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Sammanfattning
Som ett led i att minska växthuseffekten och den globala uppvärmningen gäller det att minska
utsläppen av koldioxid. En stor del av den koldioxid som släpps ut inom energisektorn
kommer från elproduktion i kolkondenskraftverk. Dessa utsläpp kan minskas genom
utbyggnad av kraftvärme, det vill säga samtidig produktion av värme och el. Ett sätt att göra
det är att komplettera befintliga, småskaliga värmeverk med elproduktion via en
produktionsintegrerad ORC-krets (Organisk Rankinecykel). Syftet med den här studien är att
ge en uppfattning om de tekniska och ekonomiska förutsättningarna, vid installation av en
produktionsintegrerad ORC-krets. Syftet är också att jämföra dessa förutsättningar med
förutsättningarna vid installation av den alternativa flashtekniken.

En Organisk Rankinecykel (ORC) fungerar som en konventionell Rankinecykel
(ångkraftcykel), med en ångturbin och generator som genererar el. Skillnaden är att
arbetsmediet i kretsen är organiskt, istället för vatten. Exempel på arbetsmedier är olika
freoner, köldmedier, ammoniak och kolväten. Vilket arbetsmedium som väljs är beroende av
temperaturer och flöden.

Studien har baserats på ett typiskt fjärrvärmesystem av storleken 20 MW, med en
biobränslepanna på 10 MW, en rökgaskondensor med storleken 20 % av biobränslepannans
effekt samt en oljespetspanna för att täcka resterande behov.

Tre systemkoncept har studerats.
Lastintegrerad ORC: Är det traditionella inkopplingssättet av ORC-enheter (kondensdrift),
där den i det här fallet ansluts som en vanlig fjärrvärmekund. Nackdelen med detta koncept, är
att en stor mängd värme försvinner till omgivningen via ORC-enhetens kylning.

Produktionsintegrerad ORC: Tanken här är att ORC-enheten installeras direkt efter systemets
panna. Restvärmen från ORC-enheten matas sedan tillbaka till systemet och kan användas
som betald fjärrvärme istället för att kylas bort.

Flashtekniken: I detta koncept produceras vattenånga från hetvatten i en ånggenerator. Ångan
går sedan genom en enkel ångturbin med generator och el genereras. Efter turbinen används
ångan till att värma vattnet till fjärrvärmenätet.

Studien har visat att lastintegrerad ORC genererar en förlust varje år och är ett koncept som
inte är lönsamt. Produktionsintegrerad ORC och flashtekniken genererar båda en vinst varje
år. Flashtekniken är dock mer lönsamt, främst för att verkningsgraden är aningen högre
jämfört med ORC. Vidare verkar flashtekniken ha lägre investeringskostnader då
komponenterna är färre och enklare. Detta ger en indikerande pay-off tid mellan 8 och 12 år
för ORC, respektive mellan 5 och 9 år för flashtekniken.



Abstract
A part of reducing the increased greenhouse effect is to reduce emissions of carbon dioxide.
Much of the carbon dioxide emitted by the energy sector comes from electricity produced in
condensing power plants. These emissions can be reduced by the development of
cogeneration, i.e. simultaneous production of heat and electricity. One way to do this is to
complement the existing, small-scale heat plants with electricity production via a production
integrated ORC (Organic Rankine Cycle). The purpose of this study is to give an idea of the
technical and economical conditions, when installing a production integrated ORC. The
purpose is also to compare these conditions with the conditions for the alternative flash
technology.

An Organic Rankine Cycle (ORC) works as a conventional Rankine Cycle (steam powered
cycle), with a steam turbine and generator that generates electricity. The difference is that the
fluid in the circuit is organic, instead of water. Examples of organic fluids are CFCs,
refrigerants, ammonia and hydrocarbons. Which fluid is chosen depends on the temperatures
and flows.

The study was based on a typical district heating systems of size 20 MW, with a biomass fired
boiler of 10 MW, a flue gas condenser with size 20% of the biomass fired boiler power tip
and an oil boiler to meet remaining needs.

Three system concepts were studied.
Load integrated ORC: Is the traditional way of connecting ORC units (condensation mode), in
this case it is connected as an ordinary district heating customers. The downside of this
concept is that a large amount of heat is lost to the atmosphere, via the ORC device cooling
system.

Production integrated ORC: The idea here is that the ORC unit is installed directly after the
boiler. Residual heat from the ORC unit is then fed back into the system and can be used as
paid heat in the district heating system, instead of cooling it off.

Flash Technology: In this concept steam is produced from hot water in a steam generator. The
steam then goes through a steam turbine and generates electricity. After the turbine, the steam
is used to heat the water for the district heating system.

The study has shown that the load integrated ORC generates a loss each year and is a concept
which is, under the assumptions being made, not profitable. Production integrated ORC and
flash technology both generates a profit every year. Flash technology is more profitable,
primarily for the efficiency is slightly higher compared to the ORC. Further, flash technology
seems to have lower investment costs because the components are fewer and simpler. This
gives an indicated pay-off time between eight and 12 years for ORC, and between five and
nine years of Flash technology.



Begrepp

Värmeverk – Anläggning som enbart producerar värme, exempelvis fjärrvärme.

Kolkondenskraftverk – Fossileldad anläggning som enbart producerar el.

Kraftvärmeverk – Anläggning som producerar både värme och el.

Ångpanna – Aggregat som producerar vattenånga.

Hetvattenpanna – Aggregat som producerar hett vatten.

Rankinecykel – Ångkraftcykel.

ORC – Organisk Rankinecykel. Som ångkraftcykel men ett organiskt medium används istället
för vatten.

Rökgaskondensor – Aggregat som utvinner värme ur vattenångan i rökgaserna.

Baslast – Grundläggande belastning.

Spetslast – Toppbelastning.

Alfavärde – Förhållandet mellan producerad eleffekt och producerad värmeeffekt.= ä
Totalverkningsgrad – Förhållandet mellan total producerad effekt och tillfört bränsle.= äö ä
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
I dagens läge där utsläppen av växthusgaser leder till klimatförändringar, är det av allra högsta
vikt att minska dessa utsläpp. Miljövårdsberedningen (2007) konstaterar följande:

 Den globala medeltemperaturen har höjts med drygt 0,7°C under de senaste
150 åren och den stiger för närvarande med knappt 0,2° C per årtionde.

 Det mesta av den globala uppvärmningen som har ägt rum under senare
hälften av 1900-talet beror mycket sannolikt på en ökad växthuseffekt orsakad
av människans utsläpp av växthusgaser.

EU har beslutat om en minskning vad gäller utsläpp av växthusgaser med 20 % till år 2020,
jämfört med 1990 års nivåer (Miljövårdsberedningen, 2008). Till år 2020 har EU även satt ett
mål att 20 % av energianvändningen inom EU ska komma från förnybara energikällor
(Energimyndigheten, 2009a). För att detta ska bli verklighet måste alla länder bidra med ökad
användning av förnybara energikällor och minskade utsläpp av växthusgaser.

En stor del av de utsläpp som sker från energisektorn kommer från elproduktion i
kolkondenskraftverk. För att minska användningen av dessa kraftverk och deras utsläpp
används förnybara energikällor som exempelvis vattenkraft, vindkraft och solenergi för att
producera el. Ett annat alternativ är biobränsleeldade kraftvärmeverk, där det produceras både
el och fjärrvärme. Biobränslen anses vara neutrala när det handlar om koldioxidutsläpp. Detta
grundar sig i att biobränslen tar upp den mängd koldioxid som släpps ut vid förbränningen
under den tid de växer. Elen produceras oftast genom att ånga framställs i en ångpanna och
går genom en ångturbin som driver en generator. Efter turbinen tillvaratas värmen och skickas
ut på fjärrvärmenätet.

I mindre fjärrvärmenät finns det idag ofta biobränsleeldade värmeverk med hetvattenpannor,
som enbart producerar fjärrvärme. För att då kunna konvertera dessa till kraftvärmeverk krävs
någon form av modifiering.

Den traditionella kraftvärmen med en ångturbin klarar inte av låga temperaturer, då
vattenångan blir fuktig vid expansionen i turbinen. Risken för erosion och korrosion i turbinen
ökar då betydligt. För att komma ifrån problemen med fuktig ånga kan ett annat medium än
vatten användas och då handlar det oftast om ett organiskt medium. Dessa blir inte fuktiga vid
expansionen och har en lägre förångningstemperatur än vatten. (Goldschmidt, 1994).
Processen kallas då organisk Rankinecykel (ORC).

Den traditionella användningen av ORC-enheter är främst inriktad mot lastintegrering
(kondensdrift), det vill säga att den värme som inte åtgår till elproduktionen kyls bort mot
omgivningen och går förlorad. Med produktionsintegrerad ORC går ingen värme förlorad,
utan all värme nyttiggörs. Konceptet produktionsintegrerad ORC var aktuellt i en studie av
Barbara Goldschmidt redan 1994, men den studien inriktade sig på nybyggnation av hela
kraftvärmeverk.

Genom att ansluta en kompletterande produktionsintegrerad ORC-krets till mindre
biobränsleeldade värmeverk, kan elproduktion erhållas samtidigt som anläggningens
totalverkningsgrad kan ökas.
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1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att ge en uppfattning om tekniska och ekonomiska förutsättningar
för elproduktion i befintliga, småskaliga hetvattencentraler, via komplettering av en
produktionsintegrerad ORC-krets (organisk Rankinecykel). Spillvärmen från ORC-kretsen
matas sedan ut på fjärrvärmenätet. Vidare är syftet att jämföra förutsättningarna för ORC-
tekniken med förutsättningar för den alternativa flashtekniken.

1.3 Avgränsningar och antaganden
Småskaliga hetvattencentraler definieras i denna studie som ett fjärrvärmesystem av storlek
upp till 30 MW.

Studien baseras på ett typiskt fjärrvärmessystem av storleken 20 MW med en fastbränsleledad
biobränslepanna av storleken 10 MW, en rökgaskondensor med storleken 20 % av biopannans
effekt och en oljespetspanna för att täcka resterande behov. Detta system används som
referenssystem.

Studien bygger på att det är befintliga anläggningar som ska kompletteras för elproduktion.
Dessa ska klara av att leverera trycket 16 bar(g).

Hänsyn till slitage av ORC-anläggningen tas inte.

Flashtekniken studeras inte ingående.

I studien görs ett antal antaganden, dessa visas i tabell 1. Antagandena förklaras närmare i den
löpande texten.

Tabell 1. Antaganden som görs i studien.
Antaganden

Bränslepris olja 800 kr/MWh
Bränslepris bio 200 kr/MWh
Elpris 400 kr/MWh
Elcertifikatpris 310 kr/MWh
Eleffekt brutto, ORC 500 kW
Alfavärde ORC 10,0%
Intern elanvändning ORC 10,0%
Eleffekt brutto, flash 500 kW
Alfavärde flash 12,5%
Intern elanvändning flash 10,0%
Underhållskostnad 100 000 kr/år
Verkningsgrad biobränslepanna 87,5%
Verkningsgrad oljespetspanna 87,5%
Verkningsgrad rökgaskondensor 100,0%

1.4 Metod
Först gjordes en litteraturstudie för att inhämta information om de olika teknikerna samt
allmänt om värmeproduktion och kraftvärme. Informationen har hämtats från redan
publicerade rapporter och publikationer inom området. Materialet har främst hittats via
sökningar på internet, men även på bibliotek och via telefonkontakt med berörda personer.
Därefter utvärderades informationen från litteraturstudien och fiktiva beräkningar utfördes för
tre olika koncept.

Beräkningar av kostnader, intäkter och lönsamhet har gjorts i Excel.
Vid framtagning av varaktighetsdiagram har ett av FVB egenutvecklat Excel-verktyg använts.
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2 Teori

2.1 Värmeproduktion
Vid enbart produktion av värme i värmeverk används oftast ett hetvattensystem. I det
systemet finns det en hetvattenpanna som producerar hett vatten. Det heta vattnet värmeväxlas
sedan mot fjärrvärmenätet, innan det går tillbaka in i pannan. I figur 1 finns en skiss över hur
det kan se ut. Det finns även de anläggningar där hetvattnet går direkt ut på fjärrvärmenätet,
utan att först värmeväxlas.

Hetvattenpannor i sådana anläggningar är ofta konstruerade för ett arbetstryck på 16 bar(g),
vilket skulle kunna ge en vattentemperatur upp mot 200°C. Vid normal drift körs pannorna på
betydligt lägre tryck, 6-8 bar(g), då vattentemperaturen endast behöver ligga runt 100°C
(Avfall Sverige, 2007). I Sverige finns det ca 40 fjärrvärmenät med förbränningsanläggningar
utan kraftvärme i storlek 3,5–7,5 MW (total värmeproduktion ca 0,65 TWh) och ca 65
fjärrvärmenät i intervallet 7,5–30 MW (total värmeproduktion ca 2,35 TWh) (Svensk
Fjärrvärme, 2010).

Figur 1. Schematisk bild över ett konventionellt värmeverk.

2.2 Kraftvärme
Med termen kraftvärme avses kombinerad produktion av kraft och värme från samma
energikälla, där kraft vanligtvis avser el. Fördelen med kraftvärme jämfört med separat
produktion av värme och el, är att energiinnehållet i bränslet tas tillvara på ett bättre sätt. I
kraftvärme används värmen från elproduktionen till exempelvis fjärrvärme, medan den vid
kondenskraft bara kyls bort. Figur 2 illustrerar hur förlusterna skiljer sig mellan kombinerad
produktion och separat produktion av el och värme. Vid kraftvärme ligger verkningsgraden,
nyttiggjord energi i förhållande till tillfört bränsle, mellan 70 och 90 procent medan den vid
kondenskraft ligger mellan 35 och 40 procent (IVA, 2003).



11

Figur 2. Jämförelse av förluster mellan kraftvärme och separat el och värmeproduktion (Fritt efter Alakangas &
Flyktman, 2001).

2.3 ORC – Organisk Rankinecykel

2.3.1 ORC-tekniken
En organisk Rankinecykel (ORC) fungerar i princip på samma sätt som en vanlig
Rankinecykel (ångkraftprocess med vatten som arbetsmedium). Komponenterna som används
är samma som för den vanliga Rankinecykeln, det vill säga en förångare (1), en turbin (2)
med generator, en kondensor (3) och en matarpump (4), se figur 3. Det som skiljer cyklerna åt
är att ORC-processen använder sig av ett organiskt arbetsmedium, som har högre densitet och
lägre förångningstemperatur än vatten. I diagram 1 visas processen i ett termodynamiskt
diagram. Tack vare den låga förångningstemperaturen kan ORC-processen ta tillvara på
energi från lågvärdig värme med en bättre verkningsgrad jämfört med en ångkraftprocess. En
kompaktare turbin, som tar mindre utrymme, kan också användas då arbetsmediet är
kompaktare på grund av en högre densitet. Dock krävs det större värmeväxlarytor i kondensor
och förångare, då det organiska arbetsmediet har sämre värmeöverföringsförmåga än
vattenånga (Goldschmidt, 1994).

I förångaren övergår det organiska mediet från vätskeform till gasform. När mediet passerar
turbinen expanderar det och trycket sjunker.  Mediet kondenseras sedan i kondensorn innan
det går vidare till matarpumpen som höjer trycket och skickar det vidare till förångaren.
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Figur 3. Schematisk skiss av ORC-process.

Diagram 1. Termodynamiskt diagram av ORC-process (Fritt efter Barber-Nichols, 2010).

2.3.2 Arbetsmedium
Till skillnad från en ångkraftcykel används alltså ett organiskt arbetsmedium i ORC-
processer. Valet av arbetsmedium beror av värmekällans temperatur, då arbetsmediets
kokpunkt ungefär bör stämma överens med värmekällans temperatur. I diagram 2 visas ett
antal olika arbetsmedier och dess förångningstemperaturer. De fysikaliska egenskaper som det
strävas efter för att få det så idealt som möjligt är; låg specifik volym, låg viskositet och
ytspänning, hög termisk konduktivitet, lämplig termisk stabilitet, icke korrosiv, icke giftig
samt kompatibel med maskinmaterial och smörjoljor. Några termodynamiska egenskaper som
önskas är hög ångbildningsentalpi och låg specifik värmekapacitet. (Asp m.fl., 2008).
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Diagram 2. T-S diagram för några olika arbetsmedier av typen kolväten (Fritt efter Asp m.fl., 2008).

Förr användes freoner av CFC-typ som arbetsmedium. CFC står för klor-flour-kol-förening.
Nackdelen med dessa freoner är att om de kommer ut i luften bidrar de till växthuseffekten,
samt att de bidrar till nedbrytningen av ozonlagret. Sedan den 1 januari 2000 är användningen
av CFC-föreningar förbjuden. Som ersättning för CFC kan HFC-föreningar användas. HFC
står för väte-flour-kol-förening, som också är en freon. Till skillnad från CFC bidrar HFC inte
till att bryta ner ozonlagret, dock bidrar de till växthuseffekten. Andra medier som används är
ammoniak, olika köldmedier samt kolväten som exempelvis Butan och Pentan.

2.3.3 För- och nackdelar
De främsta fördelarna med en ORC-krets är (Hansson m.fl., 2007; Goldschmidt, 2007):

 ORC-enheten är sluten – låg arbetsmedieförlust, inget system motsvarande
vattenreningsanläggning krävs och inga utsläpp av växthusgaser.

 ORC-turbinen är långsamgående – direktdriven generator och låg mekanisk
belastning.

 Det organiska mediet är mer kompakt än vattenånga. Detta gör att turbinen
kan byggas mer kompakt, vilket ger en låg periferihastighet och att storleken
minskar.

 Arbetsmediet är fritt från fukt, vilket minimerar risken för erosionsskador på
turbinen.

 Hög tillgänglighet och låga driftskostnader.
 Ljudnivån är låg bland annat på grund av det låga varvtalet.

Några nackdelar kan vara, att vissa arbetsmedier påverkar växthuseffekten vid eventuella
läckage och att alfavärdet är mycket lågt, mindre än 15 % beroende på temperatur och flöde.
Dessutom kan den interna elförbrukningen vara relativt hög, beroende på kombinationen av
temperatur, flöde och effekt.
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2.3.4 Teknikens utveckling
Under 1960-talet utvecklades ORC-tekniken för att kunna producera el på otillgängliga
platser där det tidigare inte fanns el, exempelvis öknar och arktiska områden. På dessa platser
fanns det oftast inte heller spillvärme, utan anläggningarna drevs av gasol eller liknande
bränslen. Det var det minimala underhållet och dess driftsäkerhet som var de främsta skälen
till att ORC-anläggningar valdes. Senare under oljekrisen på 1970-talet blev tekniken aktuell
på nytt då det gällde att vara sparsam och ta tillvara på energin. Anläggningarna som då
började byggas drevs med jordvärme eller spillvärme från industrier. Runt 1980 var intresset
för ORC-tekniken som allra störst, då det förväntades att elpriset skulle öka kraftigt. När det
visade sig att ökningen inte blev så kraftig, sjönk intresset och många företag övergav aktivt
området. Många av dessa företag övergick istället till att vara passiva och invänta att elpriset
skulle stiga eller att tekniken skulle utvecklas och bli lönsam. (Goldschmidt, 1994).

Under 2000-talet uppstod ett förnyat intresse för ORC-tekniken ute i Europa. Det riktades då
främst mot ORC-teknik i biobränsleeldade kraftvärmeverk via hetoljekrets. Sedan 1999 har
ett sjuttiotal biobränslebaserade ORC-kraftvärmeverk via hetoljekrets tagits i bruk, främst i
Österrike och Tyskland (Hansson m.fl., 2008). Under senare delen av 2000-talet har i Sverige
ORC-tekniken främst använts för att ta tillvara på spillvärme från industrier. Där ligger
företaget Opcon i framkant med sin modulbaserade Powerbox. Under 2008 installerades deras
första modul på kraftvärmeverket i Eskilstuna som en demonstrationsanläggning
(lastintegrerad). Under 2009 installerades den första kommersiella anläggningen vid Stora
Ensos massabruk i Skutskär och sedan ytterligare en vid massabruket Munksjö Aspa Bruk
(Process Nordic, 2010). I figur 4 och 5 visas hur en Opcon Powerbox ser ut innanför skalet.

Figur 4. Opcon Powerbox utan skal. Här den anläggning som levererades till Stora Enso i Skutskär
(Norrköpings Tidningar, 2010).

Figur 5. Opcon Powerbox utan skal. Här installationen vid Munksjö Aspa Bruk (Opcon, 2010).



15

2.4 Elcertifikat
Den 1 maj 2003 införde Sverige elcertifikatsystemet. Det är ett system som ska främja
investeringar i elproduktion från förnybara energikällor och torv och därmed minska
utsläppen av växthusgaser (Energimyndigheten, 2009a). Systemet grundar sig på att
elproducenter som producerar el från förnybara energikällor och torv får ett (1) elcertifikat av
staten per producerad MWh. Samtidigt är det lagstadgat, att elleverantörer och vissa
elanvändare är kvotpliktiga, det vill säga att de måste köpa en viss mängd elcertifikat i
förhållande till antalet MWh el som de säljer eller använder. Detta leder till att
elproducenterna kan sälja både elen och certifikaten, vilket gör att det blir mer lönsamt att
producera förnybar el (Energimyndigheten, 2009d). Elcertifikaten har en stor betydelse för
utbyggnaden av förnybar elproduktion. År 2005 gjorde Svensk Fjärrvärme och Svenska
Bioenergiföreningen en enkätstudie på 70 olika anläggningar, både tillkommande och
befintliga kraftvärmeanläggningar. Av dessa 70 svarade 63 % att elcertifikatsystemet haft en
helt avgörande betydelse för deras beslut om utökad elproduktion (Svensk Fjärrvärme &
Svensk Biogasförening, 2005).

Inom elcertifikatsystemet finns det några begränsningar. Den maximala tid som en anläggning
får elcertifikat är 15 år och som längst fram till 2030, därefter anses det att den bör vara
självbärande och att det är lönsamt att producera förnybar el även utan elcertifikaten.
Anläggningar som togs i drift innan elcertifikatsystemet startades 2003 kan få certifikat fram
till 2012. Målet var från början att elproduktionen från förnybara energikällor och torv skulle
öka med 10 TWh från 2002 års nivåer fram till år 2010. Allt eftersom har detta mål ändrats
och 2009 bestämde riksdagen att målet ska vara 25 TWh till år 2020 (Energimyndigheten,
2009a).

I diagram 3 visas medelspotprisets utveckling för elcertifikat från 2003 till 2009. Det visar att
priset har dubblerats sedan införandet 2003. Medelspotpriset för perioden 2009-04-12 till
2010-04-12 var 313,47 kr/MWh (Svenska Kraftnät, 2010). Priset för elcertifikat som kommer
att användas vid beräkningar i rapporten sätts till 310 kr/MWh.

Diagram 3. Utvecklingen av medelspotpriset för elcertifikat från 2003 till 2009 (Energimyndigheten, 2009c).
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2.5 Elpris
Elpriset bestäms i dagsläget av handeln på den nordiska elbörsen, Nord Pool. Där ingår alla
nordiska länder utom Island. Priset där varierar ständigt och beror på många olika faktorer,
exempelvis efterfrågan, vattenståndet i dammar och älvar, produktionskapaciteten i
kärnkraftverken samt bränslepriser (Energimyndigheten, 2009c).

Diagram 4 visar årsmedelvärden för spotpriset mellan 1996 och 2009. Medelvärdet under
2008-2009 var 401,72 kr/MWh (Nord Pool Spot, 2010). Elpriset som används vid
beräkningar i rapporten sätts till 400 kr/MWh.

Diagram 4. Utvecklingen av årsmedelspotpriset för el från 1996 till 2009 (Nord Pool Spot, 2010).

2.6 Bränslepriser
Även bränslepriser är något som varierar med bland annat efterfrågan och tillgång. I tabell 2
visas medelpriset under 2009 för några biobränslen. Det pris för biobränsle som används vid
beräkningar i rapporten sätts till 200 kr/MWh.

Tabell 2. Medelvärde av bränslepriser för olika biobränslen under 2009 (Energimyndigheten 2010).
Bränsle kr/MWh
Förädlade trädbränslen:
(briketter & pellets)
Värmeverk 298
Skogsflis:
Industri 176
Värmeverk 181
Biprodukter:
Industri 172
Värmeverk 170
Returträ:
Värmeverk 78

Eldningsolja fås, liksom bensin, vid förädling av råolja. Priset på råolja är något som kan
variera väldigt mycket från dag till dag. Under 2008 steg exempelvis priset under våren till en
toppnotering på 147 US dollar per fat i juli, för att sedan sjunka kraftigt och vid årsskiftet
landa på ca 40 US dollar per fat (Energimyndigheten, 2009c). Dessa variationer beror delvis
på tillgång och efterfrågan, men en väldigt viktig faktor är hur konflikterna med länderna i
Mellanöstern ser ut, då de är väldigt stora oljeproducenter. Priset för eldningsolja är kopplat
till priset på råolja och varierar därefter. Under 2009 låg medelpriset på eldningsolja strax
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under 800 kr/MWh inkl. skatter (SCB, 2010). Vid beräkningar i rapporten har priset 800
kr/MWh inkl. skatter använts.

2.7 Kraftvärmebeskattning
Bränslebeskattningen i Sverige sker i huvudsak genom energi-, koldioxid- och svavelskatt. I
januari 2004 antogs nyare och gynnsammare skatteregler för kraftvärmeproduktion. Dessa
regler innebär att skatten på bränslen för värmeproduktion i kraftvärmeverk likställs med den
inom industrin. Inom industrin betalas ingen energiskatt på fossila bränslen och endast 21 %
av koldioxidskatten vid värmeproduktion. Alla bränslen som används fördelas proportionellt
mot andelen producerad el respektive värme. Biobränslen är sedan tidigare befriade från både
energi- och koldioxidskatt. Elproduktionen i Sverige är i de flesta fall befriad från både
energi- och koldioxidskatt oavsett vilket bränsle som används (Energimyndigheten, 2009b;
Björnberg, 2006). I tabell 3 visas hur de olika skatterna är fördelade på bränslen och
användning. Vid beräkningar i rapporten tas ingen hänsyn till kraftvärmebeskattningen, då
den är svår att applicera. Till följd av detta kan resultatet av vissa beräkningar bli något höga.

Tabell 3. Beskattning av bränslen för värme och kraftvärme (Björnberg, 2006).

Kraftvärme från
fossila bränslen

Kraftvärme från
biobränsle (inkl.
industriavfall)

Värmeverk
(exkl. biobränsle)

Värme
0 % energiskatt
21 % koldioxidskatt

0 % energiskatt
0 % koldioxidskatt

100 % energiskatt
100 % koldioxidskatt

El
0 % energiskatt
0 % koldioxidskatt

0 % energiskatt
0 % koldioxidskatt

-
-

2.8 Energisektorns miljöpåverkan
Jämfört med andra europeiska länder står energisektorn i Sverige för en relativt liten del av de
totala utsläppen av växthusgaser, men de är inte betydelselösa. Att utsläppen av koldioxid
inom energisektorn i Sverige är relativt låga beror till största delen på att vattenkraft och
kärnkraft står för majoriteten av den producerade elektriciteten (Energimyndigheten, 2006).
Resterande delar av detta kapitel är baserade på samma källa.

2.8.1 Utsläpp i Sverige
Under normala år (nederbörd och temperatur) sker utsläppen av koldioxid från den svenska
el- och värmeproduktionen nästan till 100 % i anläggningar anslutna till fjärrvärmenäten.
Beroende på temperatur och vattennivåer i magasin varierar produktionen av kondenskraft
från år till år. Även oförutsedda driftstopp i anläggningar kan bidra till utsläppsvariationer
mellan åren.

I diagram 5 visas hur utsläppen av växthusgaser från el och värmeproduktionssektorn har
varierat mellan 1990 och 2004. Den högsta noteringen var 1996 då utsläppen var knappt 12
miljoner ton. Detta reflekterar att 1996 var ett väldigt torrt år med låg produktion i
vattenkraftverken. För att kompensera vattenkraften fick fossileldade kondenskraftverk
användas, vilket resulterade i ökade utsläpp. Motsvarande var 2000 ett väldigt vattenrikt år
och vattenkraften kunde gå för högtryck.
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Dagram 5. Utsläpp av växthusgaser från el- och värmeproduktionssektorn i Sverige, 1990-2004, 1 000 ton
(Energimyndigheten, 2006).

Biobränsleanvändningen inom fjärrvärmesektorn har ökat kraftigt sedan början på 1900-talet.
Samtidigt har användningen av kol och olja kraftigt minskat, visar den historiska
utvecklingen. Detta åskådliggörs i diagram 6, där mängden utsläppt koldioxid per levererad
kilowattimme värme visas. Förklaringen ligger dels i bränslepriserna, men framförallt i
energi- och koldioxidskatternas införande. Införandet av koldioxidskatten 1991 tillsammans
med energiskatten har varit betydande faktorer i den svenska miljö- och klimatpolitiken.

Diagram 6. Specifika utsläpp av koldioxid från produktion av fjärrvärme (Energimyndigheten, 2006).
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2.9 Varaktighet och värmebehov
Värmebehovet i ett fjärrvärmesystem varierar med utomhustemperaturen under året, till
exempel är det högre på vintern än på sommaren. För att kunna bygga lämpliga
produktionsanläggningar är det viktigt att veta hur ofta en viss effektnivå överskrids. För att
åskådliggöra det och hur värmebehovet varierar under året brukar ett varaktighetsdiagram
användas. Diagrammet visar systemets belastning där de inträffade effekterna har sorterats
efter storlek. Den totala värmemängd som måste produceras motsvaras av ytan under kurvan.
(Frederiksen & Werner, 1993)

I ett fjärrvärmesystem används oftast flera olika typer av produktionsanläggningar för att
tillgodose värmebehovet. Kombinationen av spets- och baslastanläggningar för att få så låg
total produktionskostnad som möjligt är en anledning till detta. Som baslastanläggningar
brukar anläggningar med höga fasta kostnader och låga rörliga kostnader användas,
exempelvis biobränslepannor. Anläggningar med låga fasta kostnader och höga rörliga
kostnader, exempelvis oljepannor, brukar användas för spetslastproduktion. En annan
anledning till att det används olika typer av produktionsanläggningar är att de pannor som
används som baslast ofta har en sämre svarstid. Det innebär att de får svårt att möta snabba
och tillfälliga variationer av värmebehovet (Frederiksen & Werner, 1993). Ytterligare en
anledning är att baslastpannorna oftast har en begränsad minimieffekt. Detta gör att på
sommaren när värmebehovet sjunker under den effekten, behövs en kompletterande
anläggning.

Diagram 7 visar ett typiskt varaktighetsdiagram för ett system av storleken 20 MW. I ett
sådant system är det vanligt med en fastbränsleeldad biobränslepanna på 10 MW som
baslastanläggning, samt en oljepanna för spetslasten och då effekten hamnar under
biobränslepannans minimieffekt. Verkningsgraden för biobränslepannor och oljespetspannor
ligger ofta mellan 85-90 %. Vanligt är också att biobränslepannor har rökgaskondensor för att
ta till vara på värme från rökgaserna. Rökgaskondensorns effekt brukar ligga på ca 20 % av
biobränslepannans effekt och har en verkningsgrad strax under 100 %. (Lehtmets, 2010). I
rapporten används verkningsgraderna 87,5 och 100 %.

Diagram 7. Typiskt varaktighetsdiagram för ett fjärrvärmesystem av storleken 20 MW.
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3 Systemkoncept
En av grundidéerna för dessa systemkoncept är att de ska vara enkla att installera i befintliga
småskaliga värmeverk. Inga ombyggnationer av pannorna är tänkta. Vidare är en förutsättning
att pannorna är konstruerade för trycket 16 bar(g) och kan köras med det utan större
modifieringar.

3.1 Lastintegrerad ORC
Detta koncept är inte aktuellt i denna studie, då spillvärmen från ORC-enheten avsätts till
omgivningen och inte matas ut på fjärrvärmenätet. Konceptet tas med ändå för att få en
jämförelse med det traditionella användningssättet för ORC.

Här har en ORC-enhet med levererad eleffekt på 500 kW (brutto) använts. För en ORC-enhet
med en eleffekt runt 500 kW ligger alfavärdet på 7-12 %, beroende på temperaturer och
flöden (Lundström, 2010). Alfavärdet har satts till 10 %. Den interna elanvändningen varierar
mellan 20-100 kW beroende på temperatur, flöden och bruttoeffekt (Lundström, 2010). I
rapporten sätts den interna elanvändningen till 10 % av bruttoeffekten.

3.1.1 Systemlösning
Traditionellt har användningen av ORC-anläggningar varit för att ta tillvara på energi från
lågvärdig spillvärme. Skulle den principen appliceras på ett värmeverk blir ORC-enheten som
en slutanvändare, detta visas schematiskt i figur 6. Fördelarna med detta är att installationen
blir relativt enkel, då enheten kopplas in som vilken vanlig användare som helst, pannan
behöver inte klara trycket 16 bar(g) och att drifttiden inte är beroende av värmebehovet.
Nackdelen blir att den värme som kyls bort i ORC-enhetens kondensor inte tas tillvara på,
utan den går förlorad och totalverkningsgraden blir då relativt låg. Detta illustreras i figur 7.

Figur 6. Schematisk bild av hetvattencentral med lastintegrerad ORC.
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Figur 7. Förluster vid lastintegrerad ORC.

3.1.2 Opcon Powerbox i Eskilstuna
Under 2008 togs Opcons första Powerbox i drift vid kraftvärmeverket i Eskilstuna. Där är
Powerboxen lastintegrerad. Skillnaden mellan den installationen och det koncept som har
studerats i denna rapport, är att i fallet Eskilstuna handlar det redan om ett kraftvärmeverk
från början. Där installerades en Powerbox i kraftvärmeverket, som redan innan hade
elproduktion via en ångturbin. Då kan extra el produceras när det finns tillgänglig spillvärme,
exempelvis på sommaren när värmebehovet är lågt men elproduktionen i ångturbinen är hög.

Anläggningen i Eskilstuna producerar maximalt 500 kWel (brutto). Tyvärr är inte
förhållandena optimala, då tillgången på kylvatten är för låg. Den ligger under hälften av vad
som är optimalt för en Powerbox. Sedan är drifttiden kort, inte längre än 2 000-2 700 timmar
per år. Detta beror på att anläggningen blir svårreglerad då den styrs av en kombination av
priserna på el, värme, flis och sopor (Eriksson, 2009).

3.1.3 Värmebehov vid maximal drifttid
Vid installation av en lastintegrerad ORC-enhet i ett system av den typ som används som
referens ökar värmebehovet betydligt. Hur mycket större det blir är beroende på producerad
eleffekt, alfavärde och drifttid. Med 500 kW eleffekt (brutto), ett alfavärde på 10 % och
drifttid hela året, det vill säga 8 760 timmar, blir det ökade värmebehovet enligt ekvation (3)
43,8 GWh per år. Detta visas i diagram 8 som den streckade ytan. Höjden på den streckade
ytan motsvarar den värmeeffekt som ORC-enheten kräver enligt ekvation (2), 5 MW. Det som
händer i diagram 8 är att kurvan flyttas vertikalt uppåt lika mycket som ORC-enhetens
värmelast, jämfört med diagram 7 för referenssystemet. Den streckade rektangeln visar hur
stor del av värmemängden som åtgår till elproduktionen.Ö ä = ä ∗ (1)ä = ( )ä (2)Ö ä = ( )ä ∗ (3)
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Diagram 8. Varaktighetsdiagram efter installation av en lastintegrerad ORC-enhet vid maximal drifttid. Ytan för
ORC-enheten visar hur mycket värme som åtgår till elproduktionen.

3.1.4 Värmebehov vid optimerad drifttid
För att minska användningen av olja kan drifttiden kortas ner. Studeras diagram 8 kan det
utläsas att oljespetspannan går ca 4 000 timmar när ORC-enheten går på fullast hela året.
Genom att endast köra ORC-enheten de övriga 4 760 timmarna kan den ökade
oljeanvändningen undvikas, se diagram 9. Med 500 kW eleffekt (brutto), ett alfavärde på 10
% och drifttid 4 760 timmar blir det ökade värmebehovet enligt ekvation (3) bara 23,8 GWh
större per år. Dessutom består denna ökning endast av biobränsle, vilket är betydligt billigare
än olja. Den streckade rektangeln visar hur stor del av värmemängden som åtgår till
elproduktionen.

Diagram 9. Varaktighetsdiagram efter installation av en lastintegrerad ORC-enhet vid optimerad drifttid. Ytan
för ORC-enheten visar hur mycket värme som åtgår till elproduktionen.
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3.2 Produktionsintegrerad ORC
Den traditionella användningen av ORC-anläggningar inriktar sig mot lågvärdig spillvärme.
Då detta koncept bygger på att temperaturen uppgår till 180-190°C finns det i dagsläget ingen
sådan färdigutvecklad produkt på marknaden. Det svenska företaget Opcon, med sin produkt
Powerbox som bygger på ORC-tekniken, kan använda sig av temperaturer upp till 150°C
(Lundström, 2010).

I detta koncept har antagandet gjorts att det finns en färdig produkt som klarar av de höga
temperaturerna. Vidare har vissa tekniska data som gäller för befintliga ORC-enheter antagits
gälla även för ORC-enheterna i detta koncept.

Här har en ORC-enhet med levererad eleffekt på 500 kW (brutto), ett alfavärde på 10 % och
intern elanvändning på 10 % antagits.

3.2.1 Systemlösning
I figur 8 visas hur en systemlösning kan se ut. Siffrorna nedan beskriver händelseförloppet i
figur 8. Figur 9 visar förlusterna vid produktionsintegrerad ORC.

1. Temperaturen på hetvattnet höjs till 180-190°C.
2. Efter pannan delas vattenflödet så att optimalt flöde går genom ORC-kretsens

förångare. Hur stort det flödet är, beror på hur mycket värme som krävs för
elproduktionen och temperaturerna före och efter förångaren.

3. Resterande del av vattenflödet går genom en shuntventil som ser till att temperaturen
på vattnet som går in i den efterföljande värmeväxlaren blir rätt, ca 95°C.

4. I ORC-kretsens kondensor används delar av det returvatten som är på väg tillbaka in i
pannan. Detta vatten går genom kondensorn och värms upp till ungefär samma
temperatur (95°C) som det vatten som kommer ut från förångaren och shuntventilen.

5. Flödena från förångaren, shuntventilen och kondensorn går sedan ihop innan
värmeväxlaren mot fjärrvärmenätet.

Figur 8. Schematisk systembild av hetvattencentral med produktionsintegrerad ORC-krets.
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Figur 9. Förluster vid produktionsintegrerad ORC.

3.2.2 Värmebehov vid maximal drifttid
Efter installation av en produktionsintegrerad ORC-enhet, i ett system av den typ som
används som referens, blir systemets värmebehov aningen större, då ORC-enheten kräver en
viss del värme till elproduktionen. Skillnaden mellan lastintegrering och
produktionsintegrering är att här kan restvärmen och värmen från kylningen tas tillvara och
användas som betald fjärrvärme.

Hur stor värmeeffekt som behövs för fullastdrift bestäms av ORC-enhetens alfavärde. Med en
eleffekt på 500 kW (brutto) och ett alfavärde på 10 % blir den minimala värmeeffekt som
krävs enligt ekvation (2) 5 MW, för att kunna köra ORC-enheten på fullast.

Genom att studera varaktighetsdiagrammet för aktuellt system kan sedan drifttiden utläsas. I
diagram 7 för referenssystemet kan en maximal drifttid på ca 5 500 timmar läsas av vid den
minimala värmeeffekten 5 MW.

I diagram 10 visas det nya värmebehovet. Tack vare att restvärmen och värmen från
kylningen kan tas tillvara, blir det ökade värmebehovet som tillförs systemet endast 2,8 GWh
per år enligt ekvation (4). Detta illustreras som den streckade rektangeln i diagram 10. Det
som händer är att kurvan flyttas vertikalt uppåt lika mycket som ORC-enhetens värmelast.
Den streckade rektangeln visar hur stor del av värmemängden som åtgår till elproduktionen.Ö ä ö = ∗ (4)
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Diagram 10. Varaktighetsdiagram efter installation av en produktionsintegrerad ORC-enhet vid maximal
drifttid. Ytan för ORC-enheten visar hur mycket värme som åtgår till elproduktionen.

3.2.3 Värmebehov vid optimerad drifttid
I diagram 7 för referenssystemet kan utläsas att oljespetspannan går från 0 till 700 timmar.
För att slippa den extra oljeanvändningen som blir om ORC-enheten körs under dessa timmar,
kan den startas efter 700 timmar och sedan köras till 5 500 timmar, se diagram 11. Den totala
drifttiden blir då 4 800 timmar per år. Det ökade värmebehovet blir enligt ekvation (4) 2,4
GWh, då endast biobränsle. Den streckade rektangeln visar hur stor del av värmemängden
som åtgår till elproduktionen.

Diagram 11. Varaktighetsdiagram efter installation av en produktionsintegrerad ORC-enhet vid optimerad
drifttid. Ytan för ORC-enheten visar hur mycket värme som åtgår till elproduktionen.
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3.3 Flashtekniken
Konceptet med flashteknik grundar sig på att utifrån en värmeproduktionscykel med
hetvattenpanna, skapa ånga för att sedan använda sig av ångbaserad kraftvärme. Det behövs
alltså ingen ångpanna som i traditionell ångbaserad kraftvärme. Ångproduktionen i detta
koncept sker istället i en flashbox (ånggenerator). Det är flashboxen som är den speciella
komponenten i detta koncept. (Vaporel, 2010a).

I figur 10 visas hur konceptet med flashteknik fungerar. Från hetvattenpannan (1) går
hetvatten med högt tryck till flashboxen (2). Vid inloppet till flashboxen sitter en
tryckreduceringsventil som sänker trycket vid konstant entalpi. Då omvandlas en del av
vattenflödet till mättad ånga. I flashboxen separeras sedan ångan från vattnet och leds via en
droppavskiljare till en turbin (3) av enklare typ, vartill en generator (4) är kopplad. När ångan
har passerat turbinen kondenseras den i kondensorn (5) via värmeväxling mot vatten till
fjärrvärmenätet. Därefter pumpas kondensatet och det vatten som inte förångades i flashboxen
tillbaka till pannan (Vaporel, 2010a; Avfall Sverige, 2007).

Figur 10. Bild på konceptet med flashteknik (Fritt efter Vaporel, 2010a).

En förutsättning för att tillfredställande alfavärde och elverkningsgrad ska kunna uppvisas är
att hetvattenpannans tillåtna driftstryck är någorlunda högt, på grund av trycksänkningen i
tryckreduceringsventilen.

De främsta fördelarna med konvertering till ångbaserad kraftvärme med flashtekniken är
(Avfall Sverige, 2007):

 Ingen ombyggnad av hetvattenpannan är nödvändig.
 Det behövs endast två nya huvudkomponenter – flashbox med pump och turbin

med kondensor och generator.
 Hela panneffekten kan tas ut som ånga.
 Ingen dyr ombyggnad av trycksatta kärl eller kringutrustning behövs.

Några nackdelar är att ca 10 % av den producerade elen går till flash-pumpen samt att det
endast är produktion av mättad ånga (Avfall Sverige, 2007). Vid produktion av överhettad
ånga ökar energiinnehållet i ångan och mer el kan produceras i turbinen. Det går dock att få
överhettad ånga genom att exempelvis en överhettare byggs in i pannan som ångan leds
genom innan den når turbinen (Steinwall m.fl., 1999). För att få överhettad ånga krävs det
alltså ytterligare investeringar och ombyggnationer.
Alfavärdet för denna teknik ligger mellan 10-15 % (Lundström, 2010; Hansson m.fl., 2007). I
rapporten kommer alfavärdet 12,5 % att användas.
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3.3.1 Flashtekniken i Eksjö
Under hösten 1997 installerades den allra första flash-anläggningen i värmeverket i Eksjö.
Detta blev pilotanläggningen för konceptet med ånggenerator. Efter bara ett år visade sig
anläggningen tekniskt vara väldigt lyckad och gjorde Eksjö Energi AB självförsörjande på el.
Den utlovade eleffekten ligger på 912 kW, men under vissa tider uppgår effekten mot 1 MW.
Flashtekniken har sedan installerats i bland annat Tranås och Stavanger. (Vaporel, 2010b;
ERA, 2010)

3.3.2 Värmebehov vid maximal drifttid
Efter installation av flashtekniken i ett system av den typ som används som referens blir
systemets värmebehov aningen större, då en viss del värme krävs till elproduktionen. Liksom
produktionsintegrerad ORC kyls ingen värme bort, utan all restvärme tas tillvara och används
som betald fjärrvärme.

Hur stor värmeeffekt som behövs för fullastdrift bestäms av alfavärdet. Med en eleffekt på
500 kW (brutto) och ett alfavärde på 12,5 % blir den minimala värmeeffekt som krävs enligt
ekvation (2) 4 MW, för att kunna köra flashboxen och turbinen på fullast.

Genom att studera varaktighetsdiagrammet för aktuellt system kan sedan drifttiden utläsas. I
diagram 7 för referenssystemet kan en maximal drifttid på ca 6 000 timmar läsas av vid den
minimala värmeeffekten 4 MW.

I diagram 12 visas det nya värmebehovet. Tack vare att all restvärmen tas tillvara, blir den
ökade värmelast som tillförs systemet endast 3,0 GWh per år enligt ekvation (4). Detta
illustreras som den streckade rektangeln i diagram 12. Det som händer är att kurvan flyttas
vertikalt uppåt lika mycket som flashboxens värmelast. Den streckade rektangeln visar hur
stor del av värmemängden som åtgår till elproduktionen.

Diagram 12. Varaktighetsdiagram efter installation av flashtekniken vid maximal drifttid. Ytan för flashboxen
visar hur mycket värme som åtgår till elproduktionen.
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3.3.3 Värmebehov vid optimerad drifttid
Här gäller samma sak som för den produktionsintegrerade ORC-enheten, för att bli av med
den extra oljeanvändningen kan flashboxen endast köras då oljespetspannan inte körs. I
diagram 7 syns att brytpunkten ligger runt 700 timmar. Om flashboxen startas vid 700 timmar
och körs fram till 6 000 timmar blir den totala drifttiden 5 300 timmar per år, se diagram 13.
Det ökade värmebehovet blir enligt ekvation (4), 2,7 GWh, då endast från biobränsle. Den
streckade rektangeln visar hur stor del av värmemängden som åtgår till elproduktionen.

Diagram 13. Varaktighetsdiagram efter installation av flashtekniken vid optimerad drifttid. Ytan för flashboxen
visar hur mycket värme som åtgår till elproduktionen.

0
5

10
15

20
25

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Ef
fe

kt
 (M

W
)

Tid (h)

Varaktighetsdiagram med flashbox och optimerad
drifttid

Oljespetspanna (3,7 GWh)

Rökgaskondensor (9,3 GWh)

Biobränslepanna (48 GWh)

Flashbox 500 kW (2,7 GWh)



29

4 Ekonomisk lönsamhet

4.1 Antaganden
Vid beräkningar av ekonomisk lönsamhet har vissa antaganden gjorts. Dessa antaganden
listas i tabell 4. Intern elanvändning, underhållskostnad och verkningsgrader antas vara
samma i alla koncepten.

Tabell 4. Antaganden som gjorts vid beräkningar.
Antaganden

Intern elanvändning 10,0 %
Alfavärde ORC 10,0 %
Alfavärde flash 12,5 %
Underhållskostnad 100 000 kr/år
Verkningsgrad Biobränslepanna 87,5 %
Verkningsgrad Oljespetspanna 87,5 %
Verkningsgrad Rökgaskondensor 100,0 %

4.2 Beräkningsmetod
I tabell 5 visas vilka parametrar som har beaktats vid beräkning av nettointäkten per år. De
värden som är ifyllda är samma i alla koncepten. Vid beräkningen av det extra bränsle som
åtgår vid elproduktion, har varaktighetsdiagrammet för referenssystemet jämförts med
varaktighetsdiagrammet efter installation av respektive koncept. Skillnaden i värmemängd för
de olika pannorna, deras verkningsgrader och de olika bränslepriserna ger den extra
bränslekostnaden per år, enligt ekvation (5). Vid beräkningarna har inte hänsyn tagits till
kraftvärmebeskattningen, då det var svårt att fördela elproduktionen på de olika bränslena.ä == ( ä ä − ä ä ) ∗ ä ++ ( ä ä ä ä )∗ ää (5)

Tabell 5. Kostnader och intäkter vid elproduktion.
Kostnader och intäkter vid elproduktion

Eleffekt (brutto), MW 0,50
Eleffekt (netto), MW 0,45
Drifttid fullast, h/år
Elproduktion (netto), MWh/år
Bränslepris bio, kr/MWh 200
Bränslepris olja, kr/MWh 800
Elpris, kr/MWh 400
Elcertifikat, kr/MWh 310
Kostnader vid elproduktion
Underhåll, kr/år -100 000
Extra bränsle, kr/år
Intäkter av elproduktion
Försäljning av el, kr/år
Försäljning av elcertifikat, kr/år
Nettointäkt kr/år

Utifrån den beräknade nettointäkten per år, har sedan det specifika investeringsutrymmet som
funktion av pay-off tid tagits fram med metoden rak pay-off. Beräkningsmodellen som
använts är följande: = Å ∗ ä å( ) (6)
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4.3 Lastintegrerad ORC
Vid installation av en lastintegrerad ORC förloras väldigt mycket värme via kylningen, som
försvinner till omgivningen.

4.3.1 Maximal drifttid
I tabell 6 syns värmeförlusten tydligt på kostnaden för det extra bränsle som åtgår. Den siffran
är extremt hög och genererar en årlig förlust på nästan 12,3 miljoner kronor. Förklaringen till
denna extrema siffra är att det åtgår väldigt mycket olja som är förhållandevis dyr.
Bränslekostnaden skulle minska om kraftvärmebeskattningen togs med i beräkningarna, då
det åtgår väldigt mycket olja. Att den skulle minska så mycket att skulle generera en vinst är
dock inte troligt. Detta koncept är definitivt inte lönsamt.

Tabell 6. Kostnader och intäkter vid elproduktion med en lastintegrerad ORC-enhet och maximal drifttid.
Kostnader och intäkter vid elproduktion

Eleffekt (brutto), MW 0,50
Eleffekt (netto), MW 0,45
Drifttid fullast, h/år 8 760
Elproduktion (netto), MWh/år 3 942
Bränslepris bio, kr/MWh 200
Bränslepris olja, kr/MWh 800
Elpris, kr/MWh 400
Elcertifikat, kr/MWh 310
Kostnader vid elproduktion
Underhåll, kr/år -100 000
Extra bränsle, kr/år -14 994 286
Intäkter av elproduktion
Försäljning av el, kr/år 1 576 800
Försäljning av elcertifikat, kr/år 1 222 020
Nettointäkt kr/år -12 295 466

4.3.2 Optimerad drifttid
Att korta ner drifttiden genom att köra ORC-enheten så att ingen extra olja behövs minskar
den extra bränslekostnaden drastiskt, men det blir fortfarande en förlust varje år. Nu blir
förlusten knappt 1,6 miljoner kronor per år, se tabell 7. Fortfarande är detta koncept inte
lönsamt.

Tabell 7. Kostnader och intäkter vid elproduktion med en lastintegrerad ORC-enhet och optimerad drifttid.
Kostnader och intäkter vid elproduktion

Eleffekt (brutto), MW 0,50
Eleffekt (netto), MW 0,45
Drifttid fullast, h/år 4 760
Elproduktion (netto), MWh/år 2 142
Bränslepris bio, kr/MWh 200
Bränslepris olja, kr/MWh 800
Elpris, kr/MWh 400
Elcertifikat, kr/MWh 310
Kostnader vid elproduktion
Underhåll, kr/år -100 000
Extra bränsle, kr/år -3 017 143
Intäkter av elproduktion
Försäljning av el, kr/år 856 800
Försäljning av elcertifikat, kr/år 664 020
Nettointäkt kr/år -1 596 323
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4.4 Produktionsintegrerad ORC
Med en produktionsintegrerad ORC-enhet går ingen värme förlorad. All värme som blir kvar
efter elproduktionen återgår till systemet och används som betald fjärrvärme.

4.4.1 Maximal drifttid
Vid maximal drifttid blir kostnaden för det extra bränslet drygt 820 000 kr per år, se tabell 8.
Den siffran är betydligt lägre jämfört med samma siffra för en ORC-enhet som är
lastintegrerad. Siffran skulle bli lite lägre om kraftvärmebeskattningen togs med i
beräkningarna. Tabell 8 visar även den nettointäkt som blir per år. Här blir det vinst på drygt
830 000 kr per år.

Tabell 8. Kostnader och intäkter vid elproduktion med en produktionsintegrerad ORC-enhet och maximal
drifttid.

Kostnader och intäkter vid elproduktion
Eleffekt (brutto), MW 0,50
Eleffekt (netto), MW 0,45
Drifttid fullast, h/år 5 500
Elproduktion (netto), MWh/år 2 475
Bränslepris bio, kr/MWh 200
Bränslepris olja, kr/MWh 800
Elpris, kr/MWh 400
Elcertifikat, kr/MWh 310
Kostnader vid elproduktion
Underhåll, kr/år -100 000
Extra bränsle, kr/år -822 857
Intäkter av elproduktion
Försäljning av el, kr/år 990 000
Försäljning av elcertifikat, kr/år 767 250
Nettointäkt kr/år 834 393

Nedan i diagram 14 visas det specifika investeringsutrymmet för en produktionsintegrerad
ORC med maximal drifttid som funktion av pay-off tiden. Att jämföra med finns ett indikerat
prisintervall som visar vad en existerande ORC-enhet för lägre temperaturer ungefär kostar i
dagsläget (Lundström, 2010; Ridell 2008; Goldschmidt, 2007). Här är en installationskostnad
på 20 % inräknad. Utifrån det indikerade prisintervallet blir pay-off tiden mellan 10 och 15 år.

Diagram 14. Investeringsutrymme för produktionsintegrerad ORC vid maximal drifttid. Här visat som specifik
investeringskostnad beroende på pay-off tid.
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4.4.2 Optimerad drifttid
Genom att optimera drifttiden, så att ingen extra olja behöver användas, kan den extra
bränslekostnaden nästan halveras jämfört med fallet maximal drifttid. Den extra
bränslekostnaden blir nu drygt 450 000 kr per år, se tabell 9. Visserligen minskar
elproduktionen och dess intäkter, men bränslekostnaderna är större och detta ger en ökad
nettointäkt per år enligt tabell 9. Där syns att vinsten blir drygt 970 000 kr per år, vilket är ca
140 000 kr mer än vid maximal drifttid.

Tabell 9. Kostnader och intäkter vid elproduktion med en produktionsintegrerad ORC-enhet och optimerad
drifttid.

Kostnader och intäkter vid elproduktion
Eleffekt (brutto), MW 0,50
Eleffekt (netto), MW 0,45
Drifttid fullast, h/år 4 800
Elproduktion (netto), MWh/år 2 160
Bränslepris bio, kr/MWh 200
Bränslepris olja, kr/MWh 800
Elpris, kr/MWh 400
Elcertifikat, kr/MWh 310
Kostnader vid elproduktion
Underhåll, kr/år -100 000
Extra bränsle, kr/år -457 143
Intäkter av elproduktion
Försäljning av el, kr/år 864 000
Försäljning av elcertifikat, kr/år 669 600
Nettointäkt kr/år 976 457

Diagram 15 visar det specifika investeringsutrymmet för en produktionsintegrerad ORC med
optimerad drifttid som funktion av pay-off tiden. I diagrammet finns även en enkel
känslighetsanalys som visar hur investeringsutrymmet förändras, då skillnaden mellan
bränslepriset och elpriset + elcertifikatpriset ändras. Skillnaden varieras från -100 kr till +100
kr jämfört med grundfallet i tabell 8. Det som kan avläsas är att när skillnaden ökar så ökar
investeringsutrymmet och tvärt om. Utifrån det indikerade prisintervallet och grundfallet blir
nu pay-off tiden mellan 8 och 12 år.

Diagram 15. Investeringsutrymme för produktionsintegrerad ORC vid optimerad drifttid. Här visat som specifik
investeringskostnad beroende på pay-off tid.
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4.5 Flashtekniken
Liksom produktionsintegrerad ORC går ingen värme till spillo, utan den värme som blir kvar
kan användas som betald fjärrvärme.

4.5.1 Maximal drifttid
Även för detta koncept blir kostnaden för det extra bränslet betydligt lägre jämfört med en
lastintegrerad ORC-enhet, vilket visas i tabell 10. Här skulle även den siffran bli lägre om
kraftvärmebeskattningen togs med i beräkningen. I tabell 10 visas också den nettointäkt som
ska betala investeringen. Nettointäkten för detta koncept är ca 90 000 kr högre än för
produktionsintegrerad ORC vid maximal drifttid.

Tabell 10. Kostnader och intäkter vid elproduktion med flashtekniken och maximal drifttid.
Kostnader och intäkter vid elproduktion

Eleffekt (brutto), MW 0,50
Eleffekt (netto), MW 0,45
Drifttid fullast, h/år 6 000
Elproduktion (netto), MWh/år 2 750
Bränslepris bio, kr/MWh 200
Bränslepris olja, kr/MWh 800
Elpris, kr/MWh 400
Elcertifikat, kr/MWh 310
Kostnader vid elproduktion
Underhåll, kr/år -100 000
Extra bränsle, kr/år -891 429
Intäkter av elproduktion
Försäljning av el, kr/år 1 080 000
Försäljning av elcertifikat, kr/år 837 000
Nettointäkt kr/år 925 571

I diagram 16 nedan visas det specifika investeringsutrymmet för flashtekniken vid maximal
drifttid som funktion av pay-off tiden. Det indikerande prisintervallet visar ungefär vad
investeringskostnaden för ett sådant koncept är i dagsläget, inkluderat en installationskostnad
på 20 % (Lundström, 2010; Hansson m.fl., 2007). Utifrån det indikerade prisintervallet kan
det avläsas att pay-off tiden ligger mellan 6 och 10 år.

Diagram 16. Investeringsutrymme för flashtekniken vid maximal drifttid. Här visat som specifik
investeringskostnad beroende på pay-off tid.
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4.5.2 Optimerad drifttid
Vid optimering av drifttiden så att ingen extra olja behövs, kan den extra bränslekostnaden
nästan halveras, som i fallet med den produktionsintegrerade ORC-enheten. Elproduktionen
minskar aningen, men totalt sett ökar nettointäkten till att bli drygt 1 miljon kronor per år, se
tabell 11.

Tabell 11. Kostnader och intäkter vid elproduktion med flashtekniken och optimerad drifttid.
Kostnader och intäkter vid elproduktion

Eleffekt (brutto), MW 0,5
Eleffekt (netto), MW 0,45
Drifttid fullast, h/år 5 300
Elproduktion (netto), MWh/år 2 385
Bränslepris bio, kr/MWh 200
Bränslepris olja, kr/MWh 800
Elpris, kr/MWh 400
Elcertifikat, kr/MWh 310
Kostnader vid elproduktion
Underhåll, kr/år -100 000
Extra bränsle, kr/år -525 714
Intäkter av elproduktion
Försäljning av el, kr/år 954 000
Försäljning av elcertifikat, kr/år 739 350
Nettointäkt kr/år 1 067 636

Nedan i diagram 17 visas det specifika investeringsutrymmet för flashtekniken med optimerad
drifttid som funktion av pay-off tiden. I diagrammet finns även en enkel känslighetsanalys,
som visar hur investeringsutrymmet förändras, då skillnaden mellan bränslepriset och elpriset
+ elcertifikatpriset. Skillnaden varieras från -100 kr till +100 kr jämfört med grundfallet i
tabell 11. När skillnaden ökar, ökar investeringsutrymmet och tvärt om. Utifrån det indikerade
prisintervallet och grundfallet ligger nu pay-off tiden mellan 5 och 9 år.

Diagram 17. Investeringsutrymme för flashtekniken vid optimerad drifttid. Här visat som specifik
investeringskostnad beroende på pay-off tid.
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5 Slutsatser med diskussion

 Produktionsintegrerad ORC är en resurseffektiv systemlösning
Systemlösningen för produktionsintegrerad ORC som tagits upp i den här rapporten bygger på
att ORC-kretsen kopplas in mellan hetvattenpannan och värmeväxlaren mot fjärrvärmenätet.
Till kylning av ORC-kretsen används sedan returvattnet, som är på väg tillbaka in i pannan.
Det värms upp och går tillbaka till systemet innan värmeväxlaren mot fjärrvärmenätet. På så
vis kyls ingen värme bort, utan all värme tas tillvara. Till skillnad från lastintegrerad ORC,
där 90 % av den tillförda energin försvinner till omgivningen via kylningen.

Tanken är att systemlösningen och installationen skall vara enkel. Det ska inte behövas några
ombyggnationer av hetvattenpannan eller värmeverket i allmänhet. Idén med en
modulbaserad enhet, såsom Opcons Powerbox, är väldigt smart och kanske något att fundera
vidare på. Om konceptet anses vara tillräckligt intressant ligger kanske en utveckling av
Powerboxen, så att den klarar av aktuella driftförhållanden, nära till hands.

 Minsta pay-off tid för produktionsintegrerad ORC är 8 år
Då ingen direkt investeringskostnad har kunnat tas fram för produktionsintegrerad ORC,
gjordes istället beräkningar på hur stort investeringsutrymmet tilläts vara. Detta
åskådliggjordes sedan i diagram, där ett indikerat prisintervall lades in för att få en ungefärlig
uppfattning om investeringsutrymmet och pay-off tiden. Det indikerande prisintervallet ger en
pay-off tid mellan 8 och 12 år för ORC och mellan 5 och 9 år för flash. Som
känslighetsanalysen visar är investeringsutrymmet och pay-off tiden väldigt beroende av
prisskillnaden mellan bränsle och el. Med de antagna priserna som använts här blir skillnaden
ungefär 500 kr i dagsläget. När den skillnaden ökar blir investeringsutrymmet större,
alternativt att pay-off tiden blir kortare beroende på hur man ser det. I framtiden kommer
troligen skillnaden att öka, då elpriset är på väg uppåt. Bränslepriserna kommer också att
stiga, men förhoppningsvis inte mer än elpriset. Det som kan få skillnaden att minska är om
bränslepriserna stiger mer än elpriset. Att någon av priserna skall sjunka verkar inte så troligt i
dagsläget. Då elcertifikaten försvinner kommer skillnaden att minska med de ca 300 kr som
ett elcertifikat kostar, kanske mer än 300 kr om priset stiger. Det kan få en avgörande roll vid
investeringar i sådana här anläggningar, dock sker detta inte förens 2030.

 Störst lönsamhet behöver inte fås vid maximal elproduktion
För att få ut maximal elproduktion krävs att fullastdrifttiden är maximal. I fallet med
produktionsintegrerad ORC är den maximala fullastdrifttiden ca 5 500 timmar och för
flashtekniken ca 6 000 timmar, det vill säga så lång tid det finns det minimala värmebehovet
som respektive process kräver. Det är lätt att tro att det är maximal elproduktion som ger den
bästa lönsamheten. Så har det dock visat sig att det inte behöver vara. Vid maximal fullastdrift
krävs att extra olja tillsätts under den kalla årstiden när värmebehovet är som störst. Genom
att istället optimera drifttiden, det vill säga att låta elproduktionen ligga nere när
oljespetspannan går, ger det en ökad nettointäkt på ca 140 000 kr per år i båda fallen. Detta
tack vare att skillnaden mellan oljepris och elpris + elcertifikatpris inte är så stor. Vid
optimerad drift behövs alltså endast extra biobränsle, vilket är betydligt billigare än olja. Den
optimerade drifttiden blir ca 4 800 timmar för produktionsintegrerad ORC och ca 5 300 för
flashtekniken. Trots en förkortad drifttid på ca 700 timmar per år, blir lönsamheten bättre och
investeringsutrymmet kan ökas eller pay-off tiden kan minskas.

Huruvida den förkortade drifttiden i verkligheten blir 700 timmar och inte mer eller mindre, är
svårt att säga. Då de 700 timmarna med olja inte ligger i följd, utan egentligen är utspridda,
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kan tiden som elproduktionen ligger nere kanske bli 500 eller 900 timmar istället. Det är inte
säkert att det lönar sig att starta och stoppa anläggningen väldigt ofta, om värmebehovet
varierar mycket från dag till dag. Det kanske är bättre att köra några timmar med olja,
alternativt att stå stilla några timmar utan olja. Tas hänsyn till hur elpriset varierar under året,
kan det vara så att det ökar under den kalla årstiden och därmed kan det bli lönsamt att köra
även då.

 I dagsläget är ORC inte tillräckligt konkurrenskraftig på marknaden
Vid valet av teknik för utbyggnad av elproduktion i småskalig värmeproduktion finns några
saker att titta på. Det som oftast är det mest intressanta för industrin är ekonomin. Där kan
sägas att flashtekniken genererar en större vinst per år än ORC, enligt beräkningarna i denna
rapport. Dessutom har flashtekniken lägre investeringskostnad än ORC enligt de indikerade
prisuppgifterna som nämnts, detta på grund av tekniken och komponenterna är enklare. Dessa
två argument ger tillsammans att återbetalningstiden för flashtekniken blir kortare än för
ORC. Vidare är ORC en obeprövad teknik i detta sammanhang, då det inte finns någon
färdigutvecklad produkt för aktuella driftdata i dagsläget. Visserligen kanske en sådan
produkt inte ligger så långt bort i tiden, men flashtekniken har funnits på marknaden sedan
1997 och får anses som en beprövad teknik, då den har installerats i ett antal värmeverk. För
att en marknadsintroduktion av produktionsintegrerad ORC i fjärrvärmesektorn ska ske, krävs
en minskad investeringskostnad. Troligtvis är de priser som finns för befintliga ORC-enheter
satta för att få maximal vinst inom spillvärmesektorn. Skulle dessa produkter introduceras
inom fjärrvärmesektorn kan priserna antagligen anpassas.

 Miljöpotentialen är god
I Sverige finns det ca 40 fjärrvärmenät med förbränningsanläggningar utan kraftvärme i
storlek 3,5–7,5 MW (total värmeproduktion ca 0,65 TWh) och ca 65 fjärrvärmenät i
intervallet 7,5–30 MW (total värmeproduktion ca 2,35 TWh).

Det referenssystem som används i den här studien har en total värmeproduktion på ca 61
GWh per år. Av den värmeproduktionen blir ca 4 % el, efter installation av
produktionsintegrerad ORC eller flashteknik och endast biobränsle som extra bränsle. Görs
antagandet att det förhållandet gäller för de ovan nämnda fjärrvärmenäten, om de byggs ut
med elproduktion, kan en elproduktion på 120 GWh per år erhållas. Detta skulle kunna leda
till en minskad elproduktion från kolkondenskraftverken med 120 GWh per år. Genom att
minska elproduktionen från kolkondenskraftverken kan sedan utsläppen av koldioxid
minskas, i detta fall med 120 000 ton per år! (1 kWh el = 1 kg koldioxid)
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6 Förslag till fortsatt arbete
I denna studie antas temperaturen i det produktionsintegrerade ORC-konceptet går från 180°C
till 95°C, för att passa in till fjärrvärmenätet. Ett förslag till vidare arbete är att undersöka vad
som händer om temperaturen istället får gå från 180°C till 40°C. Troligtvis kommer alfavärdet
att öka och mer el erhålles. Hur förhåller det sig till eventuellt ytterligare bränsle som måste
tillsättas? Blir systemlösningen annorlunda?

En annan sak som antas i denna studie är att ORC-enheten och flashboxen endast går på
fullast. Ett fortsatt arbete skulle kunna vara att undersöka om drifttiden kan förlängas, genom
att köra på dellast när tillgången på värme är låg. Hur påverkas verkningsgraderna? Genom att
köra anläggningen på dellast, kanske elproduktionen kan ökas och då även kanske vinsten.

En undersökning skulle kunna göras om hur alfavärdet varierar som funktion av
temperaturfallet i de olika koncepten. Kan alfavärdet bli bättre om temperaturen på vattnet
från pannan är 190°C eller 200°C istället för 180°C?

Studera ORC-enhetens påverkan på rökgaskondensorn, om det verkligen blir så idealiserat
som det antas i denna studie. Rökgaskondensorn kanske inte kan köras fullt ut, vilket skulle
innebära att mer bränsle måste tillföras.

Skulle det vara möjligt att använda ett rökgaskopplat system, där rökgaserna används för att
överhetta ett medium i en mellankrets, som sedan avger värme till ORC-enheten? Detta för att
få upp temperaturen och då kanske också alfavärdet, vilket skulle kunna ge ökad
elproduktion. För detta krävs dock en ombyggnation, men det kanske är något som kan vara
lönsamt.
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Bilaga A: Investeringsberäkningar

Produktionsintegrerad ORC
maximal drifttid

Alfavärde: 10,0 %
Verkningsgrad Biobränslepanna: 87,5 %
Verkningsgrad Oljespetspanna: 87,5 %

Pay-off tid, år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eleffekt (brutto), MW 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Eleffekt (netto), MW 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Drifttid fullast, h/år 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500
Elproduktion (netto), MWh/år 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475 2 475

Bränslepris bio, kr/MWh 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Bränslepris olja, kr/MWh 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Elpris, kr/MWh 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
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Indikerat prisintervall 2010

I

Elpris, kr/MWh 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Elcertifikat, kr/MWh 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

Extra bränsle vid elproduktion
Biobränsle, MWh 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286
Olja, MWh 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457

Kostnader vid elproduktion
Underhåll, kr/år -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Extra bränsle, kr/år -822 857 -822 857 -822 857 -822 857 -822 857 -822 857 -822 857 -822 857 -822 857 -822 857 -822 857 -822 857 -822 857 -822 857 -822 857

Intäkter av elproduktion
Försäljning av el, kr/år 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000 990 000
Försäljning av elcertifikat, kr/år 767 250 767 250 767 250 767 250 767 250 767 250 767 250 767 250 767 250 767 250 767 250 767 250 767 250 767 250 767 250

Nettointäkt, kr/år 834 393 834 393 834 393 834 393 834 393 834 393 834 393 834 393 834 393 834 393 834 393 834 393 834 393 834 393 834 393

Total investering, kr 834 393 1 668 786 2 503 179 3 337 571 4 171 964 5 006 357 5 840 750 6 675 143 7 509 536 8 343 929 9 178 321 10 012 714 10 847 107 11 681 500 12 515 893
Total specifik investering, kr/kW el 1 669 3 338 5 006 6 675 8 344 10 013 11 682 13 350 15 019 16 688 18 357 20 025 21 694 23 363 25 032
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Produktionsintegrerad ORC
optimerad drifttid

Alfavärde: 10,0 %
Verkningsgrad Biobränslepanna: 87,5 %
Verkningsgrad Oljespetspanna: 87,5 %

Pay-off tid, år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eleffekt (brutto), MW 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Eleffekt (netto), MW 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Drifttid fullast, h/år 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800
Elproduktion (netto), MWh/år 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160 2 160

Bränslepris bio, kr/MWh 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Bränslepris olja, kr/MWh 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Elpris, kr/MWh 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

II

Elpris, kr/MWh 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Elcertifikat, kr/MWh 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

Extra bränsle vid elproduktion
Biobränsle, MWh 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286 2 286
Olja, MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader vid elproduktion
Underhåll, kr/år -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Extra bränsle, kr/år -457 143 -457 143 -457 143 -457 143 -457 143 -457 143 -457 143 -457 143 -457 143 -457 143 -457 143 -457 143 -457 143 -457 143 -457 143

Intäkter av elproduktion
Försäljning av el, kr/år 864 000 864 000 864 000 864 000 864 000 864 000 864 000 864 000 864 000 864 000 864 000 864 000 864 000 864 000 864 000
Försäljning av elcertifikat, kr/år 669 600 669 600 669 600 669 600 669 600 669 600 669 600 669 600 669 600 669 600 669 600 669 600 669 600 669 600 669 600

Nettointäkt, kr/år 976 457 976 457 976 457 976 457 976 457 976 457 976 457 976 457 976 457 976 457 976 457 976 457 976 457 976 457 976 457

Total investering, kr 976 457 1 952 914 2 929 371 3 905 829 4 882 286 5 858 743 6 835 200 7 811 657 8 788 114 9 764 571 10 741 029 11 717 486 12 693 943 13 670 400 14 646 857
Total specifik investering, kr/kW el 1 953 3 906 5 859 7 812 9 765 11 717 13 670 15 623 17 576 19 529 21 482 23 435 25 388 27 341 29 294

II



Flashteknik
maximal drifttid

Alfavärde: 12,5 %
Verkningsgrad Biobränslepanna: 87,5 %
Verkningsgrad Oljespetspanna: 87,5 %

Pay-off tid, år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eleffekt (brutto), MW 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Eleffekt (netto), MW 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Drifttid fullast, h/år 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Elproduktion (netto), MWh/år 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700

Bränslepris bio, kr/MWh 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Bränslepris olja, kr/MWh 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Elpris, kr/MWh 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 000 000
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Elpris, kr/MWh 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Elcertifikat, kr/MWh 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

Extra bränsle vid elproduktion
Biobränsle, MWh 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629
Olja, MWh 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457

Kostnader vid elproduktion
Underhåll, kr/år -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Extra bränsle, kr/år -891 429 -891 429 -891 429 -891 429 -891 429 -891 429 -891 429 -891 429 -891 429 -891 429 -891 429 -891 429 -891 429 -891 429 -891 429

Intäkter av elproduktion
Försäljning av el, kr/år 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000 1 080 000
Försäljning av elcertifikat, kr/år 837 000 837 000 837 000 837 000 837 000 837 000 837 000 837 000 837 000 837 000 837 000 837 000 837 000 837 000 837 000

Nettointäkt, kr/år 925 571 925 571 925 571 925 571 925 571 925 571 925 571 925 571 925 571 925 571 925 571 925 571 925 571 925 571 925 571

Total investering, kr 925 571 1 851 142 2 776 713 3 702 284 4 627 855 5 553 426 6 478 997 7 404 568 8 330 139 9 255 710 10 181 281 11 106 852 12 032 423 12 957 994 13 883 565
Total specifik investering, kr/kW el 1 851 3 702 5 553 7 405 9 256 11 107 12 958 14 809 16 660 18 511 20 363 22 214 24 065 25 916 27 767

0

2 000 000

4 000 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

In
ve

st
er

in
gs

ko
st

na
d 

(k
r)

Pay-off tid (år)

0

10 000

20 000

30 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sp
ec

ifi
k

in
ve

st
er

in
gs

ko
st

na
d

(k
r/k

W
el

)

Pay-off tid (år)

Investeringsutrymme flash vid maximal drifttid

Indikerat prisintervall 2010

III



Flashteknik
optimerad drifttid

Alfavärde: 12,5 %
Verkningsgrad Biobränslepanna: 87,5 %
Verkningsgrad Oljespetspanna: 87,5 %

Pay-off tid, år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Eleffekt (brutto), MW 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Eleffekt (netto), MW 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45
Drifttid fullast, h/år 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300 5 300
Elproduktion (netto), MWh/år 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385 2 385

Bränslepris bio, kr/MWh 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Bränslepris olja, kr/MWh 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

Elpris, kr/MWh 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
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Elpris, kr/MWh 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Elcertifikat, kr/MWh 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310

Extra bränsle vid elproduktion
Biobränsle, MWh 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629 2 629
Olja, MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kostnader vid elproduktion
Underhåll, kr/år -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Extra bränsle, kr/år -525 714 -525 714 -525 714 -525 714 -525 714 -525 714 -525 714 -525 714 -525 714 -525 714 -525 714 -525 714 -525 714 -525 714 -525 714

Intäkter av elproduktion
Försäljning av el, kr/år 954 000 954 000 954 000 954 000 954 000 954 000 954 000 954 000 954 000 954 000 954 000 954 000 954 000 954 000 954 000
Försäljning av elcertifikat, kr/år 739 350 739 350 739 350 739 350 739 350 739 350 739 350 739 350 739 350 739 350 739 350 739 350 739 350 739 350 739 350

Nettointäkt, kr/år 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636 1 067 636

Total investering, kr 1 067 636 2 135 271 3 202 907 4 270 543 5 338 179 6 405 814 7 473 450 8 541 086 9 608 721 10 676 357 11 743 993 12 811 629 13 879 264 14 946 900 16 014 536
Total specifik investering, kr/kW el 2 135 4 271 6 406 8 541 10 676 12 812 14 947 17 082 19 217 21 353 23 488 25 623 27 759 29 894 32 029
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