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Sammanfattning 

 

Från år 2013 innefattas även avfallsförbränningsanläggningar i Sverige av EU:s 

handelssystem för utsläppsrätter, EU ETS. Handelssystem innefattar enbart de utsläpp av 

koldioxid som skapats vid förbränning av fossila bränslen. Hushållsavfallet samt 

industriavfallet, som är anläggningarnas bränsle, består av en blandning av biogena och 

fossila bränslen. Denna lagändring ställer nya krav på mätnoggrannheten samt redovisningen 

av fossilandelen av koldioxidutsläppen. I dagsläget finns ett antal metoder för att genomföra 

dessa mätningar men gemensamt för metoderna är den höga kostnaden som härrör 

mätningarna. Detta arbete är utfört på uppdrag av Tekniska verken i Linköping vilket äger och 

driver avfallsförbränningsanläggningar varför dessa har ett stort intresse av resultatet.  

Syftet med detta arbete är att utreda om en ny beräkningsmetod kan tillämpas samt om denna 

är tillförlitlig för bestämning av fossilt kol i utsläppen.  

Vid arbetets start erhölls ett värmevärdessamband. Denna ekvation skulle ligga till grund för 

beräkningen av andelen fossilt samt biogent bränsle i avfallet. Beräkningsmetoden skulle 

baseras på anläggningens befintliga driftdata.  

För att angripa problemet granskades tidigare litteratur i ämnet för att få vägledning om vilka 

mätparametrar samt vilka ekvationer som skulle krävas. För att göra beräkningen krävs 

kännedom om bränslets värmevärde samt det biogena samt fossila bränslets värmevärde. 

Beräkningsmetoden har med anledning av detta valts att delas in sex olika områden med 

tillhörande ekvationer, vilket redovisas nedan. 

o Massbalans/avfallets sammansättning 

o Värmevärdesberäkning 

o Vattenbalans/fukt i bränsle 

o Askhalt 

o Effektsamband 

o Rökgasflöde 

Beräkningsmetoden som publiceras i detta arbete kan teoretiskt fungera, men för ett 

tillförlitligt resultat krävs djupare studier i respektive område.  

Beräkningsmetoden kräver många mätsignaler vilket bidrar till att den totala osäkerheten i 

metoden blir stor. En liten förändring i mätsignalerna ger stor inverkan på metodens slutliga 

resultat, andelen fossilt kol i avfallet. Detta medför att metoden kräver tillförlitlig mätdata 

med små osäkerheter för att ge ett korrekt svar.  

Innan implementering av beräkningsmetoden sker bör metoden verifieras mot en annan känd 

metod, exempelvis 
14

C – analys.  
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Abstract 

 

From 2013 waste-to-energy (WTE) plants in Sweden are included in the European Union 

Emissions Trading System, EU ETS. EU ETS involves only carbon emissions created by 

fossil fuels. Household waste and industrial waste, which is the fuel, consists of a mixture of 

biogenic and fossil fuels. This amendment imposes new demands on measurement accuracy 

and reporting of fossil part of carbon emissions. In the current situation there are a number of 

methods to carry out these measurements, but these methods are highly expensive. This work 

is carried out on behalf of Tekniska verken, Linköping, which owns and operates WTE plants 

and thus have strong interest in this result. 

 

The aim of this work is to investigate whether a new calculation method can be applied and if 

the method is reliable for the determination of fossil carbon in the emissions. 

 

When starting the work an equation for the heating value was available. This equation was the 

basis for the further calculation of the proportion of the fossil and biogenic fuels in the waste. 

The method was recommended to be based on the facility's existing operational data. 

 

To tackle the main problem, the work started with a review of the literature .To make the 

calculations, knowledge of the fuel heating value and the biogenic and fossil fuel heating 

value were needed. Due to these parameters the method was divided into six different areas 

and related equations, which are reported below. 

 

o Mass Balance / waste composition 

o Heat Value Calculation 

o Water Balance / moisture in fuel 

o Ash content 

o Effect relationships 

o Flue gas 

 

The calculation method published in this work might work theoretically, but for reliable 

results further studies in each area are required. The calculation method requires many 

measurement signals which makes the method become uncertain. Small changes in the 

measured signals provide a major impact on the method's final results, i.e the proportion of 

fossil carbon in the waste. This means that the method requires reliable measurement data 

with small uncertainties to produce a correct outcome. 

Before the implementation of the calculated method the recommendation is to verify the 

method with other known methods, such as 
14

C - analysis.  
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1. Introduktion 

 

1.1 Problembakgrund  

 

Att använda avfall som bränsle till kraftvärmeverk för att skapa fjärrvärme och el anses av 

den enligt uppdrag från regeringen genomförda utredning ” Mot det hållbara samhället – 

resurseffektiv avfallshantering” (SOU 2012:56) vara ett effektivt och ur miljösynpunkt säkert 

sätt att hantera avfall [2].  Nästan hälften [3] av Sveriges totalt behandlade mängd 

hushållsavfall 2010 användes till förbränning, vilket kvalificerar Sverige till en fjärdeplats i 

Europa [3]. Sveriges avfallsförbränningsanläggningar producerar tillsammans fjärrvärme som 

motsvarar värmebehovet för omkring 810 000 [2] villahushåll. Förutom det värmebehov som 

fjärrvärmen från kraftvärmeverken tillgodoser motsvarar även elproduktionen från dessa 

kraftvärmeverk drygt 250 000 [2] villahushålls elbehov.      

Från år 2013 innefattas även avfallsförbränningsanläggningar i Sverige av EU:s 

handelssystem för utsläppsrätter, EU ETS [1]. Handelssystem innefattar enbart de utsläpp av 

koldioxid som skapats vid förbränning av fossila bränslen. Hushållsavfallet och 

verksamhetsavfallet, som är anläggningarnas bränsle, består både av en blandning av biogena 

och fossila bränslen. Denna lagändring ställer nya krav på mätnoggrannheten samt 

redovisningen av fossilandelen av koldioxidutsläppen. 

Det finns olika metoder för att bestämma andelen fossilt kol i avfallsbränslet.  Tre av dessa 

metoder är följande: 

Plockanalyser 

Vid genomförande av en plockanalys sorteras avfallet beroendeav olika förutbestämda 

fraktioner, fossila och biogena fraktioner sorteras enskilt. Viktanalyser genomförs med 

avseende på de olika fraktionerna vilket gör det möjligt att beräkna andelen fossilt kol i 

avfallsbränslet  

14
C – metoden 

Rökgasprover på anläggningarna genomförs och provresultatet skickas sedan till ett 

laboratorium i Miami, USA där kvoten mellan 
14

C/
12

C isotoper analyseras och andelen fossilt 

kol i avfallsbränslet kan bestämmas med hjälp av en beräkningsmetod.  

Balansmetoden - BIOMA  

Är en metod som bygger på en matematisk uppställning av olika balansekvationer. 

Tillsammans ger dessa balanser ett lösbart ekvationssystem och andelen fossilt kol i 

avfallsbränslet kan beräknas.  

Gemensamt för dessa metoder är de mätosäkerheter som finns för respektive metod samt de 

höga kostnader som härrör till metoderna.   

I dagsläget får anläggningarna använda sig av det enligt naturvårdsverket godkända 

hänvisningsvärden [4] för redovisning av andelen fossilt och biogent ursprung i avfallet. 
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Tekniska verkets anläggning klassas som en B-anläggning vilket ställer krav på att mätningar 

ska genomföras om det är tekniskt – samt ekonomiskhållbart [5]. Kort utryckt, 

hänvisningsvärdena bör inte användas i framtiden. Tekniska verken har med anledning av 

detta beställt utrustning för att genomföra rökgasprovtagning, 14C-analys. Det finns även en 

stor nytta av en beräkningsmetod som kan generera kontinuerliga beräkningar av fossilt kol i 

avfall. Detta då rökgasprovtagningen, beroende av tidsaspekten mellan mätningarna, kan ses 

som ett stickprov.  

 

1.2 Syfte  

 

Med anledningen av dessa förändrade lagkrav är syftet med detta arbete att undersöka om en 

ny matematisk beräkningsmetod för att beräkna andelen fossilt kol i avfallsbränslet kan 

tillämpas.  Beräkningsmetoden ska, i den mån det är möjligt, baseras på redan känd driftdata.  

Frågeställning 

- Fungerar metoden? 

- Är metoden tillförlitlig? 

 

1.3 Avgränsningar  

 

Avgränsningar som gjorts är baserade på enligt TVAB givna riktlinjer för arbetet samt 

tekniska- och matematiska möjligheter. Vid framtagning av metoden ska fokus vara att 

använda redan befintlig driftdata. 

Beräkningsmetoden utreds för panna 4, Gärstadverken (KV60). Ett mål med 

beräkningsmetoden är att den, med vissa justeringar, även ska fungera mer generellt. 

 

Inga egna mätningar har genomförts vad det gäller kemisk sammansättning av avfallet. Istället 

har branschorganets Avfall Sverige [6] rekommendation följts där cellulosa representerar 

biogent bränsle och polyetenplast representerar fossilt bränsle i avfallet.  

Vid beräkning av den mängd vatten som skapas under förbränningen, i detta arbete 

namngivitet som kemiskt vatten, har fullständig förbränning antagits.  
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2. Bakgrund  

I detta kapitel ges en mer omfattande beskrivning av bakgrunden till detta projekt.  

2.1 Tekniska verken  

 

Tekniska verken i Linköping AB (publ.)  är moderbolag i den regionala koncern som ägs av 

Linköpings kommun. Koncernen erbjuder tjänster och produkter inom vatten, fjärrvärme, 

fjärrkyla, avfallshantering, el, elnät, bredband samt biogas. Dessa tjänster verkar för ett väl 

fungerande och hållbart samhälle med minsta möjliga belastning på miljön. Koncernen är 

uppdelade på olika divisioner beroende på områden. Medelantal anställda i koncernen 

uppgick under 2012 till 972 personer.  

Förutom moderbolaget ingår i dagsläget 16 majoritetsägda bolag i koncernen. Dessa 

dotterbolag är bland annat Svensk biogas i Linköping AB samt elhandelsbolaget Bixia AB. 

Tekniska Verken i Linköping AB är även minoritetsägare i andra bolag, intressebolag, 

exempel på detta är Mjölby – Svartådalen Energi AB där TVAB äger 35 procent av bolaget.  

Moderbolaget TVAB’s styrelse består av nio ledamöter samt nio suppleanter som utses av 

Linköpings kommunfullmäktige vilket ansvarar för styrningen av koncernen. Styrelsen väljs 

normalt för samma tidsperiod som de allmänna valen i Sverige vilket innebär en period om 

fyra år.  

Division energi huvudsakliga verksamhet består av att tillhandahålla en god infrastruktur för 

el-och fjärrvärmeproduktion samt avfallshantering till ett konkurrenskraftigt pris. TVAB äger 

och driver tre olika kraftvärmeverk.  I dessa produceras fjärrvärme samt el. Gärstadverket, 

som är en av kraftvärmeanläggningarna, består av fyra olika pannor, tre ångturbiner samt en 

gasturbin. I panna 4 (KV60) på Gärstadverket används hushålls- och industriavfall som 

bränsle för att skapa el och fjärrvärme. 
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2.2 Handel med utsläppsrätter EU ETS samt förändrade regler gällande 

avfallsförbränning  

 

European Union Emission Trading System (Handel med utsläppsrätter), EU ETS är ett 

europeiskt handelssystem och tillika styrmedel för att på ett kostnadseffektivt sätt minska 

utsläppen av växthusgaser. EU:s handel med utsläppsrätter är det första internationella 

handelsystemet vilket startade 2005 och innefattar förnärvarande cirka 12 000 europeiska 

anläggningar med cirka 800 av dessa placerade i Sverige [7]. Anläggningar som innefattas av 

systemet är energiintensiva industrier samt energiproduktionsanläggningar. EU ETS skapades 

för att bidra till att medlemsländerna fullföljer sina åtagande i Kyotoprotokollet [8]. 

 

EU:s styrmedel är uppbyggt på det sätt att anläggningarna som innefattas av EU EST tilldelas 

ett visst högsta tillåtna värde på dess utsläpp av växthusgaser, s.k. utsläppstak. Detta tak ska 

med tiden sänkas succesivt för att minska utsläppen. Med anledning av detta krävs att 

företagen vidtar åtgärder för att minska sina utsläpp eller alternativt måste köpa fler 

utsläppsrätter.  Anläggningarna kan välja att själv utnyttja sina utsläppsrätter alternativ 

effektivisera och minska sina utsläpp ytterligare, vilket ger möjlighet att sälja överskottet på 

utsläppsrätter till andra företag som har svårare att effektivisera. En förhoppning med 

systemet är att effektivisering sker i de anläggningar där det är som mest kostnadseffektivt. En 

utsläppsrätt motsvarar rätten att släppa ut ett ton koldioxidekvivalenter. 

Koldioxidekvivalenter, CO2e, motsvara en viss mängd CO2-utsläpp alternativt en viss mängd 

gas som klassas som en växthusgas och som anses motsvara mängden CO2 påverkan av den 

globala uppvärmingen [9]. De svenska företagen som innefattas av systemet ska rapportera in 

sina årliga utsläpp till naturvårdsverket [10]. 

 

Avfallsförbränningen styrs av många olika regler och lagar. Från januari 2013 klassas svenska 

energiåtervinningsanläggningar som samförbränningsanläggningar, vilket då inkluderades i 

handelssystemet med utsläppsrätter. Med detta nya direktiv ställs krav på att anläggningarna 

kan redovisa ett värde på fossilandelen i koldioxidutsläppen. Anläggningar som förväntas 

släppa ut mindre än 50 000 ton CO2e/år får använda sig av, de enligt naturvårdsverket 

framtagna, hänvisningsvärden [4]. De anläggningar som förväntas ha högre utsläpp än 50 000 

ton CO2e/år får även dessa tillsvidare använda sig av hänvisningsvärden, men är tvingade att 

genomföra mätningar om det är tekniskt möjligt samt ekonomisk rimligt [5]. Om 

anläggningarna inte kan uppfylla de, enligt regelverket ställda, mätkrav som finns kan 

anläggningen tvingas klassa de totala CO2-utsläppen som fossilt [11].  
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2.3 Teknisk beskrivning kraftvärmeverk, Gärstadverket, KV60. 

 

KV60 är i dagsläget Tekniska Verkens mest moderna kraftvärmeverk. Bränslet till pannan 

består till största delen av hushåll- samt verksamhetsavfall från kommunen samt kommuner 

runt om i landet.   

 

Figur 2.1: Förenklad schematisk bild över Kraftvärmeverket KV60, panna 4, Gärstadverket.  Bild: Tekniska Verken 

 

Hushållsavfallet som når anläggningen töms antingen direkt ner i avfallsbunkern alternativt 

sorteras innan. Sortering sker om avfallet innehåller de så kallade ”gröna påsen”, vilket 

innehåller matavfall, som sorteras ut för att användas som bränsle vid framställning av biogas. 

Avfallet blandas i avfallsbunkern för att skapa en jämnare förbränning i pannan. Avfallet 

förflyttas sedan till pannan där avfallet förbränns. Förbränningen sker i en så kallad 

rosterpanna. Detta betyder att avfallet förflyttas framåt i pannan med hjälp av ett antal 

matarskruvar. Matarskruvarna används för att skapa en jämnare förbränning samt för att 

avlägsna de restprodukterna som skapas. 

I pannan sker förbränningsprocessen vilket främst skapar värme. Denna värme utnyttjas till att 

förånga det vatten som finns i tuberna som är placerade runt om pannan på dess väggar. 

Ångan transporteras bort från pannan för att generera el i en ångturbin samt användas till att 

värma fjärrvärmenätet. Förutom den energi som ångan absorberar från förbränningsprocessen 

finns även energi i rökgasen i form av värme och vattenånga. Temperaturen i pannan är hög 

och för att motverka det slitage som den höga temperaturen kan orsaka samt för att minska 

NOx bildningen tillsätts vatten i processen. På detta sätt kan man även ”lagra” energin som 

fukt i rökgasen istället för i en temperaturökning.   
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KV60 är utrustad med en rökgaskondensering. I rökgaskondenseringen utvinns den energin 

som finns i fukten i rökgaserna. Tekniken bygger på att rökgaserna kondenseras vilket innebär 

att vatten omvandlas från ångform till vätskeform. Förutom omvandlingsenergi avges även 

energi i form av en temperatursänkning. Med rökgaskondenseringen kan man utvinna mer 

energi från förbränningsprocessen och på detta sätt maximera effekten ut från 

kraftvärmeverket.   

Innan rökgaserna lämnar anläggningen renas rökgaserna för att minska kraftvärmeverkets 

miljöpåverkan. Reningen av rökgaserna sker framför allt i en s.k. skrubber, där rökgaserna 

duschas och på detta sätt renas. När rökgasreningen är genomförd släpps rökgaserna ut från 

anläggningen och består då till största del av kväve, koldioxid och vattenånga.  

Vid avfallsförbränningen bildas som tidigare nämnts olika typer av restprodukter. En av 

restprodukterna som bildas är bottenaskan, även kallad slagg. Slagget innehåller bland annat 

grövre partiklar såsom metaller, glas och järnskrot. Denna restprodukt kyls av i ett vattenbad 

innan den avlägsnas samt sorteras och kan sedan används som fyllnadsmaterial för vägbygge 

på deponierna.    

En ytterligare restprodukt är flygaskan. Flygaskan som består av mer finkorniga partiklar 

jämfört med bottenaskan och innehåller även en större andel miljögifter.  Flygaskan 

transporteras med rökgasen genom anläggningen för att avskiljas och behandlas som 

miljöfarligt avfall.   

 

2.4 Tidigare studier  

I rapporten ”Bestämning av andelen fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige” [6] har 

branchorganisationen Avfall Sverige studerat skillnader som finns mellan olika kända 

metoderna för att beräkna andelen fossilt kol i avfallet.  Studien innefattar jämförelse mellan 

de olika metoderna plockanalys, 
14

C (rökgasprovtagning), balansmetoden (BIOMA) samt 

bränsleanalys i form av kemisk analys av bränsleprover.  Studiens resultat visar att kolhalten i 

avfallet som kommer från fossila bränslen uppgår till ca 38 %.  Denna studie visar även att 

mätosäkerheten i metoderna i vissa fall uppgår till mer än 14 %. Förutom mätosäkerheten 

åskådliggörs även kostanden för de olika metoderna.  

Waste Refinery publicerar i samband med forskningsprojektet ”tio perspektiv på framtida 

avfallsbehandling” [11] en sammanställning av utsläppsnivåerna på fossilt CO2 (ton)/ton 

avfall, torr-askfrisubstans. Sammanställningen som redovisas nedan visar på kraftiga 

variationer av utfallet från genomförda studier. 
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Tabell 2.1: Sammanställning av olika studier med avseende på andelen fossilt CO2 utsläpp per bränslevikt torr-askfri substans 

 Källa: Waste Refinery [11] 
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3. Teori 

Nedan presenteras balansmetoden och rökgasprovtagningsmetoden (
14

C- analys) vilket är två 

kända metoder för bestämning av fossilt kol i avfallsbränsle. 

3.1 Balansmetoden   

 

Balansmetoden är en patenterad metod för att beräkna mängderna av biogena och fossila CO2-

utsläpp från förbränt avfall. Författarna och till lika ägarna av tidigare patentet beskriver sin 

metod i artikeln A New Method to Determine the Ratio of Electricity Production from 

Fossil and Biogenic Sources in Waste-to-Energy Plants (2007) [12]. 

 

Metoden bygger på att en matematisk uppställning vilket innehåller fem massbalanser samt en 

energibalans. Genom att ställa upp dessa ekvationer fås ett ekvationssystem vilket har fler 

ekvationer jämfört med okända parametrar, vilket innebär att detta kan lösas matematisk. De 

balanser som beräknas är en massbalans, en askbalans, en kolbalans, en energibalans, O2- 

konsumtionen samt differensen mellan O2 konsumtion och CO2 produktion  

Informationen som krävs i de olika balanserna förväntas vara känd driftdata från 

anläggningarna samt gå att finna i litteratur, exempelvis kemisk sammansättning. Metoden i 

helhet bygger på att det finns flera grundläggande skillnader mellan hur biogent och fossilt 

bränsle reagerar under förbränningsprocessen. 

Ekvationerna som publiceras nedan är citerade ur J. Fellner et. al [12].  

 

3.1.1 Massbalans  

 

Avfallet delas i fyra olika beståndsdelar.   

 

 ̇   ̇   ̇   ̇    (3.1)  

 

 ̇  = andelen biogent material i avfallet, %  

 ̇  = andelen fossilt material i avfallet, %  

 ̇  = andelen inert material i avfallet, %  

 ̇ = andelen fukt i avfallet, % 
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3.1.2 Askbalans  

 

Andelen inert material alternativt askhalten av avfallet motsvarar 

kvoten mellan massflödet av de fasta restprodukterna och totala massflödet av avfall in i 

processen 

 ̇          
∑  ̇              

 ̇     

 (3.2)  

 

∑  ̇              = summering av fasta restprodukters massflöde (torr substans) under 

bestämd tidsperiod (Kg/tidsenhet)  

 ̇     = massflöde för avfall in i processen under en bestämd tidsperiod (Kg/tidsenhet)  

      = andelen inert material i avfallet, % 

 

3.1.3 Kolbalans 

 

Kolbalansen ställer upp skillnaden i kolkoncentrationen mellan de olika substanserna. Genom 

att multiplicera kolkoncentrationen för respektive substans med dess massandel ges den 

genomsnittliga kolkoncentrationen på tillfört avfall. 

 ̇     
  ̇     

        
 (3.3)  

 ̇  = andelen biogent material i avfallet, %  

 ̇  = andelen fossilt material i avfallet, % 

   
= koncentration av kol i biogen substans, kg/kg ask- och fuktfri substans 

   
 = koncentration av kol i fossil substans, kg/kg ask- och fuktfri substans 

       
= Genomsnittlig koncentration av kol i tillfört avfall, kg/kg ask – och fuktfri 

substans 

För mer detaljerad information se J. Fellner et. al [12] ekvation (3) 

 

3.1.4 Energibalans 

 ̇      ̇      ̇               
 (3.4)  

  = värmevärde biogen substans, kJ/kg material 

  = värmevärde fossil substans, kJ/kg material 

      = effektiva värmevärde i tillfört avfall, kJ/kg avfall 

 

För mer detaljerad information angående värmevärdesberäkningar se J. Fellner et. al [12] 

ekvation (4) 
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3.1.5 O2 konsumtion  

 

Vid förbränning krävs ett specifikt syretillskott för att skapa fullständig förbränning. Den 

mängd syre som krävs kan beräknas med hjälp av den kemisksammansättningen av avfallet 

enligt formeln nedan. 

        
    ( 

   

  
 

   

   
 

   

   
 

   

  
 

   

  
)         ( 

   

  
 

   

   
 

   

   
 

   

  
 

   

  
)     

 
  (3.5)  

   
= koncentration av kol i biogen/fossil substans, kg/kg ask- och fuktfri substans 

   
= koncentration av väte i biogen/fossil substans, kg/kg ask- och fuktfri substans 

   
= koncentration av syre i biogen/fossil substans, kg/kg ask- och fuktfri substans 

   
= koncentration av kväve i biogen/fossil substans, kg/kg ask- och fuktfri substans 

   
= koncentration av svavel i biogen/fossil substans, kg/kg ask- och fuktfri substans 

   = molekylvikt kol (12,0107 g/mol) 

   = molekylvikt väte (1,00794 g/mol) 

   = molekylvikt syre (15,9994g/mol) 

   = molekylvikt kväve (14,0067g/mol) 

   = molekylvikt svavel (32,065 g/mol) 

 

3.1.6 Differensen mellan O2-konsumtion och CO2-produktion  

 

I förbränningsprocessen, med avseende på fasta bränslen såsom avfall, förbrukas O2 samt CO2 

produceras. Fossila- samt biogena bränslen har olika kemisk sammansättning vilket påverkar 

konsumtionen av O2 samt produktionen av CO2.        
 symboliserar denna skillnad av 

konsumerad O2 samt producerad CO2 vilket kan bestämmas med hjälp av följande formel. 

Detta under förutsättning att den kemiskasammansättningen på respektive substanserna är 

känd. 

       
    (

   

   
 

   

   
 

   

  
 

   

  
)         (

   

   
 

   

   
 

   

  
 

   

  
)      

 
  (3.6)  

Ekvationerna summeras till sex stycken varav fyra okända variabler, vilket medför ett 

överbestämt ekvationssystem som gör det möjligt att beräkna de okända andelarna vilket är 

just  ̇   ̇   ̇       ̇  . Att sex olika ekvationer används beror på att detta ska minska 

variationer i resultatet, och alltså ge ett mer korrekt svar. 

För att beräkna avfallets andelar behövs en del information från respektive anläggning vilket 

anses vara tillgänglig driftdata från anläggningarna. För att metoden ska vara tillförlitlig bör 

mätningarna hålla god kvalité och noggrannhet. De parametrar som är viktigast att de håller 

god kvalité för att nå ett tillförlitligt resultat är halten CO2 samt O2 i rökgaserna.   
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Förutom driftdata krävs även information om avfallets kemiska sammansättning. Författarna 

redovisar följande sammansättning vad det gäller biogen- samt fossilsubstans.  

 

Tabell 3.1: Kemisk sammansättning för biogent bränsle samt fossilt bränsle i avfall. Bild: J.Fellner et al. [12] 

 

Författarna redovisar även andra material som kan karaktärisera de biogena- samt fossila 

substanserna i from av cellulosa (C6H10O5) som biogen substans samt polyetenplast (CH2-

CH2) som fossil substans  

Trots att det finns en hel del osäkerheter vad det gäller ingångsparametrarna anser ändå 

författarna att den slutliga osäkerheten uppgår till mindre än 8 %.   

En mer detaljerad matematisk beskrivning av varje ekvation samt metoden ges i J. Fellner et 

al., 2007 [12] 
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3.2 Rökgasprovtagning, 
14

C – analys  

 

En ytterligare metod för att bestämma andelen fossilt kol i avfallsbränslet är att analysera 

rökgasprover från anläggningen. Analysresultaten av rökgasproverna, tillsammans med nedan 

redovisad formel, ger ett värde på andelen fossilt kol i avfallsbränslet. I formeln nedan 

utnyttjas skillnader mellan fossila bränslen och biogena bränslen med avseende på bränslets 

växtperiod, vilket ger andelen ”Modern Carbon” (pMC) värden. Andelen Modern Carbon 

(pMC) representerar kvoten mellan 
14

C/
12

C isotoperna i atmosfären för en viss period. Se 

figur (3.2) nedan  

             
                     

         
 (3.7)  

        = Fossilt kol, % 

       = Uppmätt kol, % 

       = Beräknad bakgrundshalt, % 

           = Uppmätt kvot i rökgasprovet, % 

 

För att genomföra beräkningar enligt formeln ovan krävs att man låser ett bakgrundsvärde på 

pMC. För att beräkna        , bakgrundsvärdet av pMC, baseras detta på att man vet under 

vilken tidsperiod bränslet har växt. Vilket, som tidigare nämnt, medför att bränslets 

sammansättning och bränslets olika växtperioder är kända. Med hjälp information om när 

bränslet har växt kan man med hjälp av diagrammet figur (3.1) nedan, ta fram        för 

aktuell bränslemix. 
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Figur 3.1: Förändring av den relativa kol-14-halten i atmosfären från år 1955 till 1994. Källa: Avfall Sverige [6] 

Diagramet (figur 3.1) ovan visar hur pMC varierat över tiden. Den topp som syns i diagramet 

vid 1960-talet bero på de atombomsprovsprängningar som genomfördes under denna 

tidsperiod, vilket medförde att den relativa kolhalten i atmosfären ökade dramatiskt.  

Ett fossilt material har ett pMC- värde på noll. Biomassa som är ung, exempelvis gräs, har ett 

pMC- värde enligt dagen kvot i atmosfären vilket under 2008 var 107 pMC. För att 

genomföra beräkningarna i formel ovan krävs, som tidigare nämnt, ett bakgrundsvärde på 

pMC. Bakgrundsvärdet är av stor betydelse för resultatet.  

För att genomföra rökprovet finns det i standarden, ASTM D7459-2008[13], beskrivet hur 

denna mätning ska gå till för att rökgasprover ska vara godkänt.  Provtagningsstandarden 

innehåller bestämmelser vad det gäller förutsättningar vid provtagningen.  Ett exempel på 

detta är att mätningen kräver ett konstant rökgasflöde.   

När provtagningen har genomförts enligt gällande standard skickas gasproverna för analys till 

Beta Analytic Inc. I Miami, USA. 
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4. Beräkningsmetoden 

 

Vid arbetets start erhölls ett värmevärdessamband, benämnd som huvudformel (4.3), som 

skulle ligga till grund för beräkningen av andelen fossilt samt biogent bränsle i avfallet. 

Beräkningsmetoden skulle baseras på anläggningens befintliga driftdata. För att angripa 

problemet granskades tidigare litteratur i ämnet för att få vägledning om vilka mätparametrar 

samt vilka ekvationer som skulle krävas för att kunna lösa huvudformeln.  

I J. Fellner et. al [12] presenteras den s.k. balansmetoden. Denna metod bygger på en 

uppställning av balansekvationer samt olika typer av samband. Denna beräkningsmetod 

tillsammans med huvudformeln fick bli en första bas för de kommande beräkningarna.  

För att tillämpa balansmetoden krävs kännedom om många av anläggningens mätsignaler. För 

att få kännedom om de mätvärden som krävs för beräkning via balansmetoden ställs krav på 

att ha tillgång till många olika mätutrustningar. På tekniska verken finns i dagläget inte all 

nödvändiga mätutrustning som krävs för att skapa de mätsignaler som balansmetoden kräver. 

Balansmetoden i sin ursprungform kunde således inte användas för beräkningen av andelen 

fossilt kol i avfallsbränslet.  

För att gå vidare med problemet skapades en ny beräkningsmetod utifrån sammanvägd 

kunskap vilket dels har förvärvats från anläggningen, dels från studier av tidigare metoder 

samt kunskaper inom förbränningstekniken samt termodynamiska lagar.  

Metoden som presenteras nedan har sin bas i sedan tidigare nämnt värmevärdessamband och 

bygger i sin helhet på att analysera de väsentliga skillnader som finns mellan biogena bränslen 

och fossila bränslen.   

För att göra beräkningen enligt huvudformeln krävts kännedom om bränslets värmevärde 

samt det biogena samt fossila bränslets värmevärde. Metoden har med anledning av detta 

valts att delas in sex olika områden med tillhörande ekvationer, vilka redovisas nedan. 

o Massbalans/avfallets sammansättning 

o Värmevärdesberäkning 

o Vattenbalans/fukt i bränsle 

o Askhalt 

o Effektsamband 

o Rökgasflöde 

Som tidigare nämnt finns ett tydligt budskap om att beräkningarna skulle kunna lösas med 

hjälp av redan befintlig driftdata varför det krävdes att delar av ekvationerna under arbetets 

gång omarbetades. Förutom denna restriktion har även matematiska restriktioner gjort att 

metodens ekvationer har krävt omarbetning.   
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4.1 Massbalans/ avfallets sammansättning 

 

Avfallet som används vid förbränningen kan beskrivas innehålla fyra olika beståndsdelar 

vilka är följande: 

 Fukt i bränslet,       – vilket kan beskrivas som blöjor samt fukt bundet i andra 

absorberande material såsom exempelvis fuktigt hushållspapper alternativt mjölk i 

mjölkpaket etc. 

 Aska,    – vilket kan karakteriseras av obränt material, metaller samt restprodukter 

från förbränt material. 

 Biogent,    – biogent bränsle som material från träråvara såsom tidningspapper. I de 

beräkningarna som redovisas nedan antas biogent bränsle karaktäriseras av cellulosa 

(C6H10O5)  

 Fossilt,    – fossilt bränsle vilket kan karakteriseras av olika plaster. I de 

beräkningarna som redovisas nedan antas fossilt bränsle karaktäriseras av 

polyetenplast (CH2-CH2) 

 

 

Figur 4.1: Schematisk bild över avfallsbränslets fyra olika beståndsdelar. Bild: Egen 

     
            (4.1)  

    = andelen fukt i avfallet, % se 4.4 Vattenbalans 

   = andelen aska i avfallet, % se 4.5 Askhalt 

   = andelen biogent material i avfallsbränslet, % 

   = andelen fossilt material i avfallsbränslet, % 

 

Det är delarna fossilt,   , och biogent,    , i avfallet som genererar energi samt orsakar 

koldioxidutsläpp. Fukten i bränslet och askan ger inte upphov till några koldioxidutsläpp och 

genererar inte någon energi varför dessa två beståndsdelar ofta räknas bort. De två 

beståndsdelarna som är kvar, andelen fossilt och biogent, är de två beståndsdelarna i torr-

askfrisubstans (TAS) se ekv. (4.2). 

                     (4.2)  

 

Denna ekvation är väsentligt för fortsatta beräkningar.  
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4.2 Huvudformel 

                                                                                  (4.3)  

                     = Värmevärde för avfallsbränslet, torr- askfri substans (MJ/kg) se ekv.(4.13) 

                 = Värmevärde för biogent bränsle, torr- askfri substans (MJ/kg) se ekv. (4.11) 

                     = Värmevärde för fossilbränsle, torr- askfri substans (MJ/kg) se ekv. (4.12) 

         = andelen biogent material i avfallsbränslet, %, torr-askfri substans  

         = andelen fossilt material i avfallsbränslet, %, torr-askfri substans 

 

Där bränslet förutsätts enbart består av två substanser, torr-askfrisubstans, enligt ekvation 

(4.2) 

                     (4.4)  

  

(4.3) tillsammans med (4.4) ger följande: 

 

                                 
                                        

                                        
 (4.5)  

 

(4.5) tillsammans med kemisk sammansättning (se bilaga A.2) ges följande ekvation vilket 

ger svar på andelen fossilt kol i avfallsbränslet %.  

 

                    
                              

                                                       
 (4.6)  

 

                    = viktprocent kol i polyetenplast, fossilsubstans, kemisksammansättning 

se bilaga A.2. 

                = viktprocent kol i cellulosa, biogensubstans, kemisksammansättning se 

bilaga A.2. 
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4.3 Värmevärdesberäkning 

 

Värmevärdet beskriver ett bränsles energiinnehåll och ses som ett mått på bränslets 

energiutveckling vid förbränning. Enligt Alvarez [14] har värmevärde följande definition 

Ett bränsles värmevärde är den värmemängd, som per mängdenhet utvecklas vid fullständigt 

förbränning. (Alvarez, s. 500). 

Värmevärdet varierar för olika typer av bränslen, som tumregel kan nämnas att värmevärdet 

för ett fossilt bränsle är i storleksordningen det dubbla av ett biogent bränsle.  

 

4.3.1 Värmevärdesberäkning för fossil- samt biogen substans 

 

Vid beräkning av värmevärde finns många olika metoder att tillgå. För att få ett så korrekt 

utfall som möjligt har tre olika metoder används och sedan har ett medelvärde av dessa 

beräknas för värmevärdet på biogent och fossilt bränsle.  

Alla tre metoderna bygger på beräkningar med avseende på bränslets kemiska 

sammansättning. Som tidigare nämnt används cellulosa samt polyetenplast som representativa 

substanser för biogent samt fossilt innehåll i avfall (för kemisk sammansättning och 

respektive ämnes viktprocent se bilaga A.2).  

Värmevärdesberäkningarna nedan är baserade på torr-askfri substans varför fukthalt samt 

askhalt är satta till noll i samtliga ekvationer.  

Beräkningarna genomförs med avseende på det övre värmevärdet.  I beräkningarna nedan 

betecknas det undre värmevärdet även omnämnt som det effektiva värmevärdet för Hi samt Hs 

som står för det övre värmevärdet även kallat kalorimetriska värmevärdet. 

Nedan följer Dulongs-, Michels- samt Milnesmetod, vilka alltså är de tre valda metoderna för 

beräkning av värmevärmevärde beroende av kemisk sammansättning för biogent samt fossilt 

bränsle. 

Dulongs formel för beräkning av undre samt övre värmevärdet, se Alvarez [14] 

           
                                        (         

       

 
)                     (4.7)  

            
= Effektiva, undre värmevärdet, torr- askfri substans 

                        ,          
       

 = viktprocent av kol, svavel, väte, syre samt fukt i 

respektive bränsle.  (Bilaga A.2) 
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 (
   
   

                     ) 
  
  

        (4.8)  

            
= Övre värmevärdet, torr- askfri substans, Dulong 

    = Vattnets ångbildningsvärme antas vara 2,50 MJ/kg 

  = härleds med att vid förbränning av 2 kg H2 + 16 kg O2 = 18 kg H2O, dvs vid förbränning 

av 1 kg H2 bildas 9 kg H2O. 

 

Michel (1938) formel för beräkning av övre värmevärdet, se J.Fellner et. al [12] 

            
                                                        

       
(4.9)  

            
= Övre värmevärdet, torr-askfri substans, Michel 

              = viktprocent av kol, väte, syre, kväve samt svavel i respektive bränsle (se 

bilaga A2) 

 

Milne formel för beräkning av övre värmevärdet värmevärde, se Avfall Sverige [6] 

           
                                                                             (4.10)  

           
= Övre värmevärdet, torr-askfri substans, Milne 

                        ,                      = viktprocent av kol, väte, syre, kväve samt aska 

för respektive bränsle. Viktprocent för respektive ämne se bilaga A.2 

 

Medelvärde 

                  
               

                 

               

 
 (4.11)  

                      

                   
                    

                   

 
 (4.12)  
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4.3.2 Värmevärdesberäkning för bränslet 

 

Vid beräkning av bränslets värmevärde,                      , krävs ett annat 

tillvägagångsätt. I detta fall anses inte den kemiska sammansättningen vara känd, utan 

bränslets värmevärde beräknas enligt följande ekvation: 

                      
              

                                  
 (4.13)  

 

                   = Effekten i bränslet (MW). Se rubrik 4.6 Effektbalans  

             = Totala bränsleflödet in i pannan (
  

 
).  

                      = Bränsleflödet består av samtliga fyra beståndsdela varför       

samt     subtraheras för beräkning på torr-askfrisubstans. Se ekv. (4.3)  
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4.4 Vattenbalans/ Fukt i bränsle, aH2O 
 

För att utföra beräkningen i huvudekvationen (4.6) krävs att man innan beräknat den torra-

askfriasubstansen. För att beräkna torr-askfrisubstans krävs att andelen H2O,      , d.v.s. fukt 

i bränslet är känd. Metoden för att beräkna fukten i bränslet baseras på en uppställd 

vattenbalans, där alla ingående samt utgående vattenflöden i procesen bör finns med.  

Ingående samt utgående vattenflöden baseras på den information jag fått från TVAB’s 

produktionspersonal. Principen bygger på att vattenflöden in och vattenflödet ut ur processen 

ska vara i jämnvikt. För att uppnå denna jämvikt finns en okänd parameter, vilket just är ”fukt 

i bränsle”. Fukten i bränslet är den variabeln som ekvationen har till syfte att beräkna.  

 

Nedan ges en förenklad figur över hur vattenflödet i KV60, panna 4 ser ut.  

 

 

Figur 4.2: Schematisk bild över vattenflödena in samt ut ur anläggningen. Bild: Tekniska verken  

 

                     (4.14)  

Vilket ger att: 

                                                          
                          

                                                                              
(4.15)  

 

Vattenmängden från Urea samt ångsotning har en storleksordning på en tiondel av de andra 

posterna varför dessa inte finns med i beräkningarna, utan valts att försummas.  

 

Vatten till rökgasrening 

Väte i bränslemix 

(Kemiskt vatten) 

Ångsotning av pannan 

Fukt i rökgaser 

Kondensat & avblödning 

Vatten i slagg 

Vatteninprut i pannan 

Fukt i bränsle  

Urea till förbränning 
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Bränslet, vilket i detta fall är avfall, innehåller fukt. Fukten i bränslet består till största del på 

avfallets förmåga att absorbera fukt under sin resa. Fukten kan beskrivas såsom blöjor samt i 

andra material som har en absorberande funktion. Även matrester innehåller mycket fukt. 

                            

Mäts kontinuerligt i processen.  

                

Det vatten som bildas under förbränningen, beroende av den kemiskareaktion som sker, är i 

detta arbete benämnd som kemiskt vatten. Mängden kemiskt vatten som skapas är beroende 

av vätehalten i bränslemixen.  Det kemiska vattnet baseras på den kemiska mängdbalansen för 

förbränning enligt nedan. 

                              (4.16)  

 För att göra denna beräkning krävs att man vet mängden av H2 i bränslemixen.  Bränslemixen 

approximeras, som tidigare nämnt, till att bestå av polyetenplast (CH2 – CH2) fossilt bränsle 

samt cellulosa (C5H10O5) biogent bränsle. För att bestämma det kemiska vattnet krävs att man 

har vetskap om andelen fossilt samt biogent. Förutom detta krävs även att                är 

känd, vilket innebär att askandelen samt andelen fukt i bränslet är känt.  I detta fall blir 

formeln enligt nedan 

                                (                                      )  

                                                              
(4.17)  

Där 

                               (             )  
 

 

                         

I skrubbern sker rökgasreningen med hjälp av att rökgaserna ”duschas” rena. Vattnet som 

används i de olika reningsstegen är antingen ”återvunnet vatten” vilket är vatten från tidigare 

processer i kraftvärmeverket alternativt stadsvattnet.  

                 

Slaggprodukterna från pannan kyls i ett vattenbad innan det lämnar anläggningen, varför 

vatten återfinns i slagget. Andelen vatten i slagget anses vara 25 % av den totala vikten enligt 

produktionspersonal på TVAB. Slaggmängden mäts periodvis.  

                       

Mäts kontinuerligt av anläggningens driftssystem. Vattenflödet innehåller förutom kondensat 

från rökgaskondensering även vatten från de två reningsstegen i skrubbern, enhet m
3
/h. 
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Fukthalten i rökgasen i enheten volymprocent mäts kontinuerligt. För beräkning av total fukt 

används följande formel. 

                                                (4.18)  

Där rökgasflödet beräknas enligt ekvation (4.27)  

 

4.5 Askhalt, aa 

 

   
                         

   
  

 

             
   
  

  
 (4.19)  

 

 

Andelen aska är baserade på dokumenterad års data som finns gällande slagg samt flygaska. 

Detta dividerat med total årlig bränsle tillföresel ger andelen aska. Askhalten antas vara 

konstant då den valts att beräknas på årsbasis beroende på avsaknad av mer detaljerad 

dokumentation.   

                                                                       (4.20)  

Slaggrester är den obrännbara delen av bränslet som ”ramlar över kanten” från rostern och 

ned i ett vattenbad där det slagget kyls. Slagget består av obrännbar substans exempelvis 

metaller men även en del vatten då slagget kyls i detta. Vattenmängden är uppskattningsvis 25 

% vilket innebär att 75 % av den totala vikten av slagget är just obränt bränsle. Förutom slagg 

följer även en del aska med i processen s.k. Flygaska.  

Flygaskan blandas i processen med kalk och kol. För att ta fram mängden flygaska 

subtraheras totalvikten av restprodukten med kol samt kalk förbrukningen under perioden.  

 

  

                                                                                 (4.21)  
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4.6 Effektsamband 

 

För att ha möjlighet att beräkna bränslets värmevärde enligt ekvation (4.13) krävs att 

bränsleeffekten är känd. Bränsleeffekten beräknas med hjälp av en uppställd effektbalans. 

Förutom den effekt som härrör från bränslet används även ånga från en närliggande panna, 

KV50, för att generera el samt fjärrvärme.  Detta går dock att bortse från i beräkningen nedan 

då det är ångeffekten från panna 4 (KV60) som används.   

 

 

 

Figur 4.3: Schematisk bild över ingående samt utgående effekt från anläggningen. Bild: Tekniska verken 

                     (4.22)  

                                                       
                      

(4.23)  

 

Från denna balans efterfrågas bränsleeffekten, för att användas i ekv. (4.13) 

Ångeffekten KV60 och rökgaskondenseringseffekten mäts kontinuerligt i anläggningens 

driftsystem. För effektförlusterna i rökgasen finns ingen liknande mätning i driftsystemet utan 

denna mätsignal har valts att beräknas enligt följande ekvationer (4.24) samt (4.25) 

                                                      (4.24)  

 

Rökgaskondenseringseffekt 

Bränsleeffekt Ångeffekt KV60 

KV60 

Effektförlust rökgas 
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 (((                                 
 )           

 )

 (                               
       

))          

 

(4.25)  

         
= Specifik värmekapacitet för torgas, kJ/Nm

3
, °C 

      
= Specifik värmekapacitet för ånga, kJ/Nm

3
, °C 

     = Rökgasens temperatur, ºC - differenstemperaturen för rökgasvärmaren, ºC 

 

4.7 Rökgasflödesberäkning 

 

Rökgasflödet kan beräknas med olika metoder. Några av metoderna som finns för att beräkna 

rökgasflödet baseras på bränslemixens kemiska sammansättning. Bränslemixens 

sammansättning är i detta fall inte känd varför en annan metod har arbetas fram.  

Rökgasflödesberäkningen enligt ekvationen nedan (4.26) bygger på skillnader som återfinns 

mellan koncentrationen av fukt i rökgasen före respektive efter rökgasreningen med 

tillhörande rökgaskondensering. Efter rökgaskondenseringen minskar fukthalten i rökgasen då 

kondensering har skett och ångan då omvandlats till flytande vatten, kondensat.  

Rökgaskondenseringen är inte alltid aktiv. I de fall rökgaskondenseringen inte är aktiv ökar 

istället koncentrationen av fukt i rökgasen efter rökgasreningen då vatten tillsätts i detta 

processteg. Ekvationen nedan bör fungera vid båda driftfallen.  

 

            

  

(                                                                           
)   

        

                
  

                                                                        

   

 
(4.26)  

 

            = Våt rökgas, enhet (
  

 
) 

             = Vatten som, efter vattenrening, avskiljs från anläggningen. (m
3
/h) 

                = Vatten vilket används till de vattenbad som kyler restprodukt från pannan. 

(m
3
/h) 

                                           
= Vatten som tillsätts vid rökgasrening (m

3
/h) 

        = molvolym för ånga (m
3
/Kmol),  

                 = molvolym för flytande H2O (m
3
/Kmol), 
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5. Resultat  

 

Nedan visas ett diagram över beräkningsmetodens utfall. Beräkningarna är baserade på 

mätdata på timmedel för KV60, tio olika timmar under samma dygn (Se bilaga A.3 för 

mätvärden). I dessa beräkningar har fukthalten i bränslet bestämts till 43 % vilket är det 

medelvärde för de sex olika bränsleanalyser som genomförts i samband med TVAB’s 

medverkan i Avfalls Sveriges projekt [6]. Anledningen till att fukthalten är satts konstant 

beror på att vattenbalansen inte var möjlig att beräkna med iterativa beräkningar.   

 

 

Figur 5.1: Resultat, andel fossilt kol i avfall, av tio beräkningar baserade på beräkningsmetoden  

med tillhörande medelvärde.  

 

Som man kan se enligt diagrammet ovan genererar beräkningsmetoden ett resultat mellan 45-

55 % fossilt kol, medelvärde 50 %. Alla resultat är alltså innanför det enligt Waste Refinery 

[11] redovisade spannet på 0,09 – 0,55 % fossilt kol. Detta resultat ska dock tolkas med 

försiktighet framför allt på grund av att fukten i bränslet samt askhaten är konstant för 

samtliga beräkningar, vilket i praktiken inte stämmer.  
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10%

20%

30%

40%

50%

60%
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Andelen fossilt kol i avfallsbränsle 

Andel fossilt kol i
avfallsbränslet

Medelvärde
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5.1 Känslighetsanalys 

 

För att undersöka beräkningsmetodens påverkan av de olika mätsignalerna har en 

känslighetsanalys genomfört med avseende på fyra olika variabler samt byte av kemisk 

sammansättning för biogent samt fossilt bränsle.  Resultatet redovisas i tabellen nedan. 

 

                                        Tabell 5.1: Resultat från genomförd känslighetsanalys. 

 

  

Fukt i bränsle ökning 1 % -enhet  
minskning 1 % -

enhet 

Förändring fossilt kol 2,77 % -enhet -2,71 % -enhet 

   Bränsleeffekt ökning 1 MW minskning 1 MW 

Förändring fossilt kol 1,39 % -enhet -1,41 % -enhet 

   Bränslevikt  ökning 1 ton minskning 1 ton 

Förändring fossilt kol -3,44 % -enhet 3,53 % -enhet 

   

Askhalt ökning 1 % -enhet 
minskning 1 % -

enhet 

Förändring fossilt kol 2,77 % -enhet -2,71 % -enhet 

   Byte av material, Kemisk sammansättning biogent & fossilt 

Förändring fossilt kol -2,08 % -enhet 
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5.2 Vattenbalans/ fukt i bränsle 

 

Nedan redovisas den beräknade andelen fukt i bränsle givet tio mätpunkter (Bilaga A.3)  

 

Figur 5.2: Resultatet av fukthalten i bränslet baserat på tio mätpunkter, med tillhörande medelvärde. 

 

För att genomföra beräkningen av andelen fukt i bränslet krävdes en del antagande. Dessa 

antaganden var nödvändiga för att kunna beräkna det kemiska vattnet till vattenbalansen. 

Följande antaganden har gjorts:  

o Andelen fossilt 30 %, andelen biogent 70 %  

o Andelen fukt i bränslet,       = 43,067 % (Då passräkning inte fungerade. Användes i 

beräkning av beräkning av kemiskt vatten för att beräkna bränslevikten TAS) 

 

5.3 Askhalt 
 

Askhalten är beräknad på årsdata och uppgifterna är tillstor del hämtade från TVAB’s årliga 

miljörapport. Askhalten uppgår, vid beräkning, till ca 19 % av bränslevikten och denna 

procentsats anses vara konstant. 
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5.4 Värmevärdesberäkning 

 

För att mer noggrant svar har värmevärdes för biogent samt fossilt bränsle valts att beräknas 

enligt tre olika metoder för att sedan beräkna ett medelvärde av dessa tre. De tre olika 

metoderna gav följande värmevärde  

Tabell 5.2: Värmevärdesberäkning utifrån tre skilda metoder samt medelvärde för biogent och fossilt bränsle. 

Metod biogent bränsle, TAS (MJ/kg) fossilt bränsle, TAS (MJ/kg) 

Dulong 16,50 49,66 

Michel 18,05 47,75 

Milne 17,43 48,20 

Medelvärde (MJ/kg) 17,33 48,54 
 

Ett test genomfördes för att se hur värmevärdets variation påverkar huvudformlens resultat, 

fossilt kol i avfall. Följande resultat erhölls 

Tabell 5.3: Resultat från genomförd känslighetsanalys med avseende på värmevärdets förändring. 

 

 

 

 

  

Värmevärde biogent Öka med 1 MJ/kg minska med 1 MJ/kg 

Förändring fossilt kol -2,33 %-enhet 2,13 % -enhet 

   Värmevärde fossilt Öka med 1 MJ/kg minska med 1 MJ/kg 

Förändring fossilt kol -1,22 %-enhet 1,28 % -enhet 
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6. Diskussion  

 

Avfallsförbränning är en mycket komplex industriell process där många olika faktorer 

påverkar driften av anläggningen. Anläggningen genomsyras av en god flexibilitet för att 

uppnå de många olika krav som ställs vid avfallsförbränning. Denna flexibilitet i processen 

gör att beräkningar på anläggningen blir mycket komplexa. Ur matematisk synpunkt är bristen 

på kända variabler stor. Dessa variabler ska vara kända från tidigare/andra ekvationer men för 

att genomföra dessa beräkningar krävs ofta svaret i den nästkommande ekvationen. Detta 

kräver iterativa beräkningar vilket medför att komplexiten i metoden ökar.  

Beräkningsmetoden bygger på både fysiska mätsignaler från anläggningens driftsystem samt 

beräknadevariabler. Vid beräkningar av mätvariabler finns naturligvis en osäkerhet då 

beräkningarna ofta innehåller förenklingar samt ofta baseras på att processen anses vara 

”ideal”, vilket sällan stämmer med den praktiska verkligheten. Vissa av de fysiska 

mätsignalerna från anläggningens driftsystem är även dessa baserade på beräkningar i 

systemet, vilket medför att även dessa genomsyras av osäkerheter.  

Metoden som presenteras består av många olika mätsignaler varvid varje mätsignal bidrar till 

den ökade totala osäkerheten. Osäkerheten finns både gällande fysiska mätinstrument samt 

även i de beräkningsmetoder som används för att bestämma de beräknade mätsignalerna. 

Resultatet från den genomförda känslighetsanalysen på beräkningsmetoden finns beskriven 

nedan.  

Arbetet har haft sin utgångpunkt i att utreda om beräkningsmetoden är möjligt, varför fokus 

legat på att genomföra grova beräkningar.  

Dessvärre bygger beräkningsmetoden på många antaganden. En insikt under arbetets gång har 

varit att beräkningarna i stor utsträckning återpresenterat de gjorda antagandena.   
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För att illustrera de olika typerna av mätosäkerheter samt illustrera den komplexitet som finns 

i processen, vilket måste beaktas vid skapandet av en beräkningsmetod, presenteras nedan en 

tabell innehållande ett urval av mätosäkerheter samt andra parametrar som måste beaktas för 

att beräkningsmetoden ska fungera korrekt. 

Tabell 6.1: Sammanställning av olika mätosäkerheter samt andra parametrar som måste beaktas för att beräkningsmetoden 

ska fungera.  

Variabilitet i mätsignaler Förklaring/Exempel 

Stickprov 

Rökgasflödet mäts inte kontinuerligt utan istället beräknas 

rökgasflödet med hjälp av teoretiska ekvationer. 

Beräkningarna verifieras några gånger per år med hjälp av 

fysiska stickprovsmätningar av rökgasen, vilket får avvika  

± 15 % jämfört med det beräknade värdet. 

Ackumulerade mätningar 
Den producerade mängden aska vägs och summeras på 

årsbasis. 

Timmedelvärden 

Driftsystemets mätsignaler på timbasis baseras på ett 

medelvärde av den passerade timmes mätpunkter.  Ett tillfälligt 

avbrott under denna tid minskar givetvis mätsingalens 

timmedelvärde. Förutom detta kan ett mycket avvikande 

mätvärde (felaktigt mätvärde) under timmen orsaka stora 

skillnader i timmedelvärdet. För att använda medelvärden på 

ett tillförlitligt sätt krävs att man har kännedom om 

driftsituationen under respektive mätperiod för att kunna finna 

eventuella avvikelser som gör att medelvärdet inte är 

tillförlitligt.  

Årsmedelvärde 
Askandelen är baserad på årsmedelvärde som sedan applicerats 

på timbasis. (procentsats) 

Tre timmars medelvärde 

Vikten av det bränsle som matas in i panna finns inte att tillgå 

på timmedel. Istället beräknas detta med hjälp av ett 

medelvärde baserad på tre timmar.  
  
Flexibel drift  Förklaring/Exempel 

Rökgaskondensering på/av 

Anläggningen kan välja om rökgaskondenseringen ska vara i 

drift eller inte. Om effekten ut är för hög kan 

rökgaskondenseringen avaktiveras och energin leds ut i 

rökgasflödet.  

Elproduktion på/av 

KV60 fungerar som baslast till fjärrvärmenätet i Linköping. 

Vid behov kan elproduktionen (turbinen) avaktiveras vilket 

kan öka fjärrvärmeproduktionen. En annan anledning att 

aktivera/avaktivera elproduktionen beror på efterfrågan av el 

vilket varierar beroende på exempelvis årstid. 

  Systemgräns Förklaring/Exempel 

Vattenflöde till skrubbern 

(rökgasrening) 

Om stadsvatten används i skrubbern för rökgaseringen bör 

detta flöde finnas med i vattenbalansen. Om ”återvunnet 

vatten” används behöver inte detta flöde tas hänsyn till då detta 

vatten kommer från andra delar av processen vars vattenflöden 

redan är inkluderade.  
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6.1 Känslighetsanalys 

 

Ur känslighetsanalysen (tabell 5.1) kan utläsas att bränsleviktens variation på 1 ton/h (jmf. 

bränsleflöde ca 27 ton/h) ger det största utfallet på beräkningsmetodens resultat, andelen 

fossilt kol. Tätt efter återfinns askhalten samt fukt i bränsle som vid en förändring av en 

procentenhet ger ett utslag på ca 2,7 procentenhet i beräkningen av andelen fossilt kol. Denna 

känslighetsanalys åskådliggör betydelsen av mätnoggrannhet i de mätsignaler som används.  

Slutsatsen av detta är att små förändringar av de mätsignaler som används till beräkningen, 

ger stor påverkan (i vissa fall upp mot 3 procentenheter) i beräkningsmetodens resultat, 

andelen fossilt kol i avfallsbränslet. 

I den sista delen av tabellen anges den procentuella skillnaden i fossilt kol som ett byte av de 

representativa materialen cellulosa som biogent bränsle samt polyetenplast som fossilt bränsle 

innebär. Den nya kemiska sammansättningen baseras på den kemiska sammansättning som 

redovisas i balansmetoden se figur (3.1) 

 

6.2 Huvudformel 
 

Metoden visade sig ha en del brister. Dessa brister uppmärksammandes i samband med de 

olika tester som genomförts. Testerna genomfördes genom att sätta in mätdata från 

anläggningen i beräkningsmetoden, vilket genererade ett svar på andelen fossilt kol i avfallet 

för respektive mätperiod.  Metoden genererade till en början i många fall en biogen andel över 

100 % vilket inte är fysikaliskt möjligt. En närmare undersökning gjordes vilket visade att det 

var vattenbalansen som orsakat detta. 

För att beräkna andelen fukt i bränslet ställdes som tidigare nämnt en vattenbalans upp. En av 

posterna i denna balans, även kallad kemiskt vatten, var förutom beroende av andra variabler 

även beroende utfallet i vattenbalansen. För att lösa detta problem fanns en förhoppning om 

att detta skulle gå att lösa med hjälp av iterativa beräkningar, vilket tyvärr inte var fallet. 

Utfallet av vattenbalansen, fukt i bränsle, och det inmatade värdet till beräkningen av kemiskt 

vatten gick aldrig jämt ut.  Med andelning av detta användes vid fortsatta tester ett 

medelvärde på fukthalten. Det medelvärde som användes baseras på Avfall Sveriges 

bränsleanalyser [6] som genomförts vilket uppgick till 43,07 %. Genom att använda 

medelvärdet på fukthalten i bränslet kunde beräkningar som genererade över 100 % biogent 

elimineras. Askhalten som baseras på årsmedelvärde uppgick som tidigare nämnt till ca: 19 % 

av bränslevikten. 

 

6.3 Massbalans 

 

Massbalansen bygger på ett antagande om att avfallet består av fyra delar varav två av dessa 

delar är brännbara. Teorin om att avfallet kan delas upp i dessa delar härrör från J. Fellner et 

al. [12] publicerade artikel innehållande balansmetoden.  
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6.4 Vattenbalans/ fukt i bränsle 

 

Vattenbalansens variabler består av både fysiska mätsignaler från anläggningens driftsystem 

samt egna beräknade signaler. De två beräknade mätsignaler som påverkas av flest antal 

fysiska mätsignaler är de beräknade värdena kemiska vattnet samt mängden fukt i rökgasen 

dvs. fukten som transporteras ut genom skorstenen i rökgaserna.  

 

Som tidigare nämnts under kapitel 4.4 beror det kemiska vattnet av vätehalten i bränslet. För 

att bestämma vätehalten i bränslet krävs att man kan uppskatta bränslets kemiska 

sammansättning. I denna beräkningsmetod antas avfallet representeras av cellulosa som 

biogen substans samt polyetenplast som fossil substans. Den kemiska sammansättingen och 

vätehalten för respektive substans anses känd, men för att beräkna bränslets sammavägda 

vätehalt krävs alltså en vetskap om andelen fossilt samt biogent ursprung i avfallet. För att 

lösa detta krävs iterativa beräkningar. 

 

Förutom att veta andelen fossil och biogen substans krävs även en vetskap om bränslets vikt 

som torr-askfri substans. Detta då det förutsätts att det är det fukt- och askfria bränslet som 

används för beräkning av väteinnehållet i kilo vilket ger ett svar på skapad H2O i kilo för 

aktuell bränslevikt. 

Situationen som uppstår är att beräkningen av det kemiska vattnet är beroende av 

beräkningsmetodens resultat, andel fossil samt biogensubstans, samt även vattenbalansens 

utfall. Vattenbalansens resultat krävs för att kunna subtrahera andelen fukt i bränslet samt 

aska i bränslet till bränslevikten för att få                 se ekv.(4.18).  Detta är och förblir 

ett stort problem.  

Det vatten som lämnar anläggningen i form av fukt i rökgasen mäts kontinuerligt i form av 

volymprocent H2O i rökgasen. Beräkningen av fukten i rökgasen sker med avseende på 

rökgasflödet se ekvation (4.23) som är en beräknad signal vilket medför osäkerheter då 

beräkningsmetoden för rökgasflödet inte är verifierad. 

Resultatet från de tio genomförda beräkningarna, figur 5.2, åskådliggör att fukthalten i 

bränslet enligt beräkningsmetoden ger svar i området 20 till 30 %, med ett medelvärde på ca 

23 %. För att jämföra detta värde finns avfall Sveriges rapport [6] där bränsleanalyser 

genomförs på TVAB’s bränsle. I dessa analyser anses vattenhalten i TVAB’s bränsle varierar 

mellan 37 % – ca 47 % med ett medelvärde från de sex avfallsprover på cirka 43 %. 

Medelvärdena för fukten i bränslet visar en olikhet på 20 procentenheter mellan 

beräkningsmetodens resultat samt avfall Sveriges bränsleanalys. För att jämföra, skulle denna 

olikhet innebära en skillnad i fossilt kol om 55 procentenheter. 

Som angivet i resultatet och känslighetsanalysen, tabell 5.1, har vattenhalten i bränslet stor 

betydelse för huvudformels utfall av fossilt kol i avfallet. Osäkerheterna i vattenbalansen är 

alldeles för stora för att denna beräkning ska fungera som ett verktyg och vara tillförlitlig utan 

att djupare studier krävs.  
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Vid beräkningen av vattenbalansen har poster såsom Urea och ångsotning försummats. Detta 

då dessa mätvärden var i storleksordningen en hundradel av de andra mätsignaler som 

vattenbalansen innehöll. Vid summering av de små posterna får ett värde som i 

storleksordningen är en tiondel av de andra posterna. Det faktum att en procentenhet fel i 

fukthalten ger ett fel på 2,7 % -enheter i fossilt kol, tabell 5.1, gör att även de små posterna 

bör vara med i vattenbalansen för att få ett tillförlitligt värde.   

Som tidigare nämnts genomsyras förbränningsanläggningen av god flexibilitet vilket gör det 

möjligt att köra anläggningen på många olika sätt. Ett exempel på den flexibilitet som finns är 

att man inte alltid behöver ha rökgaskondenseringen aktiv. När rökgaskondenseringen är aktiv 

kondenseras rökgasen och mycket av fukten i rökgasen omvandlas från ånga till flytande 

form. När rökgaskondenseringen inte är aktiv sker istället all fukttransporten via rökgasen. 

Vid detta driftfall är det desto viktigare att rökgasflödet är korrekt beräknat då fuktflödet i 

rökgasen blir betydligt större.  

Som tidigare nämnt fungerar det inte att genom iterativa beräkningar finna ett 

överensstämmande svar från vattenbalansen och indata till kemiskt vatten. Att detta inte 

fungerar anses beror på ovissheten om vart de vatten som tillförs rökgasreningen (skrubbern) 

härstammar från.  Det vatten som sprutas in i skrubbern används till att ”duscha” rökgaserna 

rena. När reningen är genomförd tappas skrubbern på vatten, kallat avblödning. Vätskan från 

skrubbern renas och släpps ut tillsammans med kondensatet.  Vattnet som sprutas in i 

skrubbern kan antingen komma från något som kallas ”återvunnet vatten” alltså processvatten 

alternativt vatten från stadsnätet. Bristen på mätdata har genererat ett antagande om att allt 

vatten in i skrubbern härstammar från stadsnätet. Detta antagande anses dock vara felaktigt 

med avseende på att det inte går att finna ett överrenstämmande värde mellan vattenbalansens 

svar och indata till kemiska vatten. Detta är något som bör utredas ytterligare för att 

beräkningsmetoden ska fungera.  

För att minska osäkerheten vad det gäller variabeln fukt i bränslet samt göra det möjligt att 

använda beräkningsmetoden kan andra tekniker för bestämningen av fukthalten användas. Det 

finns olika tekniker för att bestämma fukthalten i bränslen, dock finns det endast några få som 

skulle vara lämpliga att använda för att bestämma fukthalten av ett så heterogent bränsle som 

avfallet är. Ett förslag på teknik för att bestämma fukthalten i bränslet är att använda sig av 

Near Infra Red spektroskopi (NIR). Vilket är en metod som använder ljusvågor. En annan teknik 

som kan vara lämplig är Radio Frekvensscan (RF) metoden vilket är en metod som baseras på 

elektromagnetiska vågor på en frekvens där de klassas som radiovågor. En närmare utredning av 

teknikerna krävs dock.  
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6.5 Effektsamband 

 

Effektsamandet baserar på termodynamikens första huvudsats, energiprincipen, vilket kan 

formuleras enligt följande: 

Energy can change from one form to another but the total amount of energy remains constant 

(Cengel Y.A et. Al, s.4) [15] 

Detta innebär i praktiken att den energi som kommer in i systemet även ska komma ut. Syftet 

med effektsambandet var att beräkna bränslets effekt för att gör det möjligt att sedan beräkna 

bränslets värmevärde. I TVAB’s driftsystem finns kontinuerliga värden på den utgående 

effekten som i detta fall består av ångeffekten från KV60 och rökgaskondenseringseffekten. 

Liksom i den tidigare diskussionen om hur olika driftfall påverkar beräkningens resultat så 

gäller även detta för effektbalansen. Effektförlusten i rökgasen beräknas med hjälp av 

entalpiskillnad samt rökgasflödet. I fallet då rökgaskondenseringen inte är aktiv, ökar 

effektförlusterna i rökgaserna vilket gör att rökgasflödet får en större betydelse för resultatet. 

Rökgasförlusterna ökar dels beroende av att temperaturen i rökgasen ökar samt att entalpin för 

rökgasen blir högre i samband med högre fukthalt. Detta då specifik värmekapacitet för ånga 

är större än specifik värmekapacitet för torr gas. Specifika värmevärdet för torr gas anses vara 

representativt för den gasblandning i rökgaserna som inte består av ånga.  

Vid beräkningen av effektbalansen har, av praktiska skäl, inte hänsyn tagit till alla poster utan 

fokus har legat på de stora posterna, varför effektförlusten i kondensvattnet försummats. 

Känslighetsanalysen, tabell 5.1, visar att en förändring på 1 MW ger utfall på ca 1,3 % -

enheter fossilt kol. Med faktum att en liten (jmf. total effekt 80 MW) förändring av effekten 

ger ett betydande utfall på andelen fossilt kol medför att det vore önskvärt att även de små 

posterna analyseras djupare.   

Förutom den effekt som härrör från bränslet används även ånga från en närliggande panna, 

KV50, för el-och fjärrvärmeproduktion. Detta blir dock inget problem då beräkningen baseras 

på ångeffekt från KV60 och inte den totala el- och fjärrvärmeffekten. Förutom denna 

parameter behöver inte heller hänsyn tas för de olika processernas verkningsgrad. 
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6.6 Askhalt 
 

Askhalten är som tidigare nämnt beräknad på årsdata och uppgifterna är tillstor del hämtade 

från TVAB’s årliga miljörapport. Askhalten uppgår till ca 19 % av bränslevikten och denna 

procentsats anses vara konstant. Detta ger naturligvis osäkerheter men beroende på bristfällig 

information anses detta vara, det i dagsläget, bästa möjliga metoden. Restprodukten från 

anläggningen, askan, är som tidigare nämnt uppdelad i de två beståndsdelarna slagg och 

flygaska. Restprodukten från pannan som omnämns som slagg är obränd substans som kyls i 

ett vattenbad för att sedan transporteras ut från anläggningen. I och med att slaggen kyls av i 

vatten innehåller även slaggen vatten. Någon mätning på slaggens vatteninnehåll finns inte att 

tillgå utan är uppskattad till 25 % av slaggets totala vikt, med hänvisning till TVAB’s 

produktionspersonal. Flygaskan är den restprodukt som följer med rökgasen ut från pannan 

och som i ett senare steg i processer blandas med kalk och kol. Flygaskan avlägsnas från 

anläggningen och klassas då som farligt avfall och förvaras enligt gällande regler. Vad det 

gäller vikten av denna restprodukt är även den baserad på årsdata. Förbrukad mängd kol och 

kalk finns det kontinuerliga mätningar på men för att passa i beräkningarna har ett medevärde 

för årsförbrukning beräknas.  

Askhalten i beräkningsmetoden uppgår som tidigare nämnt till ca 19 %. Vid de mätningar 

som redovisas i avfall Sveriges [6] rapport gällande Tekniska Verkets avfall visar att 

medelvärdet för askhalten i bränslet i dessa analyser ligger runt cirka 11 % vilket alltså är 8 

procentenheters skillnad. Det man kan utläsa av Avfall Sveriges rapport är att mätningarna av 

askhalten variera kraftigt, upp till 5 procentenheter, mellan de olika proven. Med anledning av 

detta kan man konstatera att beräkning av askhalt på årsbasis inte är att föredra då vid en 

jämförelse 5 procentenheters skillnad i askhalt ger 13,5 procentenheter fel i andelen fossilt 

kol. 
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6.7 Värmevärdesberäkning 

 

Vid värmevärdesberäkningen har ett antagande om att avfallet representeras av biogent 

bränsle i form av cellulosa samt att det fossila bränslet representeras av polyetenplast gjorts. 

Detta är naturligtvis inte helt sant. I praktiken innehåller avfallet en uppsjö av olika material 

som kan delas in i fossila samt biogena bränslen. För detta arbete och dess omfattning anses 

ändå detta antagande vara obetydligt för resultatet. Vid en eventuell implementering av 

metoden bör dock en djupare analys av avfallet göras för att ta fram två substanser som kan 

anses representerar fossilt samt biogent bränsle för avfallet.  

Under föregående år lanserade Tekniska verken den ”gröna påsen” vilket innebär att 

matavfallet sorteras ut och används till att framställa biogas. Detta gör att matavfallet från 

kommunen inte används som bränsle i kraftvärmeverket. Att matavfallet, som består till stora 

delar av fukt, sorteras bort medför att den totala fukthalten i bränslet bör minskar vilket 

gynnar värmevärdet samt minskar behovet av stödbränsle till pannan.  

För att mer noggrant svar har värmevärdes för biogent samt fossilt bränsle valts att beräknas 

enligt tre olika metoder för att sedan beräkna ett medelvärde av dessa tre. Detta anses ge en 

mer korrekt överenstämmelse. Utfallet redovisas i resultatdelen som tabell 5.2.  

Som man kan se ur tabell 5.2 förekommer de störta avvikelserna i båda fallen mellan Dulongs 

metod samt Michels metod.  Den procentuella avvikelsen i det biogena bränslet uppgick till 

10 % men i det fossila bränslet uppgick avvikelsen endast till 4 %. Ett test genomfördes därför 

för att se hur värmevärdets variation påverkar huvudformlens resultat, fossilt kol i avfall. 

Resultatet som erhölls redovisas i tabell 5.3. Tabellen visar att värdet på värmevärdet för 

biogent samt fossilt bränsle har en väsentlig påverkan på resultatet, andelen fossilt kol i 

avfallet. Det är därför viktigt att respektive värmevärde beräknas på ett noggrant sätt samt att 

de substanser som väljs som representativa för biogent bränsle samt fossilt bränsle i avfallet är 

just representativa. 

 

6.8 Rökgasflödesberäkning 

 

På anläggningen genomför fysiska mätningar av rökgasflödet några gånger per år, övrig tid 

beräknas rökgasflödet manuellt.  Vid dessa fysiska mätningar görs en jämförelse mellan de 

enligt TVAB beräknade rökgasflödet och den fysiska mätsignalen. Avvikelsen mellan de båda 

metoderna får vara maximalt ±15 % beroende på den eventuella mätosäkerhet som 

mätutrustningen samt mätförhållandena kan generera.   

Då tillgången på mätdata från någon av de fysiskt genomförda rökgasmätningarna varit 

begränsad har det varit svårt att verifiera ovan redovisad metod för beräkning av rökgasflödet. 

Rent teoretiskt bör metoden vara möjligt men pga. ofullständig kunskap om processen kan 

metoden ge ett mycket avvikande resultat.   
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Anledningen till att en ny metod för beräkning av rökgasflöde har undersökts beror på att den 

befintliga metod som TVAB använder sig av kräver kunskap om kemisk sammansättning. 

Detta gör det omöjligt att tillämpa denna metod för beräkning av rökgasflödet då kemisk 

sammansättning inte är känd innan beräkningsmetodens resultat är känt. 

Genom att installera en mätutrustning för rökgasflödet kan de osäkerheter som förknippas 

med de teoretiska beräkningarna av rökgasflödet elimineras. Det man dock bör beakta är den 

osäkerhet som även en fysisk mätutrustning presenterar.   

Rökgasflödet varierar kraftigt beroende av hur anläggningen körs. Då rökgaskondenseringen 

inte är aktiv transporteras fukten ut genom rökgasflödet vilket genererar ett större flöde. Även 

det överskott av luft som tillförs i anläggningen i form av inblåst luft i pannan medverkar till 

rökgasflödets storlek. Överskottsluften är den luftmängd, innehållande 21 % syre och 78 % 

kväve, som inte reagerar med något annat ämne under förbränningen. Mycket överskottsluft 

ger större rökgasflöde.   
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7. Slutsats  

 

Syfte med detta arbete var att skapa och validera en ny beräkningsmetod för beräkning av 

andelen fossilt kol i avfall, med utgångspunkt från befintliga mätdata.  

Beräkningsmetoden har, under arbetets gång, krävt mycket omarbetningar beroende av 

anläggnings olika driftfall samt icke mätbara parametrar.   

Beräkningsmetoden som publiceras i detta arbete kan teoretiskt fungera, men för ett 

tillförlitligt resultat krävs djupare studier i respektive område.  

Beräkningsmetoden kräver många mätsignaler vilket bidrar till att den totala osäkerheten i 

metoden blir stor. En liten förändring i mätsignalerna ger stor inverkan på metodens slutliga 

resultat, andelen fossilt kol i avfallet. Detta medför att metoden kräver tillförlitlig mätdata 

med små osäkerheter för att ge ett korrekt svar.  

Vid de tester som genomförts på beräkningsmetoden hamnar resultatet från metoden innanför 

de enligt Waste Refinery [11] (se tabell (2.1)) publicerade gränsvärden.  De värden som 

beräkningsmetoden genererar ligger visserligen innanför intervallet men till dessa beräkningar 

har ett antagande om att fukthalten samt askhalten båda är konstanta på 43 % respektive 19 %, 

vilket är mätvärden som inte är tillförlitliga. 

Dessvärre bygger beräkningsmetoden på många antaganden. En insikt under arbetets gång har 

varit att beräkningarna i stort sett återpresenterat de gjorda antagandena. Förutom antaganden 

har även vissa parametrar valts att försumma. Med det faktum att små avvikelser ger stor 

påverkan på resultatet bör även små parametrar tas hänsyn till för att öka resultatets precision.   

Svårigheterna i beräkningsmetoden återfinns främst i samband med den uppställda 

vattenbalansen för beräkning av fukthalten i bränslet.  Indata till kemiskt vatten och 

vattenbalansens resultat går aldrig, trots iterativa beräkningar, på jämt ut. Vattenflödena in 

och ut ur anläggningen bör studeras djupare innan metoden implementeras. 

Avslutningsvis väljs att summera arbetet med hjälp av att besvara det, enligt tidigare, 

uppställda frågeställningen som löd enligt följande:  

o Fungerar metoden?  

Beräkningsmetoden kan teoretiskt fungera men vidare studier krävs innan implementering 

är möjligt.   

o Är metoden tillförlitlig?  

Känslighetsanalysen visar att små avvikelser i indata ger ett stort utfall på metodens 

resultat. Metoden är inte tillförlitlig i dagsläget. 
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8. Fortsatt arbete 

 

Samtliga av beräkningsmetodens beståndsdelar bör studeras djupare för att anlysera bland 

annat bortglömda samt försummade parametrar. Detta för att främst stärka 

beräkningsmetodens tillförlitlighet. 

Förutom detta bör även en djupare analys av driftsystemets mätsignaler genomföras. Många 

av mätsignalerna i driftsystemet är beräknade värden, vilket innebär att man mäter på andra 

variabler och sedan använder ekvationer för att beräkna signalen. Med avseende på detta bör 

en djupare analys genomföras för att utreda signalernas ursprung samt vilka teoretiska 

antaganden som gjorts vid beräkning av de olika mätsignalerna.  

Vid beräkning av de olika balanserna krävs att många flöden är kända. Med andelning av 

detta bör även en djupare analys av flödena genomföras. Dels för att undersöka och 

säkerhetsställa dess ursprung (vatten till skrubbern kommer från stadsvatten alternativt 

återvunnet vatten) samt att undersöka så att det finns mätningar som gör det möjligt att 

mäta/beräkna renodlade flöden, vilket beräkningsmetoden kräver.  

Innan implementering av beräkningsmetoden bör metoden verifieras mot en sedan tidigare 

känd metod. Detta för att ytterligare bedöma beräkningsmetodens tillförlitlighet. Verifieringen 

kan med fördel ske med 
14

C-analys då Tekniska verken sedan tidigare införskaffat denna 

mätutrustning. 

Förslag till fortsatt arbete inom ämnet är att försöka utreda ytterligare beräkningsmetoder för 

beräkning av andelen fossilt kol i avfallet, oberoende av fukthalten i bränslet samt med färre 

antal mätsignaler. Detta främst för att öka precisionen i beräkningsmetoden då det framförallt 

är fukthalten i bränslet och den stora mängden mätsignaler som bidrar till den ökade 

osäkerheten i metoden. 
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10. Bilagor  

 

Bilaga A.1  Konstanter  

 

         
= Specifik värmekapacitet för torrgas, kJ/Nm

3
, °C (1,37 kJ/Nm

3
) (TVAB) 

      
= Specifik värmekapacitet för ånga, kJ/Nm

3
, °C (1,6 kJ/Nm

3
) (TVAB) 

Vid omvandling från ånga till flytande form har följande siffror för molvikt samt volym 

används.  

Vatten, 

H2O 

Molvikt 

kg/Kmol 

Molvolym 

(m
3
/kmol) 

Kommentar 

Ånga x 

 

21,63 

 

Molvolym: Ångan anses ha en temperatur nära 

kondenseringstemperaturen samt anses inte vara 

en ideal gas. Konstant från TVAB. 

Flytande 18,01 

 

0,01878443 

 

Molvolym: beräknad mha 

specifik volym vid atmosfärstryck 101,3 KPa = 

0,001043 m
3
/kg 

Tabel A-5 [15] 

 

Bilaga A.2 Kemisk sammansättning  

  
Biogent bränsle - cellulosa 

cellulosa 
C6H10O5 

Kemisk 
sammansättning 

Vikt Vikt% Molvikt  

C 6 72,06 44,40 % 12,01 C 

H 10 10,08 6,21 % 2,016 H2 

O 5 80,15 49,39 % 32,06 O2 

N 0 0 0,00 % 28,01 N2 
 

Fossilt bränsle - polyetenplast 

polyetenplast 
(CH2-CH2) 

Kemisk 
sammansättning 

Vikt Vikt% Molvikt  

C 2 24,02 85,63 % 12,01 C 

H 4 4,032 14,37 % 2,016 H2 

O 0 0 0,00 % 32,06 O2 

N 0 0 0,00 % 28,01 N2 
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Bilaga A.3 Mätvärden 

 

Mätvärden timmedel 22/3

Bränsleflöde Kg/h
Vatten till förbränningFukthalt i rökgas %volym, miljömätare 4

Flöde kondesvatten stångån m3
Effekt el 

Effekt fjärrvärme
Effekt rökgaskondensering

Effekt  från KV50, Ånga 20bar%Volym H20 miljömätare 3
Avblödning HCl

Avblödning SO2
Temperatur Rökgas

Effekt ånga KV60

061.860A557_A1
061.325K301_MV

061.332K806_MV
061.436K311_MV

061.711K909_MV
061.511K902_A1

061.511K970_MV
061.422K901_A1

061.332K896_A2(miljöm. 2) 061.436K308_MV061.436K307_MV
061.332K588_MV

\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.860A557_A1.Status.BaseStatus.Out.Value
\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.325K301_MV.Status.BaseStatus.Out.Value

\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.332K806_A2.Status.BaseStatus.Out.Value
\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.436K311_MV.Status.BaseStatus.Out.Value

\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.711K909_MV.Status.BaseStatus.Out.Value
\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.511K902_A1.Status.BaseStatus.Out.Value

\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.511K970_MV.Status.BaseStatus.Out.Value
\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.422K901_A1.Status.BaseStatus.Out.Value

\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.332K896_A2.Status.BaseStatus.Out.Value
\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.436K308_MV.Status.BaseStatus.Out.Value

\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.436K307_MV.Status.BaseStatus.Out.Value
\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.332K588_MV.Status.BaseStatus.Out.Value

\\GAR-PGIM\GAR-CS\800xA\061.421K905_A1.Status.BaseStatus.Out.Value

061.860A557_A1.Status.BaseStatus.Out.Value061.325K301_MV.Status.BaseStatus.Out.Value
061.332K806_A2.Status.BaseStatus.Out.Value061.436K311_MV.Status.BaseStatus.Out.Value

061.711K909_MV.Status.BaseStatus.Out.Value
061.511K902_A1.Status.BaseStatus.Out.Value

061.511K970_MV.Status.BaseStatus.Out.Value
061.422K901_A1.Status.BaseStatus.Out.Value

061.332K896_A2.Status.BaseStatus.Out.Value
061.436K308_MV.Status.BaseStatus.Out.Value

061.436K307_MV.Status.BaseStatus.Out.Value
061.332K588_MV.Status.BaseStatus.Out.Value

061.421K905_A1.Status.BaseStatus.Out.Value

3 Timers midelvärde lastvegt 
Vattenflöde till vatteninsprutning

H2O Ren gas norm.
Flöde utgående kondensat

Aktiv effekt generator
Effekt värmekondensor

Effekt FJV rökgaskond VVX
Effekt från ext. verk

H2O rågas norm.
Flöde kloridvatten före CO2 avdrivare

Flöde sulfatrejekt till kloridrening
Temp rökgas efter rökgasfläkt

Beräknad panneffekt

l/h
MW

MW
m3/h

-100
0

-100
-100

0
-100

-100
0

-100
-100

0
-100

-101

100
10000

100
100

23
100

100
25

100
100

5
100

99

00:00:00
29,72026025

5999,753382
9,680309928

13,35840316
4,036275129

67,55976271
11,52976377

11,79416378
19,96708676

3,43024052
0

56,52228605
67,66779731

02:00:00
26,2636042

5999,812514
10,73449119

12,00425327
3,995574077

66,39494392
10,70663873

11,15311006
19,72027146

3,423217666
0

58,4915643
66,36249082

04:00:00
28,87298659

6000,303279
12,23014372

10,94393136
4,055232433

66,46624483
10,28846281

11,36747267
20,60100318

3,410301569
0

61,45122869
66,9054578

06:00:00
27,59544721

5999,93547
12,16592059

10,9673778
7,392187869

65,28070115
9,098952238

12,56950155
19,77751945

3,42112426
0

61,30805682
66,76707412

08:00:00
25,79276537

6000,246871
12,17269951

11,42979428
16,41158667

58,40304863
9,84675918

14,47383289
20,23484443

3,419795124
0

61,84849022
67,08982273

10:00:00
26,23263148

6000,690272
9,884424314

12,10859504
16,33536287

58,03337088
9,656816421

14,4737158
19,03932623

3,436054224
0

57,44146174
66,92398562

12:00:00
27,93515667

6000,139426
10,3032638

13,01499749
16,36241178

58,21600272
11,58702009

14,56986674
19,73635975

3,425673826
0

58,0105242
66,93991761

14:00:00
28,67882204

6000,240346
9,82426176

13,31662171
16,45889093

58,31156802
11,39792062

14,8113816
18,82402305

3,4176512
0

56,94757282
67,32552511

16:00:00
26,3547853

5999,797267
9,325017967

13,30469837
16,4023756

58,25470593
11,36990868

14,47800096
19,8846127

3,420856145
0

56,11743164
67,02714636

18:00:00
27,14734987

5999,920083
9,597469745

13,47218679
15,45316853

57,80300742
12,11263148

14,00507886
20,18376043

3,449562809
0

56,79942547
66,50367487


