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Abstract

Energikartläggning av avfallsförbränningen i Uppsala

Energy mapping of the waste incineration plant in
Uppsala

Jonas Jung

Vattenfall Heat Uppsala runs the waste incineration plant in Uppsala, which produces
district heating, process steam, district cooling and electricity. Vattenfall Heat Uppsala
has decided to introduce an energy management system with the aim to increase the
energy efficiency of the plant. The basis in such a system is to make an energy
mapping.

In this thesis an energy mapping has been performed at the waste incineration plant
with the aim to identify and determine the size of energy flows. The investigated
energy flows are used fuel, produced and used steam, produced district heating and
cooling. Also the use of electricity to run the processes has been investigated. The
results have also been used to look at the energy flows in the perspective of exergy
to investigate how the quality of different energy forms are used in the processes.
With the results of the energy mapping, potential for energy efficiency measures has
been identified.

The results from the mapping shows that the use of electricity is low compared to
similar plants and therefore any major actions to lower the use of electricity have not
been found. Many internal processes use steam for different types of heating. The
pressure of the used steam is often reduced by reducing valves, which causes a loss of
exergy. Calculations show that theoretically about 30 GWh of electricity could be
produced if the steam instead expands in turbines to reduce its pressure.
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Sammanfattning 
Vattenfall Värme Uppsala har beslutat att införa ett energiledningssystem som innebär ett 
kontinuerligt och systematiskt arbete med energieffektivisering. Grunden i ett 
energiledningssystem är en energikartläggning, där energiflöden identifieras och 
storleksbestäms för olika processer. 
 
Vattenfall Värme Uppsala levererar fjärrvärme, processånga, el och fjärrkyla. De största 
produktionsanläggningarna finns i Boländerna där avfallsförbränningsanläggningen utgör en 
bas i produktionen.  
 
Målet med detta examensarbete är att utföra en energikartläggning på anläggningarna för 
avfallsförbränning i Uppsala. I kartläggningen ingår också en exergianalys för att kunna 
bedöma hur olika energibärares kvalité används. Resultaten ska sedan användas för att visa 
var potential till energieffektiviserande åtgärder finns. Energiflödena som ska kartläggas är 
tillförd energi från avfall, elenergianvändning, ångproduktion och ånganvändning, samt 
producerad fjärrvärme och fjärrkyla. 
 
Avfallsförbränningen består av tre äldre pannor, Block 1, 3 och 4, samt den nyare Block 5. 
Block 1-4 byggdes på 1970- och -80-talet, men har successivt byggts om och även försetts 
med en ny rökgasreningsanläggning och rökgaskondensering. Block 5 togs i drift under 2005 
och är en komplett anläggning med avfallsbunker, panna och rökgasrening i samma byggnad. 
Från avfallsförbränningen produceras huvudsakligen ånga, som efter den interna 
användningen växlas till fjärrvärmenätet. I anläggningarna finns också ångdrivna 
absorptionsvärmepumpar för att kunna utvinna spillvärme från rökgaskondensering. Från 
absorptionsvärmepumparna i Block 5 kan även fjärrkyla produceras. 2010 försågs också 
avfallsförbränningen med en turbin (Gabriella) för att producera el av ångan från 
avfallspannorna. 
 
Energikartläggningen har utförts genom att först identifiera och rita upp energiflödena i 
blockscheman. Storleksbestämningen av energiflödena har utförts genom att främst använda 
mätdata från processerna som finns loggade i processdatabasen, PDB, samt genom att 
manuellt mäta och läsa av mätare i anläggningarna.  
 
Den totala elenergianvändningen under 2009 uppgick till 18 GWh för Block 5 och för Block 
1-4 till 16 GWh. I elkartläggningen har motorer med en märkeffekt större än 10 kW ingått och 
utifrån mätdata har elanvändningen för dessa beräknats. Av den totala elanvändningen står de 
kartlagda motorernas elanvändning för 88 % på Block 5 och 79 % på Block 1-4. Siffrorna för 
Block 1-4 kan anses osäkra, då mätningar av totalt tillförd el saknas.  
 
Motorer till pumpar och fläktar som finns i anläggningarna är i hög grad varvtalsreglerade, 
vilket innebär att de också är energieffektiva. Endast mindre förslag till 
elenergieffektiviseringar har identifierats och i jämförelse med andra liknande 
avfallsförbränningsverk är elbehovet lågt för både Block 5 och Block 1-4. Den totala 
energiverkningsgraden för Block 1-4 är högre än för Block 5, trots att Block 5 är en nyare och 
modernare anläggning. Orsakerna till detta är bland annat att en economizer (rökgaskylare) 
för tillfället är ur funktion på Block 5, men också att mindre spillvärme från 
rökgaskondenseringen används. Den lägre användningen av spillvärme från 
rökgaskondenseringen beror bland annat på att kondenseringssteget kan tas ur drift vid t.ex. 
lågt värmeunderlag i fjärrvärmenätet, men också av att absorptionsvärmepumparna på Block 
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5 kan producera fjärrkyla under sommarhalvåret, vilket innebär att rökgaskondenseringen då 
inte används. Med anledning av detta är det svårt att jämföra anläggningarna med varandra 
utifrån enbart energiverkningsgraden eftersom de har olika roller i ett större system av 
produktionsanläggningar. 
 
I kartläggningen har det framkommit att ånga som används till de interna processerna för 
olika typer av värmning i flera fall reduceras till lägre tryck genom strypningar, vilket innebär 
exergiförluster. I stället för dessa strypningar av ångtryck skulle i stället ångans tryck kunna 
reduceras i mindre turbiner för att samtidigt producera el. Beräkningar visar att det teoretiskt 
är möjligt att framställa ca 30 GWh el från dessa strypningar. För vissa processer kan det även 
vara möjligt att istället för att använda ånga för värmning, använda fjärrvärmevatten. Ett 
exempel på detta är rökgaspåvärmaren innan slangfiltret till Block 1-4, där rökgasen värms till 
ca 70 ºC. Åtgärder som medför en minskad ånganvändning för de interna processerna kan 
innebära en högre elproduktion från turbin Gabriella, då ångan från avfallsförbränningen vid 
vissa tillfällen inte räcker till för att köra turbinen på full effekt. 
 
Under kartläggningen har också ett antal förslag till utökad mätning i processerna lagts fram 
för att underlätta och förbättra kvalitén på framtida energikartläggningar. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
En energikartläggning går ut på att kartlägga energianvändning och levererad energi i t.ex. ett 
värmeverk. Detta innebär att energiflödenas storlek och typ utreds. Från resultaten kan sedan 
slutsatser dras om energieffektiviteten i olika processer, vilket i sin tur kan peka ut lämpliga 
objekt och processer där åtgärder för energieffektiviseringar kan utföras. 
 
I Boländerna i Uppsala ligger Vattenfalls fjärrvärmeverk som producerar fjärrvärme, 
processånga, fjärrkyla och el. Fjärrvärmen täcker idag nästan hela stadens värmebehov (92 %) 
via ett 420 km långt kulvertsystem. Processånga och fjärrkyla levereras också via ledningar 
till Akademiska sjukhuset och olika företag i Uppsala.  
 
Vattenfall Heat Uppsala driver fjärrvärmeverket, som består av flera olika 
produktionsanläggningar. Basproduktionen sker i fyra avfallseldade pannor, samt i ett större 
torveldat kraftvärmeverk under vinterhalvåret. Bränsletillförsel och mängden levererad energi 
under 2008 visas i figur 1 nedan. 
 

 
Figur 1. Använda bränslen och levererad energi under 2008 (Vattenfall, 2009). 
 
Idag är ungefär hälften av bränsletillförseln i Uppsala avfall. Avfallet består till ungefär 
hälften hushållsavfall och hälften industriavfall. Upptagningsområdet är i huvudsak Uppland, 
Södermanland och Västmanland, men en del importeras också från Norge, Åland och Holland 
(Vattenfall, 2009). 
 
Avfallsförbränningen i Uppsala fyller viktiga miljö- och samhällsfunktioner i och med att 
avfallets energiinnehåll tas till vara på ett sätt som medför låg miljöpåverkan, eftersom 
anläggningarna har mycket effektiv rökgasrening. Inom EU är det idag förbjudet att deponera 
avfall. Avfallsförbränning är därför det sätt som brännbart avfall ska tas om hand efter att 
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återvinningsbart material har sorterats bort. Förhindrandet av deponering av avfall medför i 
sin tur minskade utsläpp av växthusgasen metan, som bildas i avfallsdeponier 
(Naturvårdsverkets hemsida, 2009). 
 
Den 1 juli 2004 infördes en skatt på processrelaterad el, enligt EG:s energiskattedirektiv. 
Skatten höjdes då från 0 öre/kWh till 0,5 öre/kWh. Som en kompromiss för Sverige har EU 
godkänt en fortsatt skattebefrielse i utbyte mot att berörda industriföretag antar att ansluta sig 
till ett energieffektiviseringsprogram. Den 1 januari 2005 trädde lagen om 
energieffektivisering i kraft och programmet för energieffektivisering (PFE) infördes med 
syfte att öka energieffektiviteten inom den svenska industrin. Till detta program kan företag 
ansluta sig frivilligt under 5 år och får på så sätt rätt till skattebefrielsen. I programmet ingår 
bland annat att företaget måste införa ett energiledningssystem där en energikartläggning 
ingår, samt att utföra energieffektiviseringsåtgärder. Under de första 5 åren som programmet 
har funnits har 87 stycken svenska företag tillsammans sparat 1,4 TWh elenergi, vilket är mer 
än dubbelt så mycket som målet på 0,6 TWh (Energimyndighetens hemsida, 2010). 
 
I Sverige berörs inte energibolag av regeln för den höjda skatten, trots att stora mängder 
energi ofta används internt vid värmeverk och kraftverk. Trots detta har Vattenfall Värme 
Uppsala beslutat att införa ett energiledningssystem med syfte att energieffektiviteten internt 
ska förbättras. Anledningarna till införandet är flera. Vattenfall anser att 
energieffektiviserande åtgärder i många fall är mycket lönsamma, samt att det ger en positiv 
signal angående miljöansvar till Vattenfalls kunder. Vattenfall Norden har även som mål att 
vara klimatneutrala till 2030. En del i detta arbete är att energieffektivisera sina egna 
processer. Det finns också krav från samhället (Ett energieffektivare Sverige, 2008:25) att 
energieffektiviseringar ska genomföras. Inom EU finns även det så kallade 20-20-20-paketet 
som innebär att EU har som mål att till 2020 minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 20 %, 
öka andelen förnybara energikällor med 20 % och öka energieffektiviteten med 20 %. I 
Uppsala kräver även miljökontoret att en energikartläggning ska genomföras på Vattenfalls 
anläggningar i Uppsala. Med utgångspunkt från ovanstående anledningar, samt att 
energieffektivisering ingår i kärnverksamheten och är en drivkraft inom Vattenfall, har 
Vattenfall Värme Uppsala beslutat att ett energiledningssystem ska införas enligt standarden 
SS EN 16001:2009.  
 
Ett energiledningssystem syftar till att ett företag kontinuerligt ska effektivisera sin 
energianvändning på ett systematiskt och uppföljningsbart sätt. Systemet ska också bidra till 
kunskap om företagets energianvändning. För att kunna införa ett sådant 
energiledningssystem måste en god kännedom om företagets energianvändning i olika 
processer finnas. Ett sätt att skaffa sig denna kunskap är att göra en energikartläggning.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att utföra en energikartläggning på anläggningarna för 
avfallsförbränning på Vattenfall Värme Uppsala, för 2009. Målet är sedan att 
energikartläggningen ska fungera som en del i ett energiledningssystem. Detta innebär att 
kartläggningen ska presenteras i ett format som är enkelt att uppdatera. Resultaten ska också 
användas till följande: 
 

• Visualisera processerna och energiflödena i blockscheman och energiflödesdiagram 
(Sankey). 

• Betrakta energiflödena ur ett exergiperspektiv. 
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• Nyckeltal från kartläggningen ska jämföras med andra liknande 
avfallsförbränningsverk för att dra slutsatser om anläggningarnas energieffektivitet. 

• Ge förslag på lämpliga förbättringar av processerna med syfte att minska 
energianvändningen. 

 

1.3 Metod 
Energikartläggningen som genomförts bygger främst på information från underhållssystemet 
(IFS), ritningar över anläggningarna, elektrisk dokumentation, besök i anläggningarna, besök 
i kontrollrum och intervjuer. Data som använts som underlag till beräkningarna är främst 
hämtade från processdatabasen (PDB), men också från manuella mätningar eller avläsningar 
av mätare. Flera rimlighetsbedömningar (antaganden) ligger också till grund för 
kartläggningen när data saknas eller inte är tillförlitliga. 
 
I PDB loggas mätdata från processerna över tiden, med korta tidsintervall vilket innebär stora 
mängder mätdata för långa tidsperioder. När data plockats ut från databasen har därför 
dygnsmedelvärden beräknats, som låts vara representativa för en given mätpunkt. Genom att 
koppla Microsoft Excel till PDB kan medelvärden för varje dygn i en vald period beräknas 
och presenteras i ett Excel-blad. 
 
För att rita flödesscheman över processerna har programmet Microsoft Visio använts. 
Energiflödesdiagram över de kartlagda energiflödena är ritade av Kia Soisalo (Vattenfall 
Värme Uppsala) med programmet S-draw. 

1.4 Avgränsningar  
För att minska omfattningen av energikartläggningen är ett antal avgränsningar ett måste. 
Sådant som exkluderats i denna energikartläggning är: 
 

• Kylmaskiner  
• Frikyla 
• Bolandsverket  

o Reservoljepannor 
o Matarvattenberedning 
o Värmeväxlare till fjärrvärmenätet 

• Distributionspumpar för fjärrvärme 
• Fastighetsel 
• Transporter 
• Askor 
• Kemikalier för processerna 
• Vattenanvändning 
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2. Anläggningsbeskrivning 
I Uppsala finns flera produktionsanläggningar som beskrivs kortfattat i följande avsnitt. 
Eftersom energikartläggningen ska utföras på avfallsförbränningen beskrivs denna mer 
detaljerat än de övriga anläggningarna. En sammanställning av anläggningarna kan ses i tabell 
1. 

2.1 Produktionsanläggningar 
Kraftvärmeverket 
Kraftvärmeverket har en effekt på 240 MW värme och 125 MW el när det eldas med torv, 
som idag är huvudbränslet (vid olje- eller koleldning nås högre effekter). Drift sker endast 
under vinterhalvåret när utomhustemperaturen är tillräckligt låg. Vid full drift förbrukas ca 80 
ton torv/timme. 
 
Bolandsverket 
Bolandsverket innefattar en fastbränsleeldad hetvattenpanna (HVC) på 100 MW, som främst 
använder torv som bränsle. Dessutom finns också 4 stycken oljeeldade hetvattenpannor och 
två eldrivna ångpannor. Olje- och elpannorna används som reservpannor och spetslast. HVC 
används under vinterhalvåret och som reservpanna. 
 
Fastbränslehanteringen 
I fastbränslehanteringen pulveriseras det fastbränsle som ska användas i kraftvärmeverket och 
hetvattenpannan (HVC). 
 
Gasturbinen 
Gasturbinen är en reservanläggning vars främsta uppgift är att generera el för uppstart av 
kraftvärmeverket om det yttre elnätet har fallit bort. Gasturbinen drivs med lättolja och har en 
effekt på 16 MW el. 
 
Värmepumpverket 
Vid Uppsalas reningsverk finns tre eldrivna värmepumpar som använder spillvärme från renat 
avloppsvatten för produktion av fjärrvärme. Fjärrkyla kan också produceras genom att 
använda värme från fjärrkylareturen och lämna värme till fjärrvärmenätet.   
 
Husbyborgverket 
I den nordvästra utkanten av Uppsala finns tre stycken oljeeldade hetvattenpannor. Dessa 
används som spetslast och som reserv. 

2.2 Avfallsförbränningen 
I Uppsala finns fyra avfallspannor som varje år förbränner ca 340 000 ton avfall eller 
maximalt 55 ton per timme. Den äldre anläggningen består av Block 1, Block 3 och Block 4. 
Dessa block är successivt ombyggda och har även fått en bättre reningsanläggning och 
rökgaskondensering. Det nyare avfallsblocket Block 5, som togs i drift under våren 2005 är en 
komplett anläggning som rymmer bunker, panna och reningsanläggning i samma byggnad. 
Prestanda och byggår för de olika blocken kan ses i tabell 1. 
 
Avfallet levereras till Uppsala med lastbil som tippas i två avfallsbunkrar. Den ena tillhör 
Block 5 och den andra Block 1-4. Bunkern till Block 5 rymmer ca 2500 ton och kan mata 
pannan i ca 4 dygn vid full drift. Den andra bunkern tillhörande Block 1 – 4 rymmer ca 1600 
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ton vilket kan hålla blocken igång i ca 2 dygn vid full drift. Avfallet matas sedan till pannorna 
med hjälp av traverser med stora gripskopor. 
 
2.2.1 Block 5 
Förbränningen i Block 5 sker på ett rörligt lutande roster. Förbränningsluften hämtas från 
bunkerhallen och förvärms i en ångdriven luftförvärmare (LUVO), för att sedan tillsättas 
underifrån genom rosterbädden. Energiutvinningen sker både i förbränningsrummet och i den 
efterföljande ångpannan där matarvatten upphettas till ånga. Ångan från pannan håller trycket 
20 bar och temperaturen 212 ºC. En del fjärrvärme produceras också från de vattenkylda 
rostren. Restprodukter från förbränningen blir slagg som matas ut genom två våtutmatare och 
sedan vidare via transportband till ett slagghus. 
 
Det första steget i reningsprocessen av rökgaserna är elfiltret där stoftpartiklar avskiljs från 
rökgaserna. För att rena rökgaserna från svaveloxider och klorväte passerar rökgaserna sedan 
genom två scrubbrar. I en tredje scrubber, kondenseringsscrubbern, kondenseras rökgaserna 
och den avgivna kondenseringsenergin tas sedan upp av en kylkrets. Kondensatet från 
scrubbrarna renas i en vattenbehandlingsanläggning för att sedan släppas ut i Fyrisån. 
 
Efter att rökgaserna passerat de tre scrubbrarna värms återigen rökgaserna upp genom att 
passera en ångdriven påvärmare. Detta görs för att förhindra korrosion i den efterföljande 
rökgaskanalen och för att kunna passera genom det textila spärrfiltret. I det textila spärrfiltret 
tillsätts aktivt kol för att binda organiska föreningar. De avskilda resterna från spärrfiltret förs 
därefter tillbaka till förbränningsrummet. 
 
Efter spärrfiltret skickas rökgaserna till en katalysator. För att den katalytiska processen ska 
fungera, måste rökgasen värmas ytterligare. Detta görs i ett första steg i en gas-gas-
värmexäxlare, där rökgaserna värms av rökgasen som lämnar katalysatorn. I ett andra steg 
värms rökgaserna ytterligare till ca 190 ºC i en ångdriven påvärmare. 
 
I katalysatorn som är det sista steget i rökgasreningen tillsätts ammoniak till de varma 
rökgaserna, för att reducera kväveoxider (SCR). De renade rökgaserna transporteras vidare 
med hjälp av rökgasfläkten via gas-gas-värmeväxlaren till en economizer för att utvinna 
värmeenergi ur rökgaserna och sedan vidare till skorstenen. I dagsläget är economizern ur 
funktion, vilket medför att rökgasförlusterna ökar. 
 
Block 5 har också två stycken absorptionsvärmepumpar (AVP), som kan producera antingen 
fjärrvärme eller fjärrkyla beroende på årstid och kundernas behov. Vid värmedrift används 
spillvärme från rökgaskondenseringen och ånga från förbränningsprocessen. Vid fjärrkyladrift 
används inte kondenseringsvärmen, utan endast ånga och värme från fjärrkylareturen för att 
driva processen. Överskottsvärmen kyls då bort i två kyltorn. 
 
Processen i Block 5 visas schematiskt i figur 2 nedan. 
 



12 

Avfallsbunker

Fjärrvärme

Returledning

Energin i
ångan växlas
till fjärrvärme

?

Av-
gas-

panna

Kataly-
sator

Textilt
spärr-
filter

Scrubber

HCl SO2
Kon-
densat

Elektrofilter

Rökgasåterföring

Ånga ut till kunder

Flygaska

Absorptions-
värmepump

Vatten-
behandling

Skorsten

Bottenaska

För-
brän-
nings-
luft

Kond.

Gips

Avfallsbunker

Fjärrvärme

Returledning

Energin i
ångan växlas
till fjärrvärme

?

Av-
gas-

panna

Kataly-
sator

Textilt
spärr-
filter

Scrubber

HCl SO2
Kon-
densat

Elektrofilter

Rökgasåterföring

Ånga ut till kunder

Flygaska

Absorptions-
värmepump

Vatten-
behandling

Skorsten

Bottenaska

För-
brän-
nings-
luft

Kond.

Gips

Kond.

Gips

 
Figur 2. Schematisk bild över processen i Block 5. (Vattenfall Värme Uppsala) 
 
2.2.2 Block 1-4 
För de äldre avfallsblocken, Block 1, 3 och 4 sker förbränning och rening i olika byggnader. 
Anläggningarna är också om- och tillbyggda i olika steg, vilket ökar komplexiteten.  
 
De två större pannorna Block 1 och Block 4, som byggdes i början på 1980-talet har båda ett 
plant roster. Den mindre Block 3 byggdes i början på 1970-talet och skiljer sig från de två 
större pannorna genom att den har ett lutande roster. Den har även en efterbrännkammare 
(EBK) där fjärrvärme produceras. Förbränningsluften till respektive block tas på samma sätt 
som till Block 5, från bunkerhallen och förvärms i luftförvärmare (LUVO) med ånga, för att 
sedan tillföras underifrån genom rosterbädden.  
 
Varje panna är försedd med en våtutmatare för att mata ut slagg på samma sätt som Block 5. 
 
I Block 1 – 4 börjar reningsprocessen i förbränningsrummet, där urea tillförs för att reducera 
kväveoxider (SNCR). I Block 1 och 4 finns också rökgasåterföring som bidrar till minskad 
bildning av kväveoxider. 
 
Utanför pannhusen finns ett elfilter till varje block där stoft avskiljs från rökgaserna. Där finns 
också en rökgasfläkt för varje block. Rökgaskanalerna för de tre blocken går sedan ihop efter 
elfiltren till en enda och leder rökgaserna till en fristående byggnad (anläggning 25). I denna 
anläggning passerar rökgaserna först en economizer (avgaspanna) där värme utvinns till 
fjärrvärme. Temperaturen på rökgaserna sänks från ca 260 ºC till ca 140 ºC efter 
economizern. 
 
I nästa steg passerar rökgaserna rökgaskondenseringen, där två vattenkylda tubvärmeväxlare 
sänker temperaturen till ca 30 ºC och 2/3 av rökgasernas innehåll av vattenånga kondenseras 
ut. Kondenseringssteget fungerar samtidigt som ett reningssteg eftersom att en stor del av de 
gasformiga föroreningar som finns i rökgaserna löser sig i kondensatet.  
 
Efter kondenseringssteget värms rökgasen återigen i en påvärmare med ånga från pannorna 
till ca 70 ºC. Det sista steget i rökgasreningen är det textila spärrfiltret, där aska från elfiltren 
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och kalk tillsätts för att binda organiska föreningar och SO2. De renade rökgaserna skickas 
därefter till skorstenen via två rökgasfläktar. 
 
I ännu en byggnad (anläggning 34) finns vattenreningsanläggningen som renar kondensatet 
från rökgaskondenseringen. Det renade vattnet släpps till sist ut i Fyrisån. I samma byggnad 
finns också 4 stycken absorptionsvärmepumpar som producerar fjärrvärme. Dessa drivs med 
ånga från pannorna och den upptagna värmen från kondenseringssteget. Under sommartid när 
värmebehovet på fjärrvärmenätet är lågt kan istället för absorptionsvärmepumparna, en 
återkylare användas för att fläkta bort kondenseringsenergin från rökgaserna.  
 
I figur 3 nedan beskrivs processen schematiskt. 
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Figur 3. Schematisk bild över processen i Block 1-4. (Vattenfall Värme Uppsala) 
 
2.2.3 Turbin Gabriella  
Till avfallsförbränningen är en turbin ansluten för att producera el och togs i drift under 
februari 2010. Generatorn till turbinen har märkeffekten 10,15 MW och beräknas producera 
ca 65 GWh/år, under en beräknad drifttid på 8300 timmar. Vid full effekt förbrukar turbinen 
92 ton ånga/h med trycket 14 bar. Turbinen är placerad i kraftvärmeverkets turbinhall, där 
ångan hämtas från ångsystemet i Bolandsverket, som ursprungligen främst kommer från 
avfallspannorna. Efter att ångan passerat turbinen kyls den i en kondensor mot 
fjärrvärmereturen. Vid full effekt på turbinen är kondensoreffekten 50 MW. Under vinterdrift 
förs den uppvärmda fjärrvärmereturen tillbaka till fjärrvärmereturen och under sommaren förs 
det uppvärmda vattnet till fjärrvärmeframledningen (Eklund, 2010). 
  
2.2.4 Produkter från avfallsförbränningen 
De fyra avfallspannorna är alla ångpannor, där Block 5 levererar ånga med trycket 20 bar och 
temperaturen 212 ºC. Trycket på ångan stryps sedan till 16 bar. Block 1, 3 och 4 levererar 
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ånga med trycket 16 bar och temperaturen 201 ºC . Ångan från Block 5 skickas därefter 
vidare till ett gemensamt ångsystem i anläggningen för Block 1-4 och Bolandsverket. En stor 
del av den producerade ångan används för de interna processerna och till AVP:arna. Den ånga 
som blir kvar efter den interna användningen skickas antingen till ångkunder, till turbinen för 
att producera el eller växlas till fjärrvärme som levereras till stadens fjärrvärmenät. Block 5 
kan även producera fjärrkyla i sina två absorptionsvärmepumpar, vilket sker under sommartid. 
 
Tabell 1. Sammanställning av anläggningarna i Uppsala. (Vattenfall Värme Uppsala) 

 Kapacitet Bränsle Byggår 

Block 1  Ånga 40 MW Avfall 1983 

Block 3  Ånga 4 MW 
 Fjv 3 MW 

Avfall 1972 

Block 4  Ånga 26 MW Avfall 1982 

Block 5  Ånga 65 MW 
 Fjv 4 MW 

Avfall 2005 

Avgaspanna (Eco) Block 1-4  Fjv 8 MW  1992 

Rökgaskondensering Block 1-4  Spillvärme 18 MW  1997 

Rökgaskondensering Block 5  Spillvärme 11 MW  2005 

Absorptionsmaskiner Block 1-4  Fjv 44 MW  1997 

Absorptionsmaskiner Block 5  Fjv 28 MW 
 Kyla 11 MW 

 2005 

Kyltorn Block 5  Spillvärme 28 MW 
 Kyla 5,5 MW 

 2005 

Kylmaskiner  Kyla 3 MW El 2006 

Värmepumpar  Fjv 39 MW 
 Kyla 20 MW 

El 1982 

Ångpannor  Ånga 10+50 MW El 1982 

Kraftvärmeverket (KVV)  Fjv 240 MW 
 El 125 MW 

Pulver, olja 1973 
Ombyggd 1985 

Gasturbin  El 16 MW Lättolja 1999 

Hetvattenpanna (HVC)  Fjv 100 MW Pulver, olja 1985 

Hetvattenpannor Bolandsverket  Fjv 4x75 MW Olja 1967, 1970 

Hetvattenpannor Husbyborgverket  Fjv 3x50 MW Olja 1975 

Bränsleberedning  Pulver 2x50 ton/h Kol, torv, övr bio 1985 

Hetvattenackumulator  120 MW, 1200 MWh  1978 

Återkylare   Ca 100 MW  1973 

Turbin Gabriella     El                10 MW  2010 

 

2.3 Driftförutsättningar 
Fjärrvärmenätets effektbehov varierar stort under året. Under sommaren kan effektbehovet 
vara 30 MW medan det en kall vinterdag kan vara 600 MW. Avfallsförbränningen fungerar 
som baslast under hela året och går i princip för fullt under hela året förutom på sommaren, då 
värmeunderlaget är lågt och revisioner genomförs. När värmebehovet är större än vad 
avfallsförbränningen kan leverera under vinterhalvåret startas kraftvärmeverket och/eller 
hetvattenpannan (HVC). Vid låga utomhustemperaturer måste även spetslast tillföras från 
oljepannor. I figur 4 visas ett varaktighetsdiagram över värmeproduktionen i Uppsala. 
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Figur 4. Varaktighetsdiagram för värmeproduktion i Uppsala. (Vattenfall Värme Uppsala)  
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3. Identifiering av energiflöden 

3.1 Kartlagda anläggningar  
De anläggningar som ingår i energikartläggningen är de som hör till avfallsförbränningen 
enligt tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2. Kartlagda anläggningar och deras beteckning. 
Beteckning  Anläggning 

02  Block 1 – 4 
25  Rökgaskondenseringanläggning till Block 1 – 4 och slangfilter 
34  Vattenbehandling och absorptionsvärmepumpar till Block 1 - 4
03  Block 5 

 
Förklaring till anläggningsbeteckningarna hittas i bilaga 1, där också AKS-systemet beskrivs. 

3.2 Energiflöden 
Energiflödena som ska kartläggas har visualiserats i flödesscheman, där alla de större flödena 
kan följas i figur 5, 6 och 7 nedan. Även de större elförbrukarna är inritade. I verkligheten är 
processen betydligt mer komplicerad och innehåller fler steg och komponenter än vad som 
visas i dessa schemor. Förenklingen är tänkt att ge en överblickbar bild av helheten samt göra 
det enkelt att förstå och följa de energiflöden som kartlagts. 
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Figur 5. Blockschema Block 5. 
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Figur 6. Blockschema Block 1-4. 
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Figur 7. Blockschema Turbin Gabriella. 
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4. Elkartläggning 
I anläggningarna finns ett flertal större fläktar och pumpar som drivs av trefas 
asynkronmotorer. El för sådana drifter uppskattas stå för en större del av den totala 
elförbrukningen i anläggningarna.  
 
För att få en uppfattning om vilka objekt i anläggningarna som är de största elförbrukarna och 
hur mycket el dessa objekt förbrukar, har en kartläggning av elanvändningen gjorts. Resultatet 
av elkartläggningen visar en beräknad eller uppskattad elförbrukning för varje elmotor som är 
större än 10 kW, baserat på mätningar i processerna och/eller antaganden. Anledningen till att 
en undre gräns på elmotorernas storlek satts för kartläggningen är att det totala antalet 
elmotorer är mycket stort, men att de större motorerna erfarenhetsmässigt står för den 
överlägset största delen av den totala elförbrukningen (omkring 80-90 %). För att spara tid 
och arbete har därför denna avgränsning gjorts. 
 
Då driften i anläggningarna inte är konstant, utan oftast varierar med effektbehovet av 
fjärrvärme, regleras vissa fläktar och pumpar med anläggningens last. Regleringen sker främst 
genom varvtalsreglering och olika strypregleringar. Genom att ta reda på om pumpar och 
fläktar regleras via strypningar eller om dess elmotorer är frekvensstyrda kan 
elenergieffektiviseringsförslag samtidigt identifieras. Reglermetoden tillsammans med 
tillgängliga indata avgör vilket beräkningssätt som kan användas för att beräkna 
elförbrukningen för de olika objekten. 
 
Beräkningarna ska också vara tillräckligt enkla och snabba att utföra, så att elkartläggningen 
enkelt kan uppdateras för att gälla för en ny tidsperiod. Detta gör att en avvägning mellan 
noggrannhet och enkelhet måste göras. Därför har en del förenklingar i form av 
approximationer och antaganden använts vid beräkningarna. 
 
Eftersom kartläggningen på detta sätt inte kommer ge svar på anläggningarnas totala 
elanvändning har även den totala eltillförseln utretts för att slutsatser ska kunna dras 
beträffande anläggningarnas totala elbehov och energieffektivitet. 
 

4.1 Teori 
Beräkningarna av elförbrukningen för de olika motorerna grundar sig på de lagar och teorier 
som gås igenom i avsnitten nedan. 
 
4.1.1 Varvtalsreglerade drifter 
För centrifugalpumpar och fläktar gäller tre s.k. affinitetslagar, som beskriver hur flöde, tryck 
och effektbehov beror av varvtalet. (Elfving et al., 1993) 
 
Affinitetslagarna för fläktar och pumpar  
Den första lagen säger att flödet genom en pump eller fläkt är proportionellt mot dess varvtal. 
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21 

Den andra lagen säger att tryckökningen är proportionell mot pumpens/fläktens varvtal i 
kvadrat. 
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p =  tryck [bar] 
n =  varvtal [rpm] 
 
Den tredje lagen säger att pumpens/fläktens effektbehov följer dess varvtal med kuben. 
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P =  effekt [kW] 
n =  varvtal [rpm] 
 
När en fläkts varvtal fördubblas kommer effektbehovet öka med kuben. Om varvtalet hos 
fläkten ligger på 50 % av maxvarvtalet kommer dess effektbehov endast vara 12 % av 
effektbehovet vid maxvarvtalet. Vid varvtalet 75 % kommer effektbehovet istället vara 42 %. 
Sambandet visas i figur 8 nedan. 
 

Affinitetslag 3

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80 100

Varvtal (%)

Ef
fe

kt
be

ho
v 

(%
)

 
Figur 8. Samband mellan varvtal och effektbehov för fläktar och pumpar. 
 
En funktion som beskriver sambandet mellan varvtal och effektbehov är: 
 

3* nkP =          (4) 
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där,  
P = effektbehov [% av maximalt effektbehov] 
k  = konstant = 0,0001  
n  =  varvtal [% av maxvarvtalet] 
 
4.1.2 Övriga drifter 
Drifter som inte är varvtalsreglerade arbetar med ett i princip konstant varvtal, vilket gör att 
varvtalet inte säger något om den levererade effekten eller flödet. Flöden kan istället regleras 
med hjälp av strypningar, vilket också medför att den levererade effekten från motorn 
minskar. Verkningsgraden för ett sådant driftsätt blir i allmänhet lägre ju mer man stryper 
flödet (Elfving et al., 1993). När en motor arbetar vid en lägre effekt än sin märkeffekt sjunker 
motorns strömförbrukning samtidigt som motorns effekfaktor sjunker. Vid riktigt låga 
effektuttag sjunker också motorns verkningsgrad kraftigt, samtidigt som den reaktiva 
effektförbrukningen blir mycket hög på grund av den låga effektfaktorn. Detta gör att en 
motor kan förbruka ström, men inte leverera någon effekt. Sambandet illustreras i en lastkurva 
för en asynkronmotor i figur 9 nedan. 

 
 
Figur 9. Lastkurva för asynkronmotor (ABB, 2009) 
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Kurvan för strömmen i figur 9 ovan visar strömförbrukningen, I  [A] i förhållande till 

motorns märkström, nI  [A]. 
nI
I  är sedan en funktion av motorns levererade effekt i 

förhållande till märkeffekten, 
nP

P . 

 
Axeleffekten som en asynkronmotor levererar kan beräknas om dess matningsspänning, 
strömförbrukning, effektfaktor och verkningsgrad är känd, enligt ekvation 5 nedan. 
 

ηϕ *cos*3** IUP =  [kW]      (5) 
 
där,  
U  = matningsspänning [kV] 
I  = motorns strömförbrukning [A] 

ϕcos  = effektfaktor 
η  = motorns verkningsgrad [%] 

4.2 Indata 
Indata till elkartläggningen hämtas främst från PDB, men också från manuella mätningar, 
muntliga källor, platsbesök och antaganden. De indata och källor som ligger till grund för 
beräkningarna redogörs i tabell 3. 
 
Tabell 3. Indata till elkartläggningen. 
Indata Källa 
Märkeffekt, märkP  [kW] IFS, eldokumentation, avläsning av motorskyltar 
Strömmätning, I [A] PDB, avläsning i ställverk, manuell mätning 
Varvtalsmätning, n [% av maxvarvtal] PDB, avläsning frekvensomriktare 
Matningsspänning, U [kV] IFS, eldokumentation 
Motorverkningsgrad, η  [%] Typdata från tabell (bilaga 2) 
Motormärkström, nI  [A] Typdata från tabell (bilaga 2) 
Effektfaktor, ϕcos  Typdata från tabell (bilaga 2) 
Drifttid, t [h] PDB, antagande av driftingenjörer1 
Reglermetod IFS, driftingenjörerna 1 
Lastkurvor ABB 
   

4.3 Beräkningsmetoder 
Eftersom det finns flera olika typer av drifter och också varierande mängd tillgänglig mätdata 
har de olika drifterna delats in i 3 olika kategorier. Elförbrukningen för drifterna i respektive 
kategori beräknas med olika metoder som grundar sig på de teorier som gåtts igenom i avsnitt 
4.1 ovan. Kategoriindelning, indata och beräkningsmetod visas överblickligt i tabell 4 nedan.  
 

                                                 
1 Driftingenjörerna för respektive anläggning är: Block 5 – Kenny Johansson, anl. 02 – Tommy Gustavsson, anl. 
25 och 34 – Lars Åblad. 
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Tabell 4. Beskrivning av beräkningsmetoder för motorer indelade i kategorier. 
Motorkategori 

 
Indata Beräkningsmetod 

 
Kategori 1 
 
Varvtalsreglerade 
centrifugalpumpar och 
fläktar, med mätning av 
varvtalet loggat i PDB. 
 

 
- Varvtal loggat i 

PDB, n [% av 
märkvarvtal] 

- Motorns märkeffekt, 
märkP  [kW] 

- Motorns 
verkningsgrad, η  
[%] (från typdata i 
bilaga 2) 

 

 
Dygnsmedelvarvtal, medeln beräknas 
från PDB-mätning. 
 
Driftens effektbehov, driftP , beräknas 
med ekvation 4: 

3*0001,0 medeldrift nP =   [% av märkP ] 
 
Elenergiförbrukning för ett år fås 
sedan från: 

∑=
365

1
,

24*
idrift

märk P
P

W
η

 [kWh] 

 
 
Kategori 2 
 
Icke-varvtalsstyrda 
motorer, med mätningar 
av ström och drifttid 
loggade i PDB. 
 
 

 
- Strömmätning, I [A] 
- Motormärkström, nI  

[A] 
- Drifttid, t [h] 
- Motorns 

märkeffekt, märkP  
[kW] 

- Lastkurva för 
motorn (figur 9) 

- Motorns 
verkningsgrad, η  
[%] 

 
Medelström, medelI  för perioden 
beräknas i PDB Manager. Från 
lastkurvan kan motorns drifteffekt, 

driftP  och verkningsgrad, η  utläsas 

för värdet av 
n

medel

I
I

   2 

 
 Elenergiförbrukningen beräknas 
sedan enligt: 
 

η
tP

W drift *
=   [kWh] 

 
 
Kategori 3 
 
Övriga motorer som 
helt saknar mätningar 
eller endast har 
drifttidsmätning i PDB. 
 
 
 
 

 
- Avläst ström, I [A] 

eller varvtal, n [%], i 
ställverk. 

- Antagen eller 
uppmätt drifttid, t 
[h] 

- Uppgifter om 
driftsätt från 
driftingenjörerna. 

 

 
Metoder och antaganden gås igenom 
i tabell 5 nedan. 
 

 

                                                 
2 Gäller för drifter som inte arbetar över stora lastområden. Strömmen för dessa ligger förhållandevis konstant 
över året. Vid större variationer i strömförbrukning kan beräkningen delas upp i flera intervall.  
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I bilaga 3 finns exempel på hur en motors varvtalsvariation ser ut, samt en motors 
strömförebrukning. 

4.4 Förenklingar i beräkningsmetoderna 
Beräkningsmetoderna för kategori 1 och 2 innehåller förenklingar för att göra dessa snabba 
och enkla att utföra. Även en del felkällor finns som kan försämra resultaten. Detta gås 
igenom nedan för respektive metod. 
 
4.4.1 Förenklingar och felkällor för beräkningsmetod kategori 1 
 

• En pump eller fläkt kan i vissa lägen ha ett varvtal samtidigt som den inte levererar 
något flöde. Då uppstår endast en tryckförändring i systemet. Detta innebär att kurvan 
i figur 8, förskjuts upp eller ner beroende på mottryckets storlek. För att effektbehovet 
ska kunna beräknas enligt metoden för kategori 1 måste mottrycket vara 0, vilket inte 
är fallet för de flesta drifter (Elfving, 1993). Till ekvation 4 bör därför ännu en 
parameter införas som justerar för mottrycket. Parametern är individuell för varje drift, 
men antas vara lika med 1 i beräkningarna p.g.a. att denna är okänd.  

 
• Det uppmätta varvtalet som används vid beräkningarna är det elektriska varvtalet som 

mäts vid frekvensomriktaren och är således det synkrona varvtalet. Det verkliga 
varvtalet som motorns axel har är något lägre p.g.a. asynkronmotorns eftersläpning. 
För större asynkronmotorer är eftersläpningen liten och försummas därför vid 
beräkningarna. Hur stort detta fel blir är okänt eftersom eftersläpningen varierar från 
fall till fall. Felet kan antas vara litet eftersom eftersläpningen endast uppgår till någon 
eller några procent, beroende av lasten. (Sjödin et al., 2004)   

 
• Varvtalet är beräknat för ett helt dygn som ett medelvärde. Detta fungerar väl för de 

flesta objekt, men om varvtalet varierar kraftigt under samma dygn blir 
effektberäkningen baserad på dygnsmedelvärdet missvisande eftersom effektbehovet 
för pumpar och fläktar varierar med kuben på varvtalet. Felet blir därför större om 
varvtalet varierar mycket, nära märkvarvtalet. Test har gjorts för att se hur stor 
inverkan detta har, genom att jämföra beräkningar baserade på medelvärden med 
beräkningar som är gjorda med olika varvtalsintervall. Resultaten visade sig dock vara 
likvärdiga, vilket visar att medelvärdesmetoden fungerar väl. 

 
• Ingen hänsyn har tagits till frekvensomriktarens egenförbrukning. Denna är i regel 

liten och försummas därför. 
 
• I approximationen antas motorns verkningsgrad vara konstant oberoende av last. För 

vissa motorer sjunker verkningsgraden vid lägre laster, vilket medför en något högre 
elförbrukning om motorns last är låg. 

 
• Pumpars och fläktars verkningsgradsförändring vid lägre varvtal försummas.  

 
4.4.2 Förenklingar och felkällor för beräkningsmetod kategori 2 
 

• Varje motor har en individuell lastkurva, men för större (>10 kW) asynkronmotorer 
liknar de varandra. Därför kan en och samma lastkurva användas vid alla beräkningar 
för att underlätta och påskynda beräkningarna.  
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• Eftersom ett medelvärde för strömförbrukningen används uppstår fel om strömmen 
varierar mycket under drifttiden, då strömmen och effekten inte är helt linjärt beroende 
enligt lastkurva i figur 9 ovan. Men den största delen av drifterna i kartläggningen har 
endast små variationer i strömförbrukningen eftersom de över lag körs under konstanta 
förhållanden, vilket gör att detta fel blir mycket litet för dessa och försummas därför. 

 
• Den största felkällan i denna metod är mätningen av strömmen som loggas i PDB. Där 

kan fel uppstå eftersom det finns en onoggrannhet mellan den analoga och digitala 
mätvärdesomvandlingen i PLC-systemet som läses in i PDB (Westergren, 2010). 
Ibland kan också omsättningen på de strömtransformatorer som mäter strömmen vara 
fel om t.ex. ett byte av dessa har skett.  

 
4.4.3 Antaganden för beräkning av elförbrukning kategori 3 
Beräkningarna av elförbrukning för motorerna i kategori 3 innehåller flera antaganden p.g.a. 
brist på mätdata loggad i PDB. Detta innebär att elförbrukningen för dessa i många fall är 
osäker. Olika antaganden som ligger till grund för beräkningarna redovisas i tabell 5 nedan. 
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Tabell 5. Redogörelse av använda antaganden för beräkning av elförbrukning för drifter utan 
mätdata i PDB. 
Antagande Förklaring 
 
Drifttid 

För de objekt som saknar drifttidsmätning har 
denna uppskattats på olika sätt: 

• Jämförelse med liknande drifter, med 
känd drifttid 

• Uppskattning av driftingenjörer 
 

 
Driftförhållande utifrån momentanavläsning 
av ström eller varvtal 

De objekt som saknar mätning är oftast 
sådana som körs mot konstant last. För 
sådana drifter kan en momentan avläsning av 
strömförbrukningen eller varvtalet göras för 
att sedan beräkna elförbrukningen, som för 
kategori 1 eller 2. 
 
Avläsning är möjlig om ström eller varvtal 
kan avläsas på display i ställverk. 
 

 
Mätning av ström 

Objekt som har strömmätning loggad i PDB, 
misstänks ibland mätas fel. Kontrollmätning 
med tångamperemeter har därför gjorts på 
några av dessa för att fastställa mätfelet. 
Detta beskrivs i bilaga 8.  
 
Om mätfelet fastställs kan elförbrukningen 
sedan beräknas från PDB-mätningen genom 
omskalning av dessa mätvärden. 
 

 
Jämförelse med liknande drift 
 
 
 

Objekt som saknar mätdata, men som jobbar 
tillsammans eller på liknande sätt som ett 
objekt med känd elförbrukning kan antas ha 
samma elförbrukning i förhållande till 
varandras drifttid. 
 

 
Okänt driftförhållande 
 
 

För de drifter där inga mätdata finns och 
heller ingen momentanströmsmätning kunnat 
göras, har antaganden gjorts om en 
medeleffekt. I antagandet har medeleffekten 
satts till 70 % av motorns märkeffekt för hela 
drifttiden (Båfält et al., 2007). 
 

 
Eftersom elförbrukningen för motorerna i kategori 3 är gjorda utifrån antaganden, har dessa 
objekts beräknade elförbrukning en lägre tillförlitlighet än objekten i kategori 1 och 2. Men 
resultaten ger i alla fall en uppfattning om storleksordningen av förbrukningen. 
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4.5 Totalt tillförd elenergi 
Anläggningarna i Uppsala är anslutna mot det yttre 70 kV-elnätet via ett antal transformatorer 
som sänker spänningen till 10,5 kV. Från dessa transformatorer grenas sedan elnätet vidare till 
mindre transformatorer i respektive anläggning.  
 
På ett enlinjeschema över elnätet i anläggningarna i Uppsala kan ställverken till respektive 
anläggning pekas ut. Avfallsförbränningsblocken har egna blocktransformatorer p.g.a. krav på 
redundans och tillgänglighet vid underhåll (Westergren, 2009). 
 
Nedan gås metoder och tillvägagångssätt igenom för bestämning av storleken på den tillförda 
elenergin.  
 
4.5.1 Block 5 
Efter genomgång av enlinjeschema över elnätet i Block 5 identifierades de större ställverken. 
I dessa ställverk framgick det att mätningar av elförbrukning finns inlagda i PDB och kan 
därför enkelt läsas av för varje ställverk. 
 
4.5.2 Block 1–4 
För Block 1 – 4 finns inga mätningar för hur mycket el som totalt tillförs. Därför har tre olika 
metoder använts för att ta fram en siffra för elförbrukningen. Dessa metoder förklaras nedan 
och resultaten redovisas i avsnitt 4.7.2 
 
Metod 1, Antagande om samma andel kartlagt som för Block 5 
Den enklaste metoden är att anta att den kartlagda elanvändningen på Block 1 – 4 är lika stor 
som för Block 5.  
 
Metod 2, elmätning vid transformator T8 
I denna metod används elmätningar som finns för en större transformator (T8), som är 
ansluten till det yttre 70 kV-nätet. Genom att studera enlinjeschemat över det interna elnätet 
kan anläggningar pekas ut, som är anslutna via denna transformator. Under vissa perioder på 
året är endast avfallsförbränningen i drift. Med hjälp av PDB kan en tidsperiod då detta 
inträffar letas fram. Mätningen av elförbrukning vid transformatorn kan då låtas vara 
representativ för avfallsförbränningen under den valda tidsperioden och en 
momentanförbrukning fås då fram. En uppskattad årsförbrukning kan sedan räknas fram om 
ett antagande om driftförhållande görs för ett helt år.  
 
Metod 3, avläsning av momentanström vid transformatorer 
Avfallsförbränningen matas från transformatorer som sänker spänningen från 10,5 kV till 0,4 
kV. Till var och en av dessa transformatorer finns mätning av strömmen. Denna mätning 
loggas inte i PDB, utan har endast som uppgift att skydda transformatorn mot överströmmar. 
Genom att läsa av dessa strömmätare kan en ungefärlig momentanförbrukning beräknas om 
ett antagande om elnätets effektfaktor görs, då ingen mätning finns av denna. Spänningen till 
transformatorerna kan antas vara konstant eftersom denna regleras automatiskt med 
lindningskopplare vid den större transformatorn ansluten till 70 kV-nätet och ligger alltid på 
10,5 ± 0,1 kV(Westergren, 2009). Den momentana effektförbrukningen beräknas sedan med 
ekvation 6 nedan.  
 

ϕcos*3** IUP =         (6) 
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Om ett antagande sedan görs om anläggningarnas ”medellast” under ett år, kan en 
uppskattning av den årliga elförbrukningen tas fram.  

4.6 Resultat elkartläggning 
Resultaten från elkartläggningen visas i tabell 6 nedan, där en beräknad eller uppskattad 
elförbrukning för alla elmotorer som är större än 10 kW samt total tillförd el till respektive 
anläggning redovisas. 
 
Tabell 6. Resultat av elkartläggningen för 2009. 
  Block 5 Block 1-4 
Kartlagd elförbrukning (GWh) 16 12,6 
Varav   
Rökgasfläkt inkl. rökgasåterföring 5,4 4,5 
Fläktar förbränningsluft 1,3 1,9 
Scrubberpumpar 3,2 - 
Pumpar till rökgaskondensering - 0,4 
Elfilter 0,3 ej kartlagt 
   
Tillförd el 18,1 3 16,0 4 
Kartlagd elförbrukning (%) 88 79 
 
Kartläggningen visar att de drifter som arbetar mot varierande laster styrs genom 
varvtalsreglering, som är det mest energieffektiva sättet att reglera på. Reglering via 
strypningar i de större drifterna förekommer endast till fläktar på Block 3. I både Block 5 och 
Block 1-4 finns flera drifter som alltid arbetar med fullt flöde oavsett last på anläggningen 
p.g.a. processtekniska skäl.   
 

4.7 Genomgång och framtagande av resultaten 
 
4.7.1 Block 5 
 
Kartlagd elenergiförbrukning 
Den kartlagda elförbrukningen för Block 5 uppgår till 16,0 GWh för 2009. Resultaten för 
respektive motor och kategoriindelning återfinns i bilaga 4. I bilaga 9 finns en lista över fel 
som hittats i IFS angående motormärkeffekter. 
 
Tillförd elenergi 
Den totala elförbrukningen för Block 5 under 2009 uppgår till 18,1 GWh vilket innebär att 
den kartlagda elanvändningen svarar för 88 % av den totala. I den totala elanvändningen ingår 
också el till Block 5s tryckluftkompressor som matas från ställverket 03CB, men finns i den 
gemensamma tryckluftcentralen. Även de två VC-pumparna (34VC03D100/D200) som finns 
i anläggning 34 är medräknade, då dessa levererar fjärrvärmevatten till AVP:arna i Block 5. 
Mätning av elförbrukning för rökgasfläkten (03NR75D001) finns inte och därför är fläktens 
förbrukning beräknad enligt kategori 1. I tabell 7 nedan visas elförbrukning för respektive 
ställverk, samt VC-pumpar och rökgasfläkt. 

                                                 
3 Bygger på kontinuerlig mätning. Innehåller också el till tryckluft. 
4 Osäker siffra eftersom kontinuerlig mätning ej finns. Siffran innehåller heller inte el till tryckluft, då 
denna är okänd. 
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Tabell 7. Elförbrukning Block 5.   
Ställverk Elförbrukning (MWh) 

03CA 2 552 
03CB 5 879 
03CC 2 103 
03CD 2 091 

Rökgasfläkt (beräknad) 4821 
VC-pumpar i anl. 34 630 

Summa (GWh) 18,1 
 
 
Tomgångsförbrukning Block 5 
Ett sätt att kontrollera hur mycket el som går åt till förbrukare som inte tas med i 
kartläggningen samt att kontrollera rimligheten av kartläggningen, är att titta på hur mycket el 
som förbrukas när Block 5 är ur drift. El som förbrukas när blocket är ur drift går främst till 
belysning, ventilation, och övrig fastighetsel. För att ta reda på denna förbrukning valdes en 
tidsperiod ut med hjälp av PDB, då blocket var ur drift och så få större förbrukare som möjligt 
var i drift. 
 
Tidsperioden valdes till mellan 2009-06-13 och 2009-06-20, 7 dagar, då endast tre större 
objekt var i drift. Genom att beräkna dessa objekts elförbrukning under perioden och sedan 
dra av dessa från den totala förbrukningen under perioden fås en siffra för 
tomgångsförbrukningen fram. 
 
Objekt i drift var 03NR75D001, 03VD40D001 och 03NR40D001. De två senare objekten 
matas ifrån samma ställverk, 03CB. Elförbrukningen för detta ställverk räknas därför inte med 
eftersom inga fler objekt som matas från detta ställverk var i drift under perioden. 
Rökgasfläkten 03NR75D001 matas från ett eget ställverk och hänsyn behöver heller inte tas 
till denna. Den avlästa elförbrukningen för respektive ställverk under perioden ses i tabell 8 
nedan. 
 
Tabell 8. Avläst elförbrukning i ställverken för perioden, 2009-06-13 och 2009-06-20. 
Ställverk Elförbrukning (kWh) Förbrukare 

03CA 8 Hydraulik, vattenrening, skrubbrar 
03CB 4742 Pumpar, fläktar, tryckluftkompressor 
03CC 7674 Värmeslingor silos, småfläktar, stilleståndsvärmning 
03CD 29400 Allmän kraft och belysning, traverser 

Summa 41824  
  
Förbrukning med ställverk 03CB borträknat: 41 824 – 4 742 = 37 082 kWh 
 
Årlig tomgångsförbrukning: 52 veckor * 37 082 kWh = 1 928 MWh ”=” 1,9 GWh 
 
Den största elförbrukningen när blocket står stilla står ställverket 03CD för. Detta ställverk 
matar bl.a. belysning och traverser. Traverserna var inte i drift under perioden. 
 
Efter att den kartlagda och framtagna tomgångsförbrukningen adderats kvarstår endast 0,2 
GWh som inte är kartlagt. Denna el går främst till elmotorer som är mindre än 10 kW samt till 
tryckluft. Den kvarstående elförbrukningen, 0,2 GWh, är förhållandevis låg för att räcka till 
detta.  
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Orsaken till den låga kvarstående elförbrukningen kan bero på att elförbrukningen i 
kartläggningen har överskattats och egentligen är något lägre. En annan teori är att 
tryckluftkompressorns elförbrukning är låg, då denna är sammankopplad med övriga 
tryckluftsystemet och har därför låg drifttid. Detta innebär att Block 5 till stor del försörjs av 
de andra kompressorerna. Då ingen driftdata finns för kompressorerna är det svårt att säga 
något om detta.   
 
En annan orsak till den höga tomgångsförbrukningen kan vara att revision utförts under 
mätperioden och att det då förbrukats mycket el för detta. 
 
4.7.2 Block 1-4 
 
Kartlagd elförbrukning 
För Block 1 – 4 är den kartlagda elförbrukningen 12,6 GWh för 2009. Den kartlagda 
elförbrukningen kan anses mindre säker än för Block 5 beroende på sämre mätdata. 
Resultaten för respektive motor och kategoriindelning återfinns i bilaga 5. 
 
Tillförd el 
Resultaten från de tre olika beräkningsmetoderna för tillförd el ger olika resultat. Resultaten 
för metod 3 är de som valts som mest tillförlitliga, då resultaten från de andra metoderna är 
mer osäkra. Nedan redovisas resultaten för var och en av metoderna. 
 

Resultat metod 1 
Metod 1 bygger på resultaten från kartlagd och tillförd el på Block 5, där den kartlagda 
elförbrukningen uppgår till 88 %. När samma faktor används för Block 1 – 4, fås den totala 
elanvändningen till 14,3 GWh för 2009. Denna metod kan anses dålig eftersom 
tillförlitligheten är sämre för den kartlagda elanvändningen än för Block 5. I siffran för 
kartlagd el på Block 5 ingår också elfiltren, vilket innebär att samma förbrukare inte jämförs. 
 

Resultat metod 2 
De anläggningar som är anslutna till transformator T8 är bränsleberedningen, Bolandsverket, 
Block 5, Block 1 – 4 och kylmaskinerna på rangerplan. Efter sökning i PDB visar det sig att 
Block 1 – 4 och Block 5 körs på normal drift under oktober månad 2009. Samtidigt är 
bränsleberedningen och större delen av Bolandsveket ur drift. Även kylmaskinerna på 
rangerplan är i drift under delar av månaden och även en del större pumpar på Bolandsverket. 
Genom att räkna bort elförbrukningen till pumparna och kylmaskinerna och sedan dra bort 
elförbrukningen för Block 5 som är känd, fås en månadselförbrukning för Block 1 – 4 fram. 
Denna förbrukning kan sedan multipliceras med alla årets månader och på så vis ge en total 
årsförbrukning för Block 1 – 4. Metoden ger att förbrukningen för Block 1 – 4 uppgår till 23 
GWh per år. 
 
Metoden innehåller stora osäkerheter och därför förkastas resultatet. 
 

Resultat metod 3 
I metod 3 lästes momentanströmmarna av i ställverken som matar anläggning 02, 25 och 34. 
Avläsningen gjordes 2010-02-16, kl. 10.00 när Block 1 – 4 gick på full last. Effektfaktorn i 
nätet är okänd, men kan antas vara relativt hög eftersom de flesta förbrukare är större 
asynkronmotorer med låg reaktiv effektförbrukning. I beräkningarna sätts effektfaktorn till 
0,85. I tabell 9 nedan redovisas den beräknade momentana effektförbrukningen för respektive 
transformator enligt ekvation 6. Var mätpunkterna finns kan ses i enlinjeschema i bilaga 6. 
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Tabell 9. Framräknad momentaneffektförbrukning för Block 1-4 genom avläsning av ström. 

  Transformator 
Avläst 

ström (A) Spänning (kV) Effekt (kW) 
Block 1 02CT04 29 10,5 448 
Block 3, travers 02CT01 2 10,5 31 
Block 4 02CT03 22 10,5 340 
Block 3, travers 02CT02 15 10,5 232 
34an 34BA01 68 10,5 1051 
25an 25BA 38 10,5 587 
Summa    2690 
 
Med antagandet om effektfaktor ger avläsningen att momentaneffekten 2,7 MW förbrukas vid 
full last på Block 1-4. För att få en uppfattning om anläggningarnas elförbrukning under ett 
helt år, kan en medeleffektförbrukning beräknas. Detta kan göras genom att jämföra effekten 
för objekt som man vet varierar med anläggningens last, med effekten för dessa vid full last. 
Två sådana objekt är rökgasfläktarna vid anläggning 25 som regleras efter rökgasflödet 
(25NR40D001 och 25NR40D002). I bilaga 7 görs en beräkning för detta som visar att 
medeleffekten med denna metod över året ligger på runt 70 % av full effekt, som rådde vid 
tillfället för avläsning. Med detta antagande uppgår elförbrukningen till 16,5 GWh under ett 
år. Om förbrukningen (0,6 GWh) för VC-pumparna (34VC03D100/D200) som hör till Block 
5 dras bort fås istället 15,9 GWh ≈  16 GWh. 
 
Denna siffra för elförbrukningen är mycket osäker då antaganden om effektfaktor och 
medellast över året är mycket osäkra. Till den totala elförbrukningen bör också el för tryckluft 
läggas till. Men eftersom ingen mätning av tryckluftförbrukning finns, är denna okänd.  
 
4.7.3 Elkartläggningens rimlighet 
Kartläggningen av elenergiförbrukningen är framtagen med en rad förenklingar. Ett exempel 
på en sådan förenkling som använts för att utreda elanvändningen för motorer i kategori 1 är 
att anta att mottrycket alltid är 0. Till ekvation 4 skulle därför en extra parameter behöva 
införas för att reglera för detta. För t.ex. rökgasfläkten på Block 5, som beräknas förbruka 4,8 
GWh under 2009 skulle förbrukningen bli 240 MWh större om den okända parametern sätts 
till 5 %. Detta innebär att resultaten från kartläggningen inte bör ses som exakta uppgifter 
utan endast som riktvärden. 
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5. Kartläggning övriga energiflöden 
Övriga energiflöden består av bränsleflöden och producerad energi i olika former. I 
kartläggningen tas också hänsyn till hur olika energiflöden används, t.ex. hur trycket i 
ångflöden stryps för att användas i interna processer. 

5.1 Mätningar 
Till processerna finns kontinuerliga mätningar av flöden, tryck och temperaturer, som loggas i 
PDB. Kvalité och noggrannhet varierar på dessa mätningar beroende på hur ofta de kalibreras 
och vilken mätprincip som används. De flesta flöden av ånga och kondensat i anläggningarna 
mäts med strypflänsar.  
 
Mätmetoder som använder strypningar ger upphov till ett tryckfall och det är i själva verket 
det uppkomna tryckfallet som mäts. Från det uppmätta tryckfallet kan sedan flöden beräknas 
genom Bernoullis ekvation. Tryckfallet kan i många fall vara litet, vilket medför att 
noggranngeten till stor del styrs av tryckfallsmätningens kvalité. Mätkvalitén kan också 
kraftigt försämras om strypflänsen smutsas ner (Grahm, 1978). 
 
Större flöden kalibreras i allmänhet oftare än mindre flöden, vilket medför att noggrannheten 
för de större flödena kan antas vara bättre. Företaget IndMeas utför sådana kalibreringar enligt 
ett löpande program. Vid kalibreringarna korrigeras signalerna i styrsystemet för att stämma 
överens med resultaten från kalibreringen. Data hämtade från PDB är därför i allmänhet 
tillförlitliga. (Karlsson, A., 2010) 
 
5.2.1 Rökgasflöden 
I Block 5 mäts rökgasflödet men för Block 1-4 finns inte någon fast mätutrustning för att 
bestämma flöden. Därför beräknas flödena i PDB genom mätningar av rökgassammansättning 
och producerad ånga. I NOx-lagstiftningen (NFS 2004:6, 23§, Naturvårdsverkets föreskrifter 
om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid 
energiproduktion") finns ett villkor att de uppmätta eller beräknade rökgasflödena inte får 
skilja mer än ± 15 % från de verkliga flödena. Därför sker kontrollmätningar av det beräknade 
rökgasflödet med jämna mellanrum för att säkerställa att kraven uppfylls. Vid den senaste 
kontrollmätningen som utfördes 2009 av företaget METLAB miljö AB låg det beräknade 
rökgasflödet ca 5 % högre än det verkliga flödet som mättes med pitotrör. (Larsson, 2010) 
 
För att kunna beräkna energiflöden i rökgasen, måste förutom rökgasflödet, också rökgasens 
specifika värmekapacitet, pc  och densitet, ρ  kännas. Dessa kan beräknas med hjälp av 
mätningar av rökgasens sammansättning av H2O, O2, CO2 och N2, som finns loggad i PDB. 
Om rökgasen antas vara en ideal gas kan ekvation 7 och 8 användas för detta. 
 

∑=
i

ipip cuc
1

,*  [kJ/Nm3*K]      (7)  

∑=
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1

* ρρ   [kg/Nm3]      (8) 

 
där, 

iu  = volymandel [vol%] 
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De framräknade värdena för densitet och specifik värmekapacitet i rökgas som använts vid 
energiberäkningar har gjorts från mätningar i Block 5 och visas i tabell 10. 
 
Tabell 10. Beräknad specifik värmekapacitet och densitet för rökgas. 
Specifik värmekapacitet, pc , [kJ/Nm3*K] Densitet, ρ , [kg/Nm3] 

1,275 1,379 
 
I bilaga 10 visas hur rökgasflöden omvandlas mellan olika enheter, samt konstanter för 
densiteter och värmekapaciteter för de ingående gaserna i rökgasen. 

5.2 Beräkningsmetoder för energiflöden 
För att bestämma storleken på de olika energiflödena har mätdata från processerna loggade i 
PDB använts. De uppmätta storheterna som ligger till grund till beräkningarna är främst 
temperaturer och flöden. Genom att använda några välkända ekvationer kan storleken på de 
sökta energiflödena beräknas. Dessa ekvationer gås igenom nedan. 
 

tcTQE p **** ρΔ=   [kJ]     (9) 
 
där, 
Q  =  Volymflödet    [m3/h] 

TΔ = Temperaturdifferensen  [K] 
pc = Specifika värmekapaciteten  [kJ/kg*K] 

ρ =   Densitet    [kg/m3] 
t = Tid    [h] 
 

thQE *** Δ= ρ    [kJ]     (10) 
 
där, 

hΔ = Entalpiskillnad  [kJ/kg] 
 
Konstanter för densitet, specifik värmekapacitet och entalpier som gäller vid olika 
förhållanden och olika medier är hämtade från tabeller i Nordling & Österman, 2004 och 
ångdata är taget från tabeller i Alvarez, 2006.  
 
Antaganden och förenklingar 
Till beräkningarna behöver ett antal antaganden och förenklingar göras:  
 

• Ångan från pannorna på Block 1-4 antas alltid hålla trycket 16 bar och temperaturen 
201 ºC. För Block 5 gäller trycket 20 bar och 212 ºC. 

• Den specifika värmekapaciteten, cp, för ett ämne är inte konstant utan är en funktion 
av temperaturen. Men i praktiken kan beräkningar förenklas genom att använda ett 
medelvärde för cp, som ofta är fullt tillräckligt eftersom förändringen är liten 
(Alvarez, 2006) 

• Data som plockas från PDB tas som dygnsmedelvärden baserade på 24 
mätpunkter/dygn.  

• Ibland finns effektberäkningar gjorda direkt i PDB för olika energiflöden baserade 
på mätningar av processerna. När sådana beräkningar finns klara används dessa 
direkt för att beräkna energiflödet. 
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5.3 Kartlagda energiflöden 
Nedan beskrivs vilka energiflöden som kartlagts och hur detta gått till för respektive flöde. 
 
5.3.1 Bränslen 
 
Avfall 
Under 2009 förbrändes totalt 340 445 ton avfall i de fyra pannorna, Block 5 och Block 1 – 4. 
Exakta uppgifter om hur mycket som förbrändes i respektive block finns inte, eftersom 
avfallet vägs i lastbilen och sedan tippas i antingen Block 5:s eller Block 1-4:s bunker. 
 
I PDB beräknas det effektiva (undre) värmevärdet i det förbrända avfallet utifrån mätningar 
av ångproduktionen och beräkningar av förlusterna från pannorna. Förlusterna uppskattas 
genom att använda schabloner och mätningar för t.ex. bottenblåsningsförluster, askförluster, 
värmestrålningsförluster och rökgasförluster.  
 
Det effektiva värmevärdet för avfallet varierar beroende på avfallets sammansättning, vilket 
innebär att det inte är säkert att avfallet som förbränns i de olika blocken alltid har samma 
värmevärde. Även typen av avfall som förbränns i respektive block skiljer sig åt. Från PDB-
beräkningarna där den totala energitillförseln är beräknad kan ett medelvärde för värmevärdet 
tas fram, utifrån den totalt invägda avfallsmängden. För 2009 beräknas medelvärdet av det 
effektiva värmevärdet till 3,12 MWh/ton (Zetterberg, 2010). I tabell 11 nedan visas tillfört 
avfall och energitillförsel. 
 
Tabell 11. Tillfört avfall och energi enligt PDB. 
  Block 5 Block 1-4 Totalt 
Beräknad energitillförsel i PDB (GWh)                532                   530                 1 062    
    
Beräknad avfallsmängd (ton)         170 513            169 872             340 385    
 
En alternativ metod för att bestämma avfallstillförseln till respektive block är att använda sig 
av den inbyggda vågen som finns i traversen på Block 5, som mäter och loggar vikten i PDB 
för varje skopa som läggs i avfallstratten. Denna mätning är dock osäker och det är därför 
svårt att dra slutsatser med denna metod. I tabell 12 nedan visas avfallsmängder och 
energitillförsel för Block 5 och Block 1-4 med denna metod. Energitillförseln är beräknad 
med värmevärdet 3,12 MWh/ton. 
 
Tabell 12. Tillfört avfall enligt traversvågen på Block 5. 
  Block 5 Block 1-4 Totalt 
Vägd avfallsmängd i travers Bl. 5 (ton)         165 832             174 857 5            340 689    
    
Beräknat energiinnehåll (GWh) 6                517                   546                 1 063    
 
Resultaten från de två olika beräkningssätten är förhållandevis lika, vilket skulle kunna 
innebära att traversvågen på Block 5 fungerar väl samt att PDB-beräkningen stämmer bra. Till 
energikartläggningen används resultaten från PDB-beräkningen i tabell 11. 
 

                                                 
5 Mängden är framtagen från differensen mellan totalt tillför avfall och vägd avfallsmängd i Block 5. 
6 Energitillförseln är beräknad från avfallsvikten med det effektiva värmevärdet 3,12 MWh/ton. 
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Övriga bränslen 
Till de olika blocken används förutom el också andra typer av hjälpenergi som gås igenom i 
tabell 12 nedan. 
 
Tabell 12. Använd hjälpenergi i de olika blocken.  
Energislag Block 5 Block 1-4 
Olja (Eo1) Stödoljebrännare finns, som 

kan sättas in vid behov 
- 

Propan7 Propan används vid behov för 
att regenerera (rengöra) 
katalysatorn 

- 

Flis - Flis används vid upp- och 
nedeldning, då oljebrännare 
saknas 

Ånga När Block 5 är ur drift kan 
fortfarande AVP:arna 
användas för fjärrkyladrift, 
med ånga från Block 1-4. 

- 

 
5.3.2 Produktion och intern användning 
Mängden producerad ånga, fjärrvärme och fjärrkyla samt hur mycket energi som används för 
de interna processerna har beräknats för de olika flödena med metoderna som redovisas i 
tabell 13 och 14 nedan.   
 

                                                 
7 Mängden propan som används är inte utrett. 
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Tabell 13. Beräkningsmetoder för energiflöden Block 5. 
Energiflöde Mätdata Beräkningsmetod 
Producerad ånga, 20 bar  Flödesmätning  ekv 10. 8 
   
Ånga öst och väst, 16 bar Flödesmätning  ekv 10. 9 
   
Fjärrvärme rosterkylning Flödes- och temperaturmätning ekv 9. 

(cp för vatten) 
   
Fjärrvärme från AVP 5-6 Flödes- och temperaturmätning ekv 9. 

(cp för vatten) 
   
Fjärrkyla från AVP 5-6 Flödes- och temperaturmätning ekv 9. 

(cp för vatten) 
   
Ånga till AVP 5-6 Flödesmätning finns, men används 

ej p.g.a. dålig mätkvalité 
Från mängd producerad 
fjärrvärme och fjärrkyla, 
med antaget COP=1,7 
respektive 0,67 

   
Spillvärme rökgaskondensering Mätningar finns ej Differensen mellan energi i 

ångan till AVP för fjärrvärme 
och producerad fjärrvärme 

   
Ånga till LUVO Mätning av temperatur före och 

efter LUVO samt luftflöde 
ekv. 9 
(cp för luft) 

   
Ånga till påvärmare slangfilter Mätning av temperatur före och 

efter påvärmare samt rökgasflöde 
ekv. 9 
(cp för rökgas) 

   
Ånga till påvärmare katalysator Mätning av temperatur före och 

efter påvärmare samt rökgasflöde 
ekv. 9 
(cp för rökgas) 

   
Ånga till mava-värmning Mätningar finns ej Differensen mellan 

producerad ånga och övrig 
ångförbrukning  

 
 

                                                 
8 Entalpiskillnaden, hΔ , ges av matarvattentemperaturen 115 ºC och ånga 20 bar, 212 ºC. 
9 Entalpiskillnad, hΔ , mellan ånga 16 bar, 201 ºC och matarvattentemperaturen 115 ºC. 
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Tabell 14. Beräkningsmetoder för energiflöden Block 1-4. 
Energiflöde Mätdata Beräkningssätt 
Producerad ånga från respektive 
block 

Flödesmätning  ekv. 10 10 

   
Fjärrvärme EBK Flödes- och temperaturmätning ekv. 10 

(cp för vatten) 
   
Fjärrvärme Economizer Flödes- och temperaturmätning ekv. 9 

(cp för vatten) 
   
Fjärrvärme AVP 1-4 Flödes- och temperaturmätning ekv. 9 

(cp för vatten) 
   
Spillvärme Rökgaskondensering Flödes- och temperaturmätning ekv. 9 

(cp för vatten) 
   
Ånga till AVP Mätning finns ej.  Differensen mellan 

producerad fjärrvärme i 
AVP:arna och spillvärmen 
från rökgaskondenseringen.

   
Ånga till påvärmare slangfilter Mätning av temperatur före och 

efter påvärmare samt rökgasflöde. 
11 

ekv. 9 
(cp för rökgas) 

   
Ånga till LUVO 1-4 Mätning av temperatur före och 

efter LUVO samt luftflöde. 12 
ekv. 9 
(cp för luft) 

   
Ånga till mava-värmning Mätningar av matarvattenflöde  

samt temperatur efter värmning. 
Temperaturen före värmning är 
antagen.13 

ekv. 9 
(cp för vatten) 

   
Bortkyld värme i återkylare Flödes- och temperaturmätning ekv. 9 

(cp för vatten) 

 

5.4 Resultat kartläggning övriga flöden 
Resultaten för energikartläggningen redovisas i energiflödesdiagram i figur 10 och 11 nedan 
för Block 5 respektive Block 1 - 4. I figurerna visas också energiverkningsgraden för blocken. 
 

                                                 
10 Entalpiskillnaden, hΔ , ges av matarvattentemperaturen 115 ºC och ånga 16 bar, 201 ºC. 
11 Rökgasflödet mäts ej, utan beräknas i PDB. 
12 Luftflödet mäts ej för LUVO till Block 3, utan antas därför. 
13 Temperatur på vatten i matarvattentanken har antagits till 80 ºC innan värmning (Karlsson, K., 2010)  
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Figur10. Energiflöden Block 5.   

 
Figur 11. Energiflöden Block 1-4. 
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5.4.1 Kommentarer till energiflödena 
 
Fjärrvärme 
Fjärrvärme som visas som två nyanser av grönt i figurerna 10 och 11 har olika temperaturer. 
Fjärrvärme som har den ljusgröna färgen håller ca 50 ºC och förs till fjärrvärmereturen. 
Fjärrvärme producerad i economizern till Block 1-4, med mörkare grön färg håller ca 140 ºC 
och förs till fjärrvärmeframledningen via ”heta skenan”, som är en värmeväxlare på 
Bolandsverket. 
 
Kondensat 
Siffror för energiinnehåll i ånga som används till interna processer, t.ex. ånga till LUVO 
(används för att höja förbränningsluftens temperatur) visar inte energin i kondensatet, utan 
anger endast den energimängd som används för värmningen. Kondensat återförs till 
matarvattentankarna och energin i kondensatet förloras därför inte. 
 
Strypning av ånga 
Till flera av de interna processerna används ånga med trycket 20 eller 16 bar, som ibland 
reduceras ytterligare till önskat tryck via reduceringsventiler. Var dessa strypningar finns kan 
ses i energiflödesdiagrammen i figur 10 och 11. Den producerade ångan i Block 5 håller 
trycket 20 bar, men reduceras efter den interna användningen till 16 bar.  
 
Matarvatten (MAVA) Block 5 
Värmning av matarvattnet i Block 5 sker med ånga. Ingen mätning av detta ångflöde finns 
och därför är storleken för energianvändningen till detta osäker. Den framtagna siffran, som är 
orimligt liten baseras på differensen mellan energin i producerad ånga och använd ånga. 
Därför behöver en noggrannare utredning göras av hur stort energibehovet är för att värma 
matarvattnet. Troligtvis är behovet i storleksordningen som för värmning av matarvatten till 
Block 1-4. 
 
Bottenblåsning 
Till Block 5 och Block 1 och 4 finns kontinuerlig bottenblåsning från ångdomen. 
Energiflödena från dessa är relativt små och finns därför inte med i figur 10 och 11. I Block 5 
tas värmen från bottenblåsningen tillvara genom att växlas till fjärrvärme (Johansson, 2010). 
Bottenblåsningen i Block 1 och 4 förs till ett avspänningskärl, där det sedan kyls med råvatten 
för att sedan gå ut genom avloppet, vilket innebär en ren förlust (Gustavsson, 2010). 
 
Ånga Boland 
Ångflödet som lämnar Block 1-4 mäts inte. Energiflödet i ångan som levereras till 
Bolandsverket är därför framtaget genom att summera egenförbrukningen av ånga och ånga 
till AVP 1-4 och sedan dra av dessa flöden från mängden producerad ånga i Block 1-4. 
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6. Exergi 
Begreppet exergi kan användas för att beskriva kvalitén på olika typer av energibärare. T.ex. 
har elenergi högre kvalité än fjärrvärmevatten. Elenergi är fullständigt omvandlingsbart 
mellan olika energiformer, medan fjärrvärmevatten i stort sett endast duger till att värma med. 
Detta innebär att exergin är högre för elenergi än för fjärrvärmevatten. Definitionen för exergi 
lyder: ”Exergi är den i alla olika energiformer omvandlingsbara delen av energi”. Exergi är 
alltså det maximala nyttiga arbete som är teoretiskt möjligt att utvinna ur en energimängd 
under växelverkan med sin omgivning. Det innebär att omgivningstemperaturen avgör 
exergiinnehållet i t.ex. vatten med temperaturen 40 ºC . Om omgivningstemperaturen är 25 ºC 
eller –25 ºC får stor skillnad för vattnets exergiinnehåll trots att samma energimängd ryms i 
vattnet. (Soisalo, 1992). 
 
Elenergi som används för att värma hus är ett exempel på hur energins kvalité går förlorad vid 
energiomvandlingar, då elenergins höga kvalité omvandlats till värme. Det är därför viktigt att 
använda rätt energibärare för olika behov i samhället och exergibetraktelser synliggör detta. 
Exempelvis om ett hus behöver 20 MWh per år till värme och varmvatten och värms med el, 
blir exergiverkningsgraden 4 %, men om husets värmebehov försörjs med fjärrvärme blir 
husets exergiverkningsgrad 32 % (vid systemgräns huset) (Soisalo, 2010). 
 
Exergibegreppet är relativt nytt och har varit en omtvistad fråga, men numera är begreppet 
accepterat bl.a. till följd av en ökad medvetenhet om resurshållning. Idag efterfrågas med 
anledning av detta en hög exergiverkningsgrad hos energiföretag, från både miljömyndigheter 
och kunder (Soisalo, 2010). 
 
Exergiverkningsgraden i ett kraftverk kan höjas genom att istället för att växla ånga direkt till 
fjärrvärme, först låta ångan expandera i en turbin för att producera el. Detta innebär att 
energin i bränslet utnyttjats bättre än om endast fjärrvärme hade producerats. 
 
Genom att uttrycka energiflöden som exergiflöden är det också möjligt att bedöma 
effektiviteten i olika energiutnyttjande processer, som innebär att förbättringsmöjligheter 
samtidigt kan identifieras. 

6.1 Beräkning av exergi 
Exergibegreppet tar hänsyn till termodynamikens första och andra lag vilket gör att det går att 
beskriva termodynamiskt. Exergiinnehållet i olika material och energibärare kan beräknas 
med ekvation 11 nedan. En fullständig härledning och bakgrund till ekvationen finns i Wall, 
1986. 

∑
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där,  
E = exergi 
U = inre energi 

0p  = tryck 
V = volym 

0T  = omgivningstemperatur 
S = entropi 

0iμ  = kemisk potential 
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iN  = antal mol av olika kemiska substanser 
 
Parametrar som har indexet eq, i ekvation 11, anger storleken på dessa när systemet är i 
jämvikt med sin omgivning. 
 
6.1.1 Exergifaktorer 
Om energiflöden tagits fram och visualiserats på det sätt som gjorts i denna 
energikartläggning är exergifaktorer ett bra och enkelt verktyg att använda för att underlätta 
beräkningar av exergiinnehållet i energiflödena. Exergifaktorn som gäller för en viss 
energibärare kan multipliceras med storleken på energiflödet för att enkelt få fram 
exergiinnehållet i flödet.  
 
Nedan beskrivs hur exergifaktorer tas fram för olika typer av energibärare. Ekvationerna är 
förenklingar som kan härledas ur ekvation 11. 
 
Fjärrvärme 
För fjärrvärme kan exergifaktorer beräknas med ekvation 12 nedan som beskriver 
exergiförändring vid värmeuttag. 
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där, 
 
E  = Exergifaktor 
Q  = Energi [GWh] 

0T  = Referenstemperatur [K] 

framT  = Framledningstemperatur fjärrvärme [K] 
 
Ånga 
Från termodynamikens andra lag som beskriver hur oordningen ökar och hur energikvalitén 
försämras vid energiomvandlingar, härleds exergiförändring för sänkning av ångtryck. 
Exergiförlusten blir den samma som entropiförändringen i förhållande till omgivningens 
temperatur. För att beräkna exergifaktorn för ånga vid respektive tryck och temperatur 
används ekvation 13 nedan. 
 

h
sTh

Q
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=         (13) 

 
där, 
h  = ångans entalpi vid givet tillstånd [kJ/kg] 
s  = ångans entropi vid givet tillstånd [kJ/kg*K]  
 
 
I tabell 15 och 16 nedan visas de framräknade exergifaktorer som gäller för mättad ånga vid 
olika tryck, samt fjärrvärme med temperaturen 90 ºC. Faktorerna gäller vid omgivningens 
temperatur, som är satt till medeltemperaturen i Uppsala, 5 ºC. 
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Tabell 15. Exergifaktorer för ånga med olika tryck 
Ånga h [kJ/kg] s [kJ/(kg x°C)] Exergifaktor [E/Q]
20 bar mättad 2798,7 6,3395 0,37 
16 bar mättad 2793,1 6,4202 0,36 
8 bar mättad 2768,0 6,6606 0,33 
6 bar mättad 2755,7 6,7577 0,32 
2 bar mättad 2705,2 7,1238 0,27 
 
 
Tabell 16. Exergifaktorer för fjärrvärme och el. 
Energibärare Exergifaktor [E/Q] 
Fjärrvärme 90 °C 0,13 
  
El 1 
 

6.2 Resultat av exergianalysen 
Från resultaten av energikartläggningen har ångflödena från Block 1-5 summerats och 
visualiserats i ett energiflödesdiagram i figur 12 nedan14. I diagrammet visas till vilka 
processer ånga används och var reduceringar av ångtryck finns. Dessutom visas mängden 
ånga som växlas till fjärrvärme. I figuren visas också energiflödena omräknade till exergi med 
hjälp av faktorerna i tabell 15 och 16. Med denna metod ges en klar bild över hur energins 
kvalité försämras vid reducering av ångtryck och växling av ånga till fjärrvärme. Från figuren 
är det också möjligt att beräkna hur mycket el som teoretiskt kan produceras vid dessa 
strypningar, om ångan istället fick expandera genom en turbin. Exergiskillnaden före och efter 
en strypning ger denna teoretiskt utvinnbara elenergi som då skulle kunna framställas. 
 
 

                                                 
14 I figur 12 och 13 finns också ånga från elpannor, ångförbrukning av andra anläggningar och ånga till kunder 
inritade. Dessa flöden finns inte med i den övriga kartläggningen. 
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Figur 12. Summering av producerad och använd ånga visualiserade som energi- och 
exergiflöden, 2009. 
 
 
I figur 12 visas också exergiverkningsgraden för ånganvändningen, som under 2009 var 58 %. 
Med den nya turbinen (Gabriella) kommer exergiverkningsgraden att stiga avsevärt. I figur 13 
nedan visas en fiktiv bild över hur energi- och exergiflöden skulle se ut om turbinen funnits 
under 2009 och producerat 65 GWh el. Elproduktionen innebär att exergiverkningsgraden 
stiger till 74 %.  
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Figur 13. Fiktiv bild av energi och exergi i ångflöden under 2009 om Turbin Gabriella hade 
funnits. 
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7. Nyckeltal och jämförelser med andra verk 
För att kunna jämföra resultaten från energikartläggningen med andra liknande verk har 
nyckeltal för energianvändningen tagits fram. Nyckeltalen har jämförts med verk som ingått i 
en studie av Reimann, 2007, där 20 av 27 svenska avfallsförbränningsanläggningar ingick. I 
kommande avsnitt tas några sådana nyckeltal rörande energianvändning fram för Block 5 och 
Block 1-4 på samma sätt som i studien, för att kunna jämföras. 
 

• Importerad hjälpenergi 
I siffran för importerad hjälpenergi ingår alla de använda hjälpbränslena i form av el, 
olja, flis och ånga. Den totala energitillförseln från dessa bränslen är sedan jämförda 
med den totala vikten av det förbrända avfallet. 

 
• Exporterad energi 

Den exporterade energin är summan av all den producerade energi som blir över efter 
den interna förbrukningen. Denna energi är i form av ånga, fjärrvärme och fjärrkyla. 
Energimängden jämförs sedan med vikten av det förbrända avfallet. Nyckeltalen 
jämförs sedan med verk som inte producerar el som är 10 av 20 stycken i studien. 
 

• Eleffektivitet 1 
Den totala mängden använd elenergi till processen jämförs med den totala vikten av 
det förbrända avfallet.  
 

• Eleffekivitet 2 
Den producerade energimängden jämförs med det totala elbehovet.  

 
• Verkningsgrad 

Vid beräkning av verkningsgraden har summan av hjälpenergin och energin i avfallet 
för varje ton avfall använts. I studien används vid jämförelse mellan verken samma 
siffra för det effektiva värmevärdet och mängden importerad hjälpenergi. Denna siffra 
uppgår till 3,535 MWh/ton. Siffran multipliceras sedan med vikten av det förbrända 
avfallet och jämförs med summan av all producerad energi som blir över efter den 
interna användningen. Denna framräknade verkningsgrad kommer därför skilja sig 
från verkningsgraden som är framräknad i energikartläggningen. Verkningsgraden 
jämförs sedan med verk som inte producerar el som är 10 av 20 stycken i studien. 
 

I tabell 17 nedan redovisas nyckeltalen enligt ovan och jämförs med siffrorna från studien. I 
rapporten redovisas medelvärden samt max- och minvärden för varje nyckeltal. 
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Tabell 17. Nyckeltal från energianvändningen i Block 5 och Block 1-4, jämförda med resultat 
från studie av energianvändning i 20 av 27 svenska avfallsförbränningsanläggningar. 

 Block 5 Block 1-4 Resultat från studien 
min.           medel         max. 

Importerad hjälpenergi (MWh/ton) 0,131 0,106 0,025          0,100        0,336 
Exporterad energi (MWh/ton) 2,753 3,197 2,189          2,930        3,728 
Eleffektivitet 1 (MWhel/ton) 0,106 0,094 15                    0,136 16  
Eleffektivitet 2 (%)  3,9 2,9 Ingen uppgift 
Verkningsgrad (%) 17 77,9 90,4 69,6            82,9          86,9 
 
Jämförelser mellan verk är svåra att göra eftersom verken är individuella och har olika 
egenskaper. Ju större verk desto mindre el och värme förbrukas i allmänhet. Även typ av 
reningssystem avgör energiförbrukningen. Verk med mindre utsläpp har i allmänhet högre 
elförbrukning. En annan viktig orsak till skillnad i resultaten är att mätkvalitén av 
energiflöden varierar mellan verken. (Reimann, 2007) 
 
Resultaten visar att Block 1-4 har bättre värden än Block 5 vid varje jämförelse. Förklaringar 
till detta tas upp i diskussionen i avsnitt 9. 

                                                 
15 Innehåller ej el till tryckluft och mavaberedning. Siffran är osäker. 
16 Siffran anger medelvärdet av elanvändning för verk som förbränner 120 000 – 250 000 ton avfall per år. 
17  Verkningsgraden är inte den samma som i energikartläggningen, då siffran 3,353 MWh/ton avfall använts 
som innehåller hjälpenergi och energi i avfallet. 
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8. Förslag till förbättringar och fortsatt utredning 
Under kartläggning har ett antal punkter till förbättringar av mätningar och ökad 
energieffektivitet identifierats, som tas upp i följande avsnitt. De flesta av förslagen behöver 
utredas ytterligare för att ta reda på teknisk genomförbarhet och lönsamhet. 

8.1 Mätningar 
 
8.1.1 Block 5 
 
Rökgaskondensering 
Idag finns ingen flödesmätning till kylkretsen mellan rökgaskondenseringen och AVP:arna 
inlagd i PDB. En förbättrad mätning av detta flöde skulle innebära att AVP:arnas COP skulle 
bli känd eftersom mätning finns på producerad fjärrvärme.  
 
Idag beräknas ångeffekten som tillförs AVP:arna genom att mäta ångkondensatflödet. Det har 
visat sig att denna mätning inte ger rimliga värden och mätningen skulle därför behöva 
förbättras eller kalibreras. 
 
Tryckluft 
Idag finns ingen mätning av inkommande tryckluftflöde till Block 5. Mätning av detta flöde 
skulle kunna ge en uppfattning om elförbrukning till tryckluftproduktion, samt att läckor i 
systemet skulle kunna upptäckas.  
 
8.1.2 Block 1-4 
 
Mätning av elförbrukning 
Elförbrukningen mäts idag inte för anläggningarna till Block 1-4. Detta innebär att det är svårt 
att ta reda på hur mycket elenergi som tillförs. Ett förslag är därför att införa mätning av 
elförbrukningen vid de transformatorer som matar anläggningarna. Det bästa sättet att 
genomföra detta vore att installera fasta effektmätare som loggas i PDB. 
 
En annan metod vore att logga den inkommande ström som mäts vid transformatorn, för att 
skydda den mot överströmmar. Detta skulle enkelt kunna genomföras genom att koppla in en 
mätvärdeomvandlare, vars signal sedan läses in och skalas om i PDB. Denna metod skulle 
inte ge svar på den aktiva effekt som förbrukas eftersom spänningen inte mäts samtidigt, 
vilket innebär att effektfaktorn förblir okänd. En möjlighet är därför att anta en effektfaktor 
som gäller för alla förbrukare som transformatorn matar. Då skulle i alla fall en uppfattning 
fås av elförbrukningen och den skulle kunna jämföras mellan olika tidsperioder.  
 
För att mäta eltillförseln till Block 1-4 behöver mätningar göras vid sex stycken olika 
mätpunkter, oavsett vilken metod som väljs. Ett enlinjeschema över elmatningen till Block 1-
4 kan ses i bilaga 6, där också förslag till dessa mätpunkter visas.  
 
Tryckluft 
Den totalt inkommande tryckluften till anläggning 02, 25 och 34 mäts inte. Däremot finns en 
flödesmätare (28US81F002) installerad på den inkommande ledningen, men denna är inte 
inkopplad. Denna mätare skulle om den kopplades in, kunna ge en uppfattning om 
tryckluftförbrukning i anläggning 02, 25 och 34. I anläggning 25 och 34 finns fungerande 
mätare installerade som också loggas i PDB.  
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Ånga till AVP och Rökgaspåvärmare 
Mätning av ångflödet till AVP:arna finns inte, däremot finns en flödesmätare för 
(34RM03F001) ångkondensat, på en gemensam ledning för kondensat från AVP:arna och 
rökgaspåvärmaren i anläggning 25 som loggas i PDB. På produktionsbilden presenteras denna 
mätning som enbart ånga till AVP, vilket inte är korrekt. Dessutom finns en flödesmätare 
(34RM20F001) för enbart ångkondensatet från rökgaspåvärmaren i anläggning 25. Dessvärre 
är den senare mätaren (34RM20F001) ur funktion. Om felet på mätningen åtgärdas kan 
ångflödet till AVP:arna och påvärmaren bestämmas. 
 
Mätning i PDB 
Flera motorer hörandes till Block 1-4 saknar mätdata i PDB. En lista över dessa och 
rekommenderad mätning återfinns i bilaga 11.  
 
Misstänkt felmätning i PDB(gäller för både Block 5 och Block 1-4) 
För vissa motorer skalas den uppmätta strömmen fel i PDB, vilket har kunnat konstateras 
genom manuell kontrollmätning av strömmen. Dessa motorer samt hur kontrollmätningen 
genomförts återfinns i bilaga 8. 

8.2 Energieffektiviserande åtgärder 
 
8.2.1 Block 5 
 
Pumpar till scrubbrarna 
Flödet från cirkulationspumparna av processvatten och kalkslurry till de tre scrubbrarna 
regleras inte, utan går alltid för fullt oavsett rökgasflöde under hela drifttiden på Block 5. 
Pumparna förbrukar ca 18 % (3,2 GWh) av den totala elanvändningen. En möjlighet till att 
minska denna elförbrukning skulle kunna vara att installera frekvensomriktare till motorerna 
för att reglera pumpningen efter rökgasflödet. Men om detta ska genomföras måste man först 
säkerställa att scrubbrarnas funktion inte förändras, vilket det finns risk för om flödet från 
pumparna minskas. (Johansson, K., 2009) 
 
Vid elkartläggningen framkom att några av motorerna till scrubberpumparna enligt 
strömmätningen drar betydligt mindre ström än sin märkström. Detta kan tyda på att 
motorerna är överdimensionerade och kan bytas mot mindre för att minska slitage och 
elförbrukning. I tabell 18 nedan visas dessa. Vid en tänkt effekthöjning av Block 5 är det dock 
möjligt att pumpkapaciteten ändå behövs. 
 
Tabell 18. Motorer till scrubberpumparna som misstänks vara överdimensionerade. 

AKS-nummer Objekt Märkeffekt (kW)
% av märkström 

under drift 
03UC24D001 ELMOTOR  PROCESSVATTENPUMP 1 45 60-65 
03UC24D002 ELMOTOR  PROCESSVATTENPUMP 2 45 60-65 
03UC30D003 ELMOTOR  CIRK. PUMP 3 SO2-SCRU. 110 70 
 
Tomgångsförbrukning av el 
Då det i elkartläggningen framkommit att tomgångsförbrukningen av el på Block 5 är 
förhållandevis hög, 1,9 GWh/år, vilket är drygt 10 % av det totala elbehovet, bör orsaken till 
detta utredas vidare. Den höga förbrukningen kan bero på att belysning och ventilation står för 
en oväntat hög förbrukning som kan vara möjlig att sänka. 
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Rökgaskondensering Block 5 
Den lågvärdiga spillvärmen från rökgaskondenseringen tas tillvara i AVP:arna, där 
temperaturen på fjärrvärmereturen höjs till ca 55 ºC. Under 2009 använde AVP 1-4 (Block 1-
4) ca 110 GWh spillvärme från rökgaskondenseringen. AVP 5-6 (Block 5) använde under 
samma period endast ca 55 GWh spillvärme, trots att ungefär samma mängd avfall 
förbrändes. En stor anledning till att AVP 5-6 utnyttjar mindre spillvärme från 
rökgaskondenseringen är att de även producerar fjärrkyla. Vid fjärrkyldrift används inte 
spillvärmen för att driva AVP:arna och spillvärmen förloras då. En annan anledning är att 
rökgasreningen fungerar utan att ha rökgaskondenseringen i drift, vilket medför att denna kan 
stängas av vid lågt värmeunderlag. Till Block 1-4 är rökgaskondenseringen ett viktigt steg i 
rökgasreningen, vilket innebär att denna i princip alltid är i drift och mer spillvärme tas därför 
tillvara i AVP:arna. 
 
Vid full last förbränner Block 5 och Block 1-4 ca 25 ton/h respektive ca 33 ton/h. 
Maxeffekten från AVP 1-4 uppgår till ca 44 MW jämfört med ca 28 MW för AVP 5-6. I 
förhållande till mängden förbränt avfall per timme innebär det att AVP-effekten för Block 1-4 
är ca 20 % större än för Block 5. Fukthalten i den utgående rökgasen från Block 1-4 och 
Block 5 är vid full last på AVP:arna i medel 4,8 % respektive 8,7 %. Detta innebär att 
rökgaskondenseringen till Block 1-4 är effektivare än den för Block 5. För Block 5 finns alltså 
en outnyttjad mängd spillvärme att utvinna. 
 
För att öka tillvaratagandet av spillvärmen i Block 5 ges två förslag nedan: 
 

1. Kyla rökgaserna direkt mot fjärrvärmereturen i stället för i AVP:arna. 
 
2. Kyla rökgaserna i två steg, genom att först kyla mot fjärrvärmereturen och sedan mot 

AVP:arna. 
 
För att förslag 1 ska kunna genomföras måste rökgasens daggpunkt vara högre än 
temperaturen på fjärrvärmereturen som normalt håller ca 40 ºC. Då kan en del av 
fuktinnehållet i rökgasen kondenseras, samtidigt som AVP:arna inte behöver användas. 
Fördelen med denna metod är att spillvärmen kan utvinnas även när AVP:arna producerar 
fjärrkyla. En annan fördel är att då brist på ånga råder behöver inte ånga till AVP:arna 
användas och kan istället användas till turbinen för att producera mer el. En nackdel är att 
metoden endast fungerar då temperaturen på fjärrvärmereturen är tillräckligt låg och att den 
utvunna värmen håller låg temperatur. 
 
Metoden i förslag 2 används i andra liknande anläggningar för att kondensera rökgasen, t.ex. 
av Värtaverket i Stockholm. Fördelen med denna metod är att mer av spillvärmen kan 
utvinnas utan att utöka kapaciteten på AVP:arna.  
 
Fortsatt utredning av dessa förslag behövs för att besvara frågor rörande om värmeunderlag 
finns och om det är tekniskt genomförbart till rimliga kostnader. 
 
I Block 1-4 utvinns ungefär dubbelt så mycket spillvärme från rökgaskondensering än i Block 
5. Eftersom ungefär samma mängd och typ av avfall förbränns i de båda anläggningarna, vore 
det teoretiskt möjligt att utvinna ca 55 GWh mer spillvärme från Block 5. 
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8.2.2 Block 1-4 
 
Fläktar Block 3 
När block 3 är i drift körs pannan i princip alltid på full effekt, vilket medför att rökgasflödet 
och primärluftbehovet är förhållandevis konstanta och inte behöver regleras för stora 
flödesvariationer. Rökgasfläkten är idag dimensionerad efter förhållanden som rådde innan 
modifieringar av pannan och rökgassystemet. Märkeffekten på motorn till rökgasfläkten är 
idag på 90 kW och fläkten stryps via en ledskena. Den beräknade elektriska medeleffekten 
som motorn förbrukar ligger runt 13 kW, vilket innebär att flödet är mycket kraftigt strypt. 
Detta medför att motorns verkningsgrad är låg, samtidigt som den reaktiva 
effektförbrukningen är hög. Strypningen orsakar också onödigt slitage.  
 
Ett sätt att åtgärda problemen är att byta ut den stora motorn mot en mindre. Eftersom driften 
inte behöver regleras i någon större omfattning kan detta vara ett bättre alternativ än att 
installera en frekvensomriktare. Ett problem som kan uppstå om en mindre motor installeras 
är att det kan bli problem vid uppstart av fläkten eftersom risken finns att motorn inte orkar 
dra runt fläktens stora massa (Westergren, 2010).  
 
Samma resonemang gäller även för primärluftfläkten som också är dimensionerad för större 
flöden. Även denna stryps och skulle kunna drivas av en mindre motor än den på 37 kW som 
finns idag. 
 
Pumpar till economizern i anläggning 25 
Till economizern i anläggning 25 finns två stycken cirkulationspumpar (25NB10D001/D002, 
2*30 kW) som är parallellkopplade. Vattenkretsen genom economizern shuntas för att 
temperaturen på det inkommande vattnet ska vara tillräckligt hög. Systemet är dimensionerat 
för att kunna köras med endast en av pumparna i drift. (Åblad, 2010). Idag körs oftast båda 
pumparna samtidigt eftersom det vid vissa tillfällen behövs extra pumpkapacitet. Eftersom 
systemet är shuntreglerat innebär det att båda pumparna i princip går för fullt under hela 
drifttiden, som medför en onödigt hög elförbrukning. För att lösa problemet kan en instruktion 
till driftpersonalen ges om att stänga av den ena pumpen och endast starta den vid behov. 
 
En annan möjlig åtgärd är att installera en frekvensomriktare till den ena pumpen för att med 
denna reglera pumpkapaciteten om behovet vid vissa tillfällen är högre än vad endast en 
klarar av. 
 
Hur mycket el som kan sparas är svårt att säga eftersom ingen drifttidssmätning eller 
strömmätning finns inlagd i PDB för pumparna. Men vid besök vid pumparna har båda varit i 
drift samtidigt och driftströmmen lästs av i ställverket, vilket visar att de båda pumparna 
arbetar nära sin märkeffekt. Den totala elförbrukningen för pumparna med antagande om att 
de båda körs 8400 timmar per år och alltid drar den ström som lästs av uppgår till 455 
MWh/år. Om endast en pump används skulle elförbrukningen i så fall kunna nära halveras. 
 
Bottenblåsning Block 1 och 4 
Till Block 1 och 4 finns en kontinuerlig bottenblåsning från ångdomarna. Vattnet från dessa 
förs till ett avspänningskärl där det kyls med råvatten, för att sedan gå ut genom avloppet.  
Lika mycket vatten som bortförs med bottenblåsningen måste hela tiden tillsättas som nytt 
matarvatten (dejonat). Detta vatten produceras i matarvattenberedningen på Bolandsverket 
och håller ca 8 ºC när det tillsätts i matarvattentankarna.  
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Om värmen i bottenblåsningsvattnet kunde tas tillvara via en värmeväxlare innan det går ut 
genom avloppet skulle värmen t.ex. kunna användas för att värma fjärrvärmevatten eller 
användas till de interna processerna. Om värmen används till att värma primärluft eller att 
värma matarvatten innebär det att ånga kan sparas, vilket medför att mer ånga finns 
tillgängligt till turbinen vid tillfällen då ångbrist råder för att köra den på full effekt. Detta 
skulle innebära att mer el kan produceras, men också att råvatten sparas då 
bottenblåsningsvattnet behöver kylas mindre innan det går till avloppet.  
 
Storleken på bottenblåsningsflödet varierar, men en schablon som används är 0,5 % av 
ångflödet från pannan. Förlusten från bottenblåsningen för 2009 kan beräknas med ekvation 
9. Förlusten uppgår till 314 MWh, beräknat med den undre temperaturen lika med 
matarvattentemperaturen. Om den undre temperaturen istället sätts till temperaturen på nytt 
tillfört råvatten är förlusten istället 710 MWh. De indata som ligger till grund för beräkningen 
redovisas nedan. 
 
Bottenblåsningsflödet = 0,5 % av ångflödet (enligt schablon) 
Producerad ånga Block 1 och 4 = 637 kton 
Temperatur på bottenblåsningsvatten = 200 ºC 
Temperatur på matarvatten = 115 ºC 
Temperatur på råvatten = 8 ºC 
cp = 4,18 kJ/kg*K 
 
Rökgaspåvärmare i anläggning 25 
Rökgaspåvärmaren i anläggning 25 värmer rökgasen från ca 30 ºC till ca 70 ºC. 
Energibehovet för värmningen uppgår till 12,7 GWh/år och tillförs från ånga med trycket 16 
bar, som stryps till ca 2 bar. Eftersom rökgasen endast behöver värmas till 70 ºC skulle istället 
för ånga, fjärrvärmevatten kunna vara ett alternativ för värmningen. Värmning med 
fjärrvärme skulle innebära att ånga sparas, som istället kan användas för elproduktion.  
 
8.2.3 Reducering av ångtryck 
Idag används ånga med trycket 16 bar till AVP:arna, som sedan stryps till ca 2 bar. Istället 
skulle avtappningsånga med lägre tryck från turbin Gabriella kunna användas till att driva 
AVP:arna. På detta sätt sparas stora mängder ånga med högt tryck, som kan användas direkt 
till turbinen. Detta skulle medföra att elproduktionen ökas eftersom det ibland kommer råda 
brist på ånga för att köra turbinen på full effekt. 
 
Vid projekteringen av turbinen diskuterades att använda avtappningsånga från turbinen som 
drivånga för AVP:arna. Men p.g.a. de långa fysiska avstånden mellan turbinen och AVP:arna 
krävs långa ledningar och det ansågs därför för dyrt och komplicerat att utföra. (Eklund, 
2010) 
 
Ett alternativ till att tillvarata den exergiförlust som uppstår när ångtrycket reduceras genom 
en strypning, är att låta ångan passera mindre turbiner placerade direkt på ångledningen, som 
samtidigt producerar el och reducerar ångans tryck (Eklund, 2010). Detta skulle kunna 
tillämpas vid strypningen av 20 bars ångan på Block 5 till 16 bar och vid AVP:arna. Fortsatt 
utredning tekniska möjligheter för detta rekommenderas därför. 
 
Från exergianalysen i figur 12 i avsnitt 6.2 kan den teoretiska mängden elenergi som skulle 
kunna produceras med en turbin enkelt beräknas genom att beräkna storleken av skillnaden i 
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exergi före och efter en strypning. I tabell 19 nedan redovisas potentialerna för de olika 
strypningarna i anläggningarna. 
 
Tabell 19. Teoretisk möjlig elproduktion från olika strypningar av ångflöden för 2009. 
Ångflöde Exergi innan 

strypning (GWh) 
Exergi efter 
strypning (GWh) 

Teoretiskt möjlig 
elproduktion (GWh) 

AVP 1-6 84,2 62,5 21,7 
Block 5: 20 till 16 bar  159,6 155,6 4,0 
LUVO Block 1-4 5,7 5,1 0,6 
MAVA Block 1-5 14,3 10,6 3,7 
Ånga till kunder 18 28,9 25,6 3,3 
Totalt   33,3 
  
Enligt tabell 19 ovan finns den största potentialen till elproduktion, 21,7 GWh, vid 
strypningarna av ångan till AVP:arna. Dessa ledningar bör också vara förhållandevis enkla att 
komma åt för att installera en eventuell turbin.  
 
Strypningen av ångan på Block 5 från 20 till 16 bar har betydligt lägre potential, p.g.a. att 
trycket endast reduceras 4 bar. Däremot är ångflödet högt och relativt konstant över blockets 
hela drifttid.  
 
Till ångkunder levererades 80 GWh ånga, med trycket 16 bar under 2009. Kundernas 
tryckbehov bör utredas för att ta reda på om de verkligen har behov av 16 bar. Om kundernas 
tryckbehov är lägre skulle en trycksänkning kunna ske direkt på de utgående ledningarna, 
med turbiner för att producera el. Om ett antagande görs om att kundernas tryckbehov endast 
är 6 bar så innebär det en teoretisk elproduktion på 3,3 GWh/år. 
 
8.24 Tryckluft 
Tryckluften som används till avfallsförbränningen framställs i en gemensam 
kompressorcentral som försörjer alla produktionsanläggningar. När Block 5 byggdes 
monterades en separat kompressor som var tänkt att enbart försörja Block 5. Detta visade sig 
inte fungera särskilt bra eftersom Block 5 blev helt utan tryckluft vid fel på kompressorn. Nu 
är därför hela tryckluftsystemet sammankopplat för att öka säkerheten i systemet. 
Kompressorn som var tänkt att försörja hela Block 5 har en motoreffekt på 250 kW. 
Elmatningen till denna kompressor kommer från Block 5 och elförbrukning för denna ingår 
därför i siffran för den totalt tillförda elen. Ingen mätning av tryckluftförbrukning finns för 
Block 5, vilket gör det svårt att säga något om elförbrukningen för tryckluftproduktion. 
 
Mätningar av tryckluft finns i anläggning 25 och 34. Dessa mätningar är också inlagda i PDB. 
För anläggning 02 finns en flödesmätare monterad, men är inte inkopplad, så några uppgifter 
om tryckluftförbrukning för anläggning 02 finns inte. 
 
Att producera tryckluft är energikrävande och läckage av tryckluft står för stora 
energiförluster och kostnader. För att producera en kubikmeter tryckluft åtgår det i genomsnitt 
0,11 kWh el. Ett hål som är 10 mm i diameter ger en effektförlust på 38 kW. (Atlas Copco 
hemsida, 2010) 
 

                                                 
18 Antagande om att kunders tryckbehov endast är 6 bar. 
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Läckor i tryckluftsystemet finns, vilket märks särskilt väl när anläggningar står stilla, då allt 
annat är tyst. När anläggning 25 står stilla under revisionen på sommaren hörs sus i hela 
anläggningen från alla läckor. Läckorna i tryckluftsystemet uppskattas vara så stora att en hel 
kompressor extra behövs endast för att kompensera för läckagen. (Gustavsson, 2009) 
 
Många läckor bör vara enkla att åtgärda genom att byta ventiler och trasiga slangar. Därför är 
det att rekommendera att kontinuerliga genomgångar görs av tryckluftsystemet för att täta 
läckor. På detta sätt kan mycket elenergi enkelt sparas.  
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9. Diskussion 

9.1 Elkartläggning 
Resultaten för den kartlagda elförbrukningen för Block 5 kan ses som mer tillförlitliga än de 
för Block 1-4, eftersom i princip alla de kartlagda objekten i Block 5 har kontinuerliga 
mätningar i PDB. Motorerna i Block 1-4 saknar i flera fall mätningar i PDB, särskilt de i 
anläggning 25, trots att strömmätning finns i ställverken. 
 
De metoder som ligger till grund för att beräkna elförbrukningen för de olika motorerna i 
anläggningarna, bygger på approximationer och antaganden. Vidare är mätningar av ström 
och varvtal inte alltid rättvisande då onoggrannheter finns i mätsystemen. Med anledning av 
detta är siffrorna för elenergiförbrukningen för de kartlagda motorerna inte alltid helt 
rättvisande. Däremot ger de en uppfattning om i vilken storleksordning förbrukningen ligger 
och de fungerar också väl till att jämföras mellan perioder, t.ex. om energikartläggningen görs 
om för en ny tidsperiod. Då kan slutsatser dras om t.ex. förändringar i elförbrukningen skett 
för vissa drifter och åtgärder kan då vidtas. 
 
Storleken på den totalt tillförda elen till Block 1-4 bör ses som osäker eftersom ingen 
kontinuerlig elmätning finns. Om en vilja finns att få en bättre kännedom av denna 
förbrukning rekommenderas att fasta elmätare installeras.  

9.2 Mätningar av övriga flöden 
Energikartläggningen baseras på mätningar som inte alltid håller högsta kvalité eller ibland 
helt saknas. Detta innebär att kvalitén av vissa resultat i kartläggningen inte alltid håller 
önskad noggrannhet. 
 
Mätning av ångflöden sker främst med strypflänsar, som varierar i noggrannhet. För stora 
flöden resulterar små mätfel i stora skillnader i uppmätta energiflöden. Även om 
mätutrustning till de större flödena kalibreras med jämna mellanrum så kan smuts fastna i 
t.ex. en strypfläns, som försämrar mätkvalitén. Det är heller inte säkert att kalibreringen ger 
det exakta flödet, då detta beror på använd kalibreringsmetod. 
  
Som ett exempel kan nämnas mätningen av ångflödena som lämnar Block 5 via två olika 
ledningar (öst och väst). Om flödesmätningen visar 5 % högre än det verkliga flödet innebär 
det att energiflödet som lämnar Block 5 i verkligheten är 16 GWh lägre. På grund av 
onoggrannhet i mätningar är det i princip omöjligt att ta fram en energibalans som stämmer 
till 100 %. För att upprätta energibalanser baserade på mätningar att stämma måste därför 
ibland justeringar göras i de uppmätta energiflödena för att uppnå balans. Ett exempel är 
energin i ångflödet till AVP 5-6 som saknar mätningar, men är uppskattat genom att uppskatta 
ett COP för AVP:arna, som stämmer överens med den övriga balansen. 
 
Att ha mätutrustning som mäter 100 % rätt är naturligtvis kostsamt och är därför svårt att 
motivera. Därför måste man acceptera och beakta att mätningarna som loggas i PDB 
innehåller större eller mindre mätfel. En strävan finns att mätningar av flertalet flöden ska 
hålla en hög kvalité, då företaget Indmeas anlitas för att utföra kalibreringar. 

9.3 Energieffektivitet 
Resultaten från energikartläggningen visar att Block 1-4 har en högre energiverkningsgrad än 
Block 5, trots att Block 5 är en nyare och modernare anläggning. En av orsakerna till detta är 
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att Block 5 har en economizer som var ur funktion under hela 2009, vilket ökat 
rökgasförlusterna markant. En annan orsak är att rökgaskondenseringen är mindre effektiv än 
den för Block 1-4, men också att den inte alltid är i drift, vilket den inte är när fjärrkyla 
produceras i AVP:arna eller när värmeunderlaget är lågt.  
 
Fördelarna med att kondenseringssteget kan tas ur drift på Block 5 är att när värmeunderlaget 
är lågt kan fortfarande samma mängd avfall förbrännas, men mindre värme fås från processen. 
En annan fördel är att ånga kan sparas som skulle ha behövts till AVP:arna, men som istället 
kan gå till turbinen för att producera el. Med anledning av detta får Block 5 en annan roll än 
Block 1-4 i det stora systemet av produktionsanläggningar, vilket får som konsekvens att 
energiverkningsgraden blir lägre för Block 5. 
 
Elkartläggningen visar att i princip alla de större drifterna som körs med varierande flöden i 
Block 5 och Block 1-4 regleras genom varvtalsreglering, vilket innebär att dessa drifter är 
energieffektiva. Till Block 3 finns fläktar som regleras genom strypningar och har samtidigt 
kraftigt överdimensionerade motorer. Dessa skulle kunna bytas mot mindre, men eftersom 
pannans kvarvarande livslängd är osäker är det svårt att motivera en investering i detta.  
 
I övrigt har inte några större effektiviseringsåtgärder identifierats, men det finns några enkla 
sätt att minska elförbrukningen för vissa drifter. Economizern i anläggning 25 till Block 1-4 
använder idag ofta båda sina två cirkulationspumpar, trots att den är dimensionerad för att 
kunna köras med endast en av dem. Att täta läckor i tryckluftsystemet är en annan enkel 
åtgärd som kan spara elenergi. 
 
En mindre energieffektiviseringsåtgärd som bör vara möjlig är att ta tillvara på värmen från 
den kontinuerliga bottenblåsningen på Block 1 och 4, där idag ca 300 - 700 MWh förloras 
årligen. 
 
Eftersom resultaten från elkartläggningen på Block 1-4 är osäkra är det svårt att dra några 
slutsatser från denna. Resultatet visar ändå att Block 1-4 förbrukar mindre elenergi än Block 
5. Detta är inte otroligt då helt olika typer av rökgasrening används i de båda anläggningarna. 
I Block 5 står elförbrukningen till scrubbrarnas cirkulationspumpar för en stor del av den 
totala förbrukningen. Block 1-4 har inga scrubbrar och därmed förbrukas mindre elenergi för 
att rena rökgaserna. Trots en elkrävande rökgasrening ligger elförbrukningen för Block 5 ändå 
lågt i jämförelsen med andra verk.  
 
Elkartläggningen visar att tomgångsförbrukningen på Block 5 är hög, därför bör orsaken till 
detta utredas vidare för att hitta möjligheter till åtgärder. Tomgångsförbrukningen på Block 1-
4 har inte kunnat fastställas eftersom ingen mätning av elförbrukning finns där.  

9.4 Exergi  
Omvandlingen av energiflödena till exergiflöden i energiflödesdiagram ger en klar bild över 
hur energins kvalité försämras vid t.ex. strypningar av ångflöden och var outnyttjad potential 
finns, för att producera mer el. Den nya turbin Gabriella kommer enligt exergianalysen ge en 
markant förbättring av exergiverkningsgraden, vilket innebär att avfallets energiinnehåll 
utnyttjas på ett bättre sätt. 
 
I nuläget används högvärdig energi i form av ånga i flera av de interna processerna på ett sätt 
som ur ett exergiperspektiv inte är försvarbart. Därför bör ett fortsatt arbete med att tillvarata 
dessa exergiförluster prioriteras, vilket kan ge en ökad elproduktion och därmed ökade 
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inkomster. Förslag till genomförande av detta är att reducera ångtryck i miniturbiner eller att 
använda avtappningsånga från turbinen (Gabriella) till dessa processer.  
 
Vid vissa tillfällen på året kommer inte ångflödet till turbinen (Gabriella) att räcka för att köra 
den på full effekt. Därför är alla åtgärder som kan bidra till att minska ångförbrukning i de 
interna processerna viktiga för att öka elproduktionen. 

9.5 Slutsats 
På anläggningarna i Uppsala har energikartläggningar inte genomförts tidigare på det sätt som 
gjorts i detta examensarbete. Det har visat sig att denna typ av kartläggning är ett värdefullt 
redskap till att ge svar på flera frågor angående energieffektivitet och förbättringspotential i 
anläggningarna. Att energikartläggningen uppdateras fortlöpande är viktigt då anläggningarna 
ständigt förändras och byggs om med tiden. Exempelvis så installerades turbin Gabriella 
nyligen som förändrat systemet markant. För att kartläggningen ska hållas uppdaterad är det 
också viktigt att den utförs i ett format som är enkelt att uppdatera.  
 
Ett fortsatt arbete med energikartläggningar i de övriga anläggningarna kommer ge en bättre 
helhetsbild av systemet och visa var potential till energieffektiviseringar finns. 
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Bilagor 

Bilaga 1. AKS-systemet 
 
Alla objekt i anläggningarna har ett eget AKS-nummer som kan liknas vid ett id-nummer. 
Numret ger information om i vilken anläggning objektet finns, vilket system objektet hör till 
och vilken typ av komponent det är. Ett exempel: 
 
02NR10D001 
 
De första två siffrorna, 02, säger att objektet finns i anläggning 02, som är anläggningen där 
Block 1 – 4 finns. Bokstäverna och siffrorna NR10 talar om att objektet hör till 
rökgassystemet på Block 1. D001 säger att objektet är en elmotor.  
 
Via detta system är varje komponent märkt i anläggningarna. Via detta nummer kan också 
objektet sökas fram i underhållssystemet IFS och processdatabasen PDB. 
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Bilaga 2. Tabell med typdata för asynkronmotorer 

Källa: ABB 
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Bilaga 3. Figurer över hur varvtal och ström varierar. 
I figur 14 nedan visas hur varvtalet för rökgasfläkten på Block 5 varierade under 2009. Flera 
andra varvtalsstyrda drifters varvtalskurva i anläggningarna, varierar på liknande sätt. 
 

 
Figur 14. Varvtalsvariation för rökgasfläkt Block 5, 1600 kW (03NR75D001) under 2009. 
 
I figur 15 nedan visas hur strömförbrukningen för en av cirkulationspumparna till scrubbrarna 
på Block 5 varierar under 2009. Strömförbrukningen ligger förhållandevis konstant över hela 
driftperioden vilket innebär att beräkningsmetoden för motorer i kategori 2, bör fungera väl. 
 
 

 
Figur 15. Strömförbrukning under 2009 för cirkulationspump, 90 kW (03UC30D002). 
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Bilaga 4. Resultat från elkartläggning Block 5, 2009 
    Märkeffekt   Elförbrukning
AKS-nummer Objekt (kW) Kategori (MWh) 
03NG01D001 ELMOTOR PRIMÄRLUFTSFLÄKT 250 1               991   
03NG60D001 ELMOTOR SEKUNDÄRLUFTSFLÄKT 110 1               197   
03NG70D001 ELMOTOR SIDOVÄGGLUFTSFLÄKT 22 2               139   
03NG91D001 ELMOTOR FLÄKT FÖRBRÄNNINGSLUFT 55 3                   5   
03NG92D001 ELMOTOR FLÄKT FÖRBRÄNNINGSLUFT 55 3                   6   
03NR10D001 ELMOTOR RÖKGASÅTERFÖRINGSFLÄKT 250 1               577   
03NR40D001 ELMOTOR  EVAKUERINGSFLÄKT 11 3                 64   
03NR75D001 ELMOTOR  RÖKGASFLÄKT 1600 1           4 821    
03RH51D020 ELMOTOR  LIBR PUMP AVP 5 11 1                 33   
03RH52D020 ELMOTOR  LIBR PUMP AVP 6 11 1                 35   
03RL10D010 ELMOTOR MATARVATTENPUMP 1 200 1           1 146    
03RL10D020 ELMOTOR MATARVATTENPUMP 2 200 1               358   
03RM50D010 ELMOTOR KONDENSATPUMP 1 15 2                 50   
03RM50D020 ELMOTOR KONDENSATPUMP 2 15 2                   4   
03SU61D001 ELMOTOR HYDRAULPUMP 1 VÅTUTMATARE 15 2                 59   
03SU62D001 ELMOTOR HYDRAULPUMP 2 VÅTUTMATARE 15 2                 59   
03SU90D001 ELMOTOR HYDRAULPUMP 1 ROSTER 45 2               144   
03SU90D002 ELMOTOR HYDRAULPUMP 2 ROSTER 45 2                 35   
03UC20D001 ELMOTOR  QUENCHPUMP 1 75 2               343   
03UC20D002 ELMOTOR  QUENCHPUMP 2 75 2               137   
03UC21D001 ELMOTOR  SPOLVATTENPUMP 1 HCL-SCRUBBER 45 3               236   
03UC21D002 ELMOTOR  SPOLVATTENPUMP 2 HCL-SCRU. 45 3               129   
03UC23D001 ELMOTOR  KONDENS SCRUBBER PUMP 1 45 3               300   
03UC23D002 ELMOTOR  KONDENS SCRUBBER PUMP 2 45 3                 51   
03UC24D001 ELMOTOR  PROCESSVATTENPUMP 1 45 2               142   
03UC24D002 ELMOTOR  PROCESSVATTENPUMP 2 45 2                 76   
03UC30D001 ELMOTOR  CIRK. PUMP 1 SO2-SCRU. 90 2               519   
03UC30D002 ELMOTOR  CIRK. PUMP 2 SO2-SCRU. 90 2               684   
03UC30D003 ELMOTOR  CIRK. PUMP 3 SO2-SCRU. 110 2               586   
03UQ10D005 ELMOTOR VIRETRUMMA KRAN 1 132 3               185   
03UQ10D006 ELMOTOR  SKOPA 1 HYDR. 37 3                 67   
03UQ20D005 ELMOTOR VIRETRUMMA KRAN 2 132 3               185   
03UQ20D006 ELMOTOR  SKOPA 2 HYDR. 37 3                 67   
03UT41D001 ELMOTOR  CENTRIFUG 1 18,5 3                   7   
03UT41D003 ELMOTOR DRIFT RENING CENTRIFUG 1 18,5 3                   7   
03UT42D001 ELMOTOR CENTRIFUG 2 18,5 3                   7   
03UT42D003 ELMOTOR DRIFT RENING CENTRIFUG 2 18,5 3                   7   
03VD40D001 ELMOTOR KYLVATTEN PUMP 1 160 1               464   
03VD40D002 ELMOTOR KYLVATTEN PUMP 2 160 1               474   
03VD40D003 ELMOTOR FLÄKT KYLTORN 1 75 1               131   
03VD40D004 ELMOTOR FLÄKT KYLTORN 2 75 1               127   
03VG05D010 ELMOTOR VG PUMP 1 160 2               161   
03VG05D020 ELMOTOR VG PUMP 2 160 2               583   
03VG90D001 ELMOTOR CIRK. PUMP -1 ROSTERKYLNING 30 2               125   
03VG90D002 ELMOTOR CIRK. PUMP -2 ROSTERKYLNING 30 2               118   
03VK40D001 ELMOTOR   FJÄRRKYLAPUMP 1 200 1               121   
03VK40D002 ELMOTOR  FJÄRRKYLAVATTEN PUMP 2 200 1               110   
34VC03D100 ELMOTOR TILL FJÄRRVÄRMEPUMP 1 TILL BLOCK 5 132 1                357  
34VC03D200 ELMOTOR TILL FJÄRRVÄRMEPUMP 2 TILL BLOCK 5 132 1               276   
03NQ22D001 Omrörare SO2-scrubber 11 2                 89   
03NQ22D002 Omrörare SO2-scrubber 11 2                 89   
  Elfilter   annat               300   
Summa (GWh)                16,0    
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Bilaga 5. Resultat från elkartläggning Block 1-4, 2009. 
    Märkeffekt   Elförbrukning 
AKS-nummer Objekt (kW) Kategori (MWh) 
02NG10D001 Elmotor Primärluftfläkt 1 160 3                486  
02NG11D001 Elmotor Sekundärluftfläkt 1 110 3                668  
02NR10D001 Elmotor Rökgasfläkt Panna 1 160 3                381  
02NR11D001 Elmotor Rökgasåterföringsfläkt 1 75 3                456  
02NG30D001 Elmotor Primärluftfläkt 3 37 2                  43  
02NR30D001 Elmotor Rökgasfläkt 3 90 2                119  
02NG40D001 Elmotor Primärluftfläkt 4 90 1                285  
02NG41D001 Elmotor Sekundärluftfläkt 4 75 1                384  
02NR40D001 Elmotor Rökgasfläkt Panna 4 75 1                231  
02NR41D001 Rökgasåterföringsfläkt Block 4 45 1                261  
02SU10D001 Elmotor Hydraulpump 1 Roster 37 3                141  
02SU10D002 Elmotor Hydraulpump 2 Roster 37 3                  52  
02SU17D001 Elmotor Hydraulpump 1 Våtutmatare 11 3                  46  
02SU17D002 Elmotor Hydraulpump 1 Våtutmatare 11 3                  12  
02SU40D001 Elmotor Hydraulpump 1 Roster 22 2                103  
02SU40D002 Elmotor Hydraulpump 2 Roster 22 2                    0  
02SU40D003 Elmotor Hydraulpump 3 Inmatare 22 2                  73  
02UQ10D130 Elmotor Grip 18,5 3                109  
02UQ20D130 Elmotor Grip 18,5 3                109  
02UQ10D121 Elmotor Lyft Travers 1 88 3                259  
02UQ20D121 Elmotor Lyft Travers 2 88 3                259  
25NB10D001 Elmotor Eco-pump 1 30 3                247  
25NB10D002 Elmotor Eco-pump 2 30 3                209  
25NR40D001 10 kV Elmotor Rökgasfläkt 1 500 2            2 019   
25NR40D002 Elmotor Rökgasfläkt 2 630 2            1 043   
25NT80D001 Elmotor Blåsmaskin Absorbent 30 3                176  
25UC20D001 Elmotor Spolvattenpump 1 25 3                  63  
25UC20D002 Elmotor Spolvattenpump 2 25 3                  63  
34UC15D001 ELMOTOR SPOLPUMP KYLARE 1 OCH 2 37 3                127  
34UC15D002 ELMOTOR SPOLPUMP KYLARE 1 OCH 2 37 3                127  
34VC04D001 Elmotor Fjärrvärmepump 1 400 1                664  
34VC04D002 Elmotor fjärrvärmepump 2 400 1                830  
34VG01D001 CIRKULATIONSPUMP VG-KRETS 200 3                814  
34VG01D002 CIRKULATIONSPUMP VG-KRETS 200 3                814  
34VG03D001 CIRK.PUMP ÅTERKYLAREN 132 1                184  
01NB70D001 Cirk.pump Eco 1 (Boland) 62 3                173  
01NB70D002 Cirk.pump Eco 2 (Boland) 55 1                  74  
01RL03D001 Matarvattenpump 1 (Boland) 90 2                455  
34RM03D001 Kondensatpump 1 11 1                  34  
34RM03D002 Kondensatpump 2 11 1                  12  
Summa (GWh)                12,6     
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Bilaga 6. Enlinjeschema Block 1-4 med förslag till mätpunkter  
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Bilaga 7. Last över året Block 1-4 
Vid tillfället för avläsning av momentanströmmar vid transformatorerna, gick Block 1-4 på 
full last. Effektbehovet till de två rökgasfläktarna (25NR40D001/D002) beräknades enligt 
metoden för motorer i kategori 2. Effektbehovet var för: 
 
D001: 385 kW 
D002: 158 KW 

fullastP =385+158=543 kW 
 
Från kartläggningen av elförbrukning för dessa motorer hämtas den totala elförbrukningen för 
2009. Förbrukningen uppgick till: 
 
D001: 2127 MWh 
D002: 1139 MWh 
 
Detta ger årsmedeleffekten, årmedelP , , för fläktarna för 2009: 
 

årmedelP ,  = (2127+1139)/8760= 373 kW 
 
Om siffran för fläktarnas årsmedeleffekt jämförs med effekten vid full last fås: 
 

årmedelP , / fullastP =373/543 ≈ 70 % 
 
Den framtagna siffran kan låtas vara representativ för anläggningarnas last under året jämfört 
med avläsningstillfället. 
 

Bilaga 8. Kontrollmätning av ström 
Eftersom ett antal objekt inte har någon mätning i PDB är det svårt att säga något om deras 
elförbrukning. Vissa objekts strömmätning i PDB misstänks också skalas fel, eftersom de 
enligt PDB har högre driftström än deras märkströmmar. Med anledning av detta har 
manuella mätningar av ett antal objekt gjorts för att reda ut detta.  
 
För att ta fram plats och beteckning för ställverken för de olika objekt som mätts, har 
eldokumentation gåtts igenom. I ställverken för respektive motor har sedan strömmen i 
motorkablarna mätts med en tångamperemeter. 
 
Värdena som fås av dessa mätningar är endast momentanvärden. Därför måste anläggningens 
driftstatus kontrolleras vid mättillfället, för att kunna uppskatta en elförbrukning över ett år. 
De utpekade objekten för strömmätning redovisas i tabell 20. 
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Tabell 20. Utpekade objekt för mätning av ström med tångamperemeter. 
AKS-nummer Märkeffekt  Ställverk 
03UC23D001  45 kW   03CB10E001 
03UC21D002  45 kW   03CA09C001 
03UC20D001  75 kW    
25NB10D001  30 kW   25CB03C001 
25NB10D002  30 kW   25CB03D001 
34VG01D001  200 kW  34CB06E001 
34UC15D001  37 kW   34CB14D001 
 
 
Mätningarna utfördes 2009-12-16 tillsammans med Hans Westergren. För att minska 
mätosäkerheten användes två stycken olika tångamperemetrar vid varje mätning. Driftstatusen 
för anläggningarna under mätningarna var att Block 5, Block 4 och Block 1 gick på full last. 
Block 3 var ur drift.  
 
Resultat 
Block 5 
För pumparna 03UC21D001-D002 och 03UC23D001-D002 som är spolpumpar till HCL-
scrubbern respektive kondens-scrubbern på Block 5 misstänktes att ett skalningsfel för 
strömmätning fanns i PDB. Efter kontrollmätning av besannades denna misstanke. 
Strömvärdena i PDB är ungefär 1,7 gånger högre än de uppmätta värdena. Mätning av 
03UC21D001 kunde inte utföras p.g.a. mättekniska orsaker. Men skalningsfelet för strömmen 
antas vara det samma för denna som för 03UC23D002. 
 
En kontrollmätning gjordes också av strömmen till 03UC20D001 och det visade sig att de 
uppmätta värdena överensstämde med värdena i PDB. De uppmätta värdena vid 
strömmätningen kan ses i tabell 21 nedan. 
 
Anläggning 25 
De utvalda pumparna, 25NB10D001-D002 i anläggning 25 saknar helt mätning i PDB. Men 
p.g.a. mättekniska orsaker kunde ingen strömmätning utföras på dessa då kablarna var 
hopbuntade. Dessa elmotorer har en kontinuerlig strömmätning som går att avläsa på en 
display i ställverket. 
 
Anläggning 34 
I anläggning 34 finns pumparna 34VG01D001-D002 och 34UC15D001-D002. För dessa 
finns ingen mätning i PDB, men det visade sig också här att strömmen gick att avläsa på en 
display i ställverket för respektive motor. Dessa pumpar körs på konstant flöde och inga 
strypningar finns. Därför kan den avlästa momentanströmmen användas för beräkning av 
elförbrukning. 
 
De avlästa strömvärdena för motorer som inte finns med i PDB kan ses i tabell 22 nedan. 
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Tabell 21. Uppmätt ström med tångamperemeter, jämfört med värden i PDB. 
Motor Uppmätt ström (A) Ström i PDB (A) 
03UC23D002 37 73 
03UC20D001 57 58 
 
Tabell 22. Avläst ström på display i ställverk, för motorer som ej finns i PDB. 
Motor Avläst ström (A) 
34VG01D001 325 
34UC15D001 52 
25NB10D001 51 
25NB10D002 44,5 
01NB70D001 28,5 

 

Bilaga 9. Rättning av IFS 
Efter att ha beräknat elförbrukning för elmotorer på Block 5 med hjälp av strömmätningar, 
insågs att informationen från IFS gällande motorernas märkeffekter ibland inte var rimliga.  
För vissa motorer låg driftströmmen betydligt högre än motorns märkström. Därför fattades 
misstankar om fel i dokumentationen angående märkeffekter. Kontroller gjordes genom att 
läsa av motorernas motorskyltar och genom att kontrollera märkeffekterna i dokumentation. 
Alla motorer större än 10 kW kontrollerades och det visade sig att 11 stycken hade fel uppgift 
om märkeffekt i IFS. Därför har en uppdatering gjorts i IFS av motorerna i tabell 23, gällande 
märkeffekten. 
 
Tabell 23. Uppdatering i IFS. 
 Objektbeskrivning Märkeffekt (kW) 
03UC20D001EM ELMOTOR  QUENCHPUMP 1 75 
03UC20D002EM ELMOTOR  QUENCHPUMP 2 75 
03UC21D001EM ELMOTOR  SPOLVATTENPUMP 1 HCL-SCRUBBER 45 
03UC21D002EM ELMOTOR  SPOLVATTENPUMP 2 HCL-SCRU. 45 
03UC23D001EM ELMOTOR  KONDENS SCRUBBER PUMP 1 45 
03UC23D002EM ELMOTOR  KONDENS SCRUBBER PUMP 2 45 
03UC24D001EM ELMOTOR  PROCESSVATTENPUMP 1 45 
03UC24D002EM ELMOTOR  PROCESSVATTENPUMP 2 45 
03UC30D001EM ELMOTOR  CIRK. PUMP 1 SO2-SCRU. 90 
03UC30D002EM ELMOTOR  CIRK. PUMP 2 SO2-SCRU. 90 
03UC30D003EM ELMOTOR  CIRK. PUMP 3 SO2-SCRU. 110 
 

Bilaga 10. Rökgaser 
Omvandling av enheter (Block 1-4) 
I PDB presenteras det beräknade rökgasflödet, 

2%11 OtgQ , för Block 1-4 i enheten Nm3 tg 11 % 
O2/h. Flödet är alltså normerat till att gälla för en O2-halt på 11 % vid torr gas. För att få fram 
det verkliga rökgasflödet måste en omräkning göras med hjälp av mätningar av O2 och 
fukthalt. En omräkning till rökgasflödet i torr gas fås genom formel 14, med hjälp av mätning 
av O2-halt i rökgas 
 

x
Q

Q Otg
tg −

−
=

95,20
)1195,20(*)(

2%11  [Nm3/h]     (14) 
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där,  
20,95 = luftens O2-innehåll [vol. %] 
11  =  O2 innehåll i normerad gas [vol. %] 
x  =  uppmätt O2-innehåll i rökgas [vol. %] 
 
Mätning görs av fukthalten i rökgasen. Genom att påföra denna fuktvolym fås det totala 
rökgasflödet enligt ekvationen 15. 
 

f
Q

Q tg
tot −

=
1

    [Nm3/h]    (15) 

där,  
f  = fukthalt i rökgasen [vol. %] 
 
Rökgasens sammansättning varierar beroende på var man befinner sig i rökgasreningen. Efter 
att rökgasen passerat kondenseringen är fukthalten lägre. Förändringen i fukthalt påverkar 
rökgasens densitet och specifika värmekapacitet.  
 
Densitet och specifik värmekapacitet 
Vid bräkningar av rökgasens densitet och specifika värmekapacitet har data i tabell 24 
använts. 
 
Tabell 24. Densitet och specifik värmekapacitet. 
 Densitet Cp 
 (kg/Nm3) kJ/Nm3*K 
CO2 1,977 1,843 
O2 1,429 1,341 
N2  1,257 1,307 
H2O 0,804 1,522 
 
 

Bilaga 11. Förslag till utökad mätning i PDB för fläktar och pumpar 

AKS-nummer Objekt Effekt (kW)
Rekommenderad 

mätning 
01NB70D001 Cirk.pump Eco 1 (Boland) 62 Varvtalsmätning 
34VG01D001 CIRKULATIONSPUMP VG-KRETS 200 Strömmätning och drifttid 
34VG01D002 CIRKULATIONSPUMP VG-KRETS 200 Strömmätning och drifttid 
34UC15D001 ELMOTOR SPOLPUMP KYLARE 1 OCH 2 37 Strömmätning och drifttid 
34UC15D002 ELMOTOR SPOLPUMP KYLARE 1 OCH 2 37 Strömmätning och drifttid 
25UC20D001 Elmotor Spolvattenpump 1 25 Varvtalsmätning 
25UC20D002 Elmotor Spolvattenpump 2 25 Varvtalsmätning 
25NT80D001 Elmotor Blåsmaskin Absorbent 30 Strömmätning och drifttid 
25NB10D001 Elmotor Eco-pump 1 30 Strömmätning och drifttid 
25NB10D002 Elmotor Eco-pump 2 30 Strömmätning och drifttid 
02NG10D001 Elmotor Primärluftfläkt 1 160 Varvtalsmätning 
02NG11D001 Elmotor Sekundärluftfläkt 1 110 Varvtalsmätning 
02NR10D001 Elmotor Rökgasfläkt Panna 1 160 Varvtalsmätning 
02NR11D001 Elmotor Rökgasåterföringsfläkt 1 75 Varvtalsmätning 
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