
Programmet beräknar den minimala systemkostnaden med hjälp av optimeringsrutiner baserat på 

olika krav, begränsningar och andra faktorer som användaren vill använda sig av. En modell i 

programmet byggs upp med olika noder och flöden, där ekvationer utifrån användarens krav kan 

appliceras i dessa. När modellen optimerats kan även data fås fram i antalet enheter för olika flöden 

baserat på den lägsta systemkostnaden som beräknats, se Figur 28 för visuell beskrivning. (Karlsson, 

2013) 
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Figur 28. Visuell beskrivning av optimeringsverktyget reMind (Elez, 2017). 

4.7 Ekonomisk kalkyl 
I denna del ges en kort beskrivning om nuvärdesmetoden och formler i denna metod som använts till 

beräkningar av lönsamheten under projektet. 

4.7.1 Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden är en form av lönsamhetskalkyl som används för att fastställa en investerings 

lönsamhet över en viss period (Soleimani-Mohseni, et al., 2014). 

Formeln för att beräkna nuvärdet visas nedan i Ekvation 23 (Soleimani-Mohseni, et al., 2014). 

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = ∑
𝐶𝑖

(1+𝑟𝑖𝑛𝑓𝑙)𝑖
𝑛
𝑖=1   (23) 

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑙ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 [𝑀𝑆𝐸𝐾] 

𝐶𝑖 = å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑀𝑆𝐸𝐾] 

𝑟𝑖𝑛𝑓𝑙 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑 ℎä𝑛𝑠𝑦𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [%] 

𝑛 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [å𝑟] 

 

Noder 

Funktioner 

som kan 

användas i 

programmet 
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För att ta fram en ungefärlig kalkylränta med hänsyn till inflationen kan följande Ekvation 24 användas 

(Röjgård, 2017). 

𝑟𝑖𝑛𝑓𝑙 =
𝑖𝑛𝑓𝑙

𝑟
 (24) 

 

𝑟𝑖𝑛𝑓𝑙 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑 ℎä𝑛𝑠𝑦𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [%] 

𝑟 = 𝑘𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑥𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [%] 

𝑖𝑛𝑓𝑙 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [%]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

5 Dimensionering av kompressordriven värmepump 
I detta avsnitt beskrivs dimensioneringen av den kompressordrivna värmepumpen baserat på 

information som tagits fram i teoridelen. Även valet av köldmedium gås igenom i detta avsnitt. 

5.1 Krav vid dimensionering 
E.ON hade som krav vid påbörjandet av dimensioneringen att värmepumpen skulle ha ett COP på minst 

3. Ifall ett COP på 3 uppnåtts, skulle även vidare möjligheter undersökas för att effektivisera 

värmepumpen med ett COP på 4 som riktmärke. Ett COP under 3 hade inte kunnat bli tillräckligt 

lönsamt sett till marginal-och investeringskostnad i jämförelse med nuvarande pannor och den 

framtida P16 baserat på tidigare studier och andra värmepumpsanläggningar E.ON:s verksamhet i 

nuläget har. (Röjgård, 2017) 

Dessutom fanns det ett krav från E.ON på att temperaturen för värmeupptagaren (fjärrvärmereturen) 

minst skulle höjas till 70˚C så att den direkt kan slussas ut på den varmare framledningen (70–110˚C) 

utan att för den delen behöva kompenseras i stor någorlunda utsträckning med extra panneffekt för 

att jämna ut temperaturskillnaden till efterfrågad varmledningstemperatur. (Röjgård, 2017) 

Ett annat krav från E.ON på utlevererad effekt fanns också. Eftersom värmeeffekten ut på 

fjärrvärmenätet inte får vara mindre än 10 MW, då allt under det är för lite att föra ut på ett 

fjärrvärmenät och Agroetanols maxeffekt ligger på ungefär 40 MW, ansågs 20 MW vara ett rimligt krav 

på utlevererad effekt från E.ON:s sida. (Röjgård, 2017) 

Från Agroetanol finns även kravet på returprocessvattnet inom intervallet 20–25˚C som togs upp 

tidigare i avsnitt 2.2. (Holmbom, 2017) 

5.2 Val av köldmedium 
Vid val av köldmedium till den kompressordrivna värmepumpen valdes ammoniak. Anledningen till 

valet av ammoniak var eftersom det redan finns i en del kyl-och värmepumpsanläggningar, vilket utgör 

det till säkert alternativ när det kommer till drift och uppskattningar vid materialkostnader från 

värmepumpstillverkare. Dessutom var ammoniaks förmåga att uppnå höga mättnadstryck vid 

eftersträvad temperatur något som var en del i valet, då ett krav på COP, 3 med riktmärke 4 gjorde att 

det vägde över den eventuella extra kostnaden som kunde uppkomma vid kompression av ammoniak. 

HFC-gaser som annars hade varit ett bra alternativ är nu förbjudna, vilket gjorde att dem föll bort. 

Kylningsprocessen av koldioxid med en extra låg temperatur på värmeupptagaren gjorde att det 

alternativet som köldmedium föll bort då 55˚C troligtvis är en rätt så hög temperatur, samt att det är 

oprövat i större värmepumpsanläggningar. Säkerhetsrisken med kolväten i så pass stora anläggningar 

med högt flöde vägde över när det kom till köldmediets andra egenskaper. 

5.3 Val av processvattnets nedkylningstemperatur 
Returtemperaturen för Agroetanols processvatten efter förångaren valdes till 22˚C vid 

dimensioneringen. 2˚C över Agroetanols krav valdes som säkerhetsmarginal för att minska risken att 

hamna under 20˚C, men samtidigt ha ett så pass lågt flöde som möjligt på Agroetanols spillvatten för 

att minska rördimensionerna, pumpkostnaden och investeringskostnaden för tillbyggnaden av rör som 

skulle transportera spillvattnet till värmepumpen från Agroetanol (mer om detta i avsnitt 7.1). 

5.4 Metod vid dimensionering av värmepump 
En ensam värmepump som levererar en effekt på 20 MW tillverkas inte och det skulle därför krävas 

två stycken på 10 MW vartdera (Lundgren, 2017). Därför gjordes beräkningarna för en värmepump 
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med uteffekten 10 MW som sedan resulterade i två stycken likadana värmepumpar med 20 MW:s total 

uteffekt.  

5.4.1 Dimensionering av förångnings-och kondenseringstemperatur för köldmedium 
Olika förångningstemperaturer (mellan punkt 5 och 1, se Figur 21Figur 21) testades mellan 20–10˚C i 

kombination med kondensationstemperaturer som varierades mellan 65 till 80˚C (mellan punkt 3 och 

4, se Figur 21), för att se hur främst arean, 𝜗𝑚och COP men även lite andra parametrar skulle variera.   

Anledningen till att kondensationstemperaturer under 70˚C kunde användas mellan steg 3 och 4 har 

att göra med att hela uppvärmningen av fjärrvärmen inte sker just under kondensationen. Köldmediet 

måste innan dess kylas ned till kondensationstemperaturen i steg 2 till 3 (se Figur 21) i en separat 

värmeväxlare, där köldmediet är betydligt varmare än fjärrvärmetemperaturen och därför avger 

ytterligare värmeenergi till fjärrvärmen efter kondensationssteget. Dessutom kan inte en för hög 

kondensationstemperatur väljas så att den inte överstiger 130˚C i punkt 2 innan nedkylningen. 

5.4.2 Dimensionering av massflöde för köldmedium 
Massflödet för köldmediet varierades utefter entalpiskillnaden mellan steg 2 och 4 (Figur 21) som 

uppstod vid varierande förångnings-och kondensationstemperaturer där parametern �̇�𝑢𝑡  för 

värmeavgivningen på 10 MW hölls konstant då det var ett krav.  

För dessa beräkningar användes ekvationerna, 4,5,7,12, 13,14,17 och 18. 

5.4.3 Bestämning av massflödet för fjärrvärmen och processvattnet 
Temperaturerna var redan givna för både fjärrvärmen och processvattnet. Eftersom kravet 10 MW 

även var givet för fjärrvärmeeffekten på en av dessa pumpar kunde dess flöde som skulle behöva 

passera kondensorn fås fram direkt med hjälp av Ekvation 15 utan att vara beroende av 

värmepumpsdata på något sätt. 

Mängden processvatten som skulle krävas för att förånga köldmediet kunde beräknas med Ekvation 

17 efter att ett �̇�𝑖𝑛 beräknats för köldmediet som sedan kunde användas med processvattnets redan 

kända temperaturer och 𝐶𝑝. 

5.4.4 Underkylning 
För att effektivisera värmepumpen ytterligare och höja COP samt minska massflödet in från 

processvattnet gjordes en underkylning av köldmediet. Köldmediet kyldes ned med en del av 

fjärrvärmereturen till ca 63˚C. Anledningen till att just 63˚C valdes som temperatur efter 

underkylningen har att göra med riktmärket från E.ON med ett COP på 4.  

5.4.5 Värmeåtervinning från olja 
I kompressorn finns olja som värms upp under kompressionen och kan approximativt anses vara den 

del av värmeenergin som går förlorad vid en kompression (Röjgård, 2017). För att ta vara på denna olja 

skulle ännu en värmeväxlare kunna läggas till som kan värma upp fjärrvärmevattnet ytterligare som en 

process vid sidan av köldmediet. Därför påverkar det inte själva COP eller p-h diagrammet där 

köldmediet är representativt, se Ekvation 25. 

 

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 = �̇�𝑖𝑛,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 − �̇�𝑖𝑛,𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 (25) 

 

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑜𝑙𝑗𝑎 𝑖 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 [𝑘𝑊] 
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�̇�𝑖𝑛,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝐾𝑟ä𝑣𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑑 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑘𝑊] 

�̇�𝑖𝑛,𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 = 𝐾𝑟ä𝑣𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑘𝑊] 

5.4.6 Economizer 
Slutligen effektiviserades processen ytterligare genom en så kallad economizer (se avsnitt 4.3.10 för 

mer information). Övervägningen skedde mellan att implementera en economizer eller en så kallad 

mellankylning för kompressorn. Anledningen till att economizern valdes framför mellankylningen var 

eftersom temperaturen efter kompressionen inte behövde sänkas nämnvärt och en economizer 

dessutom ökade värmeupptagningsförmågan genom förångaren för köldmediet samtidigt som den 

minskade arbetet in för kompressorn. 

Economizern sattes vid ett tryck på 1,56 MPa på grund av utseendet av mättnadskurvan för vätskefas 

som lutar allt mer i x-led ju högre tryck som uppnås. Ett högre tryck hade bara separerat en liten mängd 

ånga, medan ett alltför lågt tryck hade separerat mer ånga men inte fått någon större effekt i 

kompressorsteget då det lägre flödet genom förångaren endast hade komprimerats ett litet trycksteg 

innan resterande delen som separerats kommit in. 

Flödet genom förångaren beräknades via Ekvation 17, då �̇�𝑖𝑛 hölls konstant och ett nytt massflöde 

beräknades för den nya entalpiskillnaden. Det totala massflödet innan economizern subtraherades 

sedan med det reducerade massflödet genom förångaren för att erhålla massflödet för ångan som 

separerats och var på väg direkt mot kompressionen.  

 

�̇�𝑒𝑐𝑜 = �̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − �̇�𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 (26) 

 

�̇�𝑒𝑐𝑜 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑘ö𝑙𝑑𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑧𝑒𝑟 [𝑘𝑔/𝑠] 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑘ö𝑙𝑑𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑧𝑒𝑟 [𝑘𝑔/𝑠] 

�̇�𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑘ö𝑙𝑑𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 [𝑘𝑔/𝑠] 

 

Kompressorarbetet in beräknades sedan med Ekvation 15, med ett separat massflöde dessförinnan. 

Se Figur 24 för beteckningar på entalpier. 

 

�̇�𝑖𝑛 =
�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙∗(ℎ

2′′′−ℎ
2′′)+�̇�𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒∗(ℎ

2′−ℎ1) 

η
  

 

�̇�𝑖𝑛 = 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 𝑖𝑛 [𝑘𝑊] 

�̇�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑘ö𝑙𝑑𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑧𝑒𝑟 [𝑘𝑔/𝑠] 

�̇�𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑘ö𝑙𝑑𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 [𝑘𝑔/𝑠] 

𝜂 = 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [%]  

ℎ = 𝐸𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖 [𝑘𝑗/𝑘𝑔] 
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5.5 Uppnått och faktiskt COP 
Vid dimensioneringen av den kompressordrivna värmepumpen med en verkningsgrad på 0,8 för 

kompressorn finns andra eventuella förluster som inte tagits med i själva dimensioneringen. Dessa är 

tryckförluster, förluster som kan uppstå vid andra komponenter som kan behövas för att driva 

värmepumpen såsom pumpar med mera. Dessa förluster beror helt på värmepumpens utformning, 

materialval med mera. En uppskattning kan dock göras på mellan 0,4–0,7 i minskning av verkningsgrad 

för den här storleken och typen av värmepump (Wren, 2017). 
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1.             a)                              b)                                                                                                      c) 

2.  a)                                                                    b)                                                                           c) 

3.       a)                                                                     

5.           a)                                                              b)  

6.                                                                          

7.                                                                              b)                                                                       c) 

8.              a)                                                                                             b), c) 

4.                                                                           

9.        Fjvkund 

Figur 29. P16-Modell i reMind (Elez, 2017). 

6 Modellering i reMind 
I detta avsnitt beskrivs hur de olika modellerna har byggts upp som ligger till grund för resultatet i 

lönsamhetskalkylen och känslighetsanalysen. Dessutom klargörs programmets sätt att optimera i form 

av ekvationer som ska ge en tydligare bild av programmets funktion för läsaren. 

6.1.1 P16-Modellen 
P16-Modellen är modellen som värmepumpsinvesteringarna kommer att jämföras med. Denna modell 

ser ut på följande sätt i programmet reMind, se Figur 30.  
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Hur modellen byggdes upp steg för steg beskrivs nedan i relation till siffrorna i Figur 29 beskrivs nedan. 

1. Bränslepriser  

a) Avfallsbränsle går in för eldning i P14 och P15.  

b) För P13 går 25% returträ, 25% gummi och 50% skogsbränsle in i pannan. Till detta hör 

också en driftkostnad som lades till i inköpskostnaden för vartdera bränslet. I programmet 

användes därför Ekvation 27 för att fördela kvoterna korrekt.  

 

𝑥 = 0,5 ∗ (𝑆𝑘𝑜𝑔𝑠𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 + (
𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

3
)) + 0,25 ∗ (𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑟ä + (

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

3
)) + 0,25 ∗ (𝐺𝑢𝑚𝑚𝑖 + (

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

3
)) (27) 

 

𝑥 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

 

𝑆𝑘𝑜𝑔𝑠𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑟ä [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

𝐺𝑢𝑚𝑚𝑖 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

 

c) Flis som går in i P16. 

2. Pannor 

a) , samt b) och c) har samtliga en ekvation inlagda för dess maximala panneffekt och 

verkningsgrad som illustreras i Ekvation 28 och 29 nedan. 

 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 𝑖𝑛 =
𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡

𝜂
 (28) 

 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 𝑖𝑛 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

𝜂 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [– ] 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡 [𝑀𝑊] 

 

 
𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡 ≤ 𝑀𝑎𝑥𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 (29) 

 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡 [𝑀𝑊] 

𝑀𝑎𝑥𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 [𝑀𝑊] 

 
3. Mellansteg turbin G13 

a) I denna del av turbin G13 tappas ånga av till Agroetanol varav en viss del blir till 

elektricitet. Till detta samband användes Ekvationerna 30 och 31 i modellen. 

 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙 = 𝜂𝑒𝑙,𝐺13 ∗ 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑃14 𝑜𝑐ℎ 𝑃15 (30) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙 [𝑀𝑊] 

𝜂𝑒𝑙,𝐺13 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝐺13 [%] 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑃14 𝑜𝑐ℎ 𝑃15 [𝑀𝑊] 
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Å𝑛𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔, 𝐺13 = (1 − 𝜂𝑒𝑙,𝐺13) ∗  𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑃14 𝑜𝑐ℎ 𝑃15    (31) 

Å𝑛𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑛ä𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔, 𝐺13 [𝑀𝑊] 
𝜂𝑒𝑙,𝐺13 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝐺13 [%] 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑃14 𝑜𝑐ℎ 𝑃15 [𝑀𝑊] 

 

4. Överskottsvärmeleverantörl 

a) Här blir en del av ångan som levererats hett kondensat som bidrar till värmeproduktionen 

medan resterande del av den värmeeffekt av ångan som levererats och blivit överskottsvärme 

kyls ned i Lindö kanal. Till detta samband används följande Ekvation 32 nedan.  

 

Ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = Å𝑛𝑔𝑎 𝑓𝑟å𝑛 𝐺13 − 𝐻𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡 (32) 

 

Ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒 [𝑀𝑊] 
Å𝑛𝑔𝑎 𝑓𝑟å𝑛 𝐺13 [𝑀𝑊] 
𝐻𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡 [𝑀𝑊] 

5. Turbin G13 och G11 

a) , b)     I detta steg används Ekvation 30 och 31 ovan med skillnaden att en del fortfarande 

blir el medan resterande del går till varmkondensorerna (efter rökgaskondenseringen i 

P13:s fall). 

6. Elnät 
I denna nod har olika rörliga elpriser lagts in baserat på 2016 års spotpriser och har satts som 
negativa, då det ses som en intäkt för den el som levereras från turbinerna. 
 

7. Rökgaskondensering  

b),    c)      I rökgaskondenseringen adderas ytterligare 15% av värmen efter turbinen i P13:s                                         

fall och direkt efter pannan i P16:s fall, se Ekvation 33. 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑅𝐺𝐾 = 1,15 ∗ 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑅𝐺𝐾 (33) 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑅𝐺𝐾 [𝑀𝑊] 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛 𝑅𝐺𝐾 [𝑀𝑊] 

 

8. Varmkondensorer 

a),b) och c)    Dessa har ingen speciell funktion i programmet utan är endast mest tillagda för 

att illustrera hur det ser ut i verkligheten. 

9. Fjärrvärmekund 

Slutligen har ett visst behov baserat på 2016 års fjärrvärmeanvändning lagts in i modellen som 

måste tillgodoses av pannorna. Har fjärrvärmebehovet varit högre än den totala 

maxkapaciteten för samtliga pannor under 2016, har det satts till ett behov som motsvarar 

maxkapaciteten för pannorna för att programmet skall kunna köras. 
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6.1.2 P16+kVP-modellen 
I denna del har en kompressordriven värmepump lagts till medan P16 skalats ned till 80 MW enligt 

Figur 30 nedan. 

 

Figur 30. P16+kVP-modellen i reMind (Elez, 2017). 

Innan den kompressordrivna värmepumpen lades in i programmet beräknades först elektriciteten för 

att pumpa överskottsvärmen från Agroetanol till Händelö och tillbaka. Effektmängden från pumpen till 

överskottsvärmen blev så pass liten i jämförelse till värmepumpens effektmängd att felmarginalen på 

resultatet därför hade blivit så liten i jämförelse med tiden det hade tagit för att implementera detta i 

modellen, att den utelämnades i detta steg. Samma sak gäller absorptionsvärmepumpen i avsnitt 

6.1.3. 
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Samtliga punkter i beskrivningen för P16-modellen gäller fortfarande, med skillnaden att ytterligare en 

punkt lagts till för värmepumpen.  

10. Kompressordriven värmepump 

För den kompressordrivna värmepumpen användes Ekvation 34 för att få fram för hur 

överskottsvärmen in, �̇�𝑖𝑛 från Agroetanol beror av elbehovet till värmepumpen, �̇�𝑖𝑛.  

�̇�𝑖𝑛 =
�̇�𝑢𝑡

𝐶𝑂𝑃
 (34) 

 

𝐶𝑂𝑃 = 𝐾𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [−] 

�̇�𝑖𝑛 = 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑘𝑙𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎 [𝑀𝑊] 

�̇�𝑢𝑡 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝 [𝑀𝑊] 

 

På så vis kunde kostnaden för elbehovet sedan läggas in från Bilaga 3 i programmet beroende av �̇�𝑖𝑛 

från Ekvation 35.   

 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑘𝑉𝑃 = �̇�𝑖𝑛 ∗ (𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 + 𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡 + 𝐸𝑙ö𝑣𝑓. 𝑎𝑣𝑔 +
𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔

30∗24
) + �̇�𝑢𝑡 ∗ 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡 (35) 

 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑘𝑉𝑃 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑘ö𝑟𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝𝑒𝑛 [𝑆𝐸𝐾] 

�̇�𝑖𝑛 = 𝐴𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑘𝑙𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑓ö𝑟 𝑑𝑒𝑛𝑛𝑎 [𝑀𝑊] 

�̇�𝑢𝑡 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑟 𝑓𝑟å𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝 [𝑀𝑊] 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡 = 𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

𝐸𝑙ö𝑣. 𝑎𝑣𝑔 = 𝐸𝑙ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 𝑛ä𝑡 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔𝑖𝑓𝑡 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

 

Effektavgiften som egentligen är en fast engångssumma som betalas så snabbt värmepumpen varit 

igång för en viss månad har delats upp i antalet timmar för trettio dygn under varje månad. Anledning 

till denna förenkling har att göra med att det inte går att bygga modeller med fasta engångssummor i 

modelleringsverktyget reMind. Att dela upp effektavgiften för varje specifik månads antal dygn 

(januari=31, februari=29 osv), ansågs inte nödvändigt då skillnaden blev så pass liten att slutresultatet 

inte påverkades i någon högre grad, i relation till det arbete som hade behövt läggas ned för att få 

detta att fungera. Värdet för driftkostnaden baserades på värmeeffekten ut och multipliceras därför 

separat med �̇�𝑢𝑡. 

En funktion för värmepumpens maxkapacitet lades även in i programmet precis som för pannorna i 

P16-modellen, i Ekvation 36. 
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𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡 ≤ 𝑀𝑎𝑥𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝 (36) 

 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡 [𝑀𝑊] 

𝑀𝑎𝑥𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝 [𝑀𝑊] 

 

6.1.3 P16+absVP-modellen 
I denna del har istället en absorptionsvärmepump på 20 MW lagts till enligt Figur  

 

Figur 31. P16+absVP-modell i reMind (Elez, 2017). 

11. 
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För absorptionsvärmepumpen beräknades först nettovärmeeffekten ut från pumpen. Detta är inte 

samma effekt som totalt sett kommer ut från pumpen utan har att göra med att ångan som driver 

pumpen även kan användas för värmeproduktion. Därför måste skillnaden i effekt ut från pumpen 

gentemot effekt in ge nettoeffekten 20 MW. Sambandet för nettoeffekt togs fram utifrån insättning 

av Ekvation 37 i Ekvation 38 och gav slutligen Ekvation 39. Ekvation 39 är när nettoeffekten är lika med 

ett. 

𝐶𝑂𝑃 =
�̇�𝑢𝑡

�̇�𝑖𝑛
  (37) 

 

�̇�𝑢𝑡 − �̇�𝑖𝑛 = 1 (38) 

 

�̇�𝑖𝑛 =
1

𝐶𝑂𝑃−1
∗ �̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 (39) 

 

�̇�𝑖𝑛 = 𝐷𝑟𝑖𝑣å𝑛𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝 [𝑀𝑊] 

𝐶𝑂𝑃 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡 [−] 

�̇�𝑢𝑡 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝 [𝑀𝑊] 

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑎 𝑓å𝑠 𝑢𝑡 [𝑀𝑊] 

 

När andelen ånga för att driva pumpen tagits fram, beräknades en form av ”elverkningsgrad”. Denna 

anger hur stor del i elproduktion som går förlorad av ångan som används per nettoeffekt till 

absorptionspumpen och därför inte går genom turbin enligt Ekvation 40 nedan. 

 

𝜂𝑒𝑙,𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃 =
𝜂𝑒𝑙,𝐺13∗�̇�𝑖𝑛

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
 (40) 

 

𝜂𝑒𝑙,𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃 = 𝐸𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝, 𝑖 𝑓ö𝑟𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 [– ] 

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑎 𝑓å𝑠 𝑢𝑡 [𝑀𝑊] 

𝜂𝑒𝑙,𝐺13 = 𝐸𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 [−] 

�̇�𝑖𝑛 = 𝐷𝑟𝑖𝑣å𝑛𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝 [𝑀𝑊] 

 

11. Absorptionsvärmepump 

I absVP:n används den framräknade elverkningsgraden per nettoeffekt som passerar 

värmepumpen multiplicerat med det rörliga elpriset och driftkostnaden för absVP:n. Detta ger 

en kostnad för varje passerad nettoeffekt i programmet och utrycks i Ekvation 41. Det finns 

även en Ekvation 42 som begränsar nettoeffekten ut från absorptionsvärmepumpen. 
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𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃 =  𝜂𝑒𝑙,𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃 ∗ �̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 ∗ (𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑟ö𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 +
𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡

𝜂𝑒𝑙,𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃
)   (41) 

 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃 = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑘ö𝑟𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝𝑒𝑛 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

𝜂𝑒𝑙,𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃 = 𝐸𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝, 𝑖 𝑓ö𝑟𝑙𝑜𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 [– ] 

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑖 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑠𝑘𝑎 𝑓å𝑠 𝑢𝑡 [𝑀𝑊] 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡 = 𝐷𝑟𝑖𝑓𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑟ö𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 [𝑆𝐸𝐾/𝑀𝑊] 

 

 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡 ≤ 𝑀𝑎𝑥𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃 (42) 

 

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑢𝑡 [𝑀𝑊] 

𝑀𝑎𝑥𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃 [𝑀𝑊] 
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7 Lönsamhetskalkyl VBA Excel 
I denna del beskrivs hur resultaten av marginalkörningen i reMind användes som en form av 

valideringsverktyg till att bygga upp ett program i VBA Excel som kan beräkna lönsamhet och 

marginalkostnader utifrån olika elprisscenarion. El-och bränslepriser hämtades från Bilaga 2 och 3 för 

denna kalkyl. 

7.1 Rör och pump till processvatten från Agroetanol 
Innan lönsamhetskalkylen gjordes togs de ungefärliga investeringskostnaderna fram för rör och pump 

till processvattnet via olika typer av beräkningar för respektive komponent. Detta gjordes för att 

läsaren skulle få en uppfattning av hur mycket en värmepumpinstallation totalt sett kan kosta innan 

lönsamhetskalkylen genomförs. 

För att kunna erhålla rätt kostnad på röret beräknades det efterfrågade maximala flödet genom röret 

som skulle ge 20 MW för den kompressordrivna värmepumpen och absorptionsvärmepumpen via 

Ekvation 17. Med detta massflöde togs en area och därefter en diameter fram för röret utefter en 

hastighet på 2,97 m/s som är hastigheten för större rörtyper som övriga parametrar dimensioneras 

utefter (Kiani, 2017) i Ekvation 43 och Ekvation 44 nedan. 

 

𝐴 =
�̇�

𝜌∗𝑣𝑑𝑖𝑚
 (43) 

 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑓ö𝑟 𝑟ö𝑟𝑒𝑡 [𝑚2] 

�̇� = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 [𝑘𝑔/𝑠] 

𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝑣𝑑𝑖𝑚 = 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝑝å 2,97 𝑚/𝑠 

 

När arean tagits fram användes Ekvation 44 sedan för att få fram diametern. 

 

𝑑 = √
4∗𝐴

𝜋
 (44) 

 

𝑑 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑟ö𝑟𝑒𝑡 [𝑚] 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑓ö𝑟 𝑟ö𝑟𝑒𝑡 [𝑚2] 

 

När en viss diameter beräknats fram kunde en rörkostnad fås fram per meter med hjälp av E.ON:s data. 

För pumpen som skulle användas till processvattnet beräknades tryckfallet med Ekvationerna 1 och 2.  

Denna data skickades sedan till värmepumpsleverantören Grundfos som med Ekvation 3 beräknade 

ett visst effektbehov och tog därefter fram en investeringskostnad baserat på denna data. 
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En ungefärlig investeringskostnad för värmepumparna togs fram av värmepumpsföretaget Francks 

Kylindustri. 

7.2 Beräkning av panneffekter och varaktighetsdiagram  
Första steget vid skapandet av lönsamhetskalkylen var att hitta samband mellan hur de olika pannorna 

körs utan värmepump beroende på efterfrågan av fjärrvärme från kund. För att validera resultaten 

användes P16-modellens körningar i reMind.  

Körordningen på pannorna för marginalkostnader vid 1 producerad MW värme till kund blev följande, 

med den billigaste först: P15 och P14 (lika billiga), P13 och slutligen P16. Det fanns tre olika fall som 

behövde tas hänsyn till i beräkningarna. 

 

1. Hur P16:s panneffekt varierar vid ett fjärrvärmebehov när P14, P15, P13 körs för fullt vid ett 

specifikt intervall inom ramarna för P16:s kapacitet, 0 𝑀𝑊 ≤ 𝑃16 ≤ 100 𝑀𝑊. 

2. Hur P13:s panneffekt varierar vid ett fjärrvärmebehov när P14 och P15 körs för fullt och 

fjärrvärmebehovet leder till att den totala panneffekten hamnar inom ett specifikt intervall för 

P13:s kapacitet, 0 𝑀𝑊 ≤ 𝑃13 ≤ 125 𝑀𝑊. 

3. Hur P14:s panneffekt varierar vid ett fjärrvärmebehov när P15 körs för fullt och 

fjärrvärmebehovet leder till att den totala panneffekten hamnar inom ett specifikt intervall för 

P14:s kapacitet, 0 𝑀𝑊 ≤ 𝑃14 ≤ 75 𝑀𝑊. 

För att förtydliga ges även ett exempel på vad som menas med dessa samband och hur det är tänkt att 

fungera i Tabell 6 nedan. Värdena i tabellen har inget med det riktiga resultatet att göra, utan är bara 

tänkta att illustrera metodiken kring sambanden vid ett förändrat fjärrvärmebehov, X. 

Tabell 6. Exempel på samband av panneffekt beroende på fjärrvärmebehov. 

Fjärrvärmebehov 
[MW] 

P15 [MW] P14 [MW] P13 [MW] P16 [MW] 

X+200 84 75 125 37 

X+203 84 75 125 40 

X+100 84 75 62 0 

X 84 37 0 0 

 

Skulle fjärrvärmebehovet ligga på 200 MW högre nivå än X MW (någon form av värde för 

fjärrvärmebehovet vi utgår ifrån i tabellen) hade P16 värmeeffekt legat på 37 MW och därför hade 

Samband 1 behövt användas i detta fall. För fjärrvärmebehovet X+203 hade Samband 1 fortfarande 

behövts, men det hade gett en annan effekt på grund av förändringen i fjärrvärmebehov. För behovet 

X+100 hade istället Samband 2 behövts medan det för ett ännu lägre fjärrvärmebehov hade krävts 

Samband 3. Anledningen till att inget samband togs fram för när P15:s effekt varierar har att göra med 

att fjärrvärmebehovet aldrig kommer ner till de nivåerna, utan den måste alltid köras fullt året om. 

Samtliga ekvationer som togs fram för de olika sambanden gjordes ur en form av systemperspektiv då 

flera olika parametrar påverkar fjärrvärmebehovet och därför den specifika effekten för vartdera 

panna. Dessa parametrar var rökgaskondenseringen, det heta kondensatet från Agroetanol som 

återanvändes, elproduktion från turbiner och ångleveransen till Agroetanol. 

För P16 (Samband 1) togs följande Ekvation 45 fram som beror av rökgaskondenseringen, det heta 

kondensatet och värmeproduktionen från övriga pannor.  
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𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑃16 =
𝐹𝑗𝑣.𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣−𝐻𝐾−𝐿𝑉.𝑃14 𝑜𝑐ℎ 𝑃15−𝐿𝑉.𝑃13−𝑅𝐺𝐾𝑃13

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃16
  (45) 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑃16 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑃16 [𝑀𝑊] 

𝐹𝑗𝑣. 𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑 [𝑀𝑊] 

𝐻𝐾 = 𝐻𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 [𝑀𝑊] 

𝐿𝑉. 𝑃14 𝑜𝑐ℎ 𝑃15 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑃14 𝑜𝑐ℎ 𝑃15 [𝑀𝑊] 

𝐿𝑉. 𝑃13 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑃13 [𝑀𝑊] 

𝑅𝐺𝐾𝑃13 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑃13: 𝑠 𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 [𝑀𝑊] 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃16 = 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑃16: 𝑠 𝑟ö𝑘𝑔𝑎𝑠𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 [𝑀𝑊] 

 

För P13 (Samband 2) togs följande Ekvation 46 fram som även beror av ångan till turbin G11, dock 

inte av P16. 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑃13 =
𝐹𝑗𝑣.𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣−𝐿𝑉.𝑃14 𝑜𝑐ℎ 𝑃15−𝐻𝐾

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃13∗𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐿𝑉.𝐺11
  (46) 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑃13 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑃13 [𝑀𝑊] 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐿𝑉. 𝐺11 = 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑃13 𝑒𝑓𝑡. 𝑎𝑡𝑡 ℎ𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛 𝐺11 [𝑀𝑊] 

𝐹𝑗𝑣. 𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑 [𝑀𝑊] 

𝐿𝑉. 𝑃14 𝑜𝑐ℎ 𝑃15 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑃14 𝑜𝑐ℎ 𝑃15 [𝑀𝑊] 

𝐻𝐾 = 𝐻𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 [𝑀𝑊] 

 

Slutligen togs Ekvation 48 (Samband 3) fram för P14: levererade värmeeffekt som berodde på ånga 

från Agroetanol, det heta kondensatet men även tvåstegsprocessen i turbin G13. Dock inte av P13 och 

P16. Först beräknades värmeeffekten till kund från P15 i Ekvation 47 innan Samband 3 togs fram för 

P14 med hjälp av denna värmeeffekt till kund från P15. 

𝐿𝑉. 𝑃15 = 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑃15 − Å𝑛𝑔𝑎 − 𝐸𝑙. 𝐺13. 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔1 − 𝐸𝑙. 𝐺13. 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔2 (47) 

 

𝐿𝑉. 𝑃15 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑃15 [𝑀𝑊] 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑃15 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑃15 [𝑀𝑊] 

Å𝑛𝑔𝑎 = Å𝑛𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑓𝑟å𝑛 𝐺13 [𝑀𝑊] 

𝐸𝑙. 𝐺13. 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔1 = 𝐸𝑙 𝑠𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑖 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡 [𝑀𝑊] 

𝐸𝑙. 𝐺13. 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔1 = 𝐸𝑙 𝑠𝑜𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑖 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑎 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔𝑒𝑡 [𝑀𝑊] 
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𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑃14 =
𝐹𝑗𝑣.𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣−𝐻𝐾−𝐿𝑉.𝑃15

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐿𝑉.𝐺13.𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔1∗𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐿𝑉.𝐺13.𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔2
 (48) 

 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑃14 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝑃14 [𝑀𝑊] 

𝐸𝑙. 𝐺13. 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔1 = 𝐸𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔 1 𝑖 𝐺13 [𝑀𝑊] 

𝐸𝑙. 𝐺13. 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔2 = 𝐸𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑖 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑔 2 𝑖 𝐺13 [𝑀𝑊] 

Å𝑛𝑔𝑎 = Å𝑛𝑔𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 [𝑀𝑊] 

𝐻𝐾 = 𝐻𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡 𝑓𝑟å𝑛 𝐴𝑔𝑟𝑜𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 [𝑀𝑊] 

𝐿𝑉. 𝑃15 = 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑑 𝑓𝑟å𝑛 𝑃15 [𝑀𝑊] 

 

Baserat på effekterna från dessa uträkningar kunde sedan ett varaktighetsdiagram tas fram för den 

nya P16 i kombination med resterande pannor. Ett exempel på varaktighetsdiagram ges i Figur 6. 

7.3 Marginalkostnad och brytpunkter  
För både den kompressordrivna värmepumpen och absorptionsvärmepumpen är marginalkostnaden 

till stor del beroende av det rörliga elpriset, se Ekvation 51 och Ekvation 52. Även P13 är till stor del 

beroende av elpriset, då intäkter fås in från turbinen och därför kan variera med avseende på det 

rörliga elpriset. Hur värmepumparna i P16+kVP-modellen och P16+absVP kommer in i körordningen 

med övriga pannor beror därför till stor del på hur det rörliga elpriset ser ut. Ett högre elpris gör 

värmepumparna dyrare att köra i jämförelse med ett lägre elpris som gör de billigare. På omvänt sätt 

blir P13 billigare att köra vid ett högre elpris då fler intäkter fås in i jämförelse med ett lägre elpris. 

P16:s marginalkostnad beror dock inte av elpriset då ingen turbin finns kopplad till den och det inte 

heller kräver någon tillförsel av el vid körning (finns en liten mängd el för styrsystem med mera som 

inkluderats i driftkostnaden). För att veta exakt när kostnaden för en värmepump är lika stor för P13 

respektive P16 har olika brytpunkter tagits fram för det rörliga elpriset.  

Formler för beräkning av P13 och P16:s differenskostnad vid körning när rökgaskondensering, 

verkningsgrad och elproduktion tagits med i beräkningarna redovisas i Ekvation 49 och Ekvation 50 

nedan. 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑃13 =
𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑃13

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃13∗𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐿𝑉.𝐺11∗𝜂
−

𝑅ö𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡∗𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙.𝑒𝑙.𝐺11

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃13∗𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐿𝑉.𝐺11∗𝜂
  (49) 

 

 

𝜂 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑎 [−] 

 

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑃16 =
𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑃16

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃16∗𝜂
  (50) 
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7.3.1 Kompressordriven värmepump 
Brytpunkten för det rörliga elpriset fås genom att sätta Ekvation 41 för värmepumpskostnaden lika 

med differenskostnaden för vartdera panna, det vill säga Ekvation 49 och Ekvation 50.  

𝐵𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑃13 =
(

𝑇𝑜𝑡.𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑃13

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃13∗𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐿𝑉.𝐺11∗𝜂
)−(𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡.𝑘𝑉𝑃+𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡+𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡+𝐸𝑙ö𝑣𝑓.𝑎𝑣𝑔+

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔

30∗24
)

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙.𝑒𝑙.𝐺11

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃13∗𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐿𝑉.𝐺11∗𝜂
+𝜂𝑒𝑙,𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃

  (51) 

 

𝐵𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑃16 =
(

𝑇𝑜𝑡.𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑃16

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃16∗𝜂
)−(𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡.𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃+𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡+𝐸𝑙𝑐𝑒𝑟𝑡+𝐸𝑙ö𝑣𝑓.𝑎𝑣𝑔+

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎𝑣𝑔

30∗24
)

𝜂𝑒𝑙,𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃
 (52) 

 

7.3.2 Absorptionsvärmepump 
För absorptionsvärmepumpen togs brytpunkterna fram med samma metod. 

𝐵𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑃13 =
(

𝑇𝑜𝑡.𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑃13

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃13∗𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐿𝑉.𝐺11∗𝜂
)−𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡.𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙.𝑒𝑙.𝐺11

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃13∗𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝐿𝑉.𝐺11∗𝜂
+𝜂𝑒𝑙,𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃

 (53) 

 

𝐵𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 𝑃16 =
(

𝑇𝑜𝑡.𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑃16

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑅𝐺𝐾𝑃16∗𝜂
)−𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡.𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃

𝜂𝑒𝑙,𝑎𝑏𝑠𝑉𝑃
 (54) 

 

7.3.3 Känslighetsanalys 
Slutligen användes Ekvation 23 med en viss kalkylränta och ekonomisk livslängd för att beräkna 

investeringsutrymmet för en värmepumpslösning kontra en P16 (20 MW). Med investeringsutrymme 

menas nettonuvärdet i marginalkostnad mellan en värmepumpslösning kontra P16 (20MW). Det vill 

säga, hur mycket ytterligare som hade kunnat investeras för en värmepumpslösning kontra P16 (20 

MW) sett till skillnaden i marginalkostnad. Grundinvesteringen för en värmepumpslösning kontra en 

P16 (20 MW) grundinvestering antogs därför vara lika stor och därmed lika med noll, medan 

resterande del då utgjorde investeringsutrymmet. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑟𝑦𝑚𝑚𝑒

= 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝å 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑑å 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 ä𝑟 𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑜𝑙𝑙 

Ett fast värde på en grundinvestering för P16 (20 MW) erhölls i övrigt från E.ON.  

Det slutgiltiga investeringsutrymmet beräknades för olika scenarier i form av elprisvariationer med en 

viss förändring i elpriset per 2016 års elpriser. Så om en förändring på X % per år antogs, ökade varje 

dygnsmedelelpris med X % per år fram till den ekonomiska livslängden uppnåtts. 

För år 2: 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (16 − 01 − 01) ∗ 𝑋 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (16 − 01 − 02) ∗ 𝑋 

…. 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (16 − 12 − 31) ∗ 𝑋 

För år 3: 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (16 − 01 − 01) ∗ 𝑋 ∗ 𝑋 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (16 − 01 − 02) ∗ 𝑋 ∗ 𝑋 
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…. 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (16 − 12 − 31) ∗ 𝑋 ∗ 𝑋 

…för år 20: 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (16 − 01 − 01) ∗ 𝑋19 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (16 − 01 − 02) ∗ 𝑋19 

…. 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (16 − 12 − 31) ∗ 𝑋19 

 

För varje dygn undersöktes var värmepumpen skulle hamna i körordningen genom användningen av 

framräknade brytpunktspriser. Utefter värmepumpens körordning togs en viss differens i 

marginalkostnad per dygn togs fram. Samma procedur gjordes för samtliga dygn under ett år innan ett 

nuvärde togs fram för det specifika året. Efter att ett nuvärde för respektive år under den ekonomiska 

livslängden tagits fram summerades samtliga nuvärden så att det slutgiltiga nuvärdet och därmed 

resultatet erhölls. 

För år 2: 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (16 − 01 − 01) ∗ 𝑋 ≤ 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 > 𝑏𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 

𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 (å𝑟2 − 01 − 01) = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑜𝑟 − 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑉𝑃 

…. 
 

𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (16 − 12 − 31) ∗ 𝑋 ≤ 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 > 𝑏𝑟𝑦𝑡𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡 

𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 (å𝑟2 − 12 − 31) = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑛𝑛𝑜𝑟 − 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑉𝑃 

 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (å𝑟2) =
∑ (𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠)𝑖

366
𝑖=1

(1 + 𝑟)2
 

 

Efter att nuvärde för samtliga år beräknats: 

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑔𝑖𝑙𝑡𝑖𝑔𝑡 𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒 ∑ 𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒

20

𝑖=1
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8 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet från samtliga beräkningar och val under projektet. 

8.1 Beslutsträd 
I Figur 32 ges en överblick av de olika val som gjorts under projektets gång, där den gröna färgen i rutan 

förtydligar vilket alternativ som valdes för varje steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Val av överskottsvärmeleverantör 

I undersökningen valdes Agroetanol som leverantör av överskottsvärme, då de hade högst 

temperatur på överskottsvärmen och en stor mängd värmeeffekt i jämförelse med övriga två 

alternativ. Dessutom var närheten till Händelöverket en viktig faktor som låg bakom valet 

Agroetanol. I och med Agroetanols närhet till Händelö fanns även alternativet att kunna bygga 

värmepumpen på Händelöverket och istället dra en ledning med överskottsvärmen från 

Agroetanol. 

Slottshagen Agroetanol Braviken 

Kompressor-

driven 

värmepump 

Absorptions-

värmepump 

Agroetanol Händelö- 

verket 

Kompressor-

driven 

värmepump 

Absorptions-

värmepump 

1. Val av 

överskottsvärmeleverantör 

2. Val av 

värmepump 

3. Val av plats 

för värmepump 

4. Lönsamhetskalkyl och 

resultat kompressordriven 

värmepump 

5. Lönsamhetskalkyl och 

resultat absorptions-

värmepump 

Slutsats 
Figur 32. Resultat av beslutsträd (Elez, 2017). 
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2. Val av värmepump 

Den kompressordrivna värmepumpen valdes framför den absorptionsvärmepumpen på grund 

av den högre verkningsgraden och att den var ett vanligare alternativ i dessa typ av lösningar. 

 

3. Val av plats för värmepump 

I och med att Agroetanol valdes som leverantör av överskottsvärme fanns även möjligheten 

att kunna ha värmepumpen ståendes på Händelöverket efter rökgaskondenseringen.  

 

Det andra alternativet att låta värmepumpen höja temperaturen på fjärrvärmereturen i en 

ledning som passerade Agroetanol gick inte att genomföra. Fjärrvärmeledningen visade sig 

inte ha tillräcklig kapacitet att uppnå kravet på 20 MW. Därmed valdes värmepumpens 

placering på Händelöverket. 

 

Följande typ av modell togs då fram som kan ses i Figur  med värmepumpen ståendes på 

Händelöverket med Agroetanol som leverantör av överskottsvärme. 

 

 

 

Figur 33. Energilösning med Agroetanol (Elez, 2017). 

 

4. Lönsamhetskalkyl och resultat kompressordriven värmepump 

Den kompressordrivna värmepumpen visade sig inte bli lönsam i jämförelse med P16. 

 

5. Lönsamhetskalkyl och resultat absorptionsvärmepump 

Absorptionsvärmepumpen visade sig bli lönsam i jämförelse med P16. 

 

8.2 Dimensionering kompressordriven värmepump 
Följande konstanta temperaturer användes vid dimensioneringen av processvattnet och illustreras i 

Tabell 7 nedan: 
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Tabell 7. Konstanta temperaturer som användes för processvattnet och fjärrvärmen. 

Processvattnet in [˚C] Processvattnet ut [˚C] Fjärrvärme in [˚C] Fjärrvärme ut [˚C] 

28,5 22 55 70 

 

Olika förångnings-och kondenseringstemperaturer som varierades samt olika parametrar som erhölls 

för dessa visas i Tabell 8 och Tabell 9. 

Tabell 8. Temperatur efter kompression, COP samt olika massflöden för 𝑁𝐻3 beroende på förångnings-och 
kondenseringstemperatur. 

 

Tabell 9. Hur areor och 𝜗𝑚 beror av förångnings-och kondensationstemperatur med k=600 för förångaren och k=1200 för 
kondensorn. 

 

Som kan ses i Tabell 8 gav en högre kondenseringstemperatur på 80˚C en hög temperatur efter 

kompressionen utan att för den delen höja COP nämnvärt. Att sänka förångningstemperaturen från 

70˚C gav ett sämre COP men även en högre temperatur efter kompressionen. I Fel! Hittar inte r

eferenskälla. var därför den högsta möjliga förångningstemperaturer på 20˚C samt 

kondenseringstemperaturerna på 65˚C, 68˚C och 70˚C de som gav lägst temperaturer efter 

kompressionen men samtidigt bibehöll ett bra COP. Dessa värden specifikt undersöktes sedan i Tabell 

9. 

I Tabell 9 visade sig endast ett av dessa tre specifika fall av kondensationstemperaturer hamna inom 

spannet för 𝜗𝑚 för förångare och 𝜗𝑚 för kondensorer från Tabell 5. Detta var 

kondensationstemperaturen på 70˚C. Därför valdes denna temperatur ihop med 

förångningstemperaturen 20˚C vid fortsatt dimensionering. 

Vid effektivisering i form av underkylning erhölls följande värden i Tabell 10. 

Tabell 10. Data efter underkylning med en area beräknad för ett k-värde på 1200. 

𝜗𝑚  [˚C] 
Värmeväxlararea 

underkylning 
[𝑚2] 

Massflöde 
köldmedium 

[kg/s] 

Massflöde 
processvatten 

[kg/s] 
COP 

8,19 38,84 8,47 292,09 4,72 
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Som kan ses har ett högre COP erhållits, samt har massflödet in från processvattnet minskats. 

För oljenedkylningen erhölls följande värden i Tabell 11. 

Tabell 11. Data för beräkning av värmeavgivningen av oljenedkylningen med fjärrvärmen. 

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 [kW] �̇�𝑖𝑛,𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 [kW] �̇�𝑖𝑛,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [kW] 

423,39 1693,56 2116,95 

 

Värden för den slutgiltiga effektiviseringen av COP visas i Tabell 12. 

Tabell 12. Beräknade massflöden, COP och reducerat arbete in vid implementering av economizer. 

Massflöde totalt 
[kg/s] 

Massflöde 
förångare [kg/s] 

Massflöde 
economizer 
[kg/s] 

�̇�𝑖𝑛,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 

[kW] 
COP 

8,62 7,08 1,54 2069,16 4,83 

 

Sammanfattningsvis erhölls följande slutresultat för en värmepump på 10MW i Tabell 13 och följande 

värden för totalt 20 MW uteffekt i Tabell 14. 

Tabell 13. Data för dimensionerad värmepump på 10 MW med kompressorverkningsgrad 0,8. 

Massflöde 
köldmedium 
[kg/s] 

Massflöde 
processvatten 
[kg/s] 

Massflöde 
fjärrvärme 
[kg/s] 

�̇�𝑖𝑛 [kW] 
�̇�𝑖𝑛,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 

[kW] 
COP 

8,62 297,13 159,53 8449,66 2069,16 4,83 

 

 I och med att två värmepumpar kommer att behövas för att tillgodose kravet på 20 MW, kommer 

parametrarna �̇�𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛, �̇�𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒, �̇�𝑖𝑛 samt �̇�𝑖𝑛,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 från Tabell 13 att vara de dubbla.  

Tabell 14. Parametrar för två värmepumpar på totalt 20 MW. 

Massflöde 
processvatten 
[kg/s] 

Massflöde 
fjärrvärme [kg/s] 

�̇�𝑖𝑛 [kW] �̇�𝑖𝑛,𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [kW] COP 

594,26 319,06 16 899,31 4138,32 4,83 

 

Ett faktiskt COP med samtliga förluster inräknade kommer med största sannolikhet att ligga mellan 

4,13–4,43. Värmepumpsleverantörerna Francks kylindustri tog via deras dimensionering fram ett COP-

värde på 4,4 med övriga förluster inräknade. 

8.3 Effekt- och energimängder per år 
I detta avsnitt visas effekt-och energimängderna för de tre modellerna, P16-modellen, P16+kVP-

modellen och P16+absVP-modellen. 

8.3.1 P16-modellen 
I Tabell 15 visas antalet dagar de olika pannorna körs baserat på P16-modellen och även 

energimängden sett till över ett år med 2016 års elpriser. Anledningen till att det finns egen kolumn, 
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P16 (20 MW) är för att illustrera storleken av P16 som kommer att ersättas med en värmepump i P16-

kVP och P16-absVP-modellen. 

Tabell 15. Antal dygn respektive panna körs och levererad energi med 2016 års elpriser och värmebehov. 

Enheter som 
studeras 

P15 P14 P13 P16 (80 MW) P16 (20 MW) 

Antal dygn 366 366 218 94 13 

Energimängd 
[GWh] 

737,86 502,61 503,20 78,17 5,03 

 

Varaktighetsdiagrammet som togs fram baserat på P16-modellen i reMind och Excel visas i Figur 34 

nedan. Här kan ses att P15 och P14 är billigast och därmed körs först medan P16 är den dyraste pannan 

och körs efter P13. Den sista delen, ”Övrig effekt” är ett effektbehov pannorna inte kan täcka sett till 

dagens efterfrågan. Denna del kommer till största delen att köras med hetvattencentraler som bara 

används vid behov. 

 

Figur 34. Varaktighetsdiagram med P16 inkluderat (Elez, 2017). 

8.3.2 Kompressordriven värmepump 
I Tabell 16 visas de beräknade brytpunkterna för ett rörligt elpris för den kompressordrivna 

värmepumpen.  

Tabell 16. Brytpunkter P13 och P16 mot kompressordriven värmepump. 

 Brytpunkt P13 Brytpunkt P16 

Rörligt elpris [SEK/MWh] 81,45 293,96 

 

I  

Tabell 17 illustreras energimängden och antalet timmar kompressorvärmepumpen körts under ett års 

tid med 2016 års elpriser. Dessutom ges i  
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Tabell 17 värden i procent baserade på antalet dagar den kompressordrivna värmepumpen kommer 

in före P16 respektive P13 sett till antalet dagar då det finns ett behov att köra P16 respektive P13 eller 

den kompressordrivna värmepumpen. Det som kan noteras är att brytpunkten för P13 blev väldigt låg 

sett till elpriserna, vilket innebar att den kompressordrivna värmepumpen aldrig kördes före P13. 

 

Tabell 17. Beskrivning av körningen av den kompressordrivna värmepumpen för olika parametrar. 

Enheter som studeras Körning av kompressordriven värmepump 

Antal dygn kVP körs totalt under ett år 64 

Energimängd kVP totalt under ett år [GWh] 1,04 

Antalet dygn kVP körs före P13  0 

Andelen tillfällen den kompressordrivna 
värmepumpen väljs före P13 [%]  

0 

Antalet dygn kVP körs före P16 54 

Andelen tillfällen den kompressordrivna 
värmepumpen väljs före P16 [%]  

57,45 

 

För att ge en klarare bild över hur körordningen ser ut med den kompressordrivna värmepumpen 

inkluderad visas detta över ett år i Figur  nedan. Det som kan noteras i Figur 35 är att värmepumpen 

aldrig kommer före P13, utan hela tiden pendlar mellan att köras innan och efter P16. 

 

 

Figur 35. Körning av kompressordriven värmepump gentemot pannor för år 2016 års elpriser och behov (Elez, 2017). 

8.3.3 Absorptionsdriven värmepump 
I  
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Tabell 18 visas de beräknade brytpunkterna för ett rörligt elpris för absorptionsvärmepumpen. 

Elverkningsgraden som togs fram för absorptionsvärmepumpen baserat på Ekvation 40 och användes 

i modellen hamnade på 4,66. 

 

 

Tabell 18. Brytpunkter absorptionsvärmepump. 

 Brytpunkt P13 Brytpunkt P16 

Rörligt elpris [SEK/MWh] 280,43 846,52 

 

I Tabell 19 illustreras energimängden och antalet timmar absorptionsvärmepumpen körts under ett 

års tid med 2016 års elpriser. Dessutom ges i Tabell 19 ett värden i procent baserade på antalet dagar 

absorptionsvärmepumpen kommer in före P13 respektive P16 sett till antalet dagar då det finns ett 

behov att köra P13 eller absorptionsvärmepumpen. Det som kan noteras är att brytpriset för 

absorptionsvärmepumpen gentemot P16 är betydligt högre än P13:s brytpris, medan andelen dagar 

absorptionsvärmepumpen körs gentemot P13 ligger nära hälften med 2016 års elpriser.  

Tabell 19. Körning av kompressordriven värmepump gentemot pannor för år 2016 års elpriser och behov. 

Enheter som studeras Körning av absorptionsvärmepump 

Antal dygn absVP körs totalt under ett år 166 

Energimängd absVP totalt under ett år [GWh] 75,31 

Antalet dygn absVP körs före P13  93 

Tillfällen absorptionsvärmepumpen väljs före 
P13 [%]  

42,66 

Antalet dygn absVP körs före P16 94 

Tillfällen absorptionsvärmepumpen väljs före 
P16 [%]  

100 

 

För att ge en klarare bild över hur körordningen ser ut med absorptionsvärmepumpen inkluderad visas 

detta över ett år i Figur 36 nedan. Det som kan noteras i Figur 36 är att värmepumpen aldrig kommer 

efter P16, utan hela tiden pendlar mellan att köras innan och efter P13. 
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Figur 36. Körordning absorptionsvärmepump gentemot pannor för 2016 års elpriser och behov (Elez, 2017). 

8.4 Investerings-och marginalkostnad 
Flödet för respektive värmepump, samt dess diameter som erhölls utefter den dimensionerande 

hastigheten, 𝑣𝑑𝑖𝑚 = 2,97 𝑚/𝑠 visas i Tabell 20 tillsammans med diametern för röret som då valdes 

utefter dessa parametrar.  

Tabell 20. Olika parametrar som togs fram för processvattenröret. 

Parametrar kVP absVP 

Massflöde processvatten [kg/s] 594,26 736,10 

Diameter med 
dimensionerande hastighet 
[mm] 

505,8 563,0 

Diameter på rör som valdes 
[mm] 

600 600 

 

Effekten för pumparna som är tänkta att pumpa processvattnet mellan anläggningarna visas i Tabell 

21. En investeringskostnad beroende av för röret redogörs i Tabell 22. 

Tabell 21. Tryckfall samt totalt effektbehov för pumpar till processvattenröret. 

Parametrar kVP absVP 

Tryckgradient, tryckfall friktion 
[Pa/m] 

55,46 85,08 

Engångsförlust per rörböj [Pa] 33,25 51,05 

Totalt tryckfall (1300m, 8st 
rörböjar) [Pa] 

72 358,98 110 616,73 

Totalt effektbehov pumpar 
[kW] 

47,98 90,21 
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De ungefärliga totala investeringskostnaderna för en absorptionsvärmepump och 

kompressorvärmepump, samt en ytterligare utbyggnad av P16 med 20 MW redovisas i Tabell 22. För 

P16 (20 MW) har alla olika typer av investeringskostnader tagits hänsyn till i summaformeln.  

Tabell 22. Investeringskostnader för kVP, absVP och P16. 

Form av investering kVP absVP P16 (20 MW) 

Kulvert [MSEK] 17,59 17,59 - 

Pump till kulvert 
[MSEK] 

0,669 1,05 - 

Värmepumpskostnad 
samt kostnad panna 
[MSEK/MW] 

3,75 1,26 5,0 

Värmepumpskostnad 
totalt samt kostnad 
panna [MSEK] 

75 25,2 100 

Kostnad byggnation 
[MSEK] 

20–30 12,6–25,2 - 

Antal värmepumpar 
för att leverera 20 
MW nettoeffekt [st] 

2 2 - 

Summa 
investeringskostnad 
[MSEK] 

117–127 56,65–69,25 100 

 

I Tabell 23 nedan visas marginalkostnaderna under ett år med 2016 års elpriser för den 

kompressordrivna värmepumpen kontra P16 (20 MW). Dessutom anges differensen mellan 

värmepumpslösningen och P16 (20 MW) som står för investeringsutrymmet gentemot P16 (20 MW). 

Det vill säga, hur mycket ytterligare som kan investeras för värmepumpen utöver P16 (20 MW) 

investering och fortfarande anses vara lönsam. 

Tabell 23. Marginalkostnader under ett år med 2016 års elpriser med och utan kompressordriven värmepump. 

 Utan kVP Med kVP 

Typ av kostnad P13 P16 P13 P16 kVP 

Marginalkostnad 
[MSEK] 

37,41 16,32 37,41 11,44 4,61 

Total 
marginalkostnad 
[MSEK] 

53,73 53,46 

Investeringsutrymme 
med värmepump 
gentemot utan 
[MSEK] 

- 0,27 

 

I Tabell 24 visas de totala marginalkostnaderna för pannorna för fallet utan absorptionsvärmepump 

samt fallet med absorptionsvärmepump för 2016 års elpriser. Även den totala 

värmepumpskostnaden och investeringsutrymmet för en lösning med absorptionsvärmepump 

redovisas i Tabell 24. 
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Tabell 24. Marginalkostnader under ett år med 2016 års elpriser med och utan absorptionsvärmepump. 

 Utan absVP Med absVP 

Typ av kostnad P13 P16 P13 P16 absVP 

Marginalkostnad 
[MSEK] 

37,41 16,32 33,44 8,90 5,01 

Total 
marginalkostnad 
[MSEK] 

53,73 47,49 

Investeringsutrymme 
för värmepumpen 
kontra utan [MSEK] 

- 6,24 

 

8.5 Lönsamhetskalkyl och känslighetsanalys 
Den slutgiltiga kalkylräntan som erhölls med Ekvation 24 med hänsyn till inflationen blev: 

𝑟𝑖𝑛𝑓𝑙 = 1,02941 

Med den slutgiltiga kalkylräntan och med en ekonomisk livslängd på 20 år testades olika 

nettonuvärden för marginalkostnaderna för värmepumpslösningarna gentemot P16:s 

marginalkostnad med varierande elprisscenarion för respektive värmepumpar. Nettonuvärdet som 

motsvarar investeringsutrymmet under den ekonomiska livslängden 20 år illustreras nedan i Tabell 25 

för den kompressordrivna värmepumpen, samt Tabell 26 för absorptionsvärmepumpen.  

Tabell 25. Investeringsutrymmet beroende av elprisökning för kompressordrivna värmepumpen. 

Elprisökning per år [%] Elprisökning totalt efter 20 år 
[%] 

Investeringsutrymme [MSEK] 

2,0 38 0,31 

1,0 19 2,20 

0,7 13,3 2,76 

0,5 9,5 3,12 

0,3 5,7 3,48 

0,0 0,0 4,01 

-0,5 -0,5 4,91 

-1,0 -1,0 5,79 

 

Tabell 26. Investeringsutrymmet beroende av elprisökning för absorptionsvärmepumpen. 

Elprisökning per år [%] Elprisökning totalt efter 20 år 
[%] 

Investeringsutrymme [MSEK] 

2,0 38 78,89 

1,0 19 87,90 

0,7 13,3 90,41 

0,5 9,5 91,73 

0,3 5,7 92,61 

0,0 0,0 93,40 

-0,5 -0,5 97,69 

-1,0 -1,0 102,17 
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Som kan ses i Figur 37 ökar lönsamheten vid ett lägre elpris medan en minskning av lönsamheten sker 

vid en ökning av elpriset för båda värmepumpslösningarna. 

 

Figur 37. Förändring i investeringsutrymme vid elprisförändring för båda värmepumpslösningarna över 20 år (Elez, 2017). 
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9 Diskussion 
I denna del diskuteras resultatet som tagits fram under projektet och eventuella osäkerheter och 

felkällor som kan ha påverkat utgången. Sammanfattningsvis dras en slutsats om vilket alternativ E.ON 

bör investera i. 

9.1 Beslut under projekt 
I projektet togs en rad beslut som ledde till den slutgiltiga energilösningen i form av att Agroetanols 

överskottsvärme användes till värmeproduktion med en värmepump ståendes efter 

rökgaskondenseringen. Beslutet att välja Agroetanol som överskottsvärmeleverantör kändes rätt så 

självklart med tanke på dess närhet till Händelöverket i jämförelse övriga potentiella leverantörer. I 

och med att kostnaden för att bygga en ledning till överskottsvärmen visade sig vara inom ett rimligt 

kostnadsintervall, gavs möjligheten att kunna placera värmepumparna efter rökgaskondenseringen på 

anläggningen och få ett lägre temperaturlyft av fjärrvärmereturen. På så sätt skulle värmepumpen inte 

behöva samma effekt in i jämförelse om den placerats ute på någon av anläggningarna. 

Att placera värmepumparna ute på anläggningarna innan rökgaskondenseringen, hade dessutom 

minskat verkningsgraden för rökgaskondenseringen. På så sätt hade fjärrvärmereturen höjts till en viss 

temperatur som gör att en mindre mängd fukt från rökgaserna kunnat kondenseras. En så låg 

temperatur som möjligt på returledningen eftersträvas för att få högsta möjliga verkningsgrad från 

rökgaskondenseringen.  

Att placera värmepumparna ute på anläggningarna skulle nog förmodligen gjort det betydligt svårare 

att implementera den här typen av energilösning sett till andra faktorer också. Genom att bygga 

värmepumpen på Händelöverket hade E.ON själva haft ansvaret för all byggnation, samt drift-och 

underhåll av värmepumpen utan ytterligare parter behövt blandas in. Att bygga den hos någon av 

leverantörerna av överskottsvärme hade lett till ytterligare förhandlingar mellan E.ON och 

leverantören om hur värmepumpinstallationerna skulle gå till, samt driften skulle skötas med mera. 

Med nuvarande energilösning kommer enbart ett fåtal pumpar till pumpningen av processvatten till 

E.ON som inte har något märkvärdigt driftbehov behöva stå på Agroetanol. Dessutom kommer en del 

av ledningen till processvattnet behöva byggas på Agroetanols mark, men det har även tidigare byggts 

en ångledning mellan parterna och borde därför inte vara något större problem. 
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Något som även kan diskuteras är vilket alternativ mellan värmepumpslösningen och en ny P16 som 

skulle vara mest gynnsam om Agroetanols verksamhet lades ned. Värmepumpen skulle i det här fallet 

inte kunna producera värme om detta inträffade då hela värmeproduktionen baseras på det 

inkommande processvattnet från Agroetanol. Det hade inneburit en förlust på 20 MW i 

värmeproduktion. Vid en investering i enbart en ny P16 hade dessa 20 MW fortfarande kunnat 

användas till värmeproduktion. Det som dock kan utläsas från Figur  är att det sällan finns ett behov 

för dessa sista 20 MW värme med Agroetanols ångbehov inkluderat under året. Vid nedläggning av 

Agroetanol och även då ett minskat ångbehov skulle det nog sällan komma upp i ett så pass stort behov 

att de sista av kraftvärmeverkets 20 MW behöver användas. Däremot måste man ta i beaktning att det 

av olika anledningar i kraftvärmeverket blir stopp i produktion för en eller flera av pannorna under 

året. Där kan dessa 20 MW komma att bli nyttiga i och med att ingen fossilbaserad oljehetvattenpanna 

behöver startas, utan att det går att använda 20 MW förnybart bränsle för att förse behovet när andra 

pannor/panna inte är igång. 

9.2 Dimensionering av värmepump 
Vid dimensioneringen av värmepump användes ett årsmedelvärde för temperaturen på Agroetanols 

processvatten in till värmepumpen på 28,5˚C. Ett fast värde användes även för 

rökgaskondenseringstemperaturen på 55˚C. I verkligheten varierar både temperaturen för 

processvattnet och den efter rökgaskondenseringen. Processvattnet in till värmepumpen varierar 

mellan 26–32˚C och man ska därför räkna med att COP inte kommer att ligga på 4,4 konstant utan 

variera en aning beroende på processvattnets temperatur in. För rökgaskondenseringen är det ett lite 

annorlunda fall, då temperaturen kan justeras beroende på flödet genom denna med en pump som 

sitter efter själva rökgaskondenseringen. Där kan en temperatur på 55˚C fås fram via reglering av flödet 

vid behov. Sen gäller det att göra en avvägning beroende på hur lönsamt det är att ha en så pass hög 

ut temperatur från rökgaskondenseringen. Är det ett högt elpris kanske det är lönsammare att ha en 

låg temperatur ut från rökgaskondenseringen med ett högt flöde så att mer el kan produceras istället 

och låta värmepumpen ha ett sämre COP.  

Framtagningen av förångnings- och kondenseringstemperaturer för köldmediet handlade mycket om 

att testa olika fall utifrån p-h diagram och tabeller för att få fram de bästa temperaturerna. Det finns 

säkert någon form av optimering som kan göras som hade tagit fram ännu bättre temperaturer sett till 

COP, värmeväxlararea med mera. Det är säkert någon typ av sådan optimering som 

värmepumpsföretag använder vid framtagning av dessa temperaturer för köldmediet, där en dator gör 

mesta delen av jobbet. Dock borde inte felmarginalen vara mer än 1–2˚C med tanke på de 

temperaturer som testades och bör därför inte vara något avgörande för slutresultatet. 

I och med att underkylningen gjorde att man minst hamnade på riktmärket COP lika med 4 (ifall runt 

0,7 drogs av för övriga förluster), behövdes egentligen ingen ytterligare effektivisering göras av 

värmepumpen. Dock gjordes ytterligare en effektivisering för att få en liten säkerhetsmarginal ifall 

pumpkostnader till processvattnet togs med och kompressorn i värmepumpen visade sig ha en sämre 

verkningsgrad än väntat Skulle det sen visa sig att en sådan effektivisering inte behövs, kan man enkelt 

se hur COP och övriga data förändras om man väljer att ta bort economizern.   

Värdet 0,4–0,7 på avdraget COP med övriga förluster inräknade i värmepumpen är ett rätt så brett 

framtaget ”säkerhetsintervall” och därför inte hamna utanför detta för just dessa typer av 

värmepumpar. Vid framtagning av detta intervall användes också data för en liknande värmepump 

storleksmässigt och liknande temperaturintervall som referens.   



78 
 

9.3 Lönsamhetskalkyl och reMind 
Framtagning av kostnaderna för röret som ska användas till pumpning av processvattnet gjordes via 

kostnader baserat på kostnaden för fjärrvärmekulvertar. Det kan vara så ett annat typ av material 

behöver användas för just processvatten, något som bör undersökas vid en framtida investering. Dock 

är den största osäkerheten vid rörbyggandet om det finns någon form av berg eller annat hinder under 

marken som gör det för dyrt att bygga röret för processvattnet. Just byggandet av röret kan vara den 

största osäkerheten i denna investeringsanalys i och med att en riktig studie av marken mellan 

Agroetanol och Händelö inte gjorts. Till skillnad från ångledningen som går ovan jord i etapper mellan 

Händelö och Agroetanol kommer ledningen för processvattnet med största säkerhet behöva gå under 

jord på grund av dess storlek. Därför har ingen riktig jämförelse kunnat göras mellan dessa ledningar 

på det planet. 

För att få ett så pass trovärdigt resultat som möjligt har validering av lönsamhetskalkylen i VBA Excel 

hela tiden gjorts mot reMind och dess optimeringsfall. I och med att reMind användes som 

valideringsverktyg har en del justeringar gällande rökgaskondensering och effektavgifter även varit 

tvungna att göras i lönsamhetskalkylen i VBA Excel. Programmet reMind optimerar främst rörliga fall, 

vilket gör att rökgaskondenseringen och effektavgiften gjorts om till rörliga samband när de egentligen 

ger en viss ”engångssumma” effekt respektive kostnad. För rökgaskondenseringen är det viktiga att 

den vid full maxkapacitet för pannorna levererar den maximala mängden den även kan göra i 

verkligheten. På så sätt vet man med säkerhet när en ytterligare panna eller värmepump måste köras 

igång. Sen ger modellen ett visst fel i och med att rökgaskondenseringen har ett linjärt samband med 

P13 och P16:s produktion, vilket gör att pannorna egentligen körs lite mer än de behövs i modellen. 

Det ska inte påverka lönsamhetskalkylen nämnvärt, då effektspannet för rökgaskondenseringen inte 

är särskilt stort.’ 

Även effektavgiften som egentligen är en fast summa man måste betala för en månad så snabbt 

exempelvis värmepumpen körts, har gjorts om till kostnad per timme. Då har det lägsta möjliga värdet 

tagits för effektavgiften per timme, det vill säga om den körts alla timmar under en månad. Om man 

nu i verkligheten valt att köra igång värmepumpen i början av en månad, brukar man också vilja köra 

den så mycket det går för att minska effektavgiften per timme. I och med att den kompressordrivna 

värmepumpen fortfarande knappt blev lönsam trots detta låga värde anses det inte ha påverkat 

resultatet i form av dess chanser att bli lönsammare. Snarare hade ett verkligt scenario då den 

kompressordrivna värmepumpen förmodligen inte kan köras på full last på grund av exempelvis för 

lågt värmebehov vissa dagar med mera gjort den mer olönsam.  

Något som inte anses helt troligt med hur lönsamhetskalkylen togs fram är att körningen av olika 

komponenter enbart baserades på brytpunktspriserna. I ett verklighetsscenario hade det inte hänt att 

en panna startas den ena dagen, för att sen sluta köras nästa dag eftersom elpriset hamnat under 

brytpunkten som gjort värmepumpen billigare. Det finns relativt höga startkostnader vid pannuppstart 

och det mest troliga hade varit att man fortsatt köra pannan även om värmepumpen nästa dag blivit 

aningen billigare. Programmet tar inte hänsyn till detta, men samtidigt är det väldigt få fall detta 

inträffar. Oftast körs värmepumpen i kombination med en panna, vilket innebär att pannans effekt 

bara minskas en aning men fortfarande körs om värmepumpen anses vara billigare. 

Revision och andra eventuella driftstopp som uppstår i verkligheten har inte tagits med. Det hade blivit 

för tidskrävande att göra en modell som även tar hänsyn till detta. Nu undersöktes istället det ideala 

fallet, vilket egentligen är ett sämre scenario sett till om även revision och eventuella driftstopp tagits 

med. Om exempelvis ett driftstopp av en panna som är billigare än värmepumpen inträffat, hade 

värmepumpen som inte var tänkt att köras från början varit tvungen att ersätta en viss mängd 

värmeproduktion för att kunna förse fjärrvärmebehovet. Med revisioner och driftstopp medtagna i 
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kalkylen hade antalet körtimmar för värmepumpen kunnat ökas ytterligare, men inte nödvändigtvis 

lönsamheten om nu pannan var billigare i drift än värmepumpen. 

Angreppssättet med att ha två olika modelleringsverktyg tror jag styrker validiteten i resultatet. I övriga 

fall från avsnitt 4.2 om tidigare studier och modellering har främst reMind använts medan enbart Excel 

användes i en annan studie (Solnaverket) för att få fram resultat för liknande typer av modelleringar. 

Genom att bara använda reMind utan validering tror jag kan generera vissa fel i resultatet, eftersom 

det kanske inte är lätt att varje gång kontrollera vad det är programmet gör. Genom att ha byggt upp 

ett eget program i Excel som baseras på modellen i reMind går det förmodligen enklare att hitta fel i 

programmet man i vanliga fall kanske inte hade gjort. Det som är positivt med fallen som tas upp i 

avsnitt 4.2 är att det visar att det finns potential för lönsamhet både absorptionsvärmepumpar och 

kompressorvärmepumpar i kombination med kraftvärmeverk av liknande typ som denna. Att det inte 

är något helt nytt som ska testas. Sen tror jag att varje fall i sig är rätt så specifikt för hur resultatet 

kommer att bli i slutändan. Om Thollander, Svensson och Tryggs påstående i avsnitt 4.2 om att det 

snarare är relationerna och inte tekniken som är de viktigare faktorerna vid ett samarbete av den här 

typen, bådar gott för E.ON och Agroetanol i och med att de sedan tidigare redan haft ett långvarigt och 

lyckat samarbete vid ångleveranser. 

9.4 Lönsamhet vid användning av värmepumpar 
Absorptionspumpen som först inte troddes bli särskilt lönsam visade sig bli det mest lönsamma 

alternativet i relation till P16 (20 MW) och den kompressordrivna värmepumpen. Den största 

skillnaden i lönsamheten mellan absorptionsvärmepumpen och den kompressordrivna värmepumpen 

var främst skatterna och avgifterna för el. Vid varje MW effekt som den kompressordrivna 

värmepumpen körs tillkommer det en del kostnader i bara skatt och avgifter för elen. För jämför man 

absorptionsvärmepumpens så kallade ”elverkningsgrad” på 4,66 skiljer den sig inte nämnvärt 

gentemot den kompressordrivna som ligger på 4,4 i bästa fall. Skillnaden är dock att den elen för 

absorptionsvärmepumpen som går förlorad i turbin, kan anses vara helt skattefri.  

Vid användning av absorptionsvärmepumpen väljs den i 43% av fallen före P13. Något som den 

kompressordrivna värmepumpen inte mäktar med och enbart pendlar mellan att köras före P16 och 

efter denna. I och med att P16 inte körs särskilt ofta på året blir det också svårt för den 

kompressordrivna värmepumpen att bli betydligt lönsammare, speciellt när den enbart kommer in 

före i 56% av fallen till skillnad från absorptionsvärmepumpen som alltid kommer in före P16. 

Absorptionsvärmepumpen blir därför också betydligt lönsammare än både den kompressordrivna 

värmepumpen och P16 (20MW) då den körs så ofta på året. 

Slutligen kan man utläsa vid känslighetsanalysen att ett förändrat elpris inte har en alltför stor 

påverkan på lönsamheten för båda pumparna. Det är inte förrän vid extremare fall vid 1 %-ig ökning 

per år för den kompressordrivna och 2 %-ig ökning för absorptionsvärmepumpen per år som det blir 

en lite större lönsamhetsminskning. Då ska förtydligas att det är ökning på 19% på 20 år för den 

kompressordrivna värmepumpen som kanske inte är helt orealistiskt, medan det för 

absorptionsvärmepumpen handlar om 38% som kanske inte är helt troligt. Det kan sägas att främst 

absorptionsvärmepumpen inte är särskilt elpriskänslig när det kommer till lönsamhet över en längre 

period. 

Slutligen kan man även se fördelar med att använda värmepumparna till att utnyttja restflöden i form 

av överskottsvärme, vilket leder till en effektiviserad användning av energiflöden på systemnivå. 

Ytterligare biobränsle som eventuellt i framtiden kan betraktas som en begränsad resurs, behöver inte 

användas till värmeproduktion genom tillvaratagande av överskottsvärme. Dock skulle man inte kunna 



80 
 

säga att växthuseffekten i det här specifika fallet minskas då faktiskt överskottsvärmen ersätter redan 

förnybara bränslen ifall inte biobränslet betraktats som en begränsad resurs det vill säga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Slutsats 
• Vilka är de tekniska och driftmässiga förutsättningarna för en värmepump som klarar en 

temperaturhöjning av fjärrvärmereturen till 70 grader och en värmeavgivning på 20 MW, med 

överskottsvärme som värmekälla från en av tre ovan nämnda alternativ (Agroetanol, Braviken 

och Slottshagen)? 

Den kompressordrivna värmepumpen hade ett COP på 4,4 medan absorptionsvärmepumpen hade ett 

COP på 1,7 och en elverkningsgrad på 4,66. I båda fallen måste en 600-diametersledning byggas för att 

kunna pumpa processvattnet från Agroetanol till Händelöverket, där värmepumparna är tänkta att stå 

efter rökgaskondenseringen och höja temperaturen på fjärrvärmereturen . 

• Hur stor är marginalkostnaden, samt den ungefärliga investeringskostnaden för en 20 MW:s 

värmepump kontra en utbyggnad av P16 från 80 till 100 MW? 

Marginalkostnaden per år för en kompressordriven värmepump blev 0,27 MSEK billigare än P16 medan 

den för absorptionsvärmepumpen blev 6,24 MSEK billigare i jämförelse med P16. P16:s totala 

marginalkostnad hamnade på 16,3 MSEK per år medan investeringskostnaden för densamma blev 100 

MSEK. Investeringskostnaden för den kompressordrivna värmepumpen blev 17–27 MSEK dyrare än 

P16, medan den för absorptionsvärmepumpen blev 30–43 MSEK billigare än P16. 

• Hur kommer lönsamheten för värmepumpen att se ut vid körning med resterande pannor för 

olika elprisscenarier?  

Båda värmepumparna kommer att vara rätt så stabila när det kommer till olika elprisscenarier med 

skillnaden att absorptionsvärmepumpen kommer att ligga på en lönsamhet mellan ca 80–100 MSEK 

inom loppet av 20 år i jämförelse med P16 sett till enbart marginalkostnader. Den kompressordrivna 

värmepumpen kommer å andra sidan att enbart ligga mellan 0–5 MSEK i lönsamhet gentemot P16 

för alla möjliga elprisscenarier. Totalt sett med investeringskostnaden inkluderad kommer 

absorptionsvärmepumpen därför bli betydligt lönsammare än P16, medan den kompressordrivna 

värmepumpen inte kan anses lönsam. 
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Utifrån detta resultat som fåtts fram anses att E.ON borde gå vidare med att undersöka möjligheterna 

med att installera en absorptionsvärmepump med nettoeffekten 20 MW. Den är billig sett till 

investeringskostnad, lönsam och dessutom tar den vara på restflöden vilket bidrar till en effektivisering 

av energiflöden i regionen. Absorptionsvärmepumpen är inte heller särskilt känslig när det kommer till 

förändringar i elpris, vilket gör det till en rätt så säker investering i ren allmänhet. 

Den kompressordrivna värmepumpen anses inte vara ett bra alternativ att investera i, sett till dess 

höga investeringskostnad och dyra driftkostnader. Lönsamhetskalkylen visade att den inte var särskilt 

lönsam i relation till P16 (20 MW) och är därför inte värd att undersöka vidare. 

Det som tros kunna vara den största osäkerhetsfaktorn för en investering av 

absorptionsvärmepumpen är tillbyggnaden av röret som kommer behöva göras mellan Agroetanol och 

Händelöverket. En grundlig studie för hur mycket investeringskostnaden väntas hamna på för denna 

typ av tillbyggnad rekommenderas att den görs först av E.ON innan ytterligare undersökningar görs för 

övriga, nödvändiga investeringar om frågan tas vidare för en absorptionsvärmepumpsinvestering. 
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Bilaga 2 – Bränslepriser 
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Bilaga 4 – P16+abs-modellen och P16+kVP-modellen i reMind 
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Bilaga 5 – P16-modellen i reMind 
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Bilaga 6 – p-h-diagram och tabell för ammoniak 
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Bilaga 7 - Marginalkostnad VBA Excel 2016 års elpriser kVP 

Datum 
Elpris Spot 
[SEK] 

Effektbehov P16 
[MW] 

Enbart P16 
[MSEK] 

P16+kVP 
[MSEK] 

2016-01-01 152,51 19,89710145 0,093660559 0,078309565 

2016-01-02 143,54 54,71231884 0,257544365 0,241135437 

2016-01-03 155,88 64,96594203 0,305810695 0,290747949 

2016-01-04 175,23 81,97318841 0,385867994 0,372916157 

2016-01-05 194,24 93,75565217 0,441330954 0,430452935 

2016-01-06 264,54 100 0,470724638 0,46751571 

2016-01-07 461,58 98,57463768 0,464015106 0,480998218 

2016-01-08 283,04 73,0057971 0,343656274 0,342465528 

2016-01-09 229,48 72,61449275 0,341814308 0,334780653 

2016-01-10 199,41 32,64347826 0,153660895 0,143346876 

2016-01-11 301,16 22,84275362 0,107526469 0,107526469 

2016-01-12 283,66 52,69782609 0,248061651 0,246938541 

2016-01-13 319,07 90,7557971 0,427209897 0,428683334 

2016-01-14 517,44 100 0,470724638 0,495104801 

2016-01-15 542,28 100 0,470724638 0,497814619 

2016-01-16 261 100 0,470724638 0,467129528 

2016-01-17 247,29 100 0,470724638 0,465633892 

2016-01-18 404,15 79,79202899 0,375600739 0,375600739 

2016-01-19 534,03 100 0,470724638 0,496914619 

2016-01-20 474,34 100 0,470724638 0,490402983 

2016-01-21 823,76 100 0,470724638 0,528521528 

2016-01-22 390,73 84,68333333 0,398625314 0,401097471 

2016-01-23 221,08 51,64710145 0,243115631 0,235165613 

2016-01-24 206,23 16,64347826 0,078344953 0,070381033 

2016-01-25 223,98 10,45869565 0,049231657 0,045239754 

2016-01-26 168,81 0 0 0 

2016-01-27 154,41 0 0 0 

2016-01-28 155,61 0 0 0 

2016-01-29 149,91 0 0 0 

2016-01-30 127,54 0 0 0 

2016-01-31 153,04 13,38985507 0,063029347 0,052737527 

2016-02-01 173,2 24,80652174 0,11677041 0,103597118 

2016-02-02 156,94 0 0 0 

2016-02-03 165,71 21,47681159 0,101096644 0,087106261 

2016-02-04 170,33 33,1942029 0,156253291 0,142766909 

2016-02-05 195,03 33,97681159 0,159937223 0,149145387 

2016-02-06 150,78 0 0 0 
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2016-02-07 138,52 0 0 0 

2016-02-08 135,72 0 0 0 

2016-02-09 159,84 0 0 0 

2016-02-10 186,73 6,179710145 0,029089418 0,025475125 

2016-02-11 195,25 14,99130435 0,070567763 0,062496567 

2016-02-12 220,02 37,65434783 0,177248292 0,169182637 

2016-02-13 176,06 36,3826087 0,171261903 0,158400612 

2016-02-14 165,8 46,97681159 0,221131426 0,207150862 

2016-02-15 203,39 67,61449275 0,318278076 0,308398239 

2016-02-16 248,35 54,82463768 0,258073077 0,253097968 

2016-02-17 176,05 45,88985507 0,216014854 0,203152472 

2016-02-18 218,96 23,79202899 0,111994942 0,103813651 

2016-02-19 194,99 22,88985507 0,107748187 0,096951987 

2016-02-20 153,37 19,35 0,091085217 0,076247092 

2016-02-21 151,14 5,013043478 0,023597631 0,019692511 

2016-02-22 175,23 7,110869565 0,033472615 0,028867674 

2016-02-23 185,46 34,29202899 0,161421029 0,149585192 

2016-02-24 187,16 25,61449275 0,120573728 0,108923346 

2016-02-25 242 21,14710145 0,099544617 0,09387678 

2016-02-26 212,88 23,99130435 0,11293298 0,104088416 

2016-02-27 182,65 18,18333333 0,08559343 0,074553981 

2016-02-28 177,42 28,11086957 0,132324789 0,119611861 

2016-02-29 208,1 39,92246377 0,187924873 0,178558854 

2016-03-01 186,18 41,44782609 0,195105129 0,183347838 

2016-03-02 204,11 16,51666667 0,077748019 0,069653786 

2016-03-03 209,53 0 0 0 

2016-03-04 207,98 4,889855072 0,023017753 0,020724628 

2016-03-05 187,77 7,527536232 0,035433968 0,03107408 

2016-03-06 184,52 12,36449275 0,058202714 0,050822112 

2016-03-07 219 14,09275362 0,066338063 0,060576292 

2016-03-08 238,91 5,748550725 0,027059845 0,025333863 

2016-03-09 214,23 16,54202899 0,077867406 0,070673864 

2016-03-10 221,48 33,82101449 0,159203848 0,151297466 

2016-03-11 248,68 14,47318841 0,068128864 0,064554631 

2016-03-12 215,05 17,09275362 0,080459803 0,073103221 

2016-03-13 203,36 5,973188406 0,028117269 0,025165586 

2016-03-14 210,66 0 0 0 

2016-03-15 208,31 0 0 0 

2016-03-16 201,94 0 0 0 

2016-03-17 204,87 0 0 0 

2016-03-18 201,25 0 0 0 

2016-03-19 198,82 0 0 0 

2016-03-20 188,88 0 0 0 

2016-03-21 198,87 0 0 0 
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2016-03-22 204,77 0 0 0 

2016-03-23 199,46 0 0 0 

2016-03-24 195,7 0 0 0 

2016-03-25 190,15 0 0 0 

2016-03-26 181,07 0 0 0 

2016-03-27 154,75 0 0 0 

2016-03-28 157,81 0 0 0 

2016-03-29 182,26 0 0 0 

2016-03-30 198,39 0 0 0 

2016-03-31 202 0 0 0 

2016-04-01 205,8 0 0 0 

2016-04-02 189,91 0 0 0 

2016-04-03 183,06 0 0 0 

2016-04-04 211,44 0 0 0 

2016-04-05 230,69 0 0 0 

2016-04-06 194,8 0 0 0 

2016-04-07 186,8 0 0 0 

2016-04-08 200,65 0 0 0 

2016-04-09 199,48 0 0 0 

2016-04-10 190,36 0 0 0 

2016-04-11 208,44 0 0 0 

2016-04-12 205,69 0 0 0 

2016-04-13 225,3 0 0 0 

2016-04-14 228,79 0 0 0 

2016-04-15 204,66 0 0 0 

2016-04-16 189,53 0 0 0 

2016-04-17 170,09 0 0 0 

2016-04-18 190,03 0 0 0 

2016-04-19 181,74 0 0 0 

2016-04-20 196,54 0 0 0 

2016-04-21 196,55 0 0 0 

2016-04-22 196,81 0 0 0 

2016-04-23 198,52 0 0 0 

2016-04-24 195,73 0 0 0 

2016-04-25 223,19 0 0 0 

2016-04-26 220,31 0 0 0 

2016-04-27 220,65 0 0 0 

2016-04-28 235,44 0 0 0 

2016-04-29 205,9 0 0 0 

2016-04-30 207,56 0 0 0 

2016-05-01 199,55 0 0 0 

2016-05-02 229,26 0 0 0 

2016-05-03 224,12 0 0 0 

2016-05-04 233,01 0 0 0 
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2016-05-05 197,36 0 0 0 

2016-05-06 201,46 0 0 0 

2016-05-07 172,15 0 0 0 

2016-05-08 147,59 0 0 0 

2016-05-09 196,13 0 0 0 

2016-05-10 217,67 0 0 0 

2016-05-11 226,01 0 0 0 

2016-05-12 229,68 0 0 0 

2016-05-13 240,95 0 0 0 

2016-05-14 189,35 0 0 0 

2016-05-15 186,95 0 0 0 

2016-05-16 206,45 0 0 0 

2016-05-17 243,76 0 0 0 

2016-05-18 279,03 0 0 0 

2016-05-19 304,83 0 0 0 

2016-05-20 232,53 0 0 0 

2016-05-21 213,89 0 0 0 

2016-05-22 206,78 0 0 0 

2016-05-23 226,17 0 0 0 

2016-05-24 224,85 0 0 0 

2016-05-25 226,45 0 0 0 

2016-05-26 234,22 0 0 0 

2016-05-27 246,19 0 0 0 

2016-05-28 217,32 0 0 0 

2016-05-29 193,45 0 0 0 

2016-05-30 210,94 0 0 0 

2016-05-31 255,99 0 0 0 

2016-06-01 282,01 0 0 0 

2016-06-02 272,89 0 0 0 

2016-06-03 268,95 0 0 0 

2016-06-04 236 0 0 0 

2016-06-05 234,26 0 0 0 

2016-06-06 285,58 0 0 0 

2016-06-07 301,05 0 0 0 

2016-06-08 268,4 0 0 0 

2016-06-09 296,9 0 0 0 

2016-06-10 287,37 0 0 0 

2016-06-11 273,29 0 0 0 

2016-06-12 269,08 0 0 0 

2016-06-13 287,64 0 0 0 

2016-06-14 342,57 0 0 0 

2016-06-15 301,82 0 0 0 

2016-06-16 343,55 0 0 0 

2016-06-17 323,93 0 0 0 
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2016-06-18 237,06 0 0 0 

2016-06-19 234,32 0 0 0 

2016-06-20 309,07 0 0 0 

2016-06-21 310,53 0 0 0 

2016-06-22 333,98 0 0 0 

2016-06-23 306,87 0 0 0 

2016-06-24 280,16 0 0 0 

2016-06-25 270,25 0 0 0 

2016-06-26 254,42 0 0 0 

2016-06-27 509,48 0 0 0 

2016-06-28 734,87 0 0 0 

2016-06-29 455,26 0 0 0 

2016-06-30 333,06 0 0 0 

2016-07-01 273,8 0 0 0 

2016-07-02 217,09 0 0 0 

2016-07-03 221,05 0 0 0 

2016-07-04 296,64 0 0 0 

2016-07-05 271,54 0 0 0 

2016-07-06 235,01 0 0 0 

2016-07-07 270,34 0 0 0 

2016-07-08 276,95 0 0 0 

2016-07-09 253,19 0 0 0 

2016-07-10 256,82 0 0 0 

2016-07-11 264,83 0 0 0 

2016-07-12 281,98 0 0 0 

2016-07-13 311,15 0 0 0 

2016-07-14 284,71 0 0 0 

2016-07-15 275,36 0 0 0 

2016-07-16 268,05 0 0 0 

2016-07-17 246,25 0 0 0 

2016-07-18 282,2 0 0 0 

2016-07-19 300 0 0 0 

2016-07-20 289,38 0 0 0 

2016-07-21 294,21 0 0 0 

2016-07-22 296,41 0 0 0 

2016-07-23 285,8 0 0 0 

2016-07-24 278 0 0 0 

2016-07-25 300,12 0 0 0 

2016-07-26 295,93 0 0 0 

2016-07-27 294,35 0 0 0 

2016-07-28 283,8 0 0 0 

2016-07-29 281,37 0 0 0 

2016-07-30 266,41 0 0 0 

2016-07-31 246,47 0 0 0 
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2016-08-01 277,27 0 0 0 

2016-08-02 302,06 0 0 0 

2016-08-03 287,81 0 0 0 

2016-08-04 278,35 0 0 0 

2016-08-05 300,2 0 0 0 

2016-08-06 260,53 0 0 0 

2016-08-07 229,72 0 0 0 

2016-08-08 235,33 0 0 0 

2016-08-09 264,54 0 0 0 

2016-08-10 295,26 0 0 0 

2016-08-11 321,07 0 0 0 

2016-08-12 281,9 0 0 0 

2016-08-13 223,83 0 0 0 

2016-08-14 240,17 0 0 0 

2016-08-15 301,03 0 0 0 

2016-08-16 291,13 0 0 0 

2016-08-17 309,21 0 0 0 

2016-08-18 302,67 0 0 0 

2016-08-19 339,68 0 0 0 

2016-08-20 295,23 0 0 0 

2016-08-21 282,66 0 0 0 

2016-08-22 351,04 0 0 0 

2016-08-23 336,42 0 0 0 

2016-08-24 337,39 0 0 0 

2016-08-25 296,55 0 0 0 

2016-08-26 284,03 0 0 0 

2016-08-27 248,82 0 0 0 

2016-08-28 258,02 0 0 0 

2016-08-29 297,75 0 0 0 

2016-08-30 329,54 0 0 0 

2016-08-31 311,27 0 0 0 

2016-09-01 290,04 0 0 0 

2016-09-02 288,52 0 0 0 

2016-09-03 272,71 0 0 0 

2016-09-04 248,95 0 0 0 

2016-09-05 350,47 0 0 0 

2016-09-06 290,25 0 0 0 

2016-09-07 278,59 0 0 0 

2016-09-08 302,96 0 0 0 

2016-09-09 298,26 0 0 0 

2016-09-10 262,16 0 0 0 

2016-09-11 237,91 0 0 0 

2016-09-12 292,54 0 0 0 

2016-09-13 294,47 0 0 0 
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2016-09-14 287,61 0 0 0 

2016-09-15 281,04 0 0 0 

2016-09-16 263,65 0 0 0 

2016-09-17 251,85 0 0 0 

2016-09-18 254,86 0 0 0 

2016-09-19 332,85 0 0 0 

2016-09-20 326,61 0 0 0 

2016-09-21 302,12 0 0 0 

2016-09-22 301,02 0 0 0 

2016-09-23 288,93 0 0 0 

2016-09-24 268,67 0 0 0 

2016-09-25 245,75 0 0 0 

2016-09-26 298,21 0 0 0 

2016-09-27 280,69 0 0 0 

2016-09-28 227,54 0 0 0 

2016-09-29 227,4 0 0 0 

2016-09-30 236,33 0 0 0 

2016-10-01 259,44 0 0 0 

2016-10-02 265,95 0 0 0 

2016-10-03 285,93 0 0 0 

2016-10-04 291,18 0 0 0 

2016-10-05 294,9 0 0 0 

2016-10-06 311,2 0 0 0 

2016-10-07 316,04 0 0 0 

2016-10-08 308,96 0 0 0 

2016-10-09 305,96 0 0 0 

2016-10-10 467,42 0 0 0 

2016-10-11 354,1 0 0 0 

2016-10-12 383,32 0 0 0 

2016-10-13 412,87 0 0 0 

2016-10-14 345,58 0 0 0 

2016-10-15 299,15 0 0 0 

2016-10-16 307,82 0 0 0 

2016-10-17 348,27 0 0 0 

2016-10-18 357,24 0 0 0 

2016-10-19 371,55 0 0 0 

2016-10-20 388,75 0 0 0 

2016-10-21 374,06 0 0 0 

2016-10-22 341,16 0 0 0 

2016-10-23 341,04 0 0 0 

2016-10-24 392,4 0 0 0 

2016-10-25 499,07 0 0 0 

2016-10-26 433,13 0 0 0 

2016-10-27 378,99 0 0 0 
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2016-10-28 338,07 0 0 0 

2016-10-29 319,99 0 0 0 

2016-10-30 357,77 0 0 0 

2016-10-31 433,23 0 0 0 

2016-11-01 377,8 0 0 0 

2016-11-02 379,86 2,074637681 0,009765831 0,009765831 

2016-11-03 449,01 10,40434783 0,048975829 0,048975829 

2016-11-04 413,25 27,9115942 0,131386751 0,131386751 

2016-11-05 388,68 0 0 0 

2016-11-06 381,15 21,96231884 0,103382046 0,103382046 

2016-11-07 449,84 40,78478261 0,19198402 0,19198402 

2016-11-08 542,92 37,04927536 0,174400067 0,174400067 

2016-11-09 496,79 47,36811594 0,222973392 0,222973392 

2016-11-10 547,47 22,0057971 0,103586709 0,103586709 

2016-11-11 546,67 30,71231884 0,144570452 0,144570452 

2016-11-12 424,89 10,40797101 0,048992884 0,048992884 

2016-11-13 402,23 11,73043478 0,055218047 0,055218047 

2016-11-14 420,9 0 0 0 

2016-11-15 402,66 0 0 0 

2016-11-16 420,57 0 0 0 

2016-11-17 391,56 0 0 0 

2016-11-18 367,57 0 0 0 

2016-11-19 340,38 0 0 0 

2016-11-20 349,18 0 0 0 

2016-11-21 344,11 0 0 0 

2016-11-22 383,74 0 0 0 

2016-11-23 388,21 0 0 0 

2016-11-24 385,45 0 0 0 

2016-11-25 376,84 0 0 0 

2016-11-26 318,22 0 0 0 

2016-11-27 301,68 6,378985507 0,030027456 0,030027456 

2016-11-28 404,65 33,52753623 0,157822373 0,157822373 

2016-11-29 383,65 6,516666667 0,030675556 0,030675556 

2016-11-30 342,38 9,545652174 0,044933737 0,044933737 

2016-12-01 353,31 29,65072464 0,139573266 0,139573266 

2016-12-02 360,63 34,04565217 0,160261273 0,160261273 

2016-12-03 371,02 46,77391304 0,220176333 0,220176333 

2016-12-04 343,57 24,88623188 0,117145625 0,117145625 

2016-12-05 358,16 0 0 0 

2016-12-06 515,76 48,83188406 0,229863709 0,229863709 

2016-12-07 351,12 19,01304348 0,08949908 0,08949908 

2016-12-08 302,2 0 0 0 

2016-12-09 304,95 0 0 0 

2016-12-10 304,9 0 0 0 
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2016-12-11 308,75 8,936956522 0,042068456 0,042068456 

2016-12-12 417,97 55,36086957 0,260597253 0,260597253 

2016-12-13 341,97 10,36449275 0,048788221 0,048788221 

2016-12-14 396,64 31,37536232 0,147691561 0,147691561 

2016-12-15 389,84 40,57463768 0,190994816 0,190994816 

2016-12-16 448,92 31,58550725 0,148680765 0,148680765 

2016-12-17 339,43 12,5384058 0,059021365 0,059021365 

2016-12-18 321,21 4,806521739 0,022625482 0,022625482 

2016-12-19 331,97 0 0 0 

2016-12-20 318,64 0 0 0 

2016-12-21 290,72 7,650724638 0,036013846 0,035878838 

2016-12-22 283,62 0 0 0 

2016-12-23 262,71 0 0 0 

2016-12-24 209,69 0 0 0 

2016-12-25 207,72 0 0 0 

2016-12-26 218,77 0 0 0 

2016-12-27 246,17 8,868115942 0,041744407 0,039432964 

2016-12-28 300,99 34,11811594 0,160602378 0,160602378 

2016-12-29 292,29 0 0 0 

2016-12-30 275,35 0 0 0 

2016-12-31 223,84 0 0 0 

   16,31856599 16,05022688 
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Bilaga 8 - Marginalkostnad VBA Excel 2016 års elpriser absVP 

Datum 
Elpris Spot 
[SEK] 

Effektbehov 
P13 [MSEK] 

Effektbehov P16 
[MSEK] 

P13+P16 
dygn [MSEK] 

VP+P13+P16 dygn 
[MSEK] 

2016-01-01 152,51 125 19,89710145 0,459237535 0,38816278 

2016-01-02 143,54 125 54,71231884 0,632959977 0,560779164 

2016-01-03 155,88 125 64,96594203 0,667691328 0,596779772 

2016-01-04 175,23 125 81,97318841 0,726524812 0,657603542 

2016-01-05 194,24 125 93,75565217 0,761136883 0,694170927 

2016-01-06 264,54 125 100 0,713422859 0,65368776 

2016-01-07 461,58 125 98,57463768 0,490592379 0,451124251 

2016-01-08 283,04 125 73,0057971 0,566062993 0,508230751 

2016-01-09 229,48 125 72,61449275 0,622967668 0,559626397 

2016-01-10 199,41 125 32,64347826 0,467796171 0,401361987 

2016-01-11 301,16 125 22,84275362 0,310058485 0,254090015 

2016-01-12 283,66 125 52,69782609 0,469788331 0,41201986 

2016-01-13 319,07 125 90,7557971 0,610097545 0,555971246 

2016-01-14 517,44 125 100 0,436032543 0,402310015 

2016-01-15 542,28 125 100 0,408787088 0,377619532 

2016-01-16 261 125 100 0,717305665 0,657206452 

2016-01-17 247,29 125 100 0,732343314 0,670833929 

2016-01-18 404,15 125 79,79202899 0,465169415 0,419794202 

2016-01-19 534,03 125 100 0,417836001 0,385819874 

2016-01-20 474,34 125 100 0,483306258 0,445150588 

2016-01-21 823,76 125 100 0,100049144 0,097833816 

2016-01-22 390,73 125 84,68333333 0,502913555 0,456157999 

2016-01-23 221,08 125 51,64710145 0,53348243 0,469277159 

2016-01-24 206,23 125 16,64347826 0,384999795 0,326832721 

2016-01-25 223,98 125 10,45869565 0,336417626 0,295502881 

2016-01-26 168,81 115,327528 0 0,320793684 0,289725236 

2016-01-27 154,41 83,74300066 0 0,243519946 0,20844324 

2016-01-28 155,61 119,8359272 0 0,347214321 0,312471636 

2016-01-29 149,91 101,0921031 0 0,297961901 0,261632615 

2016-01-30 127,54 117,5971673 0 0,369692585 0,327136582 

2016-01-31 153,04 125 13,38985507 0,428024999 0,368635516 

2016-02-01 173,2 125 24,80652174 0,459653809 0,390523738 

2016-02-02 156,94 108,3076005 0 0,312547994 0,278175517 

2016-02-03 165,71 125 21,47681159 0,452195359 0,382294889 

2016-02-04 170,33 125 33,1942029 0,502284615 0,432859345 

2016-02-05 195,03 125 33,97681159 0,47887665 0,411991951 

2016-02-06 150,78 108,8891634 0 0,320111932 0,284024811 
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2016-02-07 138,52 87,09342062 0 0,265406218 0,225906511 

2016-02-08 135,72 105,2299489 0 0,323260414 0,282981324 

2016-02-09 159,84 107,2422596 0 0,306744738 0,273179479 

2016-02-10 186,73 125 6,179710145 0,3571326 0,318180481 

2016-02-11 195,25 125 14,99130435 0,389265886 0,333210884 

2016-02-12 220,02 125 37,65434783 0,468777739 0,40446344 

2016-02-13 176,06 125 36,3826087 0,511008346 0,442172447 

2016-02-14 165,8 125 46,97681159 0,572131426 0,502240213 

2016-02-15 203,39 125 67,61449275 0,628047938 0,562023124 

2016-02-16 248,35 125 54,82463768 0,518529105 0,457128749 

2016-02-17 176,05 125 45,88985507 0,555772265 0,486935338 

2016-02-18 218,96 125 23,79202899 0,404687037 0,34026371 

2016-02-19 194,99 125 22,88985507 0,426731488 0,359842675 

2016-02-20 153,37 125 19,35 0,455718913 0,3857128 

2016-02-21 151,14 125 5,013043478 0,390677275 0,34581422 

2016-02-22 175,23 125 7,110869565 0,374129433 0,330754314 

2016-02-23 185,46 125 34,29202899 0,490857195 0,422988153 

2016-02-24 187,16 125 25,61449275 0,44814527 0,380451085 

2016-02-25 242 125 21,14710145 0,366965565 0,304912066 

2016-02-26 212,88 125 23,99130435 0,41229385 0,347245151 

2016-02-27 182,65 125 18,18333333 0,418111711 0,353672539 

2016-02-28 177,42 125 28,11086957 0,470579532 0,401883519 

2016-02-29 208,1 125 39,92246377 0,492528628 0,426988272 

2016-03-01 186,18 125 41,44782609 0,523751572 0,455956587 

2016-03-02 204,11 125 16,51666667 0,386728158 0,328564063 

2016-03-03 209,53 122,2754035 0 0,296430086 0,276696099 

2016-03-04 207,98 125 4,889855072 0,327753128 0,296490839 

2016-03-05 187,77 125 7,527536232 0,362336438 0,320797722 

2016-03-06 184,52 125 12,36449275 0,388669907 0,336460116 

2016-03-07 219 125 14,09275362 0,358986285 0,308543974 

2016-03-08 238,91 125 5,748550725 0,297870022 0,271708278 

2016-03-09 214,23 125 16,54202899 0,375747544 0,318874737 

2016-03-10 221,48 125 33,82101449 0,449131911 0,384967784 

2016-03-11 248,68 125 14,47318841 0,328222935 0,281372658 

2016-03-12 215,05 125 17,09275362 0,377440534 0,319392991 

2016-03-13 203,36 125 5,973188406 0,337920036 0,303155435 

2016-03-14 210,66 90,80924736 0 0,219246832 0,199827382 

2016-03-15 208,31 91,49888834 0 0,222798636 0,20272506 

2016-03-16 201,94 82,98130764 0 0,206696663 0,18484999 

2016-03-17 204,87 77,00613472 0 0,189833393 0,168802289 

2016-03-18 201,25 107,8495553 0 0,269293519 0,247254784 

2016-03-19 198,82 98,90995553 0 0,249080914 0,226365786 

2016-03-20 188,88 79,07505764 0 0,206028469 0,180546529 

2016-03-21 198,87 95,23530138 0 0,239785399 0,217084188 
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2016-03-22 204,77 101,2928195 0 0,249793138 0,228734199 

2016-03-23 199,46 110,623559 0 0,277957564 0,25542058 

2016-03-24 195,7 100,7730155 0 0,256531453 0,232947868 

2016-03-25 190,15 92,15764987 0 0,239087906 0,213959472 

2016-03-26 181,07 66,98060771 0 0,179106833 0,151450971 

2016-03-27 154,75 53,19293478 0 0,154523373 0,119541306 

2016-03-28 157,81 70,16119071 0 0,201931616 0,167801304 

2016-03-29 182,26 58,31892292 0 0,155336439 0,128011814 

2016-03-30 198,39 74,66444335 0 0,188306146 0,165471326 

2016-03-31 202 87,48456028 0 0,217867676 0,196037704 

2016-04-01 205,8 87,87569993 0 0,215911637 0,1951394 

2016-04-02 189,91 67,36145422 0 0,174900102 0,149704864 

2016-04-03 183,06 41,04187253 0 0,10902973 0,081927786 

2016-04-04 211,44 77,03701416 0 0,185468347 0,166266011 

2016-04-05 230,69 35,21080369 0 0,078823239 0,064979164 

2016-04-06 194,8 55,00452899 0 0,140455913 0,116621812 

2016-04-07 186,8 60,61429513 0 0,159035619 0,132974709 

2016-04-08 200,65 66,8622365 0 0,167302794 0,145097048 

2016-04-09 199,48 65,75057642 0 0,165196218 0,142664801 

2016-04-10 190,36 61,60758399 0 0,159717248 0,134647268 

2016-04-11 208,44 56,64628623 0 0,137868373 0,117830983 

2016-04-12 205,69 61,7259552 0 0,151720983 0,130918127 

2016-04-13 225,3 55,93605896 0 0,127864525 0,112520136 

2016-04-14 228,79 61,05690053 0 0,137700493 0,123327551 

2016-04-15 204,66 52,3231637 0 0,129082031 0,107992473 

2016-04-16 189,53 58,62257082 0 0,152405569 0,127104558 

2016-04-17 170,09 48,10811924 0 0,133276642 0,102564483 

2016-04-18 190,03 48,99847661 0 0,127170104 0,102008268 

2016-04-19 181,74 54,74205369 0 0,146058983 0,118589615 

2016-04-20 196,54 49,68811759 0 0,12612164 0,102771871 

2016-04-21 196,55 40,13092885 0 0,101859435 0,078512449 

2016-04-22 196,81 59,7136446 0 0,151427619 0,128153004 

2016-04-23 198,52 71,92131917 0 0,181305857 0,158507223 

2016-04-24 195,73 78,68391798 0 0,20027993 0,176704696 

2016-04-25 223,19 82,65192688 0 0,190464734 0,174533024 

2016-04-26 220,31 67,06809947 0 0,156247942 0,139514581 

2016-04-27 220,65 88,43667655 0 0,205766279 0,189127558 

2016-04-28 235,44 89,7953722 0 0,197274115 0,184752208 

2016-04-29 205,9 54,02667984 0 0,132696786 0,111952384 

2016-04-30 207,56 38,78767292 0 0,094702756 0,074420417 

2016-05-01 199,55 30,76416337 0 0,077275079 0,054763147 

2016-05-02 229,26 7,846467391 0 0,017663632 0,012076117 

2016-05-03 224,12 0 0 0 0 

2016-05-04 233,01 0 0 0 0 
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2016-05-05 197,36 0 0 0 0 

2016-05-06 201,46 0 0 0 0 

2016-05-07 172,15 0 0 0 0 

2016-05-08 147,59 0 0 0 0 

2016-05-09 196,13 0 0 0 0 

2016-05-10 217,67 0 0 0 0 

2016-05-11 226,01 0 0 0 0 

2016-05-12 229,68 0 0 0 0 

2016-05-13 240,95 0 0 0 0 

2016-05-14 189,35 23,39426877 0 0,060856815 0,035505701 

2016-05-15 186,95 33,7594697 0 0,08853134 0,062512183 

2016-05-16 206,45 44,94297596 0 0,11016909 0,089577781 

2016-05-17 243,76 7,676630435 0 0,01630458 0,012387186 

2016-05-18 279,03 0 0 0 0 

2016-05-19 304,83 0 0 0 0 

2016-05-20 232,53 0 0 0 0 

2016-05-21 213,89 0 0 0 0 

2016-05-22 206,78 0 0 0 0 

2016-05-23 226,17 0 0 0 0 

2016-05-24 224,85 0 0 0 0 

2016-05-25 226,45 0 0 0 0 

2016-05-26 234,22 0 0 0 0 

2016-05-27 246,19 0 0 0 0 

2016-05-28 217,32 0 0 0 0 

2016-05-29 193,45 0 0 0 0 

2016-05-30 210,94 0 0 0 0 

2016-05-31 255,99 0 0 0 0 

2016-06-01 282,01 0 0 0 0 

2016-06-02 272,89 0 0 0 0 

2016-06-03 268,95 0 0 0 0 

2016-06-04 236 0 0 0 0 

2016-06-05 234,26 0 0 0 0 

2016-06-06 285,58 0 0 0 0 

2016-06-07 301,05 0 0 0 0 

2016-06-08 268,4 0 0 0 0 

2016-06-09 296,9 0 0 0 0 

2016-06-10 287,37 0 0 0 0 

2016-06-11 273,29 0 0 0 0 

2016-06-12 269,08 0 0 0 0 

2016-06-13 287,64 0 0 0 0 

2016-06-14 342,57 0 0 0 0 

2016-06-15 301,82 0 0 0 0 

2016-06-16 343,55 0 0 0 0 

2016-06-17 323,93 0 0 0 0 



104 
 

2016-06-18 237,06 0 0 0 0 

2016-06-19 234,32 0 0 0 0 

2016-06-20 309,07 0 0 0 0 

2016-06-21 310,53 0 0 0 0 

2016-06-22 333,98 0 0 0 0 

2016-06-23 306,87 0 0 0 0 

2016-06-24 280,16 0 0 0 0 

2016-06-25 270,25 0 0 0 0 

2016-06-26 254,42 0 0 0 0 

2016-06-27 509,48 0 0 0 0 

2016-06-28 734,87 0 0 0 0 

2016-06-29 455,26 0 0 0 0 

2016-06-30 333,06 0 0 0 0 

2016-07-01 273,8 0 0 0 0 

2016-07-02 217,09 0 0 0 0 

2016-07-03 221,05 0 0 0 0 

2016-07-04 296,64 0 0 0 0 

2016-07-05 271,54 0 0 0 0 

2016-07-06 235,01 0 0 0 0 

2016-07-07 270,34 0 0 0 0 

2016-07-08 276,95 0 0 0 0 

2016-07-09 253,19 0 0 0 0 

2016-07-10 256,82 0 0 0 0 

2016-07-11 264,83 0 0 0 0 

2016-07-12 281,98 0 0 0 0 

2016-07-13 311,15 0 0 0 0 

2016-07-14 284,71 0 0 0 0 

2016-07-15 275,36 0 0 0 0 

2016-07-16 268,05 0 0 0 0 

2016-07-17 246,25 0 0 0 0 

2016-07-18 282,2 0 0 0 0 

2016-07-19 300 0 0 0 0 

2016-07-20 289,38 0 0 0 0 

2016-07-21 294,21 0 0 0 0 

2016-07-22 296,41 0 0 0 0 

2016-07-23 285,8 0 0 0 0 

2016-07-24 278 0 0 0 0 

2016-07-25 300,12 0 0 0 0 

2016-07-26 295,93 0 0 0 0 

2016-07-27 294,35 0 0 0 0 

2016-07-28 283,8 0 0 0 0 

2016-07-29 281,37 0 0 0 0 

2016-07-30 266,41 0 0 0 0 

2016-07-31 246,47 0 0 0 0 
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2016-08-01 277,27 0 0 0 0 

2016-08-02 302,06 0 0 0 0 

2016-08-03 287,81 0 0 0 0 

2016-08-04 278,35 0 0 0 0 

2016-08-05 300,2 0 0 0 0 

2016-08-06 260,53 0 0 0 0 

2016-08-07 229,72 0 0 0 0 

2016-08-08 235,33 0 0 0 0 

2016-08-09 264,54 0 0 0 0 

2016-08-10 295,26 0 0 0 0 

2016-08-11 321,07 0 0 0 0 

2016-08-12 281,9 0 0 0 0 

2016-08-13 223,83 0 0 0 0 

2016-08-14 240,17 0 0 0 0 

2016-08-15 301,03 0 0 0 0 

2016-08-16 291,13 0 0 0 0 

2016-08-17 309,21 0 0 0 0 

2016-08-18 302,67 0 0 0 0 

2016-08-19 339,68 0 0 0 0 

2016-08-20 295,23 0 0 0 0 

2016-08-21 282,66 0 0 0 0 

2016-08-22 351,04 0 0 0 0 

2016-08-23 336,42 0 0 0 0 

2016-08-24 337,39 0 0 0 0 

2016-08-25 296,55 0 0 0 0 

2016-08-26 284,03 0 0 0 0 

2016-08-27 248,82 0 0 0 0 

2016-08-28 258,02 0 0 0 0 

2016-08-29 297,75 0 0 0 0 

2016-08-30 329,54 0 0 0 0 

2016-08-31 311,27 0 0 0 0 

2016-09-01 290,04 0 0 0 0 

2016-09-02 288,52 0 0 0 0 

2016-09-03 272,71 0 0 0 0 

2016-09-04 248,95 0 0 0 0 

2016-09-05 350,47 0 0 0 0 

2016-09-06 290,25 0 0 0 0 

2016-09-07 278,59 0 0 0 0 

2016-09-08 302,96 0 0 0 0 

2016-09-09 298,26 0 0 0 0 

2016-09-10 262,16 0 0 0 0 

2016-09-11 237,91 0 0 0 0 

2016-09-12 292,54 0 0 0 0 

2016-09-13 294,47 0 0 0 0 
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2016-09-14 287,61 0 0 0 0 

2016-09-15 281,04 0 0 0 0 

2016-09-16 263,65 0 0 0 0 

2016-09-17 251,85 0 0 0 0 

2016-09-18 254,86 0 0 0 0 

2016-09-19 332,85 0 0 0 0 

2016-09-20 326,61 0 0 0 0 

2016-09-21 302,12 0 0 0 0 

2016-09-22 301,02 0 0 0 0 

2016-09-23 288,93 0 0 0 0 

2016-09-24 268,67 0 0 0 0 

2016-09-25 245,75 0 0 0 0 

2016-09-26 298,21 0 0 0 0 

2016-09-27 280,69 0 0 0 0 

2016-09-28 227,54 0 0 0 0 

2016-09-29 227,4 0 0 0 0 

2016-09-30 236,33 0 0 0 0 

2016-10-01 259,44 0 0 0 0 

2016-10-02 265,95 2,205821805 0 0,004255501 0,003811093 

2016-10-03 285,93 16,98163702 0 0,029784006 0,029784006 

2016-10-04 291,18 43,66147892 0 0,074566282 0,074566282 

2016-10-05 294,9 44,72681983 0 0,074925732 0,074925732 

2016-10-06 311,2 37,54734848 0 0,057528474 0,057528474 

2016-10-07 316,04 28,55113636 0 0,042532301 0,042532301 

2016-10-08 308,96 36,94519928 0 0,057332057 0,057332057 

2016-10-09 305,96 40,95438076 0 0,064631646 0,064631646 

2016-10-10 467,42 43,63574605 0 0,007041671 0,007041671 

2016-10-11 354,1 49,51828063 0 0,057229432 0,057229432 

2016-10-12 383,32 52,21508564 0 0,046958409 0,046958409 

2016-10-13 412,87 60,16654315 0 0,038508633 0,038508633 

2016-10-14 345,58 69,99650033 0 0,086129559 0,086129559 

2016-10-15 299,15 56,9344944 0 0,093252626 0,093252626 

2016-10-16 307,82 50,35202569 0 0,07864063 0,07864063 

2016-10-17 348,27 50,47554348 0 0,060917916 0,060917916 

2016-10-18 357,24 47,9948946 0 0,054146436 0,054146436 

2016-10-19 371,55 44,7525527 0 0,044869122 0,044869122 

2016-10-20 388,75 54,47957839 0 0,046399159 0,046399159 

2016-10-21 374,06 65,14328063 0 0,063878214 0,063878214 

2016-10-22 341,16 89,5740695 0 0,113693499 0,113693499 

2016-10-23 341,04 73,7071805 0 0,093631775 0,093631775 

2016-10-24 392,4 68,98777174 0 0,056545977 0,056545977 

2016-10-25 499,07 90,22768445 0 -0,010497581 -0,010497581 

2016-10-26 433,13 97,00572299 0 0,04484172 0,04484172 

2016-10-27 378,99 45,55541831 0 0,042700048 0,042700048 
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2016-10-28 338,07 35,17992424 0 0,045606614 0,045606614 

2016-10-29 319,99 66,52256258 0 0,096792222 0,096792222 

2016-10-30 357,77 75,95623353 0 0,08533836 0,08533836 

2016-10-31 433,23 77,90678524 0 0,035944713 0,035944713 

2016-11-01 377,8 84,80834157 0 0,080378195 0,080378195 

2016-11-02 379,86 125 2,074637681 0,1259767 0,12101068 

2016-11-03 449,01 125 10,40434783 0,089340354 0,068135751 

2016-11-04 413,25 125 27,9115942 0,210974201 0,166534988 

2016-11-05 388,68 115,9348238 0 0,098810563 0,098810563 

2016-11-06 381,15 125 21,96231884 0,218177994 0,170437067 

2016-11-07 449,84 125 40,78478261 0,23143817 0,1907625 

2016-11-08 542,92 125 37,04927536 0,111760542 0,080658814 

2016-11-09 496,79 125 47,36811594 0,210931001 0,175084473 

2016-11-10 547,47 125 22,0057971 0,03595657 0,005322843 

2016-11-11 546,67 125 30,71231884 0,077817784 0,04710177 

2016-11-12 424,89 125 10,40797101 0,115813141 0,093310089 

2016-11-13 402,23 125 11,73043478 0,146892651 0,120163273 

2016-11-14 420,9 120,4277833 0 0,068592429 0,068592429 

2016-11-15 402,66 110,1500741 0 0,080368106 0,080368106 

2016-11-16 420,57 124,385499 0 0,071206814 0,071206814 

2016-11-17 391,56 105,5284503 0 0,087274448 0,087274448 

2016-11-18 367,57 100,500247 0 0,104271827 0,104271827 

2016-11-19 340,38 101,5192688 0 0,129549983 0,129549983 

2016-11-20 349,18 109,2905962 0 0,131027934 0,131027934 

2016-11-21 344,11 64,38673419 0 0,080057346 0,080057346 

2016-11-22 383,74 62,68836462 0 0,056146276 0,056146276 

2016-11-23 388,21 73,22854908 0 0,062714261 0,062714261 

2016-11-24 385,45 124,1384634 0 0,109320845 0,109320845 

2016-11-25 376,84 116,4186018 0 0,111317903 0,111317903 

2016-11-26 318,22 77,3715415 0 0,11377947 0,11377947 

2016-11-27 301,68 125 6,378985507 0,231989116 0,214155073 

2016-11-28 404,65 125 33,52753623 0,24684263 0,201518846 

2016-11-29 383,65 125 6,516666667 0,142729409 0,127257609 

2016-11-30 342,38 125 9,545652174 0,202254092 0,177564884 

2016-12-01 353,31 125 29,65072464 0,284905183 0,234300713 

2016-12-02 360,63 125 34,04565217 0,297564336 0,24771278 

2016-12-03 371,02 125 46,77391304 0,34608325 0,297300379 

2016-12-04 343,57 125 24,88623188 0,273160743 0,221554444 

2016-12-05 358,16 119,4447875 0 0,13378987 0,13378987 

2016-12-06 515,76 125 48,83188406 0,197014302 0,163118975 

2016-12-07 351,12 125 19,01304348 0,237233072 0,188911681 

2016-12-08 302,2 57,29475461 0 0,092309323 0,092309323 

2016-12-09 304,95 93,93321805 0 0,149072017 0,149072017 

2016-12-10 304,9 121,6114954 0 0,193050798 0,193050798 
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2016-12-11 308,75 125 8,936956522 0,236275472 0,21161493 

2016-12-12 417,97 125 55,36086957 0,335007628 0,291053901 

2016-12-13 341,97 125 10,36449275 0,20655828 0,17972934 

2016-12-14 396,64 125 31,37536232 0,245497489 0,199349819 

2016-12-15 389,84 125 40,57463768 0,296259243 0,249412144 

2016-12-16 448,92 125 31,58550725 0,189144006 0,148373707 

2016-12-17 339,43 125 12,5384058 0,219577393 0,186957396 

2016-12-18 321,21 125 4,806521739 0,203165897 0,190210835 

2016-12-19 331,97 116,0583416 0 0,156668027 0,156668027 

2016-12-20 318,64 102,4816782 0 0,150327741 0,150327741 

2016-12-21 290,72 125 7,650724638 0,24999685 0,228176104 

2016-12-22 283,62 114,879776 0 0,203815612 0,203815612 

2016-12-23 262,71 122,0592474 0 0,23894849 0,23401722 

2016-12-24 209,69 101,9824605 0 0,247091086 0,227401636 

2016-12-25 207,72 106,7636281 0 0,260520807 0,240283005 

2016-12-26 218,77 100,4796607 0 0,235444338 0,218282316 

2016-12-27 246,17 125 8,868115942 0,304591541 0,271959607 

2016-12-28 300,99 125 34,11811594 0,363320856 0,3073349 

2016-12-29 292,29 103,5418725 0 0,175823185 0,175823185 

2016-12-30 275,35 87,64410408 0 0,161855104 0,160442194 

2016-12-31 223,84 58,17996542 0 0,133739229 0,117988448 

      

    53,72913795 47,48513646 

 


