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Förord 
 
Från att startat utifrån ett få grundkriterier har detta examensarbete utvecklats och många 
möjligheter till fortsatta studier har kommit fram. Arbetet med att få en bra modell har i detta 
arbete dragit ut en aning på tiden vilket medför att intressanta scenarion som visat sig, inte 
kunnats vidareutvecklas. Det skulle därför vara intressant att få se hur ett fortsatt arbete skull 
utvecklas där mer tid kan läggas på detaljstudie av intressanta scenarion.  
 
Som alla arbeten så har även detta haft sin gång med toppar och dalar. Det 20 veckors långa 
arbetet har givit mig nya kunskaper och kantats av problemlösningar som inte bara innefattat 
energi och miljö. Det känns därför roligt och spännande att få lämna över detta arbete på 
toppen av ett berg där det går att blicka ut över ett flertal högre toppar som kan bestigas.  
 
Slutligen skulle jag vilja rikta ett stort tack till min examinator Björn Karlsson vid Linköpings 
Tekniska högskola samt min handledare Magnus Gunnarsson på Halmstad Energi och Miljö 
som tillsamman gjort detta examensarbete möjligt. Ett stort tack skulle jag även vilja ge 
Alemayehu Gebremedhin vid Linköpings Tekniska Högskola som varit till stor hjälp vid 
modelleringen i MODEST samt på ett föredömligt sätt handlett mig. 
 
Göteborg, februari 2007. 



Sammanfattning 
Klimatförändringar börjar allt mer få en viktig roll i allas vardag och för energibranschen har 
arbetet med att minska miljöpåverkan bara börjat. Branschen har sedan en tid tillbaka 
premierat fjärrvärme som bra miljöval för uppvärmningskälla för bostäder och lokaler. 
Faktum kvarstår dock att beroende på hur fjärrvärmesystemet ser ut så påverkar näten miljön 
olika. I denna rapport behandlas det lokala energibolaget Halmstads Energi och Miljös 
fjärrvärmesystem genom en optimering av systemkostnaden. Utifrån optimeringen studeras 
sedan skuggpriser, drift och miljöpåverkan för systemet. Studien behandlar även de stora 
fördelarna med att energibolaget samarbetar med en eventuellt kommande energikrävande 
industrier, i detta fall en etanolfabrik. I och med samarbetet bildas ett energikombinat där 
fjärrvärme, el och etanol tillverkas.   
 
För analysen används ett energisystemperspektiv som får större geografiska gränser än bara 
Halmstad. Undersökningen av systemet görs med hjälp av datorprogrammet MODEST som är 
ett energioptimeringsprogram som utvecklats på Linköpings Tekniska högskola. Modellen av 
Halmstads fjärrvärmenät baseras och valideras mot driftsäsongen 2005 och har visat sig 
stämma med verkligheten bra. 
 
Resultatet visar att Halmstad Energi och Miljö planerade effekthöjningar används fullt ut men 
att det nätet kommer få stora effekttoppar inom en snar framtid. Energikombinatet som 
analyseras visar sig både ha ekonomiska som miljöfördelar för både energibolaget och en 
etanolfabrik. Spillvärmen som kan utvinnas kan även den minska användningen av 
topplastanläggningarna i fjärrvärmenätet. 



Abstract 
The changes of the climate start to take a big roll for everyday use and for the energy industry 
have the work to reduce environment influence just starts.  The industry has reward district 
heating as a god environment choice for heating residence construction and premises. The fact 
remains that dependence how the district heating system looks like, they affect the net 
different. In this report discuss the local energy industry Halmstad Energi och Miljö’s district 
heating system by optimizing the system cost. On the basis of the optimizing studies of 
shadow prices, operation and environment influence are done. The studies discuss also the big 
benefits when the energy industry cooperates with a possible coming energy demanding 
industry, in this case an ethanol factory. When the cooperation establish an energy combines 
starts where district heat, electric and ethanol is produced.  
 
For the analysis is a energy perspective used that have bigger geographical boundary than just 
Halmstad. The investigation of the system is done with the computer program MODEST that 
at develop at Linköping Technical University. The models of Halmstads district heating net is 
based on and check against operation year 2005 and have been proved to agree with the 
reality very god. 
 
The resultat show that Halmstad Energi och Miljö’s plan of effect raise is used to the 
maximum and that den net in a short time cane have big effect points. The energy combines 
who have been analysed appear to have economical and environment influence both for the 
energy industry and an ethanol factory. The district heat from the ethanol factory can in some 
cases reduce the use of top load plants.  
 



Ordlista 
Nedan förklaras vissa ord som används i rapporten. 

 
Alfavärde: Mått på andel elproduktion för kraftvärmeverk beräknat utifrån högsta möjliga 
effekt. Eleffekt dividerat med värmeeffekt ger alfa-värdet.  
 
Avgaspanna: Omvandlar förbränningsgaser till antingen hetvatten eller ånga. Ångtrycket 
regleras fritt upp till maximalt tryck som styrs av avgastemperaturen.   
 
Basanläggning: Den produktionsanläggning som har lägst rörlig kostnad vilket medför att de 
används större delen av året. Anläggningarna tar ofta förhållandevis lång tid att reglera 
effekten på.  
 
Elverkningsgrad: Ett momentant värde på hur mycket el som alstras vid 
kraftvärmeproduktion.  
 
Kondenskraftverk: Enbart produktion av el där resterande energi fås ut i värme som kyls 
bort med kyltorn eller sjö- och havsvatten.   
 
Kraftvärmeverk: Anläggning där både el och värmeproduceras samtidigt.   
 
Lignin: Vedämne som är en biprodukt vid etanolframställning baserat på cellulosa. 
 
Marginalkostnad: Är den ökning av de totala kostnaderna som uppstår om man producerar 
ytterligare en enhet av en produkt. Kallas även gränskostnad. 
 
Merit order: Tillgångskurvan i marknaden tas fram genom att man ordnar 
produktionsanläggningar i förhållande till stigande rörliga produktionskostnader, s.k. merit 
order. 
 
MWel: Eleffekt. 
 
MWv: Värmeeffekt. 
 
Skuggpris: Pris som baseras på kostnader som är direkt kopplade till det rörliga priset i 
produktion så som bränslekostnader och DoU. Priset ger en indikation på vad det skulle kosta 
att öka produktionen av en MWh 
 
Spetsanläggning: Produktionsanläggning med höga driftkostnader, men är lätt manövrerade 
då efterfrågad effekten ökar eller minska snabbt. 
 
Totalenergianläggningar: Företagsanläggningar där Halmstad Energi och Miljö sköter drift 
och nödvändiga investeringar för företagets energianläggning.   
  
Värmeverk: Anläggning där enbart värme produceras.  
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1 Inledning 
Här ges en förklaring av problemställningen och definition av de frågställningar som 
behandlas. I slutet av kapitlet finns en disposition som skall underlätta för läsaren att hitta det 
han eller hon söker.       

1.1 Bakgrund 
Miljökriterierna får allt större utrymme i dagens samhälle och så även inom energibranschen. 
En viktig del för branschen är utbyggnaden av fjärrvärmenäten och användningen av 
miljövänliga produktionsanläggningar. Fjärrvärmes miljöfördelar är bland annat att det på ett 
relativt snabbt och billigt sätt kan konvertera sin bränsleanvändning. Fördelarna med 
anläggningarna i nätet är även att de har välutbyggda reningsprocesser för att ta tillvara på 
utsläpp som bildas vid förbränningen. I Sverige finns det också stora möjligheter att uppnå 
politiskt satta miljömål med hjälp av en utbyggnad av fjärrvärmenäten med samtida 
kraftvärmeproduktion. För att inte skapa systemfel då investeringar i näten skall göras, krävs 
det att det görs noga studier av fjärrvärmenätet med rätt systemgränser. 
 
Halmstad Energi och Miljö AB, nedan nämnt HEM, är ett av de företag som satsar på 
fjärrvärmenätutbyggnad vilket medför att det behövs nyinvesteringar för att kunna tillgodose 
behovet av värme. Det finns redan idag ett beslut om att ett nytt biobränsleeldat 
kraftvärmeverk och en ny kulvert skall byggas för att kunna minska produktionen av 
fjärrvärme med fossilbaserade anläggningar. Den nya kulverten kommer även att minska 
transporter av bränsle vid känsliga bostadsområden. Den 27 april 2006 togs ett beslut om att 
en fusion mellan de två kommunägda bolagen Renhållningsbolaget och Energiverken skulle 
genomföras. I och med fusionen sker en förändring av hur fjärrvärmeproduktionen kan styras. 
För att kunna se konsekvenserna av investeringarna och fusionen behövs en modell över 
energisystemet som kan ge svar över hur systemet fungerar under de nya förutsättningarna. 
 
En av de faktorer som har stor påverkan på utsläpp av växthusgaser är den mängd fossila 
drivmedel som används. För att kunna uppnå politiska miljömål så forskas det just nu mycket 
inom biodrivmedel. Ett drivmedel som kan konkurrera med bland annat bensinen och som 
också börjar dyka upp på bensinmackarna är etanol. Försäljningen av etanolbilar ökar och där 
med efterfrågan på etanol. Detta leder till att produktionsanläggningar för etanol kommer att 
behöva etableras, där Halmstad sätts som en möjlig lokalisering. Eftersom dessa anläggningar 
kräver mycket energi men även kan leverera viss överskotts energi är det intressant att studera 
vilka fördelar som framkommer då etanol produceras i ett energikombinat. Genom ett 
samarbete mellan en etanolfabrik och HEM skulle det troligtvis finnas stora ekonomiska och 
miljömässiga fördelar. 
 
I och med att produktionsanläggningar för fjärrvärme måste fasas ur på grund av ålder, 
kommer det uppstå effektbrister i nätet. Det finns många lösningar på hur minskningen i nätet 
kan kompenseras där ett av alternativen kan vara spillvärme från en etanoltillverkning. Många 
faktorer spelar in vid val av produktionssätt och i denna studie analyseras förutom spillvärme 
ett par andra alternativ. Utgångspunkten är att på det mest lönsamma sättet investera i ny 
kapacitet men eftersom miljön får en allt större roll studeras också utsläppen av växthusgaser.  
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1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att undersöka hur Halmstad Energi och Miljö på ett ekonomiskt och 
miljövänligt sätt ska kunna tillgodose sina kunder i fjärrvärmenätet. Arbetet skall även visas 
vilka fördelar som uppstår vid ett samarbete mellan energibolaget och en etanolfabrik. 

1.3 Avgränsningar 
I Halmstads fjärrvärmenät finns det relativt få produktionsanläggningar trots det har 
avgränsningen gjorts att inte ta med de yttersta reservanläggningarna. Sannolikheten att dessa 
anläggningar skulle behöva användas i nätet ses som väldigt små och kommer därför enbart 
öka tiden för analysen. I nätet finns även en ackumulatortank. Denna modelleras inte upp i 
den datormodell som används, den finns ändå med indirekt i nätet eftersom efterfrågan på 
värme är baserat på produktionsdata för anläggningarna. 
 
Det energikombinat som sätts in i modellen har endast ett produktionsalternativ där etanol är 
primärprodukten. I rapporten tas ändå upp olika alternativa energikombinat för att visa på att 
det finns en bredd inom ämnet. Tanken med redovisning av bioenergikombinaten är att 
fortsatta studier inte skall låsas till just etanolproduktion. Enbart fjärrvärme och elproduktion i 
kombinatet kommer att studeras. 
 
Arbetet avgränsas också från analys angående konkurrerande alternativ för uppvärmning så 
som bergvärme, egen förbränningspanna med mera. Ett fjärrvärmenät med samtida 
elproduktion anses vara helt klart det billigaste sättet att producera värme. Att övriga faktorer 
spelar in i val av uppvärmningskälla är väldigt svårt att studera och är även en anledning 
varför det inte tas med. 
 
Elförbrukning som används i produktionsanläggningarna anses vara för små för att påverka 
utsläppen av koldioxid.  
 
Koldioxid från fossila ämnen ses som det största hotet mot växthuseffekten och är därför den 
enda miljöföroreningen som tas hänsyn till. 
 
Elpriset påverkar inte drift och underhållskostnaderna (DoU) för anläggningarna. Detta 
medför att de rörliga kostnaderna förbli de samma under förändring av elpriset. 
 
I modellverktyget går det att dela upp analysperioden i flera delperioder. Till exempel om 
analysperioden är 10år kan denna delas upp i 5 delperioder. Under varje delperiod kan sedan 
förutsättningarna för modellen ändras så som höjning av efterfrågan eller ny anläggningar. 
Detta har efter samråd med min handledare Alemayehu Gebremedhin inte utförts då det leder 
till en väldigt stor modell som kräver tidsödande kontroll av resultat och indataparametrar. 

1.4 Frågeställningar 
Huvudfrågan för detta arbete är att besvara hur fjärrvärmenätet påverkas av nuvarande 
investeringsplaner och vilka fördelar ett energikombinat skulle medföra då det kopplas 
samman med Halmstad fjärrvärmenät. Övriga frågor som skall besvaras är att hitta ett 
alternativ då basanläggningar i fjärrvärmenätet måste fasas ut. 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 beskriver bakgrunden till att examensarbetet genomförs. Syftet samt 
frågeställningen redovisas. Under rubriken avgränsningar klargörs de viktigaste 
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avgränsningarna som gjorts i arbetet. Kapitel 2 informerar om viktiga begrepp, 
kraftvärmepotential, ekonomiska styrmedel och möjliga energikombinat. Kapitel 3 ger en 
beskrivning av Halmstad Energi och Miljö och dess energisystem. Metod och 
tillvägagångssätt för analysen återfinns i kapitel 4 följt av en beskrivning av studerade fall i 
kapitel 5. Det resultat som genererats av analysen redovisas i kapitel 6 som sedan diskuteras i 
kapitel 7. Slutsatserna finns i kapitel 8 och förslag till fortsatt arbete presenteras i kapitel 9. 
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2 Litteraturstudie 
Nedan beskrivs potentialen för kraftvärme i Sverige och vilka ekonomiska styrmedel som 
hjälper till att uppnå politiska mål. I slutet redovisas tekniker och framtidsutsikter för 
energikombinat genom biobränsletillverkning och övriga anläggningar för 
fjärrvärmeproduktion.  

2.1 Viktiga begrepp 
I alla tekniska rapporter krävs en viss kunskap för att förstå tankebanor och slutsatser. Därför 
kan det vara bra med en kort beskrivning av några viktiga begrepp och teorier som används i 
denna rapport för att underlätta förståelsen av senare resonemang och diskussioner. 

2.1.1 Växthuseffekten 
Växthuseffekten har funnits under hela människans livstid och även tidigare än så. Kort 
beskrivet fungerar effekten genom att strålning från solen passerar växthusgaserna och värmer 
jordytan, värmeenergi strålar sedan ut från jorden men på grund av växthusgaserna hålls 
värmen kvar i luften. Detta medför bland annat att jordens medeltemperatur är runt 15oC 
istället för -18oC. En av de gaser som bidrar till växthuseffekten är koldioxid, CO2. Gasen 
bildas i stort sätt från all förbränning. Då fossila bränslen förbränns ökar dock halt av 
koldioxid vilket leder till en ökad växthuseffekt. Resultatet av ökningen blir att mer värme 
hålls kvar i luften vilket medför att medeltemperaturen på jorden höjs. Biobränslen släpper 
också ut koldioxid men de har under sin växtperiod tagit upp lika stor mängd CO2-gaser. 
Därför anses biobränslen inte öka halten av växthusgasen.(Naturvårdsverket, 2006a) Den 
ökade växthuseffekten ses som ett globalt problem där alla länders utsläpp påverkar effekten. 
Trots att Sverige har förhållandevis låga utsläpp av växthusgaser så finns möjligheten att även 
hjälpa andra länder med att minska sina utsläpp. 

2.1.2 Exergi 
Ett vanligt problem som ofta glöms bort när energi diskuteras är kvalitén, kallat exergi. Det 
skadar därför inte att förklara begreppet en gång extra. Skillnaden mellan energi och exergi är 
att det sker en förbrukning då energin byter energibärare. Processen är alltså irreversibel 
vilket kan bevisas genom att 1 MWh el kan driva en motor för att sedan kunna omvandla 
motorkraften till 1 MWh lågtempererad värme. 1 MWh lågtempererad värme kan där emot 
inte driva en motor vilket ger den ett mindre värde. El bör därför värderas högre än värme och 
användas till el-specifika ändamål till exempel belysning, datorer och vissa motorer. Att inte 
ta vara på exergin i bränslet vid bränsleförbränning kan därför ses som ett slöseri. Ett exempel 
att göra detta är vid samtida elproduktion i kraftvärmeverk då exergiverkningsgraden ökar 
jämfört med en värmepanna där enbart värme utvinns. 

2.1.3 Marginalproduktion 
På en marknad där det råder fullständig konkurrens kommer de anläggningar som har de 
dyraste rörliga kostnader att stå för marginalproduktionen. Det är även denna produktion som 
påverkas då det sker förändringar i systemet. Då Sverige kommer allt närmare en Europisk 
avreglerad elmarknad kommer det därför vara marginalkostnaden som kommer att styra 
prissättningen på el. El har även den egenskapen att det inte går att särskilja hur den 
produceras och på så sätt lämpar sig för marginalprissättning. Om anläggningarna för elkraft i 
Europa ordnas i merit order så kommer kolkondenskraftverk stå för marginalproduktionen 
och kommer därför var den som sätter priset (Svensk Fjärrvärmeföreningens Service AB, 
2003). Marginalproduktionen påverkar även tankegångarna då miljökonsekvenserna skall 
undersökas, mer om detta längre fram i rapporten. 
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2.2 Sveriges miljömål 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål som beskriver kvalitén som natur- och 
kulturmiljön måste ha för ett ekologiskt hållbart samhälle på lång sikt. Miljömålens syfte är 
att bland annat främja människors hälsa, värna om den biologiska mångfalden och 
naturmiljön, bevara ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god 
hushållning med naturresurser. För att ansvara för uppföljning av miljömålen har Regeringen 
inrättat ett Miljöråd. Ett av de 16 miljömål som antagits är ”Begränsad klimatpåverkan” där 
utsläpp av växthusgaser innefattas. I Miljörådets årsrapport för 2006 betonas vikten av att 
Sverige skall aktivt agerar för att minska den globala påverkan på klimatet. I rapporten 
framkommer även att växthusgaserna från hushållen har minskat på grund av konvertering av 
uppvärmning men att utsläppen från transportsektorn har ökat. Enligt Miljörådet är det därför 
viktigt att minska fossilberoendet såväl inom transportsektorn och energisektorn.(Johansson, 
2006) 

2.3 Varför kraftvärme i Sverige? 
Under senare delen av 1940-talet började kommunerna i Sverige att intressera sig för 
fjärrvärme då det sågs som en möjlighet att kunna öka elproduktionen genom att installera 
kraftvärmeverk i näten. Fjärrvärmeproduktionen började expandera under 50- och 60-talet och 
ökade kraftigt mellan 1975 och 1985 då den kunde ersätta oljan under oljekrisen (Andersson, 
2005). Oljekrisen medförde även att de svenska energipolitiska målen blev inriktade mot att 
få ett oberoende av olja.  Tillgången till billig elenergi från vattenkraft samtidigt som 
kärnkraften började byggas ut ledde till att Sverige började i allt större utsträckning värma hus 
och lokaler med elvärme. Den goda tillgången på billig el gav upphov till att så kallade 
kraftvärmeverk inte byggdes och istället installerades värmepumpar och elpannor in i 
fjärrvärmenäten. Genom detta blev fjärrvärmenäten nettoanvändare av el snarare än 
nettoproducenter. (Energivärlden, 2003) 
 
Dagens energipolitik ser annorlunda ut än på 70-talet. Detta på grund av att exergibegreppet 
har börjat diskuterats, avregleringen av elmarknaden 1996 och öppnandet av den Nordiska 
elbörsen 2003. Efterfrågan på el har ökat samtidigt som billig elenergi minskat som följd av 
att kärnkraftverk stängs. Sverige kommer även mer och mer vara en del av den Europeiska 
elmarknaden och eftersom fri prissättning sker på en fullt avreglerad elmarknad så blir det en 
marginalkostnadsprissättning som kommer att råda. 
 
Elen som importeras till Sverige är europisk marginalproducerad som kommer från 
kolkondenskraftverk och är inte bara dyr utan har också stor miljöpåverkan. En grov 
uppskattning av verkningsgraden för dessa kraftverk är 30 %, resterande energi i form av 
värme kyls bort i stora kyltorn. Koldioxidfaktorn för dessa anläggningar är väldigt hög och en 
tumregel som kan användas för koldioxidutsläppen är att för 1MWh el motsvarar ett ton 
koldioxidutsläpp. Då Sverige kan minska sin import minskas därför koldioxidutsläppen 
drastiskt. Detta medför också att elen som exporteras till Europa tränger undan dessa 
kolkondeskraftverk vilket minskar utsläppen av växthusgaser. 
 
Hur kan då kraftvärme i Sverige bidra till ett minskat koldioxidutsläpp genom 
kraftvärmeverk? Till skillnad från Europa har Sverige underlag till att ta tillvara på den värme 
som kyls bort i kyltornen vid kondeskraftverk. Genom att ta till vara på spillvärmen då el 
produceras kan verkningsgraden i ett kraftvärmeverk höjas till närmare 90 %. Spillvärmen 
kan i Sverige användas till att värma hus och lokaler eller processer inom industrin vilket 
medför att till exempel fossilbaserad uppvärmning försvinner och koldioxidutsläppen 
minskar. Men även den elen som produceras i kraftvärmeverket hjälper till att minska 
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utsläppen av koldioxid då den konkurrerar ut marginalproducerad el. Detta medför att trots de 
lokala koldioxidutsläppen ökar genom till exempel en installation av ett gaskombikraftverk 
minskar de globala utsläppen. Förklaringen till detta är just det att elproduktionen från 
gaskombikraftverket konkurrerar ut marginalproducerad kolkondensel och att 
gaskombikraftverket har lägre koldioxidutsläpp jämfört med kolkondens. (Karlsson, 2004)  I 
Sverige finns det studier som är gjorda som visar på potential att höja el produktionen i 
fjärrvärmenäten med 15 TWh. (Svensk Fjärrvärme, 2004) 

2.4 Skatter och ekonomiska styrmedel 
Energiskatten skapades från början för att generera pengar till statskassan. Idag är motivet 
med skatten att styra användningen och produktionen av energi för att uppnå energi- och 
miljöpolitiska mål, här innefattas både mål inom EU och Sverige. Det finns därför ett flertal 
olika skatter i Sverige som används inom energisektorn; energiskatt och koldioxidskatt på 
bränsle, svavelskatt, energiskatt på förbrukad elenergi. Det finns även andra styrmedel så som 
kväveoxidavgift, utsläppsrätter och el-certifikat. 

2.4.1 Energiskatt 

Energiskatten tas ut på bränsle så som eldningsolja, kol, naturgas, bensin och andra fossila 
bränslen. Från 1 juli 2006 tas även skatt ut på hushållsavfall som används för 
energiproduktion. Det finns dock skattelättnader för energiskatten. Helt befriat från skatten 
blir bränslen som används för elproduktion, där skatt istället tas ut vid konsumtion av el. Vid 
samtida el- och värmeproduktion befrias värmeproduktionen från energiskatt om 
elverkningsgraden överstiger 5 %. På biobränslen och torv betalas ingen skatt, även om de 
används för värmeproduktion. (Skatteverket, 2006a) 

2.4.2 Koldioxidskatt 
Elproduktionen är även befriad från koldioxidskatt, men för värmen som produceras i 
kraftvärmeverk betalas skatten enligt följande: Ett kraftvärmeverk med en elverkningsgrad 
högre än 5% får avdrag med 19% av koldioxidskatten. För varje ökad procentenhet av 
elverkningsgrad ökar avdraget med sex procentenheter. Till exempel får ett kraftvärmeverk 
med elverkningsgraden 8% ett avdrag på 19 + ( 3 x 6 ) procent. Gränsen för 
koldioxidavdraget är 79% detta motsvarar en elverkningsgrad på 15% eller högre. Skatten tas 
endast ut på fossilt koldioxid. (Skatteverket, 2006a) 

2.4.3 Svavelskatt  
Svavelskatten ligger på 30kr/kg svavel och tas ut på fasta eller gasformiga produkter t.ex. 
torv, kol och petroleumkoks. För flytande bränslen erläggs en skatt på 27kr/m3 för varje 
tiondels viktprocent svavel i bränslet. Om svavelinnehållet i flytande eller gasform 
understiger 0,05 viktprocent tas ingen skatt ut. Vid minskning av utsläpp av bränsle genom 
rening görs ett avdrag med 30kr/kg svavel som utsläppen minskas med. (Skatteverket, 2006b) 
 

2.4.4 Kväveoxidavgift 
Från och med 1 januari 1997 innefattas alla pannor och gasturbiner för energiproduktion med 
en tillförd effekt av minst 10MW och en årlig nyttiggjord energi på 25GWh av 
kväveoxidavgiften. Storleken på avgiften uppgår till 40kr/kg utsläppta kväveoxider. 
Miljöavgiften betalas sedan tillbaka till företagen som har små utsläpp i förhållande till 
nyttogjord energimängd.(Naturvårdsverket, 2006). 
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2.4.5 Utsläppsrätter 
Ett av de allvarligaste miljöhoten globalt sätt under 1990-talet ansågs vara 
klimatförändringarna. Därför träffades världens länder under FN för en konferens i Brasilien 
1992 för att komma överens om hur hotet skull tacklas. En konvention, som bland annat 
innebar att industriländerna skulle vidta åtgärder för att minska växthusgaserna, 
undertecknades och trädde i kraft 1994. Konventionen ansågs inte tillräcklig och till det tredje 
partsmötet 1997 i Kyoto hade länderna enas om ett protokoll. För att protokollet skulle träda i 
kraft krävdes att 55 länder undertecknade det och att dessa stod för mer än 55 % av 
industriutsläppen av växthusgaser. Överenskommelsen medförde att hela världens utsläpp av 
växthusgaser skall minskas med 5% under 2008-2012 utifrån 1990 års nivå. EU:s 
medlemsländer enades även om en större minskning och har därför åtagit sig att minska sina 
utsläpp med 8% fram till 2010. Kyotoprotokollet trädde i kraft 16 februari 2005 efter att 
Ryssland i november 2004 skrivit under. I och med att Kyotoprotokollet trädde i kraft hade 
alla inblandade länder bundit skriftligt. (Energimyndigheten, 2005a) 
 
För att uppnå målen inom Kyotoprotokollet presenterade den Europiska kommissionen en 
grönbok där det europiska programmet för att nå målen var förklarade. Syfte var att visa på ett 
kostnadseffektivt sätt att minska växthusgaserna skulle fullföljas där ett viktigt verktyg var 
handel med utsläppsrätter (Regeringen, 2006). Under 2003 beslutades inom EU att handel 
med utsläppsrätter skulle genomföras och handeln trädde sedan i kraft 1 januari 2005 
(Energimyndigheten, 2005a). 
 
Den första handelsperioden 2005-2007 innefattar enbart koldioxid. För energibranschen 
medför detta att förbränningsanläggningar med större tillförd effekt än 20MW och 
värmeanläggningar som är anslutna till ett nät större en 20MW kommer att inkluderas i 
utsläppshandeln (Ahlm, 2005). För den andra handelsperioden 2008-2012 kan även andra 
växthusgaser att inkluderas i handelssystemet (Energimyndigheten, 2005a). 
 
Handeln innebär att innehavaren av en utsläppsrätt får rätten att släppa ut ett ton koldioxid 
från fossila bränslen. I Sverige inleddes handel genom att staten tilldelade utsläppsrätterna till 
berörda företag. För el- och fjärrvärmeanläggningar är tilldelningen 80% av genomsnittliga 
utsläppen 1998-2001. Då en ny deltagare ansluts sker tilldelningen av utsläppsrätter inom el- 
och fjärrvärmesektorn utifrån beräknade riktmärken Dessutom måste ett kraftvärmeverk 
uppfylla kriteriet att vara högeffektiva enligt krafvärmedirektivets definition. Ingen tilldelning 
sker alltså till nya anläggningar som enbart producerar värme.(Energimyndigheten, 2005b). 
För de anläggningar som inte tilldelats tillräckligt med utsläppsrätter måste företagen köpa 
utsläppsrätter av dem som har överskott. Om anläggningen inte har tillräckligt med 
utsläppsrätter vid den årliga kontrollen tvingas företaget böta 40 Euro/ton koldioxid under 
perioden 2005-2007 och 100Euro/ton koldioxid för 2008-2012 (Energimyndigheten, 2005a). 
Priset på utsläppsrätterna i rapporten baseras på studie av statistik och är satta till 200 kr 
styck. 
 

2.4.6 El-certifikat 
1 maj 2003 infördes systemet med el-certifikat i Sverige med målet att öka produktionen av el 
från förnybara bränslen. Genom en förändring den 14 juni 2006 ändrades ambitionsnivån och 
systemet med certifikat förlängdes. Det nya målet är att ökningen skall vara 17 TWh el fram 
till 2016 jämfört med 2002 års nivå. Certifikatsystemet skall gälla fram till 2030. Systemet 
bygger på att producenten får ett certifikat för varje levererad MWh el som producerats med 
vindkraft, biobränsle, vattenkraft, solenergi och vågenergi. Certifikaten säljs sedan och bidrar 
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till en extra intäkt för miljöanpassad elproduktion. För att det skall finnas en marknad för 
certifikaten har alla el-användare erlagts med en kvotplikt. Från 1 januari 2007 är denna 
kvotplikt flyttat till elleverantörerna. Kvotplikten medför att en viss del av elanvändningen 
måste komma från miljöanpassad produktion, vilket i sin tur skall leda till minskade utsläpp 
av växthusgaser. För att skapa ökande marknad och öka vilja i att investera i miljöanpassad 
produktion växer kvotplikten årligen, se Bilaga 1. (Energimyndigheten, 2006) 
 
I certifikatsystemet finns vissa begränsningar för att minska kostnaderna för el-användaren. 
Eftersom el-certifikaten är tänkta som nyinvesteringsstöd så ges enbart stöd till anläggningar i 
15 år. Från 2007 kommer biomassa i hushållsavfall inte var berättigad till certifikat detta 
eftersom det inte behövs något stödbehov för denna verksamhet och på grund av att det kan 
ge fel signaler om en ökad materialåtervinning. (Energimyndigheten, 2006). Medelpriset per 
år för ett el-certifikat har legat mellan 200kr/MWh och 231kr/MWh och är i rapporten därför 
satta till 216kr/MWh (Svenska kraftnät, 2006). 
 

2.3 Energikombinat 
Transportsektorn står för ca 40 % av Sveriges koldioxidutsläpp och idag är det endast 3 % av 
drivmedlet som är baserat på biobränslen. För att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden i 
Kyotoprotokollet så krävs en ökning av andelen biodrivmedel. Det finns många olika 
biobränslen som kan ersätta oljan där etanol har blivit den som har ökat mest den senaste 
tiden. Även ersättning till dieseln forskas det på runt om i världen. Processerna för att 
framställa biodrivmedel kräver mycket energi, men det finns även möjlighet att ta tillvara på 
en hel del energi som bland annat kan omvandlas till el och fjärrvärme (Goldschmidt, 2005). 

2.3.1 Etanol 
Etanol är ett av de biobränslen som setts dyka upp som ett alternativ till bensinen. Mesta delen 
av världens etanol producerat ur biomassa som kommer från socker och stärkelse. Som råvara 
kan sockerrör, majsstärkelse och spannmål användas. Framställning är enkel och sker genom 
jäsning från socker som sedan destilleras. Då stärkelse används måste den först brytas ned av 
enzymer till jäsbart socker. Det går även att framställa etanol ur skogråvara vilket ger en mer 
komplicerad framställning. Först sker en förbehandling med syra eller svaveldioxid och ånga 
för att frigöra cellulosafibrerna. Cellulosan går igenom ett hydrolyssteg med syra eller 
enzymer som avslutas med att vedens lignin filtreras bort. Processen avslutas med jäsning 
med efterföljande destillering. En pilotanläggning för framställning av etanol från skogsråvara 
finns i dag i Örnsköldsvik med en kapacitet på 12 000m3/år (Goldschmidt, 2005). Nyligen 
startade även ett projekt i Sveg där samtida kraftvärmeproduktion och etanolframställning 
sker. Skogsråvara används för att producera fjärrvärme, el och etanol men även briketter och 
pellets kommer att tillverkas (Nyteknik, 2006). 
 
Enligt studier gjorda på Lunds Tekniska Högskola finns det möjligheter att integrera en 
etanolfabrik med ett kraftvärmeverk, där barrved är råvaran för etanolen. Studien omfattar en 
fabrik med en kapacitet på 26 000t etanol/år och ett kraftvärmeverk på 66MWv som eldas med 
bland annat lignin från etanolframställningen. Resultaten från undersökningen visar att 
kraftvärmeverket klarar sig inte på enbart ligninet från etanolfabriken utan behöver varje år 
120GWh bränsle utifrån. Det behövs även extra elkraft till etanolfabriken av ett energivärde 
på 75GWh. Det totalt årliga behovet som etanolfabriken behöver är 420GWh bränsle. 
Kombinatet kommer att kunna leverera ca 80GWh spillvärme till fjärrvärmenätet per år med 
en effekt på ca 10MW. Studien visar dock att det finns svårigheter att få avsättning för 
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värmen om storleken på anläggningar ökar till liknande Agroetanols etanolfabrik i 
Norrköping som tillverkar 40 000t etanol/år (Goldschmidt, 2005). 

2.3.2 FT-diesel 
För att ersätta fossilbaserad diesel forskas det idag mycket på att med biomassa kunna 
framställa så kallad Ficher-Tropscher-diesel nedan nämnt FT-diesel. FT-processen är en 
metod att framställa syntetiska petroleumprodukter ur andra råvaror än olja (Wikipedia, 
2006). Tekniken användes redan under början av 1900-talet, men då användes kol för 
framställning av syntesgasen, CTL (Coal to liquid). Idag forskas det på att kunna använda sig 
av biomassa istället för kol för att producera syntesgas, BTL (Biomass to liguid). Det finns 
redan en testanläggning i Värnamo för framställning av syntesgas från biomassa och det ska 
inom kort byggas en pilotanläggning i Sundsvall för utvinning av syntetiskt drivmedel. Men 
den är inte först i Europa utan i tyska Freiburg finns redan idag en liknande pilotanläggning. 
(Köhler, 2005).  
 
Beräkningar som gjorts visar på att energiutbytet för en FT-process där målet är största 
möjliga FT-diesel produktion ger 58 % diesel, 5 % el som sedan användes internt i processen 
och 36 % värme varav 10-procentenheter kan användas för el-produktion. Om istället 
produktionen inriktas mot elproduktion kan förhållandet bli 22 % FT-diesel, 36 % el och 42 
% värme. Dessa beräknade värden är baserade på energiinnehållet från biomassans syntesgas. 
Det totala energiutbytet från biomassan befinner sig någonstans mellan 30-50 % med 
avseende på FT-diesel och el, detta enligt beräkningar gjorda på Universitetet i Utrecht i 
Nederländerna (Goldschmidt, 2005). 

2.3.3 Metanol och DME 
Metanolen ses om ett alternativ till etanolen och kan även den ersätta bensinen. Skillnaden är 
tillverkningsprocessen, där metanol förgasas istället för jäses. Förgasningen sker likt FT-
processen där syntesgas från biomassa användas. En biprodukt som kan fås fram vid 
metanolframställningen är DME och som kan användas i dieselmotorer (Goldschmidt, 2005). 
 
Inom projektet BioMeeT (Planning of biomass based methanol energy combine – Trollhättan 
region) har det undersökts hur ett kraftverk skulle kunna integreras i processen vid 
tillverkning av metanol. Anläggningen som studeras är ännu inte optimal för 
metanolframställning då bland annat slutprodukten innehåller 2 % vatten på grund av 
saknaden av destillationssteg. Ändå har två alternativ till energikombinat tagits fram där ena 
inriktar sig mot elproduktion och den andra mot totalt energiutbyte. Följande värden redovisas 
då 256 MW biomassa används till processen (Ecotraffic R&D AB, 2000): 
 
Tabell 2.1: Resultat från BioMeeT. 

 Max el-produktion Max totalt energiutbyte 
Enhet MW Procent MW Procent 
Metanol 65 25 % 65 25 % 
El 44 17 % 26 10 % 
Värme 12 5 % 93 36 % 
Totalt energiutbyte 122 48 % 184 72 % 
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2.4 Utökning av energikombinat 
För att öka verkningsgrad för produktionen av etanol kan ytterliggare processer tas med till 
energikombinatet. I en studie som gjorts planerades en spannmålsbaserad etanolfabrik i 
Halmstad med en kapacitet på ca: 130 000m3 etanol/år. För att kunna driva etanolprocessen 
behövdes en leverans av ånga motsvarande en effekt på 55MW. 10 MW av ångan skulle 
tillgodoses genom att en industri i närheten levererade heta avgaser som i en panna 
omvandlades till ånga. För de kvarvarande 45 MW skulle sedan en ny produktionsanläggning 
behöva byggas. Eftersom kostnaderna för en höjning av panneffekten till 60MW skulle vara 
relativt liten var tanken att installera en turbin på 15MW. Med turbinen reglerades sedan tryck 
och temperatur till etanolprocessen samtidigt som el producerades för att täcka de höjda 
investeringskostnaderna. Genom denna lösning skulle en högre exergiverkningsgrad fås och 
den nya eleffekten skulle kunna tränga bort marginalproducerad kolkondens el. 
 
Bränslet som används i energikombinatet består av flis för ångproduktion vilket berättigar till 
el-certifikat samt spannmål för etanolframställning. I studien fanns även tankar om att 
biprodukter från etanolframställning skulle kunna användas för att producera biogas. Där 
emot gjordes ingen undersökning av spillvärmeleverans. I figuren 2.1 nedan ses en 
processbeskrivning. (Dyrke, 2006) 
 

 
Figur 2.1: Processbeskrivning av utökat energikombinat. 

 

2.5 Gaskombikraftverk 
Att gaskombianläggningar är intressanta vid fjärrvärmeproduktion är för deras möjlighet att 
generera stor andel el samt de låga investeringskostnaderna jämfört med fastbränslepannor. 
Anläggningarna är uppbyggda av gas- och ångturbiner samt en avgaspanna, se figur 2.2. Luft 
och naturgas blandas i en brännkammare på gasturbinen där den sedan förbränns. De heta 
avgaserna går genom gasturbinen så att el kan genereras. Avgaserna fortsätter sedan till 
avgaspannan där matarvatten (kondenserad ånga) hettas upp och bildar ånga. Ångan används 
sedan i en ångturbin där ytterligare el produceras. Efter ångturbinen kan kvarvarande värme 
växlas med ett fjärrvärmenät. Matarvattnet leds till avgaspannan där den åter igen hettas upp. 
Dessa anläggningar ger en elverkningsgrad upp till 45-59% och ett alfa-värde mellan 1-1,3. 
(Persson & Olsson, 2002) 
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Figur 2.2: Schematisk bild av en gaskombianläggning. 

 
2.6 Avfallseldade kraftvärmeverk 
Produktion av fjärrvärme i avfallseldade kraftvärmeverk är mycket konkurrenskraftiga på 
grund av dess bränslekostnader. Eftersom energibolagen tar ut en avgift för att ta hand om 
avfall så blir bränslepriser för pannan negativt. Nackdelen med avfallspannorna är dock att de 
har höga drift- och installationskostnader. Avfall för med sig problem då det har oregelbundna 
förbränningsegenskaper och innehåller ofta miljöfarliga ämnen. Anläggningarna kräver därför 
avancerad reningsteknik för att kunna uppfylla miljökraven men också avancerad 
förbränningsteknik. Pannorna som oftast används till avfall är antingen rosterpanna eller 
fluidbäddspanna. I en rosterpanna förbränns avfallet under omrörning på en svagt lutande 
roster, se figur 2.3 nedan. 
 

 
Figur 2.3: Rosterpanna. (Eklund, 2006) 

 
I en fluidbäddspanna blandas det brännbara avfallet med till exempel sand eller aska. 
Blandningen, som enbart består av några procent bränsle, genomströmmas med luft så att 
bränslepartiklarna torkas och sedan förgasas mycket snabbt. 
 
Värmen som bildas i respektive panna används sedan för att producera ånga som i sin tur går 
igenom en turbin så att el kan produceras. Återstående energi kyls av mot fjärrvärmenätet. För 
att höja verkningsgraden på pannan kan rökgaskondensering liknande den för 
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gaskombianläggningarna installeras. Till skillnad från gaskombanläggningarna så har 
fastbränsleeldade kraftvärmeverk lägre alfa-värden oftast ca: 0,3-0,5. (Persson & Olsson, 
2002) 
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3 Halmstad Energi och Miljö AB 

Nedan ges en kort företagsbeskrivning av Halmstad Energi och Miljö AB samt Halmstads 
energisystem.  

3.1 Historik 
Under september 1890 startades Halmstads Elektriska Belysningsverk, verksamheten leddes 
då av den kommunala stadsingenjören Carl Lundgren. Detta var början till det som idag heter 
Halmstad Energi och Miljö. I slutet av 70-talet började Halmstad bygga sitt fjärrvärmenät och 
en stor utbyggnad skedde mellan 1982-1992. Utbyggnaden trappades sedan ned men tog fart 
igen under 2000-talet och idag ökar fjärrvärmeanslutningarna igen vilket leder till att nya 
produktionsrekord slås varje år.(Ahlm, 2005) 

3.2 Verksamhet 
Halmstad Energi och Miljö AB bildades den 1 november 2006 och är en affärsdrivande 
koncern som till 100 % ägs av Halmstad kommun. Inom HEM finns även två dotterbolag, 
Halmstad Energi och Miljö Nät AB och det delägda bolaget Halmstad IT-nät AB (Hitnet) som 
ägs till 91 %. Följande verksamheter utövas inom HEM: 
 

• Insamling och transport av avfall 
• Mottagning och behandling av avfall 
• Energiproduktion 
• Försäljning och distribution av fjärrvärme 
• Försäljning och drift av totalenergianläggningar 
• Elförsäljning med kraftportföljshantering 
• Elnättjänster 
• IT-nättjänster 

 
Inom koncernen finns det mål om att minska sin användning av fossila bränslen och att 
arbetet inom HEM skall ske för miljöns bästa både nu och långt in i framtiden (HEM, 2006). 

3.3 Fusion mellan Energiverken och Renhållningsbolaget 
Den 27 april 2006 beslutade kommunen att det kommunalägda Renhållningsbolaget 
fusioneras med Energiverken. Det nya koncernnamnet blev Halmstad Energi och Miljö AB.  
Fusionen medför att Renhållningsbolagets och Energiverkens tillgångar och skulder förs 
samman och bildar HEM. Detta påverkar fjärrvärmeproduktionen det vill säga att 
avfallspannor som tillhört Renhållningsbolaget blir en del av HEM:s värmeproduktion. På så 
sätt underlättas driften av fjärrvärmeanläggningarna och ett mer optimalt energisystem kan 
byggas upp. Tidigare har spillvärme från pannorna köpts från Renhållningsbolaget AB till 
dåvarande Energiverken.  

3.4 Energisystemet i Halmstad 
I Halmstad bor det ca 54 000 invånare. Staden delas i två av att Nissan som rinner rakt genom 
staden. Detta medför att det idag uppkommer en flaskhals i fjärrvärmenätet då värme skall 
transporteras under ån. Den årliga produktionen av fjärrvärme för Halmstad uppgick till över 
500GWh för 2005. Fördelning av producerad värmeenergi med avseende på bränsle ses i 
diagram 3.1 nedan. (Årsredovisningen Energiverken, 2005). 
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Diagram 3.1: Största delen av bränslet utgörs av avfall och endast 10 % består av fossila. 

 

3.4.1 Elproduktion 
Elproduktionen som sker i Halmstads fjärrvärmenät kommer från det avfallseldade 
kraftvärmeverket på Kristinehedsområdet. Turbinen har en maximal effekt på 8,5 MW och 
beräknar leverera ca 62 GWh ett normalår. Genom beslutet att investera i ett nytt 
kraftvärmeverk ökas eleffekten med 4 MW. Dessa anläggningar står för en mindre del av 
HEM:s distribution av el och för att täcka Halmstads behov krävs det att el köps in. Enligt lag 
skall alla elhandlingsbolag lämna uppgifter om elens ursprung vilket HEM gör på deras 
hemsida. Dagens sammanlagda elförsäljning som sker inom HEM består av 54,6 % kärnkraft, 
43,3 % förnybara energikällor och 2,1 % fossilt vilket bidrar till ett utsläpp av CO2 på 0, 
019ton/MWh (HEM, 2007) vilket kan anses som näst intill koldioxidfri el. Eftersom detta är 
ett vanligt synsätt hur elanvändningen påverkar miljön redovisas även dessa utsläpp och 
används då de lokala koldioxidutsläppen beräknas. I rapporten används därför både lokala och 
globala koldioxidutsläpp. Detta förklaras närmare längre fram i rapporten. 

3.4.2 Fjärrvärmenätet 
2005 var värmelasten i nätet 160MW och den tekniskt anslutna effekten var ca 220MW 
(Energiverken i Halmstad AB, 2005). Nätets längd uppgår till ca 210 km där mesta delen av 
kulvertarna utgörs av stålrörskulvert och resten av kopparrörskulvertar. 
Baskraftanläggningarna i nätet finns på den östra sidan vilket medför att tidigare nämnd 
flaskhals under Nissan kan påverka driften av anläggningarna. Det har därför beslutats att en 
ny kulvert under Nissan skall byggas och stå klart år 2010.(Ahlm, 2005) I och med att 
kulverten blir klar och övriga förstärkningar i nätet kommer att utföras kan fjärrvärmenätet 
kunna betraktas som ett enda stort sammansatt fjärrvärmenät. 

3.4.3 Anläggningar 
Den största delen av värmeproduktion under året kommer från kraftvärmeverket och 
avfallspannor ute på Kristinehed. På Turbingatan i söder finns idag den största installerade 
effekten på 107MW och utgörs av tre gas/oljeeldade hetvattenpannor och en biobränslepanna. 
Eftersom nätet måste vara säkert för oförutsedda effektbortfall eller effekttoppar måste det 
finnas spets- och reservanläggningar vilket är utplacerade runt om i nätet. I Bilaga 3 kan en 
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karta över nätet och anläggningarnas placering ses och i tabell 3.2 finns en sammanfattning av 
anläggningsdata. 
 
Kristinehed 
Panna 1 och 2 utgörs av avfallseldade värmeverk på 12MWv styck och som byggdes 1971-72. 
Det finns även rökgaskondensering (RGK) installerat som tillsammans kan leverera 4MWv 
Livslängden beräknas vara till 2015 och pannorna har tillgänglighet på 95 %. Den andel av 
bränslet som är skattepliktigt används för producera värme till industrin vilket medför att de 
beskattas likt ett kraftvärmeverk. Under 2003 togs ytterligare en anläggning i drift, ett 
avfallseldat kraftvärmeverk. Kraftvärmeverket producerar 30MWv och har en turbin med en 
verkningsgrad på 97 % som kan leverera 8,5MWel. En uppgradering av pannan kommer att 
ske 2007 genom att en rökgaskylning tas i drift vilket kommer att generera 2MW extra värme.  
För att höja värmeeffekten kan turbinen kopplas bort och anläggningen ger då 42MWv. 26 % 
av elproduktionen är el-certifikatberättigad på grund av bränslemixen som används.  
Tillgängligheten beräknas till 95 % och livslängden fram till år 2028. 
 
Turbingatan 
Området är lokaliserat i närhet till Halmstads hamn. De tre första pannorna P1, P2 och P3 är 
värmeverk eldat med naturgas eller olja. Effekten är totalt på 3*25MWv och livslängden 
beräknas till år 2025. Normalt körs pannorna med naturgas men kan snabbt kopplas om till 
olja på grund av naturgasabonnemangets utformning. 2001 tillkom en biobränslepanna (P4) 
med en rökgaskondensator som tillsammans ger 25MWv+7MWv. Inom en snar framtid 
kommer biobränslepannan att öka sin effekt och kommer då att kunna leverera ca 27MWv 
exklusive kondensor. Livslängden på den nya pannan beräknas till 2030 och har en 
tillgänglighet på 98 %. Anläggningen innefattas av avgift för utsläpp av kväveoxider vilket 
resulterar i en minskning av produktionskostnaden med ca 1,4kr /MWh. 
 
I och med att installerad effekt i fjärrvärmenätet beräknas öka och därmed efterfrågan på 
värme öka har beslut om ett nytt kraftvärmeverk (P5) tagits. Därför kommer det nya 
kraftvärmeverket på Turbingatan att finnas med redan i referensmodellen. Kraftvärmeverket 
kommer att eldas med biobränslen och blir där igenom berättigad el-certifikat. 
Kraftvärmeverket tros kunna tas i drift eldningsäsongen 2007/2008 och kunna bidra med 17 
MWv och 4 MWel. 
 
Bäckagård 
Anläggningen består av fyra mindre pannor där P1 och P2 är oljeeldade och P3 och P4 är 
biobränslepannor. Driften av pannorna sker normalt sätt under vinterhalvåret för att kunna öka 
effekten i de västra delarna av fjärrvärmenätet då överföringskapaciteten i dessa delar inte 
räcker. Anläggningarna kommer fasas ur på grund av att HEM vill minska tunga transporter 
av bränsle i tätbebyggt område men även för att undgå dyra reparationskostnader som behövs 
för att fortsätta med driften. Den nuvarande installerad effekt är totalt 9MWv och livslängden 
beräknas till 2009. 
 
Östergård 
Denna panncentral står för spets- och reserveffekt i de östra delarna av nätet. De två 
oljeeldade pannorna har tillsammans en effekt på 2*11,4MWv. Pannorna bedöms att kunna 
tjäna som spets- och reservanläggningar fram till 2010. 
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Spillvärme Pilkington  
I norra delen av nätet är Pilkington Flotglas AB lokaliserat. Företaget levererar dagligen en 
effekt på 6 MW spillvärme från sin produktion. Tillgängligheten på spillvärmen beräknas till 
100% och företag förväntas finns kvar under åskådlig framtid.  
  
Tabell 3.2: En sammanfattning av HEMs produktionsanläggningar. 

Anläggning Bränsle Levererad 
GWh (2005) 

Maximal 
Värmeeffekt 

MW 

Maximal 
Eleffekt MW 

Kristinehed     
P1+P2+RGK Avfall 139 28  

P3 Avfall 167 321 8,5 
Turbingatan     

P1+P2+P3 Naturgas/Eo1 45 75  
P4+RGK Biobränsle 106 32  

P5 Biobränsle - 17 4 
Bäckagård     

P1 Eo1 0 2,9  
P2 Eo1 <1 1,5  
P3 Biobränsle 5 1,5  
P4 Biobränsle 9 3  

Östergård     
P1+P2 Eo1 <1 22,8  

Spillvärme     
Pilkington - 31 6  

Summa:  504 223 13 
1 Utan att turbinen kopplas bort. 
 
Kompletterande fakta om anläggningarna så som verkningsgrad och produktionskostnader 
återfinns i Bilaga 12. 



 

 17 

4 Metod 

I kapitlet redovisas tillvägagångssättet och en motivering till de systemgränser som antagits. 
Nedan beskrivs även programmet MODEST och en kort beskrivning hur modellen byggts upp. 

4.1 Energisystem och systemgränser 
För att kunna analysera ett energiproblem likt det i detta examensarbete krävs att det studeras 
ur ett system. Att analysera varje anläggning för sig själv optimerar bara driften för just den 
anläggningen men inte för fjärrvärmenätet. Därför måste anläggningarna och även elkraft som 
produceras ses i ett system. Detta medför att resultatet från analys kan se väldigt olika ut på 
grund av hur systemgränserna väljs. Blir systemgränserna för stora är det svårt att bilda sig en 
uppfattning om energiläget och blir de för små så kan viktiga parametrar komma att utebli, se 
figur 4.4 nedan. Att använda sig av energisystemanalyser ger en ökad uppfattning om 
systemet och det är lättare att hitta systemfel och genom detta kunna minska 
resursutnyttjandet (Gebremedhin, 2003). 
 

Figur 4.4: Om Sverige ses som ett system sker elproduktionen mesta delas av vatten och kärnkraft. Då 
Europa tas med måste även export- och importeffekter tas med. 

 
För att analysera produktionen av fjärrvärme i Halmstads används därför ett energisystem där 
hänsyn tas till effekter som uppkommer vid både el- och värmeproduktion. I ena änden av 
systemet startar värmeproduktionen genom att bränsle tillförs de olika 
produktionsanläggningarna och i andra änden tillförs fjärrvärmenätet en viss mängd värme. 
För att kunna se konsekvenserna av ny el-produktionen krävs samma systemperspektiv. Att 
enbart se till hur Halmstads elproduktion påverkas ger en sned bild av effekterna. Därför 
används samma systemgränser för elproduktion, det vill säga att bränsle tillförs i 
produktionsanläggningarna för el och att elen sedan levereras ut på kraftnätet. Eftersom det 
svenska kraftnätet kommer allt mer bli en del av Europas kraftnät, blir de geografiska 
gränserna för analysen mycket större än enbart Halmstads kommun eller södra Sverige. El-
produktion ses ur ett Europeiskt perspektiv där kol används som bränsle till 
marginalproducerad el. För att åskådliggöra skillnaderna i vad systemgränserna kan medföra 
redovisas koldioxidutsläppen både lokalt och globalt vilket beskrivs närmre längre fram i 
rapporten. 
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4.2 Energimodeller 
För att kunna förstå och kunna analysera avancerade problem tas ofta hjälp av datormodeller, 
så även i detta arbete. Energisystemet beskrivs i modellen av ett antal matematiska funktioner, 
vilket gör det möjligt att analysera stora mängder data och komplexa sammanband. Ett skäl är 
att: ”Energisystem lämpar sig för att beskrivas med hjälp av matematiska funktioner i 
modeller eftersom det gäller tekniska system som är uppbyggda av teknisk utrustning och vars 
funktion styrs av fysikaliska och tekniska samband” (Carlson, 2000). Men det ska inte läggas 
för stor vikt vid enbart energimodellen, utan det krävs kunskap om hur resultatet från en 
modellberäkning skall analyseras. Detta eftersom modeller är en förenklad bild av 
verkligheten och att vissa sammanband är helt eller delvis utelämnade. Det modellverktyg 
som valts att användas till att analysera Halmstads fjärrvärmenät är MODEST. 
Energisystemmodellen är en optimeringsmodell för lokal, regionala och nationella 
energisystem. (Henning, 1999 ; Gebremedhin 2003). 

4.3 MODEST 
MODEST står för ”Modell för Optimering av Dynamiska EnergiSystem med Tidsberoende 
komponenter och randvillkor”. 
 
För att optimera energimodellen i MODEST används linjärprogrammering. Optimeringen 
utförs för att hitta minsta möjliga systemkostnaden samtidigt som den uppfyller det önskade 
energibehoven. Systemkostnaden innefattar summan av alla drifts-, investerings-, och 
kapitalkostnader under en bestämd tidsperiod, omräknat till nuvärde. Användningen av 
MODEST kan delas in i tre steg. I första steget skapas en modell med hjälp av MODEST 
bestående av noder och energiflöden. Noderna kan beskriva ett bränsle, en anläggning, en 
kulvert m.m. där verkningsgrader, energipris och effekter beskrivs. Noderna sammankopplas 
sedan med hjälp av energiflöden. När modellen med noder är klar genereras en indatafil. I 
steg två optimeras sedan indatafilen med optimeringsprogrammet (i detta examensarbete 
används Cplex) och en resultatfil skapas. Det slutliga steget görs åter igen i MODEST där 
resultatfilen från optimeringsprogrammet behandlas och de önskade värdena kan presenteras i 
tabeller och diagram till exempel skuggpriser eller varaktighetsdiagram. MODEST kan också 
beräkna effektstorleken på en nyinvestering och sätta tak för hur mycket koldioxid som skall 
släppas ut. 

4.3.1 Begränsningar i MODEST 
MODEST ger möjligheten till att testa många olika alternativ och scenarier men det finns 
även begränsningar som måste ta hänsyn till då resultatet analyseras. 
 

• I ett fjärrvärme nät finns det tryckvariationer som kan medföra 
överföringsbegränsningar. Detta går inte att beskriva i MODEST och är därför en 
parameter som måste analyseras efter en simulering. 

• Linjärprogrammering kan inte tillämpa logiska funktioner som ”antingen eller” vilket 
till exempel medför att startkostnader för pannorna inte kan modelleras. 

• Investeringskostnaden beskrivs i MODEST genom kr/MW. Detta ger problem då 
investeringskostnaden är olinjär det vill säga att mindre anläggningar är dyrare per 
MW än stora. Därför kan väldigt små anläggningar bli lönsamma i modellen jämfört 
med verkligheten.  
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4.4 Tillvägagångssätt för modellbyggnad 
Första steget i byggnaden av modellen var att få fram resultat som skulle kunna jämföras med 
verkligheten. Med hjälp av produktionsdata, information om anläggningarna och egenskaper i 
nätet byggdes en modell upp. Modellen granskades av HEM och vissa ändringar gjordes 
vilket lede till en ny granskning. Efter att modellen blivit godkänd och accepterad bestämdes 
några tidiga avgränsningar angående fall som skulle innefattas och parametrar för 
känslighetsanalysen. En studie av känslighetsparametrarna gjordes samt framtagning av data 
för energikombinat, spillvärme och nya anläggningar. De fyra olika fallen byggdes upp i 
MODEST och inledande känslighetsanalys gjordes. Resultaten diskuterades och finjustering 
av modellen gjordes. Slutligen utfördes ett antal kompletterande känslighetsanalyser som är 
specifikt för varje fall. 
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5 Modellbeskrivning 
För att analysera fjärrvärmenätet så måste ett antal troliga framtidsfall antas. En 
känslighetsanalys över tänkta scenarion som kan komma inträffa behövs också göras.  

5.1 Tidsstegsval 
Val av antal tidssteg hänvisas till tidigare studier gjorda med MODEST. Det skall dock 
uppmärksammas att tidsindelningen för energisystem är viktigt. Om allt förstora steg tas så 
förbises oftast effekttoppar som är en betydande del för att nätet skall fungera. Om istället 
tidssteg blir för små ökar tiden till insamling av data och det resulterar i ett väldigt stort antal 
värden som framförallt är tidskrävande att analysera. Att använda sig av 88 tidssteg med 
indelning avseende på månad, veckodag och tid på dygnet ger en mycket bra spegling av 
verkligheten (Gebremedhin, 2006). För noggrann presentation av tidsindelningen som 
används se Bilaga 6. Under vintermånaderna är tidsstegen mindre och för att undersöka stora 
effekttoppar är toppdygn indelade timvis. Genom den snäva tidsindelningen under toppdygn 
syns behovet av spetsanläggning. 

5.2 Värmebehovet 
Information om de fjärrvärmelaster som finns i nätet utgår från produktionsdata för varje 
anläggning från 2005. Detta medför att ingen verkningsgrad tas med för själva 
fjärrvärmenätet. Det kan dock nämnas att enligt verksamhetsstatistik från år 2005 för 
Energiverken i Halmstad AB så uppgår distributionsförluster, byggvärme, egenförbrukning 
m.m. till ca: 10% av total produktion (Energiverken i Halmstad AB, 2005). Genom att 
använda produktionsdata från anläggningarna kan även tendenser för värmebehovet ses till 
exempel var behovet finns. Med hjälp av produktionsstatistiken togs toppdygn och medeldygn 
fram som kunde införas in i de olika tidsstegen i MODEST. 
 
En justering av värdena i MODEST gjordes för att värmebehovet skulle stämma överens med 
verkligheten. Värmeproduktionen summerades månad för månad och en procentsats för varje 
månad togs fram. Genom att justera värdena i MODEST med procentsatserna erhölls en 
modell som stämde bra överens med verkligheten, se Bilaga 7. 
 
Ur produktionsdata för anläggningarna kan ses att förändringen av värmebehovet är beroende 
av temperaturen, se diagram nedan. Vid stora temperaturförändringar sker också 
kompensation i produktionen. I diagrammet 5.2 syns att ackumulatortanken inte alltid jämnar 
ut driften vilket medför att spetsanläggningar behövs i nätet. 
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Utomhustemperaturen jämfört med producerad värme
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Diagram 5.2: Temperatur/Produktion 

5.2.1 Viking Malt AB 
En av de stora kunderna i fjärrvärmenätet är Viking Malt AB vilket även har inverkan på 
driftordningen av fjärrvärmepannorna inom HEM. För att kunna använda fjärrvärme i sin 
process krävs att temperaturen till Viking Malt AB har ett högt konstant värde. Därför behövs 
det under vissa tider under året behov av spetsning för att uppfylla kraven. Genom att använda 
sig av den naturgaseldade P3 på Turbingatan höjs temperaturen på fjärrvärmen för att passa 
Viking Malt AB:s behov. Naturgaspannan körs därför mellan maj och november då vanliga 
fjärrvärmetemperaturen inte är tillräckligt hög. Under våren 2006 genomfördes en ny 
installation vilket medförde att effektbehovet ökade nästan med det dubbla. För att få fram 
värden för en hel säsong med den nya installationseffekten har produktionsdata under 
sommaren och hösten 2006 jämförts med produktionsdata för 2005 under samma period. Ett 
procentuellt medelvärde av höjningen har sedan tagits fram som används för att skapa 
produktionsvärden för kommande säsonger. Eftersom effektbehovet för Viking Malt AB ej är 
konstant utan även den beror av utomhustemperaturen baseras efterfrågan på 
eldningssäsongen 2005. 

5.3 Tillgängligheten 
Tillgängligheten för pannorna är en viktig del i modelleringen. Att ta med driftstop och 
effektbegränsningar i modellen kan medföra stora skillnader i driftkostnader. Driftstopp kan 
slå väldigt olika när på året de sker och vilka anläggningar som stannar. För att ta hänsyn till 
tillgängligheten i MODEST har valts att reducera effekten för basproduktionsanläggningarna 
procentuellt under hela året. Detta medför att under tider då värmebehovet är högt och 
basanläggningarna används fullt ut blir energimängden som inte produceras stora i jämförelse 
med de tider under året då anläggningen körs på mindre effekt. 

5.4 Globala koldioxidutsläpp 
Som tidigare nämnts i rapporten används marginalkostnadesprissättning för elproduktion och 
att produktionen av el på marginalen sker i kolkondenskraftverk. Därför kommer även 
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koldioxidutsläppen att beräknas utifrån detta tankesätt. Varje nyproducerad MWh el kommer 
därför i förhållande till kolkondensen att minska eller öka de globala utsläppen. Detta 
resulterar i att produktionsanläggningar kan generera negativa utsläpp av koldioxid. Om 
tumregeln om att en MWh el producerat i kolkondens bidrar med ett ton koldioxid kan 
utsläppsminskningen beräknas som följer. 
 
Exempel 1 (Nya kraftvärmeverk på Turbingatan) 
 
En MWh värme produceras i ett biobränslekraftvärmeverk med alfa-värde 0,23. Den samtida 
produktionen av el är alltså 0,23 MWh. Elen ersätter 0,23 MWh kolkondens producerad 
marginalel vilket ger en minskning av koldioxidutsläppen det vill säga -0,23ton/MWhvärme.  
 
Exempel 2 (Rya Kraftvärmeverk, Göteborgs Energi AB) 
 
En MWh värme produceras i ett naturgaskombikraftverk med alfa-värde 0,89. Detta ger 
upphov till att varje MWh värme som produceras trängs 0,89MWh kolkondensel på 
marginalen bort det vill säga 0,89ton koldioxid per MWh. Dock måste hänsyn tas till att 
koldioxidfaktorn för naturgas är 0,19 och att verkningsgraden för anläggningen är 0,92. Den 
totala energiförbrukningen i gaskombiverket för att producera en MWh värme blir:  
 

värmeMWhMWhngiförbruknitotalenerg
radenverkningsg

elvärme
/05,2

92,0
89,01

=
+

==
+

 ekvation 1  

 
Vilket i sin tur ger ett utsläpp av koldioxid med: 
 

värmeMWhtonaktorkoldioxidfEnergi /39,019,005,2 =⋅=⋅   ekvation 2 

 
Koldioxidutsläppen för ett naturgaskombikraftverk blir således:  
 

värmeMWhtontsläppkoldioxiduminskningKolkondens /5,039,089,0 −=+−=+   ekvation 3 

 
För att se skillnaden mellan globala utsläppen och lokala utsläpp redovisas båda resultaten. 
De lokala utsläppen som redovisas i rapporten tar enbart hänsyn till utsläppen från 
anläggningarna. För dessa två exempel ovan skulle det alltså bli 0ton/MWhvärme för 
biobränsleanläggningen respektive +0,39ton/MWhvärme för naturgaskombi. Ingen hänsyn tas 
alltså till vad den ökade elproduktionen tränger undan. Nedan i diagrammet 5.3 syns hur dessa 
tankegångar ger olika resultat av koldioxidutsläpp för produktion av 1 MWh värme.  
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Diagram 5.3: Jämförelse av globala och lokala utsläpp(Levison & Freiman, 2005). 

5.5 Konstruktion av grundmodellen 
För att skapa en utgångsmodell i MODEST görs en grundmodell över dagens energisystem i 
Halmstad. Modellen består av två separerade fjärrvärmenät där Bäckagårdspannorna är 
anslutna till det ena (Västra nätet) och de resterande anläggningarna till det återstående (Östra 
nätet). Produktionsanläggningarna nämnda i kapitel 3 modelleras upp exklusive det 
kommande fliseldade kraftvärmeverket på Turbingatan P5 och de kommande 
effekthöjningarna på P4 och Kristinehed. Priserna på bränsle och drifttider för anläggningarna 
är från år 2005. Modellen har inte någon elförsäljning på grund av att det under denna tid 
fanns två bolag, Energiverken i Halmstad och Renhållningsbolaget. Detta medför att 
Energiverken i Halmstad köpte enbart spillvärme till ett fast pris och kunde därför inte få 
någon inkomst för elförsäljning. För att inte gaspannorna skall användas onormalt premieras 
P3 genom att minska vekningsgraden på P1 och P2 med 0,2 respektive 0,1 procentenheter. 
Detta ses inte påverka slutresultatet nämnvärt utan endast påverka driftordningen av 
pannorna. Denna modell har sedan legat till grund för förändring och uppbyggnad av de nya 
fjärrvärmesystemen. Observera att den modell som beskrivs här är enbart till för validering. I 
arbetet kommer förändringarna att jämföras med en referensmodell som motsvarar driften för 
ett kommande nät då effekthöjningar och P5 finns med. Analysperioden för grundmodellen är 
1år och en diskonteringsränta 6,0 %. I övriga fall som kommer studeras används samma ränta 
men analysperioden är 10år. 

5.5.1 Utfall från grundmodell 
Under validering av grundmodellen visade sig att 2005 var ett år med hel del driftstörningar i 
basanläggningarna. Detta resulterade i att vissa perioder ersattes driftbortfallet från bland 
annat avfallsförbränningen med värme från naturgaspannorna. Därför ser inte resultatet från 
modellen identiskt ut med verkligheten. I grundmodellen är därför drifttiderna för 
basanläggningarna längre vilket medför en mindre användning av naturgaspannorna. Övriga 
parametrar som medför olikheter i modellen är tider för revision. På grund av tidsindelningen 
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i modellen kan enbart revisionen sättas månadsvis. Detta medför bland annat olikheter under 
sommarmånaderna. Trots dessa skillnader antas modellen spegla verkligheten bra. Utsläppen 
av koldioxid för modellen blir 2480 ton.  En jämförelse av modell och verklighet ses i Bilaga 
7. 

5.6 Referensfall, Fall 1 
För att få en modell att kunna jämföra med, byggs ett referensfall upp. Detta är väldigt likt 
grundmodellen men det finns vissa förändringar. Fjärrvärmenätet anses som ett enda stort 
sammankopplat nät där alla anläggningar kan bidrar till att värmebehovet tillgodoses, detta 
bland annat eftersom den nya kulverten under Nissan anses vara klar för användning. De 
planerade effekthöjningarna är även de klara och P5 på Turbingatan är i drift. P5 kommer i 
modellen att användas till spetsningen för Viking Malt AB istället för naturgaspannorna. 
Energibehovet för Viking Malt AB har även ökats då den planerande effekthöjningen 
installerades under 2006. Efterfrågan på värme i nätet har även den ökats med 10 % för att 
motsvara kommande nyanslutningar i fjärrvärmenätet. I referensfallet har 
Bäckagårdspannorna tagits ur drift vilket medför att kostnaderna för dessa pannor exkluderas 
i simuleringen. Fallet är tänkt att ge svar på hur driften kommer att se ut under de nya 
förhållandena. 

5.7 Energikombinat, Fall 2  
Då biodrivmedel får en allt större marknad i världen ökar möjligheterna att nya 
drivmedelsanläggningar byggs. Eftersom dessa fabriker kräver mycket energi men även 
levererar energi är ett energikombinat mellan ett kraftvärmeverk och till exempel en 
etanolfabrik mycket troliga. Med utgångspunkt från den tidigare studie som gjorts angående 
ett energikombinat i Halmstad har ett fall modellerats upp i MODEST vilket kommer att 
innefatta en etablering av en etanolfabrik. Etanolfabriken kommer att ha ett behov av ånga 
motsvarande 55MW konstant under 335 dagar under året 24 timmar om dygnet. För att 
undersöka lönsamheten av ett energikombinat byggs en modell likt nodschemat i Bilaga 4. I 
analysen finns det möjlighet att tillgodose behovet av ånga genom ett kraftvärmeverk eller en 
ångpanna. I tabellen 5.3 nedan redovisas de värden som används för nyinvesteringar. 
 
Tabell 5.3: Investeringskostnad (CarlBro AB, 2003) 

 Kraftvärmeverk Ångpanna 
Investering 5025 kkr/MWånga 4122 kkr/MWånga 
Fasta kostnader 2,0% av investeringen 2,0%av investeringen 
Verkningsgrad 90% 90% 
DoU Samma som Turbingatan Samma som Turbingatan 
Revison 1/6-31/6 1/6-31/6 
Ekonomisk livslängd 10år 10år 
 
I modellen anses avgaspannan stå utanför enegikombinatet och därför finns inga drift- och 
investeringskostnader för pannan. Undersökningen hoppas ge svar på hur 
investeringsmöjligheterna påverkas och vilka miljöfördelar som finns. Fallet skall även ge en 
indikation på vilket pris som ånga kan produceras till. 

5.8 Spillvärmeleverans, Fall 3 
Eftersom HEM beräknar höja leveransen av värme i fjärrvärmenätet måste den installerade 
effekten av produktion höjas. Ett alternativ är att använda spillvärme från industrier för att 
kunna tillgodoses värmebehovet. Tidigare har möjligheten att ta tillvara värme från Höganäs 
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Halmstaverken undersökts. I rapporten som gjordes 2003 framkommer det att 
investeringskostnaderna blir för hög relativt den värmemängd som skulle levereras. Trots 
detta faktum modelleras en spillvärmenod upp i MODEST med liknande förutsättningar som 
de i den tidigare studien av Höganäs. Leveransen av värme är max 8 MW och 
investeringskostnaden är antagen till 5000kkr/MW. 
 
Det finns även möjlighet att tillvara ta spillvärme från etanolprocessen. I Agroetanols 
anläggning i Norrköping finns idag ångkondensat som håller ca 100-110 grader och är ca 
25ton/h (Kindblom, 2006). För att kunna ta tillvara på värme skulle det behövas en 
investering av en kondensor. På grund av den stora mängd värme som tekniskt sätt levereras 
från etanolprocessen (35-40MW) blir anslutningskostnaderna till fjärrvärmenätet olika 
beroende på var fabriken placeras. Två alternativ till placering har studerats. 
 
Anslutningsmöjligheter vid Turbingatan  
Om energikombinatet placeras i hamnen så finns det redan idag kulvertkapacitet i närheten att 
ansluta till. Det finns dock problem att marken i hamnen är kraftigt förorenad och kräver 
därför att den tas hand om. Därför beräknas investeringen i en kulvertanslutning till 
fjärrvärmenätet att uppgå till ca: 2 miljoner kronor. (Rasmusson, 2006) 
 
Anslutningsmöjligheter vid Kistinge 
Kistinge är ett område där Pilkington Floatglas AB har sin verksamhet. Eftersom 
energikombinatet kommer att befinna sig i utkanten av fjärrvärmenätet kan 
överföringskapaciteten bli otillräcklig. För att kunna leverera den effekt som ett möjligt 
energikombinat kan producera så krävs därför en investering i kulvertanslutning som beräknas 
uppgå till 11 miljoner. För en översikt över kulvertdragningen se Bilaga 5 (Rasmusson, 2006). 
 
Det är svårt att få fram en investeringskostnad för spillvärme från etanolfabriken. Trots det 
faktum att investeringskostnaderna variera beroende på placering av eergikombinatet görs 
enbart en studie. Detta på grund av att skillnaden i kulvertkostnaden står för en mindre del den 
totala investeringen. Kostnaden för anslutning sätts till 3000kkr/MW och baseras på tidigare 
studier av spillvärmeleverans (NUTEK, 2003; Sundsvall Energi AB, 2003). 
Uppskattningskostnaden skall innefatta kondensor och anslutningskulvert samt installation. 
Den ekonomiska livslängden är satt till 10 år och priset på spillvärme är samma som för 
Pilkington Floatglas AB. 

5.9 Ersättning för avfallspannorna 1 och 2, Fall 4 
Inom en överskådlig framtid kommer de två värmeverken P1 och P2 på Kristinehed att 
behöva ersättas. Tänkbara alternativ till pannorna är utifrån tidigare resonemang ansatta till en 
gaskombianläggning, ett avfallskraftvärmeverk eller spillvärme. Det finns även möjlighet att 
kombinationer av anläggningarna förekommer. Det som talar för en gaskombianläggning är 
dess låga investeringskostnader, den höga elverkningsgraden samt att Halmstad är inkopplade 
på det svenska gasnätet. Avfallskraftvärmeverkets fördelar är det negativa bränslepriset, el-
utvinning och att det idag redan finns avfallshantering i Halmstad. Spillvärmen har även den 
låga investerings- och driftkostnader, däremot produceras ingen el vid utvinningen av värme. 
Investeringskostnaderna för anläggningarna kan ses nedan i tabell 5.4. 
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Tabell 5.4: Investeringskostnader (CarlBro AB, 2003: NUTEK, 2003; Sundsvall Energi AB, 2003) 

 Avfallskraftvärmeverk       Gaskombianläggning Spillvärme 
etanolfabrik 

Investering 80000kkr/MWel 8000kkr/MWel 3000kr/MWvärme 
Alfavärde 0,24 1,05 - 
Fasta 
kostnader 

2,0 % av investeringen 2,0 % av   
investeringen 

0 

Maxeffekt - - 35MW 
Vekningsgrad 89% 89% 100% 
DoU Samma som Kristinehed 

P3 
Samma som 
Turbingatan 

Samma som 
Pilkington Floatglas 

Revision    
Ekonomisk 
livslängd 

10 år 10 år 10 år 

 
Undersökningen ska ge svar på bland annat hur spillvärmeleveransen påverkas då den får 
konkurrens av anläggningar med samtida elproduktion.  
 
Eftersom detta fall bygger på att etanolfabriken finns tillgänglig och att det går att ta till vara 
på spillvärmen studeras även här ett scenario då etanolfabriken inte byggs. Scenario finns med 
i känslighetsanalysen men undersökts extra nog för att få en uppfattning om vad som kan 
ersätta avfallspannorna då inte möjligheten till spillvärme finns. Möjligheten finns dock kvar 
att utvinna spillvärme från Höganäs.  

5.10 Känslighetsanalys 
För att kunna undersöka hur robust Halmstads fjärrvärmenät är för olika framtidsscenarier 
görs en känslighetsanalys. Vissa indataparametrar ändras och på så sätt ses vad systemet är 
känsligt för. Det kan till exempel vara en kraftig ökning av vissa bränslepriser. För att 
underlätta beskrivningen av resultatet används förkortningar av scenariona. En förklaring till 
förkortningarna samt en översikt över känslighetsanalysen återfinns i Bilaga 8.   

5.10.1 Efterfrågan på energi 
Elpriset 
En stor skillnad mellan elmarknaden och andra vanliga marknader är att el inte kan lagras. 
Detta leder till att den el som konsumeras måste samtidigt produceras vilket gör att 
priselasticiteten är väldigt liten. Då elmarknaden i Sverige och övriga Norden avreglerades 
började marknaden styra priset. På grund av att det fanns en överkapacitet i elproduktionen så 
stängdes de dyra anläggningar för att anpassa sig till efterfrågan. Det i sin tur lede till att 
marginalen vid effekttoppar blev mindre och priset följer allt mer efterfrågan. Detta ses 
genom att elpriset ibland annat Sverige är mycket högre på vintern då efterfrågan är hög och 
marginalerna mindre än på sommaren då efterfrågan är låg. Överföringskapaciteten för de 
nordiska länderna är idag så stor att näten kan ses som sammankopplade, vilket medför att 
ändringar i konsumtion och produktion sker i ett nordiskt system.(Energimyndigheten, 2005b) 
 
Då den europeiska elmarknaden avreglerades 1 juli 2004 kom det nordiska elnätet allt närmre 
den europiska. Syftet är att skapa en fri elmarknad där utbud och efterfrågan skall styra priset. 
Eftersom Sverige kommer vara en liten del av den europiska elmarknaden kommer 
efterfrågan och priset på el att anpassas efter Europa. Priset och efterfrågan på en 
europiskmarknad har stora skillnader jämfört med en svensk marknad. Eftersom det inte sker 
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någon större uppvärmning av bostäder med elenergi så medför det att efterfrågan inte är lika 
årsberoende. Elkonsumtionen följer istället industrins efterfrågan vilket genererar en 
dygnsvarierad efterfrågan. I Bilaga 10 finns ett diagram över prisutvecklingen på svenska 
elpriser på nordpool. Diagrammet visar att priset har utvecklas till att bli mer konstant över 
året jämfört med tidigare år då priset varit lägre under sommaren. 
 
Genom detta dras slutsatsen att Sverige kommer allt mer ingå i den europiska elmarknaden 
och därför görs känslighetsanalysen utifrån de förutsättningarna. Det är däremot svårare att 
säga vilken prisnivå som kommer att råda. Antagandet görs att det fortfarande är höga 
marginalkostnader och priset varierar från 100öre/kWh dagtid vardagar till 50öre/kWh under 
övriga tiden. För att undersöka vad som händer om elpriset sjunker görs även antagandet att 
spotpriset varierar mellan 50öre/kWh dagtid vardagar till 25öre/kWh under övrig tid. Detta 
skulle motsvara ett medelelpris på ca 41 respektive 82öre/kWh. (Karlsson, 2005) 
 
Fjärrvärme 
Utvecklingen av fjärrvärmeanslutningar i Halmstad visar på en ökning och därmed kommer 
även efterfrågan öka. Fjärrvärmenätet är också stabilt mot förändringar med avseende på 
uppvärmningsteknik. Det kan inte ses som något hot att nya alternativa uppvärmningstekniker 
skulle kunna konkurrera ut fjärrvärmen. Det enda som kan medföra en sänkning av 
efterfrågan är att nuvarande kunder minskar sitt behov genom en ökad energieffektivisering 
eller att gratisenergin från till exempel datorer och belysning ökar. Men dessa anses relativt 
små och kommer inte att inverka på efterfrågan. Efterfråga tros därför ökas under 
analysperioden med 10 % från 2005 produktion, bortsätt från Viking Malt AB:s ökning. En 
undersökning görs även om efterfrågan höjs med 20 % i nätet. Eftersom höjningen sker 
momentant och om antagandet att ökningen under den 10-åriga analysperioden sker linjärt 
kommer detta att motsvara att den slutliga efterfrågan i nätet 2016 är det dubbla det vill säga 
20 % eller 40 %. (Bernhardsen, 2007, och Gunnarsson, 2007) 

5.10.2 Bränsledata 
En sammanställning av de bränslepriser som används finns att återfinna i Bilaga 11. 
 
Avfall 
Mängden avfall har historiskt sätt haft en stadig ökning och om den fortsätter, medför det att 
om ca 30år har avfallsmängderna fördubblats (Profu, 2001). Andelen avfall som år 2005 
förbrändes med energiutvinning var ca 50 % vilket är nästan en 70 % ökning från 2002 (RVF, 
2005). Avfall är belagt med både energiskatt och koldioxidskatt från och med 1 juli 2006. 
Skatterna beräknas ut genom andelen fossilt kol som är satt till 12,6 viktprocent för 
hushållsavfall. Energiskatten är 150 kr/ton kol och koldioxidskatten är 3374 kr/ton 
kol.(Skatteverket, 2006) I modellen har skatterna inte medfört någon förändring av 
produktionskostnaderna. Detta eftersom att mottagningsavgiften för avfall har ökats med 
samma summa vilket medför att ingen höjning av kostnaderna sker. 
 
Avfall importeras idag till Sverige för energiutvinning, så även i Halmstad. Tillgången på 
avfall kan på sikt kunna minskas då politiska miljömål om ökad materialåtervinning samtidigt 
som avfallsanläggningar för energiutvinning ökar. Detta ses dock inte påverka Halmstads pris 
på avfall under analysperioden vilket medför att ingen känslighetsanalys görs av avfallspriset. 
 
Biobränsle 
Flis som används i produktionsanläggningarna i Halmstad står för ca 24 % av 
energitillförseln. Flisen är både befriat från energiskatt och koldioxidskatt. Det omfattas inte 
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heller av utsläppsrättssystemet eftersom de ses som att nettotillförsel av koldioxid är noll. Då 
flisen används för elproduktion så tilldelas varje producerad MWh ett el-certifikat. 
 
Efterfrågan på biobränsle kan stå inför stora förändringar då användningen av förnybara 
bränslen skall ökas. Idag konkurrera biobränslena ännu inte med massavedsindustrin. Men om 
efterfrågan ökar så kan även massaved vara aktuellt för biobränsle. Även om ökade priset 
leder till bättre lönsamhet i att transportera ut större mängder biobränslen så anses dessa 
biobränslemängder små. Det finns som tidigare nämnts i rapporten också idag 
forskningsförsök att göra drivmedel från biobränslen. Om forskningen gör framsteg och 
drivmedelsfabriker baserade på biobränslen blir kommersiellt finns ytterligare större 
efterfrågan. Med detta resonemang skulle troligtvist biobränslepriset öka i framtiden och ett 
bränslepris runt 200kr/MWh antas. Priset kan anses högt men baseras på att massvedspriserna 
också ökar. En undersökning görs därför hur Halmstads fjärrvärmeproduktion står sig mot 
ökade biobränslepriser. 
 
Naturgas 
Halmstad är en av de kommuner som är ansluta till det svenska gasnätet. Naturgasen består 
till största del av metan (CH4). Bränslet är fossilt och beskattas därför med både energiskatt 
och koldioxidskatt vilket sammanlagt blir 2204kr/1000Nm3. Gasen som används i Halmstad 
understiger gränsen för svaveldioxidskatt. 
 
Eftersom metan nästan är 20 gånger värre växthusgas än koldioxid är det viktigt att metan inte 
släpps ut i luften. I detta examensarbete antas att utvinningen och transporten är utsläppsfria 
och inte bidrar till något utsläpp. Förbränningen av naturgasen anses även ske fullständigt 
vilket medför att inget metan finns kvar efter förbränningsprocessen. I formeln nedan beskrivs 
förbränningen med förenklingen att luften enbart består av syre (O2). 
 

EnergiOHCOOCHLuftMetan ++=+=+ 2224 2    

 
Den 1 augusti 2000 avreglerades gasmarknaden med syfte att uppnå konkurrens genom att 
gaskunderna skulle kunna välja fritt bland gashandelföretagen. Lagen gällde enbart storkunder 
som förbruka 25 miljoner Nm3 men från 1 juli 2005 innefattas även alla icke hushållskunder. 
Lagändringarna är ett steg i EU:s naturgasdirektiv om fri naturgasmarknad. Att förutspå hur 
priset ändras på grund av lagändringen är svårt. Det som ses är att priserna sedan juli 2005 har 
stigit. I världen har efterfrågan på gas ökat på grund av att den ses som ett billigt alternativ till 
andra fossila bränslen. Världens naturgaskonsumtion ökade med 25 % mellan 1993-2003 och 
i Europa var ökning under 2003-2004 ca: 3 %. Fynden av gas ökar ungefär i samma takt och 
naturgasen beräknas räcka i 60 år med dagens uttag. (Johansson, 2005) Det finns dock 
tendenser som tyder på att gaspriset följer elpriset. Känslighetsanalysen görs därför med både 
ett lågt pris på gas (20 % lägre) som skall spegla att full konkurrens uppnås och ett högt pris 
på gas (20 % högre) om tillgången på gas minskar. Eftersom gaspriser tenderar att följa 
elpriset undersökt enbart kombinationerna högt gaspris och högt elpris respektive lågt gaspris 
och lågt elpris. 
 
Eo1 
Eldningsoljan står för en väldigt liten del av Halmstads produktion av fjärrvärme. 
Anläggningarna som drivs med olja använder sig av eldningsolja klass 1 med en svavel halt 
på mindre än 0,05 %. Därför betalas ingen skatt på svavel men däremot på energi och 
koldioxid betalas som tillsammans blir 3665kr/m3.  Trolig utveckling är att priset på olja 
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stiger. I denna studie görs ingen känslighetsanalys av stigande oljepriser då oljan står för så 
liten del av produktionen och skulle inte medföra några större förändringar. 
 
Spillvärme 
Värme som köps från Pilkington Floatglas AB består av ett fast pris per MWh värme. Priset är 
något högre januari och februari men i övrigt fast. Bedömningen görs att Pilkington kommer 
att finnas kvar som spillvärmeleverantör under den tidsperiod analysen av fjärrvärmenätet 
utförs. 
 
Tillkommande spillvärmeleveranser till fjärrvärmenätet sätts till samma pris som för 
Pilkington Floatglas AB, förutom höjningen i början av året. Det görs dock en mindre 
känslighetsanalys av vad förändrade priser på spillvärme från nya spillvärmeanläggningar 
medför. De prissättningar som antagits för detta är 100kr/MWh respektive 54kr/MWh. 

5.10.3 Alternativ beräkning av investeringskostnader 
En viktig parameter i denna analys är investeringskostnader för energikombinatet respektive 
ångpannan. Därför gjordes en undersökning av de kostnader som används i analysen. De 
alternativa kostnaderna för energikombinatet panna och etanolfabrikens ångpanna beräknades 
genom en prisuppskattning samt ett antagande om installationskostnader för en turbin 
inklusive generator. Uppskattningen baseras på fluidbäddspannor från Foster Wheeler som 
inkluderar installation, se  Bilaga 9 för fullständig lista. I tabellen 5.5 nedan ses denna 
prisuppskattning. 
 
Tabell 5.5: Alternativ prisuppskattning (Moqvist, 2007, Tekniska Verken, 2003) 

 Energikombinat Etanolfabrikens ångpanna 
Ångpanna 37 MEUR2 (60MW) 30 MEUR2 (45MW) 
Turbin inklusive generator 55 MSEK (15MW) - 
Total investeringskostnad 25800kkr/MWel 6000kr/MWånga 
2 För valuta omvandling används 9 SEK/ EUR. 
 
Övriga parametrar är oförändrade för anläggningarna. 
 
En känslighetsanalys av investeringskostnaden körs även för spillvärme. För att studera 
investeringskostnadens inverkan antas en ökning av kostnaderna med 20 % vilket skall 
motsvara höga investeringskostnader. 

5.11 Nodbeskrivning samt känslighetsanalys 
Detta stycke innefattar enbart information angående förståelse av modelluppbyggnaden i 
MODEST samt underlätta att förstå det nodschema som återfinns i Bilaga 13. Som tidigare 
nämnts så består modellen av ett system av noder och flöden för att förklara dessa finns det i 
Bilaga 8 en kort förklaring av varje nod. I samma bilaga återfinns även en sammanfattning av 
känslighetsanalysen. 
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6 Resultat 
Resultaten redovisas för de undersökta fallen med ekonomiska och miljömässiga aspekter. 
Efter varje redovisning resultat för de olika fallen beskrivs utfallet av känslighetsanalysen. 

6.1 Referensfall, Fall 1 
Nedan i diagram 6.4 ses hur fjärrvärmeproduktionen kommer påverkas då de nya 
förutsättningarna tillämpas så som kulvertutbyggnaden, uppgradering med 
rökgaskondensering och det nya kraftvärmeverket P5. Som tidigare nämnts har även 
fjärrvärmelasten höjts med 10 % från 2005 års produktionssiffror, exklusive höjning på 
Viking Malt AB. 
 
Avfallskraftvärmeverket är den panna som står för baslast under året vilket kompletteras av 
avfallspannorna 1 och 2 på Kristinehed. Även det nya kraftvärmeverket och panna 4 på 
Turbingatan används som baslast under året. Optimeringen visar också att det nya 
kraftvärmeverket är mer lönsamt att köra än panna 4 på Turbingatan. Det nya 
kraftvärmeverket används även för att höja temperaturen på fjärrvärmen till Viking Malt AB 
vilket medför att under sommarmånaderna körs verket på sin minimalkapacitet som är 4,5 
MW. Då revisionen på biobränslekraftverket inträffar i april används naturgaspannorna för 
spetsvärmningen och på grund av dessa pannors flexibilitet kan spetseffekten minskas. Då 
topplaster förekommer i nätet utnyttjas spillvärmen från Pilkington Floatglas AB. Spillvärmen 
används också under revisionen på avfallskraftvärmeverket. Trots att effekten av 
biobränslebaserad fjärrvärmeproduktion ökats blir modellen tvingad att använda 
naturgaspannorna. Optimeringen visar att under timmarna då den högsta efterfrågan infinner 
sig finns ett behov av spetseffekt mellan 25-35 MW naturgas. Däremot finns det tillräcklig 
med effekt i nätet för att kunna utesluta oljeanvändningen. 

Produktionsfördelning i MODEST
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Diagram 6.4: Produktionsfördelning för kommande fjärrvärmesystem. 
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Den totala fjärrvärmeproduktionen per år uppgår till ca 605 GWh och elproduktionen har 
ökats till 83 GWh. Utifrån ett lokalt perspektiv skulle HEM kunna optimera sina 
koldioxidutsläpp till 1 140 ton. Globalt fås istället ett negativt värde vilket skulle medföra en 
minskning av koldioxidutsläppen med ca 19 800ton per år vilket är ett resultat av den 
nyproducerade elen från biobränslekraftverket. I figuren nedan visas hur det optimerade 
fjärrvärmenätet skulle fördela andelen bränslen. Den största skillnaden jämfört med det 
verkliga fjärrvärmesystemet för 2005 är att spillvärmeleveransen och naturgasen har minskat. 
Minskningen har medfört att avfallet samt biobränslen fått en större roll och står för nästan 
100 %. 
 

Fördelning av bränslen i fjärrvärmenätet
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Figur 6.5: Bränslefördelning för fjärrvärmesystemet, Fall1. 

 
Skuggpriserna för modellen visar på att under sommarmånaderna inträffar negativa kostnader 
då fjärrvärmen produceras. De negativa kostnaderna infaller med start i maj och slutar i 
oktober, bortsett från juni, då revisionen på avfallskraftvärmeverket medför att dyrare 
anläggningar tvingas i drift. Under toppdygn ökas skuggpriserna kraftigt då naturgaspannorna 
måste användas vilket även inträffar under normaldriften för februari månad. 

6.1.1 Utfall från känslighetsanalys 
I diagrammet 6.5 nedan kan en sammanfattning av hur känslighetsanalysen påverkar 
skuggpriset respektive systemkostnaden per producerad MWh ses. Analysen visar på att 
fjärrvärmeproduktionens systemkostnad påverkas starkt då europeiskt elpris införs. Även 
priset på biobränslet ger utslag på systemkostnaden. Trots att systemkostnaden i diagrammet 
är per producerad MWh så syns det att kostnaden ökar då efterfrågan på fjärrvärme ökar. 
Medelvärdet av skuggpriserna visar näst intill samma tendenser. Noterbart är att en ökning av 
efterfrågan på värme ger ett större utslag än en höjning av biobränslepriset. Då dessa två 
scenarion sammanfaller ses en fördubbling av skuggpriset. Det går också att lägga märket till 
att elpriset inte klarar av att minska skuggpriset vid en höjning av fjärrvärmelasten eller höga 
biobränslepriser. 
 



 

 32 

Andel av referensfall

0%

50%

100%

150%

200%

250%

R
efe

re
ns E

L
E
H

H
E
F

H
B

H
G LG

H
E
F, H

B

E
L,

 L
G

E
L,

 L
G

, H
E
F

E
L,

 L
G

, H
E
F, H

B

E
L,

 L
G

, H
B

E
H
, H

G

E
H
, H

G
, H

E
F

E
H
, H

G
, H

E
F, H

B

E
H
, H

G
, H

B

Scenario

P
ro

ce
n

t

Skuggpriser kr/MWh Systemkostnad kr/MWh

 
Diagram 6.5: Förändring av kostnader i referensmodell. 

 
I diagrammet 6.6 nedan redovisas koldioxidutsläppen, ökningen respektive minskningen 
jämförs med utgång från grundscenariot för fall 1. Lokalt är koldioxidutsläppen stabila under 
känslighetsanalysen förutom när efterfrågan av värme ökas. Då sker en ökning av de lokala 
koldioxidutsläppen med ca 150 % jämfört med grundscenariot. Däremot så visar det globala 
synsättet att utsläppen påverkas av flera faktorer. Bland annat medför möjligheten till höga 
försäljningspriser på el att koldioxidutsläppen minskas. Om biobränslepriset höjs till 
massavedspriser minskar lönsamheten för det nya kraftvärmeverket och mer spillvärme från 
Pilkington Floatglas AB används i fjärrvärmenätet. Detta minskar elproduktionen vilket leder 
till ökade koldioxidutsläpp. Trots att elproduktionen ökar då efterfrågan av värme höjs sker 
det ändå en ökning av de globala koldioxidutsläppen förutom då försäljningspriset på el 
motsvarar ett högt europeiskt pris. 
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Diagram 6.6: Koldioxidutsläpp för Fall 1. 
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6.1.2 Intressanta scenarion 
Europeiskt elpris(högt och lågt) 
Resultatet från känslighetsanalysen visar att Halmstads fjärrvärmeproduktion påverkas 
mycket på grund av försäljningspriset på el. Trots att andelen producerad el i nätet är relativt 
liten ger det dock en stor inkomst, detta mycket på grund av el-certifikaten. Under tider då ett 
högt elpris inträffar blir det till och med mer lönsamt att köra det nya 
biobränslekraftvärmeverket på Turbingatan än att producera hetvatten med avfallspannorna 1 
och 2 på Kristinehed. 
 
Hög efterfrågan på värme 
Ännu ett intressant fenomen inträffar då efterfrågan på fjärrvärmenätet höjs. Även om 
planerade effekthöjningar och nya biobränslepannan installeras räcker inte effekten till under 
vintermånaderna. Detta kommer att medföra höjda utsläpp av koldioxid eftersom 
naturgaspannorna måste användas. Den ökade produktionen av el hjälper till att minska 
utsläppen men är inte tillräcklig för att få negativa global utsläpp av koldioxid. Enbart i det 
scenariot då höga elpriser simuleras och efterfrågan på värmen är hög minskar 
koldioxidutsläppen, med samma anledning som beskrivits ovan.  

6.2 Energikombinat, Fall 2 
Resultatet av optimeringen av en etablering av en etanolfabrik visar på att det är lönsamt att 
investera i ett kraftvärmeverk istället för enbart en ångpanna. Resultatet visar också på att 
investeringskostnaden för ångpannan måste sänkas till 953kkr/MW för att MODEST skall 
välja pannan före energikombinatet med kraftvärmeverket. Detta skulle medföra att 
ångpannans totala investeringskostnad inte får överstiga 43 000kkr. 
 
Eftersom inget pris tas ut på ångan i modellen ökar självklart systemkostnaderna rejält och för 
grundscenariot kommer energikombinatet att medföra en ökning på ca: 535 miljoner kronor. 
Denna ökning kan användas för att beräkna ett pris på vad ångan skulle kunna kosta per 
MWh. Priset kan sedan jämföras med om ångan skulle produceras i en fristående panna och 
ge en indikation på investeringspotentialen. Priset på ångan beräknas utifrån skillnaden i 
systemkostnad per år dividerat med antalet MWh per år levererat från kraftvärmeverket 
alternativt ångpannan. Antalet MWh baseras på 24 timmars drift 335 dagar per år samt 
konstant leveranseffekt på 45 MW. 
 
Priset som räknas fram skall alltså ses som en indikation på lönsamheten att till investeringen 
i kraftvärmeverk och inte som ett minimalt försäljningspris. Detta eftersom det kan ske delade 
investeringskostnader mellan energibolaget och etanolfabriken. Andra faktorer som påverkar 
försäljningspriset är hur inkomsterna för elproduktionen skall fördelas samt att en eventuell 
spillvärmeleverans även kan ha inverkan på pris. Priset som beräknas för ångan blir ca 
200kr/MWh för kraftvärmeverket och 255kr/MWh för en fristående ångpanna. 
 
Energikombinatet medför även att HEM kan öka sin produktion av förnybar el med ca 120 
GWh per år. Detta skulle medföra att de globala utsläppen av koldioxid minskas med 120 000 
ton per år jämfört med referensfallet. Däremot påverkas inte de lokala utsläppen av 
växthusgaser då det inte sker någon förändring av fjärrvärmeproduktionen samt att det enbart 
används biobränslen till energikombinatet. 
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6.2.1 Utfall från känslighetsanalys 
För att se hur investeringspotentialen förändras under de olika scenariona samlas dessa i 
diagrammet 6.7 nedan. Då elpriset har stor betydelse för lönsamheten i investeringen gjordes 
även en mindre undersökning i hur el-certifikatet påverkar investeringsmöjligheterna. I alla 
undersökta scenarion investeras i ett kraftvärmeverk förutom när dagens elpris råder och 
elproduktionen inte blir berättig el-certifikat. Det finns även några scenarion där MODEST 
väljer att investera i både en ångpanna och ett kraftvärmeverk. Detta blir möjligt eftersom 
ångan som produceras i energikombinatets kraftvärmeverk levereras ut till fjärrvärmenätet. I 
diagrammet har denna möjlighet tagit borts för att underlätta analysen av 
investeringsmöjligheterna. Att ingen stapel finns för ”UC” beror på att inget kraftvärmeverk 
byggs. 
 

Känslighetsanalys av energikombinatinvestering

0

50

100

150

200

250

300

350

E
nb

ar
t å

ngp
an

na

E
ne

rg
ik
om

bi
nat E

L
E
H

H
E
F

H
B

H
G LG

H
E
F, H

B

E
L,

 L
G

E
L,

 L
G

, H
E
F

E
L,

 L
G

, H
E
F, H

B

E
L,

 L
G

, H
B

E
H
, H

G

E
H
, H

G
, H

E
F

E
H
, H

G
, H

E
F, H

B

E
H
, H

G
, H

B U
C

E
L,

 U
C

E
H
, U

C
A
IN

V

Scenario

k
r/

M
W

h

 
Diagram 6.7: Indikation på ångpriset. 

 

6.2.2 Intressanta scenarion 
Alternativa investeringskostnader 
Då de alternativa investeringskostnaderna används fortsätter energikombinatet att vara det 
mest lönsamma alternativet att tillgodose etanolfabriken med ånga. I detta scenario höjs 
brytpunkten då ångpannan blir ett mer lönsamt val och inträffar vid en investeringskostnad på 
2850kkr per MW ånga motsvarande 129 000kkr. Även priset på ångan förblir 
konkurrenskraftigt och ökar enbart med ca 16 % jämfört med grundscenariot.   
 
Ej el-certifikat 
Detta är det enda scenariot som medför att en fristående ångpanna blir det mest lönsamma 
alternativet. Om dagens elpris ligger som grund så resulterar ett uteblivande av el-certifikaten 
att kraftvärmeverket blir olönsamt. Men så fort ett europeiskt elpris, lågt eller högt, införs så 
investeras det i en turbin.  
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Europeiskt elpris (högt) 
Lönsamheten i investeringen är självklart bättre då de infinner sig ett högt elpris. Det går att 
se i diagrammet ovan att ångpriset ligger under 50kr/MWh och att även om biobränslepriset 
ökar så ligger priset under 150kr/MWh. I dessa scenarion är till och med el-
certifikatsystemets inverkan liten och ångan skulle kunna säljas till ett väldigt 
konkurrenskraftigt pris. 

6.3 Spillvärmeleverans, Fall 3 
Resultatet från fall 3 visar på att det inte är lönsamt att investera i spillvärmeleverans från 
Höganäs eller etanolfabriken. Trots att dyr naturgas används i fjärrvärmesystemet är 
kostnaderna för investering i spillvärme för höga. Fjärrvärmeproduktionen blir därigenom 
oförändrad och samma fördelning som i referensfallet infinner sig. Känslighetsanalysen visar 
dock på att det i vissa scenarion finns möjlighet att investera i spillvärmeleverans från 
etanolfabriken.    

6.3.1 Utfall från känslighetsanalysen 
Från känslighetsanalysen kan ett fenomen ses att det som påverkar möjligheterna till en 
investering är ökade biobränslepriser och efterfrågan på värmen. I tabellen 6.6 nedan kan 
installerad effekt och energimängder för de scenarion som medför investering i spillvärme 
ses. För övriga scenarion där bränslepriset undersöks sker ingen investering. För samtliga 
scenarion där spillvärmen är representerad minskar skuggpriserna och den största 
förändringen sker vid scenariot ”EH, HG, HB, HEF”.  
 
Den nya spillvärmen används oftast som spets- och toppanlägning i nätet och fungerar som 
basproduktion under vintermånaderna enbart i ett fåtal av scenariona. Från resultatet går även 
att se att spillvärmeleveransen inte beror av elpriset och konkurrerar på så sätt inte med de 
kraftvärmeverk som finns i fjärrvärmenätet. Däremot ger de ökade biobränslepriserna höga 
produktionskostnader i det nya kraftvärmeverket på Turbingatan. För att sänka 
systemkostnaden ersätter MODEST därför värme från kraftvärmeverket med spillvärme.  
 
Tabell 6.6: Effekt samt mängd på spillvärmeleverans från etanolfabriken. 

Scenario MW GWh/år 

HEF 8 12 

HB 4 16 

HEF, HB 12 56 

EL, LG, HEF 2 4 

EL, LG, HEF, HB 10 43 

EL, LG, HB 1 6 

EH, HG, HEF 8 12 

EH, HG, HEF, HB 13 47 

EH, HG, HB 4 12 

Pris 100kr 4 18 

Pris 54kr 7 38 

 
För att kunna se fördelarna genom besparingar och inkomster som uppkommer vid en 
spillvärmeinstallation redovisas nedan den minskade systemkostnaden samt den sammanlagda 
summan för etanolfabrikens försäljning i ett diagram 6.8. Även om HEM skulle tjäna på att 
investera i spillvärme skulle den stora vinnaren i diagrammet vara etanolfabriken. Det bör 
dock tilläggas att inga produktionskostnader för etanolfabriken är medtagna samt att all 
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investering i spillvärmeinstallationen görs av HEM. Trots att resultatet på grund av detta är 
något missvisande så syns det att det finns stora ekonomiska fördelar med ett energikombinat.  
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Diagram 6.8: Ekonomiska fördelar med spillvärme från etanolprocessen. 

 
Nedan i diagrammet 6.9 ses hur koldioxidutsläppen förändras då möjligheten till spillvärme 
och ny elproduktion summeras. De lokala utsläppen minskar för alla scenarion där 
spillvärmeleveranser tas tillvara och för de övriga scenarion där ingen investering sker förblir 
utsläppen oförändrade. I och med energikombinatet tillkommer så sker en stor minskning av 
de globala koldioxidutsläppen. För att kunna se effekterna av enbart spillvärmen går det att 
jämföra de olika scenariona mot fall 2. Eftersom lokala utsläpp inte påverkas av elproduktion 
så sker ingen ökning av dessa utsläpp under denna jämförelse. Även om skillnaden är liten så 
sker en mindre ökning av globala koldioxidutsläpp under ett fåtal scenarion. För att ökningen 
skall vara noterbar måste dagens elpris ligga till grund samtidigt som biobränslepriset är högt. 
Det sker även en ökning då dagens elpris kombineras med ett lägre pris på spillvärmen.  
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Utsläpp av koldioxid
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Diagram 6.9: Koldioxidutsläpp för fall 3. 

 

6.3.2 Intressanta scenarion 
Hög efterfrågan på värme 
Efterfrågan är den som påverkar investeringsmöjligheterna i effekt av spillvärme mest. 
Effekten är hög samtidigt som energimängden är låg samt att driften sker under 
vintermånaderna gör detta scenario att spillvärmen används under spets- och topplast. 
 
Högt pris på gas 
Här ses nästan samma fenomen som när efterfrågan på värme i fjärrvärmenätet höjs. 
Tämligen hög installationseffekt men låga leveranser av värme vilket medför att spillvärmens 
största uppgift blir att ta bort höga driftkostnader från naturgaspannorna. Denna företeelse ses 
även om scenariona med högt respektive lågt pris på gas jämförs med varandra.  
 
Höga biobränslepriser 
Dessa scenarion medför att spillvärmeleveransen ökar i energimängd samtidigt som 
installationseffekten är relativt små. Värmen från etanolfabriken används flera månader under 
året och används som baslastanläggning där levererareffekten för spillvärme är 
maximalinstallerad. Detta inträffar eftersom spillvärmeanläggningen blir billigare att köra 
istället för både panna 4 och kraftvärmeverket på Turbingatan. Eftersom drifttiderna för 
kraftvärmeverket minskas produceras mindre el och de globala koldioxidutsläppen ökar. 
  
Förändring av spillvärmepriset 
Då spillvärmepriset sätts till 100kr minskar investeringsmöjligheterna och genererar enbart en 
besparing för HEM på ca 100kkr per år. Även om de lokala utsläppen minskas så ger det 
globala synsättet en ökning vilket beror på en minskad användning av det nya 
kraftvärmeverket. Leverans av spillvärme är konstant på en maximaleffekt på 3,6 MW från 
november fram till sista april. I juni används även spillvärmen för att hjälpa till att täcka 
effektbortfallet på grund av revision på P3 på Kristinehed. 
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Då priset sätts till 54kr sker driften likt ovan, priset och mängden energi som levereras ger 
HEM stora ekonomiska besparingar för fjärrvärmeproduktionen. Även de lokala utsläppen av 
koldioxid minskas med hälften jämfört med referensfallet. Det sker dock en minskning av 
värmeproduktionen från biobränslepannan 4 på Turbingatan med ca 26 % men även driften av 
biobränslekraftvärmeverket minskas vilket leder till ett ökat globalt koldioxidutsläpp. 

6.4 Ersättning för avfallspannorna 1 och 2, Fall 4 
I och med att avfallspannorna fasas ur fjärrvärmenätet kommer underlaget för 
spillvärmeleverans att öka och modellen väljer att investera i 25MW spillvärme. I diagrammet 
6.10 nedan ses att det finns stora möjligheter att ta till vara på värmen från etanolfabriken. 
Den anläggning som ökat sin drifttid mest är panna 4 på Turbingatan. Pannan är nu lönsam att 
köra i stort sätt för fullt ända fram till april och börjar efter sommaruppehållet att köras redan i 
oktober. Leveransen av spillvärme från Pilkington Floatglas har även den ökat för systemet i 
jämfört mot referensfallet och där den största ökningen ses under juni och december månad. 
Spillvärmen från Pilkington Floatglas används fortfarande som spets- och toppanläggning, 
medan spillvärmen från etanolfabriken används som baslastanläggning. 
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Diagram 6.10: Spillvärmefördelning då avfallspannorna tagits ur drift. 

  
Eftersom spillvärmen har en dyr rörligkostnad har skuggpriset ökat och medelvärdet av 
skuggpriset är 50 % högre än för referensfallet. Det inträffar trots detta negativa kostnader 
under juli, augusti och september då det finns ytterligare effekt kvar för 
avfallskraftvärmeverket. Systemkostnaden har även den höjts och ökningen är ca 15 000 kkr 
per år. 
  
De lokala koldioxidutsläppen har en svag ökning med 140 ton vilket visar på att HEM 
fortfarande är tvingade att använda fossila bränslen. Studeras istället de globala utsläppen sker 
en minskning med 125 000 ton. Den största delen av minskningen kan härledas till 
kraftvärmeverkets förlängda drifttid, och energikombinatets turbin. Den elproduktion som det 
nya avfallskraftvärmeverket bidrar med är ca 1200 MWh per år vilket skulle medföra samma 
mängd minskning av koldioxidutsläppen i ton.  
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Ej möjligt med spillvärme från etanolfabriken. 
Resultatet visar på att det finns möjlighet att investera i 4MW spillvärme från Höganäs. 
Värmen används under vintermånaderna och under juni månad och har stort sätt konstant 
maximaleffekt vid drift. Fjärrvärmenätet ökar även mottagningen av spillvärme från 
Pilkington Floatglas under detta scenario. Intressant att notera är att det nya 
avfallskraftvärmeverket med en effekt på 15 MW värme minskar driften av 
biobränslekraftverket. Det sker även en ökning av lokalt koldioxid med nästan 1400 ton 
mycket beroende att den ny installerade effekten i nätet är mindre än den som fasats ut. 
Globalt sker en minskning av koldioxiden med ca 12 600 ton vilket kan härledas till det nya 
avfallskraftvärmeverket. Nedan i diagrammet 6.11 ses hur fördelningen av 
fjärrvärmeproduktionen skulle bli om energikombinatet inte finns tillgängligt.  
 

Produktionsfördelning då ej energikombinatet finns tillgängligt
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Diagram 6.11: Fördelning under året utan energikombinatet.  

6.4.1 Utfall från känslighetsanalys 
Eftersom det inte sker någon elproduktion då spillvärme används i systemet har el-priset en 
stor inverkan i val av värmeleveransanläggning vilket känslighetsanalysen visar. Ett högre 
elpris gynnar investering i ett nytt kraftvärmeverk men elpriset räcker inte för att en 
gaskombianläggning blir lönsam. I diagrammet 6.12 nedan ses att spillvärme i stort sätt är 
lönsamt under alla analyserade scenarion förutom just då elpriset är högt. Även om det visar 
på en viss effektinstallation är denna så liten att installationskostnaderna för spillvärmen som 
antagits är för små. 
 
Vid de tillfällen som avfallskraftvärmeverket blir lönsamt att bygga används denna som 
baslastanläggning i nätet. Driften sker dock ej under sommarmånaderna juli augusti 
september. Spillvärmen från etanolfabriken används däremot för att hjälpa till under 
revisioner samt under vintermånaderna i de fall som kraftvärmeverket har en betydande roll. 
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Även den totala installerade effekten förändras under känslighetsanalysen där efterfrågan på 
fjärrvärme är det som påverkar mest. Det syns även att elpriset inte påverkar storleken av 
totala effekten. Det som minskar installationseffekten mest är då investeringspriset på 
spillvärme höjs, vilket ses för scenario ”Ej etanolfabrik” och ” Hög investeringskostnad”. 

Fördelning av nyinvestering
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Diagram 6.12: Nyinvestering i fjärrvärmeproduktion. 

 
De globala koldioxidutsläppen minskas även i detta fall mycket beroende på 
energikombinatet. I diagrammet 6.13 nedan ses även att avfallkraftvärmeverkets storlek har 
stor betydelse för hur mycket minskningen blir. Det går även att göra härledningen att höga 
europeiska elpriser medför att HEM har möjlighet att sänka de globala koldioxidutsläppen. 
Om de lokala utsläppen istället studeras ses en svag ökning då priset på gas är lågt medan 
höga gaspriser inte påverkar utsläppen. Det som ger en minskning av koldioxid är när 
efterfrågan höjs och den största minskning sker då denna kombineras med höga priser på 
biobränsle. De minsta utsläppen av lokala koldioxidutsläpp är 710ton per år och inträffar 
under scenariot ”EH, HG, 54kr”. 
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Diagram 6.13 Koldioxidutsläpp för fall 4. 

6.4.2 Intressanta scenarion  
Högt biobränslepris och hög efterfrågan på fjärrvärme 
Under detta scenario sker en maximal investering av spillvärme på 35MW. Utöver denna 
installation byggs ett litet avfallsverk som kan leverera 3 MW värme. Storleken för 
avfallsverket är dock för litet för att motsvara investeringskostnaden.  
 
Europeiskt elpris (högt) 
Det är under dessa scenarion som spillvärmen konkurreras ut av avfallsverket. Det finns dock 
ett scenario med hög efterfrågan på värme som medför att även spillvärme effekten får en 
rimlig storlek i förhållande till investeringskostnaden. Eftersom kraftvärmeverket byggs då 
höga elpriser råder kan även koldioxidutsläppen minskas globalt sätt.  
 
Europeiskt elpris (lågt) 
Under dessa scenarion har efterfrågan på värme en stor inverkan på om det skall bli lönsamt 
att investera i ett kraftvärmeverk. Under de scenarion som efterfrågan förblir den samma blir 
kraftvärmeverkets storlek för liten och motsvara inte de ansatta investeringskostnaderna. 
Spillvärmen visar sig dock lönsam under alla scenarion som lågt elpris råder. Effekten 
varierar mellan 15 till 20MW och drifttiderna sker under vintermånaderna samt under 
revisionen för P3 på Kristinehed. 
 
Europeiskt elpris (högt), spillvärmepris 100kr/54kr 
Eftersom det var först vid höga elpriser som spillvärmen blev utkonkurrerad gjordes en 
mindre analys över vad som skulle hända om spillvärmepriset sattes till ett lägre pris.  
 
Då priset sänks till 100kr blir effektstorleken för spillvärmen redan aktuellt och ett behov av 
10MW blir lönsamt. Avfallskraftvärmeverket är även det lönsamt och har en 
värmeproduktionseffekt på 20MW. Jämfört med grundscenariot påverkar nyinstallation 
driften av både kraftvärmeverket och P4 på Turbingatan samt Pilkington Floatglas leverans. 
Drifttiderna för dessa anläggningar minskar mest under höst och våren på grund av att nya 
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avfallskraftvärmeverket körs samt att spillvärme från etanoltillverkning fungerar som 
spetsanläggning.  
 
Då priset på spillvärme ytterligare sänks till 54 kr blir inte avfallskraftvärmeverket tillräckligt 
stort för att bli rimlig att investera i. Spillvärmen från etanolfabriken får genom dess låga 
rörliga kostnader en stabil drift under större delen av året men konkurrerar inte bort 
biobränslekraftverket på Turbingatan. 
 
Höga investeringskostnader för spillvärme. 
En ökning med 20 % av investeringskostnaderna leder till att spillvärmeeffekten minskas med 
24 %. Minskning av spillvärme ger utrymme för en ökad effektinstallation av avfallsverket 
men storleken är ej tillräcklig för att motsvara ansatta investeringskostnader. 
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7 Diskussion 
För att förklara och ge mer personliga kommentarer till resultatet diskuteras fenomen och 
tendenser i kommande kapitel.  

7.1 Metod 
Metoden som valts har visats sig ge bra resultat på efterfrågad information. Problemet med 
systemanalys har varit att när det blir lönsamt att investera i ett flertal olika anläggningar är 
det svårt att analysera och se konsekvenserna av resultatet som MODEST visar. 
Systemanalysen medför också att valet av rätt känslighetsanalys blir viktigt då det finns 
många faktorer som kan påverka resultatet. Det är därför viktigt att tänka igenom vad 
resultatet skall visa samt att en mindre test av ett fåtal känslighetsparametrar utförs innan val 
av slutliga parametrar för känslighetsanalysen. På grund av att det drog ut på tiden när 
grundmodellen skulle byggas upp blev tiden för val av känslighetsanalysparametrarna mindre. 
Några intressanta parametrar har under arbetets gång hittats samtidigt som vissa parametrar 
visats ha mindre påverkan på analysen.  
 
Systemgränserna för analysen av energikombinatet skulle kunna ökas och innefatta studie av 
vart i Sverige som en placering av energikombinatet skulle vara bäst lämpat. Hur inverkar 
faktorn att det redan idag finns naturgas framdraget till Halmstad? Skulle miljöpåverkan 
minskas ännu mer om energikombinatet etablerades i en annan kommun där andelen fossila 
bränslen i fjärrvärmeproduktionen är högre? Listan på frågor ökar snabbt då systemgränserna 
blir större men fokus måste ligga på vad för resultat som önskas. Systemgränserna måste 
därför ses som rimliga och kan ge bra svar på de frågor som ställs.  

7.2 Modellen 
Den modell som används i denna analys speglar verkligheten på ett trovärdigt sätt. Genom att 
använda produktionsdata istället för information om hur mycket värme som levererats 
underlättas modelluppbyggnaden av bland annat fjärrvärmenätets ackumulatortank samt 
nätets verkningsgrad. Men det finns även en nackdel i att använda sig av produktionsdata då 
det kan vara svårt att studera flaskhalsar som ger upphov till begränsningar av 
överföringskapacitet. Vissa korrigeringar av modellen bör dock göras bland annat en 
jämförelse av hur efterfrågan på värme sätt ut under tidigare år samt undersökning av hur 
fasta och rörliga kostnader skall fördelas. 

7.3 Resultat 
Det finns stora förutsättningar för att ett samarbete mellan en etanolfabrik och HEM skulle 
kunna bli lyckat. Genom att dela på investeringarna delas även riskerna mellan företagen och 
samarbetet blir på det sättet förmodligen bättre. Genom energikombinatet finns det även stora 
miljöfördelar. Även om de lokala koldioxidutsläppen kan minskas så sker den största 
förändringen genom att andelen förnybar el ökar. 
 
Det är svårt att få fram exakta kostnader och priser för investering och driftkostnader för ett 
energikombinat och resultaten bör därför tolkas utifrån detta faktum. Med detta menas att 
fokus bör ligga på att se att investeringen är lönsam och att möjligheterna att spara både 
pengar och på miljön finns i ett samarbete. För att kunna se effekterna av resultatet valdes 
därför att ha kvar anläggningar som körs under sin minimallast. Detta skall visa vilka 
anläggningar som konkurrerar med varandra samt underlätta för fortsatta studier av till 
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exempel känslighetsanalyser.  Nedan följer en mer ingående diskussion av de fyra analyserade 
fallen. 

7.3.1 Referensfallet, Fall 1 
De planerade investeringarna som HEM tänkt göra i fjärrvärmenätet kommer att användas 
fullt ut.  Det finns till och med tendenser som visar att det kan finnas en effektbrist i nätet 
under vintern. Detta faktum stärks eftersom höjningen av värmebehovet i nätet sker 
momentant vilket medför att redan efter halva simuleringstiden inträffar den last som 
resultaten visar. Jämfört med den verkliga produktionen under 2005 visar optimeringen att när 
kommande investeringar är klara kan HEM utan större problem tillgodose Halmstad med 
fjärrvärme på ett både miljömässigt och ekonomiskt sätt. 
 
Eftersom antagandet gjordes att spetsningen till Viking Malt AB ersätts helt med naturgas då 
revisionen på det nya kraftvärmeverket inträffar sker möjligtvis onödiga utsläpp av koldioxid. 
Dessa skulle kunna reduceras genom att biobränslepanna 4 istället kopplas in mot Viking 
Malt AB under revisionen. Däremot finns det inte möjlighet att bli helt oberoende av fossila 
bränslen då effekttoppar i nätet kräver att naturgaspannorna körs. De kraftiga topparna i nätet 
medför att investeringar i anläggningar som skall kunna klara av detta på ett miljövänligt och 
ekonomiskt sätt anses vara otroligt. Ett av alternativen för att lösa detta problem kan dock 
vara att försöka minska topplasterna i nätet genom till exempel energieffektivisering eller 
ytterligare en ackumulatortank. Även säsonglagring av hetvatten kan vara ett alternativ då 
systemet har låga kostnader på sommaren men höga på vintern. 
 
Skuggpriserna visar negativa kostnader under sommaren vilket ofta är fallet då avfallseldning 
finns med i fjärrvärmenätet. HEM skulle alltså kunna minska sin systemkostnad genom att 
öka värmeleveransen under sommaren vilket kan genomföras om rätt kunder ansluts till nätet. 
Kunderna bör ha ett behov som inte beror av temperaturen och som helst har sin maxlast 
under sommaren. Dessa laster skulle exempelvis vara värmedriven komfortkyla, utomhusbad 
eller vissa industriprocesser. 
 
Ett intressant fenomen som uppkommer under känslighetsanalysen är att under scenariot med 
höga elpriser blir det mer lönsamt att köra det nya biobränslekraftverket. Detta skulle peka att 
produktionskostnaden för biobränslekraftvärmeverket skulle var mindre än avfallspannan 
vilket också konstateras genom av att P5 på Turbingatan går på maximaleffekt då elpriset är 
100öre/kWh. Däremot blir avfallspannans driftkostnader billigare då ett pris på 50öre/kWh 
råder. Därför ses detta som ett icke troligt driftscenario eftersom kostnaderna för start och 
stopp av dessa två anläggningar troligtvis skulle överstiga den intjänade vinsten. 

7.3.2 Energikombinat, Fall 2 
Fördelarna med att investera i ett energikombinat skulle gynna båda parter. HEM skulle få en 
inkomstkälla genom försäljning av processånga och el. Samtidigt skulle etanolfabriken få 
tillgång till billig processånga till sin fabrik och samtidigt minska sina investeringskostnader. 
Det låga priset på ånga skulle minska produktionskostnaderna för etanolen och därigenom 
skulle biodrivmedel kunna säljas till lägre kostnader än vad en fristående etanoltillverkning 
skulle kunna göra. 
 
Ytterligare en faktor som inte får glömmas bort i denna fallstudie är vilka miljöfördelar den 
ökade elproduktionen bidrar med. Genom att sätta in elproduktionen i det globala 
energisystemet ger det stora reduktioner av växthusgaser motsvarande 120 000ton.  
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Elproduktionen är även förnybar och följer där igenom svenska politiska mål om 
elproduktion. 
 
En viktig del för energikombinatets lönsamhet är investeringskostnaderna. Även om resultatet 
från känslighetsanalysen visar på att det inte sker någon större förändring av brytpunkten för 
ångpannan så finns det andra faktorer som medför högre risker då investeringskostnaden blir 
hög. Därför skulle en fördelning av dessa kostnader mellan HEM och ett framtida 
etanolföretag vara en god lösning. Uppdelningen av investeringen medför att riskerna fördelas 
vilket också medför ett långsiktigt samarbete underlättas. 
 
Det ända hotet som finns mot ett energikombinat är om elpriset eller systemet med el-
certifikat försvinner. Detta skall ses som väldig otroligt då el-certifikatsystem nyligen 
förlängts.  
 
Känslighetsanalysen visar även på att i vissa scenarion byggs både en ångpanna och ett 
kraftvärmeverk. Därför borde det vara ännu mer intressant för HEM att vid ett samarbete 
undersöka möjligheterna att öka effekten i energikombinatets kraftvärmeverk ytterligare. 
HEM skulle då kunna öka elproduktionen ännu mer samtidigt som förhållandevis billig 
fjärrvärme skulle kunna produceras. Frågan som återstår är dock hur spillvärmen från 
etanolfabriken påverkar detta scenario. I fall 3 ges aldrig denna möjlighet då kraftvärmeverket 
är begränsat till 60MW. Detta medför att spillvärme enbart konkurrerar med ångpanna där 
ingen elproduktion sker. 

7.3.3 Spillvärmeleverans, Fall 3 
Med utgångspunkt från diskussion av referensfallet torde det tyckas var ekonomiskt 
försvarbart att investera i spillvärmeleverans till fjärrvärmenätet. Problemet är att behovet är 
koncentrerat till vintermånaderna och effekten som behövs är tämligen stor. Spillvärmen 
behöver därför kunna regleras snabbt och under sommaren helt uteslutas. För att kunna klara 
av denna snabba reglering och uteslutande leverans på sommaren kommer förmodligen en 
ackumulatortank samt ett extra kylsystem vid etanolfabriken behövas. Detta skulle öka 
investeringskostnaderna och optimeringen av modellen skulle därför få ett annat resultat. Det 
kan också finnas svårigheter att motivera etanolfabriken att hjälpa till med investeringen i 
spillvärme om inte HEM kan garantera att en viss mängd värme köps under året. Resultatet 
från känslighetsanalysen visar trots allt på att det är just stora investeringar och små mängder 
värme som gynnar HEM. Ett alternativ skulle vara att HEM står helt för investeringen medan 
ett lägre pris på spillvärmen sätts. Alternativen är många och det är svårt att ge svar på vilka 
som är bäst. Fokus i detta examensarbete läggs därför på att det finns ekonomiska fördelar för 
både HEM och etanolföretaget då spillvärmen tas tillvara. 
 
Det finns dock vissa saker som talar emot en investering av spillvärme. Till exempel i det 
scenario som spillvärmen ersätter biobränslen i fjärvärmeproduktionen på grund av höga 
biobränslepriser. Biobränslepriset borde indirekt påverka priset på spillvärme då 
etanolprocessen använder sig av just biobränslen. Även när efterfrågan på värme i nätet ökar 
sker inga större leveranser i förhållande till installerad effekt. Faktum är att det inte investeras 
i spillvärme i grundscenariot för fall 3 vilket måste ses som det största argumentet mot 
spillvärmeleverans. Däremot kan priset på spillvärmen anses som väldigt högt vilket även kan 
ses under känslighetsanalysen då fördelningen av de ekonomiska fördelarna delas upp mellan 
HEM och etanolfabriken. 
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Priset på spillvärmen har därför en viktig roll för hur leveransen används och hur de 
ekonomiska fördelarna delas. Ett lägre pris medför självklart att flera anläggningar i 
nuvarande nätet trängs undan. Även om scenariot med 54kr/MWh skulle medföra stora 
besparingar för HEM är det svårt att se detta som troligt driftförhållande. Många nya 
anläggningar tvingas ur systemet samtidigt som etanolfabriken minskar sina inkomster per 
MWh. Då en eventuell rörlig produktionskostnad för spillvärmen tas med borde detta starkt 
påverka etanolfabrikens vinst från försäljningen. Därför borde pris och rörliga kostnader för 
spillvärmen undersöka mer noggrant då dessa starkt påverkar resultatet. Det krävs därför ett 
ingående samarbete för att både etanolfabriken och HEM skall kunna komma fram till den 
optimala lösningen. 
 
De miljöfördelar som beskrivs kan till största del hänvisas till den ökade produktion av 
förnybar el. Även om koldioxidutsläppen minskas genom att spillvärme utnyttjas torde det 
finnas bättre lösningar för lösa HEM:s mål om en minskad miljöpåverkan. 
Energieffektivisering samt ackumulatortankar som reglerar topplasterna kan vara några 
alternativ. 

7.3.4 Ersättning för avfallspannorna 1 och 2, Fall 4 
I detta fall blir det intressant med spillvärmeleveranser då den får en högre utnyttjandegrad. 
På grund av spillvärmens låga investeringskostnad så blir den en konkurrent till att bygga ett 
nytt avfallskraftvärmeverk. I och med att den totala investeringskostnaden minskas blir även 
de övriga ekonomiska riskerna mindre. Problemet med spillvärmen är att ingen elproduktion 
sker vilket gör att så fort ett högt europeiskt elpris infinner sig blir det mer lönsamt att 
investera i ett nytt avfallskraftvärmeverk. Torts det höga elpriset så är bränslepriset för en 
gaskombianläggning för högt för att kunna konkurrerar med spillvärmen och 
avfallskraftvärmeverket. 
 
Som tidigare nämnts så kan spillvärmepriset anses vara högt satt vilket medför att spillvärmen 
inte används som baslastanläggning. I de scenario som lägre pris antas fås därför en jämn drift 
av spillvärmen samtidigt som systemkostnaden minskar. Ett högt pris gynnar självklart 
etanolfabriken och ännu en gång visas fördelarna med ett gott samarbete om de ekonomiska 
fördelarna delas jämt. Problemet för HEM blir dock att trots ett högt pris på spillvärme blir 
det alternativ billigare än att investera i ett nytt avfallseldat kraftvärmeverk. 
 
I det scenario där det analyserats hur HEM skulle kunna klara sig utan etanolfabriken ses att 
behovet av spillvärme finns. Trots att denna spillvärme har näst intill dubbla 
investeringskostnaden väljer modellen att investera 4 MW från Höganäs. För basproduktion 
investeras i ett avfallskraftvärmeverk vilket måste anses som en mycket trolig utveckling. 
Även på grund av att de pannor som tagits ur drift använder sig av avfall talar också för 
avfallskraftvärmeverk. Intressant att notera är att den nya sammanlagda effektinstallationen är 
mindre än grundscenariot men mängden värme och el som levereras ökar. Trots detta så höjs 
skuggpriserna under scenariot då naturgaspannorna fortfarande står för den yttersta spets- och 
topplasten. Under sommaren finns däremot stora negativa kostnader vilket talar för att ett ökat 
värmebehov under sommaren minskar HEM:s systemkostnad. 
 
Det som skulle tala emot en spillvärmeleverans är möjligheten till att minska de globala 
koldioxidutsläppen. Detta bör inte läggas för stor vikt vid då spillvärmeleveransen ökar 
lönsamheten i energikombinatet. Ett eventuellt uteblivande av spillvärmen medför att 
kombinatet får sämre ekonomiska förutsättningar vilket i sin tur kan leda till att 
energikombinatet etableras någon annan stans i Sverige. Därför bör mer fokus ligga på att för 
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de flesta scenariona minskas både de lokala och globala koldioxidutsläppen vid en 
spillvärmeleverans. 

 



 

 48 

8 Slutsatser 

Utifrån resultatet och diskussion sammanfattas analysen av Halmstad Energi och Miljös 
fjärrvärmenät och följs av rekommendationer och slutsatser. 

8.1 Metod 
Metoden som används ger svar på de frågor som ställts. Rekommendationen blir att inte för 
tidigt bestämma vilka parametrar som skall användas i känslighetsanalysen. Även 
systemgränserna där Europa ses som ett system är tillräckliga för att kunna dra slutsatser 
angående miljöpåverkan. En utvidgning av gränserna ger för komplexa och tidkrävande 
problem som inte hjälper HEM i deras kommande planer för fjärrvärmeproduktion. 

8.2 Modellen 
Modellen som byggts upp i MODEST har fungerat bra men det stora antalet noder gör det 
svårt att sätta sig in i modellen. Modellen kan ändå ses som ett bra verktyg för fortsatta 
undersöka av hur olika investeringsförslag påverkar fjärrvärmeproduktionen. Det är dock 
svårt att analysera hur driften under året skall ske då det är svårt att ställa in minlasterna samt 
start- och stopkostnader för produktionsanläggningarna. Slutsatsen blir att modellen först och 
främst skall användas för att undersöka hur fjärrvärmeproduktionen påverkas av kommande 
planeringar och förutsättningar. 

8.3 Resultat 
Halmstad Energi och Miljös fjärrvärmesystem har visat sig var bra planerat inför de 
kommande 5 åren. De nya investeringarna av produktionseffekt samt optimering av nätet 
minskar användningen av fossila bränslen i nätet. Det kommer dock inom en snar framtid 
finnas ett behov av en anläggning för att minska kostnaderna för spetslaster. Lösningen till 
detta skulle kunna vara energieffektivisering eller att ytterligare en ackumulatortank byggs då 
lasttopparna är väldigt stora i nätet. Detta eftersom topparna är mycket kraftiga och inträffar 
enbart under ett fåtal dagar per år. 
 
Energikombinatet måste ses som en mycket lönsam investering för båda inblandade parter. 
Genom kombinatet kommer HEM att kunna öka sin produktion av förnybar el men också få 
tillgång till spillvärme då effektbrist i nätet kommer att uppstå. Att delta i ett energikombinat 
visar även HEM deras vilja att förbättra miljön genom förnyelsebar elkraft samt en ökade 
tillverkning av biodrivmedel. Därför rekommenderas HEM att aktivt utveckla möjligheterna 
att lokalisera ett energikombinat i kommunen trots att idag har svårt att ta tillvara på 
spillvärmen. 
 
Även om spillvärme fallet visar på att HEM skulle ha någon större nytta av leveransen måste 
ändå slutsatsen bli att fortsatta studier kan medför att resultatet ändras. Spillvärmen måste ses 
som en del i energikombinatet och värme måste prissättas utifrån detta. Rekommendation blir 
att fortsätta undersöka vilket pris på spillvärmen som skulle kunna vara optimalt för båda 
parter. Spillvärmen skulle bli mycket mer aktuell för HEM om den i större utsträckning kan 
användas för att täcka höga effekttoppar i nätet. Därför borde installationen av spillvärme 
kompletteras med bland annat en ackumulatortank. Detta skulle även kunna minska HEM:s 
utsläpp av koldioxid. 
 
Vid en urfasning av avfallspannorna 1 och 2 blir spillvärmen mycket intressant och kan ses 
som ett alternativ till ett avfallskraftvärmeverk. Även om höjda elpriser leder till en ökad 
lönsamhet för ett avfallskraftvärmeverk så kan ett lägre pris på spillvärmen ge utrymme för en 
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spillvärmeleverans. Eftersom spillvärmen även påverkar etanolproduktionspriset måste den 
ses som det bästa alternativet för att tillgodose efterfrågan på fjärrvärme i Halmstad. Även om 
ett nytt avfallskraftvärmeverk medför minskade globala koldioxidutsläpp måste fokus vara på 
energikombinatets fördelar. En eventuell investering i ett nytt kraftvärmeverk missgynnar 
energikombinatet vilket kan medför att etableringen uteblir. Slutsatsen blir att spillvärmen 
måste tas tillvara för att öka lönsamheten i energikombinatet. 
 
I fall då investeringen i ett energikombinat uteblir är det mest lönsamt att ett nytt 
avfallskraftvärmeverk byggs. Det finns även utrymme för att kunna ta tillvara spillvärm från 
Höganäs.  
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9 Fortsatt arbete  
För att underlätta det fortsatta arbetet då denna första studie av bland annat energikombinat 
är gjorda följer här nedan några rekommendationer tillfortsatt arbeter.  

9.1 Modellen 
Även om alla produktionsanläggningar inte finns med i modellen utgör dessa inga problem då 
framtidsscenarion studeras. De förbättringar som bör göras i modellen är en studie av hur 
rörliga och fasta kostnader skall fördelas. Detta eftersom de fasta kostnaderna i MODEST 
betalas oavsett om anläggningen används eller ej vilket medför att driftordningen inte 
påverkas av denna faktor. För att ytterligare förbättra modellen bör fjärrvärmelasten 
normalårsjusteras. 

9.2 Resultat 
Denna studie har visats att Halmstad Energi och Miljö kan ha stor nytta av ett 
energikombinat. Därför blir rekommendationen att fortsätta undersöka och utreda 
möjligheterna att etablera en etanoltillverkning i Halmstad. Även om spillvärmeleverans inte 
är optimalt för HEM i dagsläget så kommer elproduktionen ändå att göra kombinatet 
intressant. Det som skulle behövas utredas mer är en ingående analys av hur etanolprocess 
fungerar och vilka förbättringar som går att göra. Till detta behövs ett fortsatt 
systemperspektiv där etanoltillverkning, elproduktion samt fjärrvärmeleverans studeras för att 
få ut bästa möjliga verkningsgrad. Utifrån detta skulle även kostnader för spillvärmen kunna 
tas fram vilket medför att en mer detaljerad undersökning skulle kunna göras. 

9.3 MODEST 
MODEST anses vara ett kraftfullt och flexibelt program som klarar av att analysera komplexa 
energisystem. I stortsätt kan näst intill alla energisystem byggas upp och det är bara fantasin 
och tiden som sätter gränserna. Som alla andra program krävs det att MODEST utvecklas. För 
MODEST ligger svagheten i att det är lätt att göra småfel vid uppbyggnad av modellerna 
samtidigt som det är svårt att få en överskådlig bild över resultatet. Felen blir svåra att 
upptäcka för en tämligen oerfaren användare och blir väldigt tidsödande att rätta till. Nedan 
följer några personliga förslag på förbättringar som skulle kunna göras i MODEST. 
 

• En grafisk översikt över noder och energiflöden, där inmatade värden lätt går att 
avläsas. Detta skulle underlätta felsökning. 

• Möjligheten till att köra flera olika känslighetsanalyser/scenarion samtidigt. Vid 
inmatning av grunddata bör flera värden på till exempel bränslepris kunna anges 
som sedan hänvisas till ett speciellt scenario. Detta skulle spara mycket tid och 
underlätta att ta fram en bra känslighetsanalys. 

• Slutligen skulle ett bättre hjälpavsnitt/användarinstruktioner vara efterlängtat.    
 
Den största begränsningen i MODEST jag har upplevt var att startkostnader inte går att 
beskrivas då driftfördelningen under året analyseras. För att kunna beskriva dessa funktioner i 
MODEST krävs heltalsprogrammering. Detta ska också ställas i förhållande till den ökade 
mängden indata som krävs och vad som modellen skall beskriva. Personligen låter 
heltalsprogrammering som ett tidkrävande arbete som kan kosta mycket pengar att utveckla. 
Då MODEST inte är ett kommersiellt datorprogram kan det därför bli svårt att bekostad 
denna uppgradering och därför rekommenderas att störst arbete läggs på ovanstående punkter.    
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Bilaga 1 Kvotfördelning av el-certifikat 
 

Beräkningsår Kvot i% 
2003 7,40% 

2004 8,10% 

2005 10,40% 

2006 12,60% 

2007 15,10% 

2008 16,30% 

2009 17,00% 

2010 17,90% 

 
 

-- 

2011 15,60% 

2012 16,10% 

2013 8,90% 

2014 9,40% 

2015 9,70% 

2016 11,10% 

2017 11,10% 

2018 11,10% 

2019 11,20% 

2020 11,20% 

 
 

-- 

2021 11,30% 

2022 10,60% 

2023 9,40% 

2024 9,00% 

2025 8,30% 

2026 7,50% 

2027 6,70% 

2028 5,90% 

2029 5,00% 

2030 4,20% 

 



 

 

Bilaga 2 Halmstad fjärrvärmenät och produktionsanläggningar.  
 

 
 

Produktionsanläggningar 
1. Bäckagård 
2. Flygstaden 
3. Vapnöhöjden 
4. Turbingatan 
5. Östergård 
6. Kristinehed 
7. Pilkington Floatglas AB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 

 

Bilaga 3  Fördelning av verkligproduktion samt MODEST-
optimeringen. 
 

Produktionsfördelning för Halmstad Energi och Miljö
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Bilaga 4 Nodschema för energikombinat. 
 

 



 

 

Bilaga 5 Kulvertdragning 
 

 
 



 

 

Bilaga 6 Tidsindelning i MODEST 

 
Säsong Tidsperiod Timmar Dagar 

juni    

 mån - fre    06-22 336 21 

 mån - fre    22-06 168 21 

 lör,sön,helg 06-22 144 9 

 lör,sön,helg 22-06 72 9 

juli    

 mån - fre    06-22 368 23 

 mån - fre    22-06 184 23 

 lör,sön,helg 06-22 128 8 

 lör,sön,helg 22-06 64 8 

aug    

 mån - fre    06-22 336 21 

 mån - fre    22-06 168 21 

 lör,sön,helg 06-22 160 10 

 lör,sön,helg 22-06 80 10 

sep    

 mån - fre    06-22 352 22 

 mån - fre    22-06 176 22 

 lör,sön,helg 06-22 128 8 

 lör,sön,helg 22-06 64 8 

okt    

 mån - fre    06-22 352 22 

 mån - fre    22-06 176 22 

 lör,sön,helg 06-22 144 9 

 lör,sön,helg 22-06 72 9 

nov    

 mån - fre    06-07 20 20 

 mån - fre    07-08 20 20 

 mån - fre    08-16 160 20 

 mån - fre    16-22 120 20 

 mån - fre    22-06 160 20 

 lör,sön,helg 06-22 144 9 

 lör,sön,helg 22-06 72 9 

 toppdygn     06-07 1 1 

 toppdygn     07-08 1 1 

 toppdygn     08-16 8 1 

 toppdygn     16-22 6 1 

 toppdygn     22-06 8 1 

dec    

 mån - fre    06-07 21 21 

 mån - fre    07-08 21 21 

 mån - fre    08-16 168 21 

 mån - fre    16-22 126 21 

 mån - fre    22-06 168 21 

 lör,sön,helg 06-22 144 9 

 lör,sön,helg 22-06 72 9 

 toppdygn     06-07 1 1 

 toppdygn     07-08 1 1 

 toppdygn     08-16 8 1 

 toppdygn     16-22 6 1 

 toppdygn     22-06 8 1 

 

Säsong Tidsperioder Timmar Dagar 

jan    

 mån - fre    06-07 20 20 

 mån - fre    07-08 20 20 

 mån - fre    08-16 160 20 

 mån - fre    16-22 120 20 

 mån - fre    22-06 160 20 

 lör,sön,helg 06-22 160 10 

 lör,sön,helg 22-06 80 10 

 toppdygn     06-07 1 1 

 toppdygn     07-08 1 1 

 toppdygn     08-16 8 1 

 toppdygn     16-22 6 1 

 toppdygn     22-06 8 1 

feb    

 mån - fre    06-07 19 19 

 mån - fre    07-08 19 19 

 mån - fre    08-16 152 19 

 mån - fre    16-22 114 19 

 mån - fre    22-06 152 19 

 lör,sön,helg 06-22 128 8 

 lör,sön,helg 22-06 64 8 

 toppdygn     06-07 1 1 

 toppdygn     07-08 1 1 

 toppdygn     08-16 8 1 

 toppdygn     16-22 6 1 

 toppdygn     22-06 8 1 

mars    

 mån - fre    06-07 21 21 

 mån - fre    07-08 21 21 

 mån - fre    08-16 168 21 

 mån - fre    16-22 126 21 

 mån - fre    22-06 168 21 

 lör,sön,helg 06-22 144 9 

 lör,sön,helg 22-06 72 9 

 toppdygn     06-07 1 1 

 toppdygn     07-08 1 1 

 toppdygn     08-16 8 1 

 toppdygn     16-22 6 1 

 toppdygn     22-06 8 1 

april    

 mån - fre    06-22 320 20 

 mån - fre    22-06 160 20 

 lör,sön,helg 06-22 160 10 

 lör,sön,helg 22-06 80 10 

maj    

 mån - fre    06-22 304 19 

 mån - fre    22-06 152 19 

 lör,sön,helg 06-22 192 12 

 lör,sön,helg 22-06 96 12 

 



 

 

 

Bilaga 7  Jämförelse mellan verkligproduktion och last i modell. 
Jämförelse mellan verklighet och modell
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Bilaga 8 Nodbeskrivning 
 
Nod Namn  Beskrivning 
BI Biobränsle Stratnod för biobränsle. 
AV Avfall Startnod för avfallsbränsle. 
NA Naturgas Startnod för naturgas. 
EO Eo1 Startnod för Eldningsolja klass 1. 
SP Spillvärme Starnod för värmeleverans från Pilkington Floatglas AB 
KA Kristinehed P1 Omvandlignsnod panna 1 Kristinehed, avfall till hetvatten. 
KB Kristinehed P2 Omvandlignsnod panna 2 Kristinehed, avfall till hetvatten. 
KC Kristinehed P3 Omvandlignsnod panna 3 Kristinehed, avfall till ånga. 
TA Turbingatan P1 Omvandlingsnod panna 1 Turbingatan, naturgas till hetvatten. 
TB Turbingatan P2 Omvandlingsnod panna 2 Turbingatan, naturgas till hetvatten. 
TC Turbingatan P3 Omvandlingsnod panna 3 Turbingatan, naturgas till hetvatten. 
TD Turbingatan P4 Omvandlingsnod panna 4 Turbingatan, biobränsle till hetvatten. 
BA Bäckagård P1 Omvandlingsnod panna 1 Bäckagård, olja till hetvatten. 
BB Bäckagård P2 Omvandlingsnod panna 2 Bäckagård, olja till hetvatten. 
BC Bäckagård P3 Omvandlingsnod panna 3 Bäckagård, biobränsle till hetvatten. 
BD Bäckagård P4 Omvandlingsnod panna 4 Bäckagård, biobränsle till hetvatten. 
OA Östergård P1 Omvandlingsnod panna 1 Östergård, olja till hetvatten. 
OB Östergård P2 Omvandlingsnod panna 2 Östergård, olja till hetvatten. 
VN Västra nätet Sammankoppling av värmeleveransen från Bäckagård. 
ON Östra nätet Sammankoppling av produktionsanläggningar i östranätet. 
VL Västra Last Lastnod för Västra nätet 
OL Östra Last Lastnod för Östra nätet 
KD RGK Omvandlingsnod för panna 1 Kristinehed rökgaskondensering. 
KE RGK Omvandlingsnod för panna 2 Kristinehed rökgaskondensering. 
TE RGK Omvandlingsnod för panna 4 Turbingatan rökgaskondensering 
KF Turbin Omvandlingsnod för panna 3 Kristinehed, utvinning av el 
EN El-nät Sammankoppling av elproduktionen. 
VM Viking Malt AB Lastnod för Viking Malt AB 
TG Turbingatan P5 Omvandlignsnod panna 5 Turbingatan, biobränsle till ånga. 
TH Turbin Omvandlignsnod för panna 5 Turbingatan, utvinning av el. 
TI Mellannod Underlättar modelleringen i MODEST 
ES Elförsäljning Spillnod för elförsäljning 
EM Mellannod Möjliggör att ånga kan bli spillvärme. 
VT Mellannod Strypning av hetvatten från panna 3 Turbingatan till Viking Malt 
VU Mellannod Strypning av hetvatten från panna 5 Turbingatan till Viking Malt 
IN Industri Startnod för hetavgaser 
EB Avgaspanna Omvandlingsnod för avgaspanna, avgaser till ånga.  
AN Ångnät Sammankoppling av ångproduktion 
EP Etanolfabrik Omvandllingsnod för etanolfabriken, biobränsle till ånga 
EF Etanolfabrik Lastnod för ånga till etanolfabriken. 
EA Energikombinat Omvandlingsnod kraftvärmeverk, biobränsle till ånga och el. 
EV Etanolfabrik Startnod för spillvärm från etanolfabriken 
HN Höganäs Startnod för spillvärme från Höganäs 
KN Nytt KVV Omvandlingsnod för nytt KVV, avfall till ånga och el 
TN Ny GKK Omvandlingsnod för ny GKK, naturgas till ånga och el. 



 

 

Bilaga 8 Känslighetsanalys 
 



 

 

Bilaga 9 Kompletterande lista över prisuppskattning.  
 
  
Baspriset gäller för en komplett pannanläggning och omfattar följande huvudutrustning: 
 
       o       CFB-panna 
       o       Förbränningsluftsystem 
       o       Rökgassystem fram till och med skorsten inklusive elfilter 
       o       Inmatning av bränsle från och med dagsilos 
       o       Bränslesystem och startbrännare för Eo5 
       o       SNCR ammoniakinsprutning 
       o       Sandinmatning inklusive silo 
       o       Bottenaskhantering inklusive silo 
       o       Flygaskhantering inklusive silo 
       o       Matarvattensystem (pumpar, tank och HT-förvärmare) 
       o       Murning och isolering 
       o       Komplett instrumentering, elektrifiering och automation 
       o       Emissionsmätsystem (CEMS) 
       o       Ventiler 
       o       Pannhusets stålstruktur samt tak-och väggbeklädnad 
       o       Pannhusventilation 
       o       Travers 
       o       Plattformar, trappor och hiss 
       o       Komplett montage och driftsättning 
       o       Provdrift 
       o       Dokumentation 
       o       Instruktion och utbildning 
 
       Ej inkluderat: 
 
       o        Markarbeten 
       o        Fundament och andra betongarbeten 
       o        Yttre biobränslehantering 
       o        SCR-katalysator 
       o        Rökgaskondensering 
       o        Ångturbin/generator 
 
(Moqvist, 2007) 



 

 

 Bilaga 10 Utveckling av svenska elpriset på Nordpool 
 

Prisutveckling på el i Sverige
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Poly. (Elpris 1998)

 
(Nordpool, 2006)



 

 

 

Bilaga 11 Bränslepriser 
 

 
(Rönnqvist, 2006 ; Bergenhem, 2006)



 

 

 

Bilaga 12 Anläggningsdata 
 

 
(Rönnqvist, 2006 ; Bergenhem, 2006)



 

 

 
Bilaga 13 Nodschema 
  
 

 



 

 



 

 



 

 

 


