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Sammanfattning 
Under hösten 2012 har detta examensarbete utförts på uppdrag av Jämtkraft AB på 

kraftvärmeverket i Lugnvik. Anläggningens vattenkrets fylls på med ca 100 ton kallt 

vatten varje dygn. Lika mycket processvatten lämnar också kretsen som vattenläckage 

vilket resulterar i stora energiförluster. På kraftvärmeverket i Lugnvik lämnar största 

delen av dessa läckageflöden via två utblåsningstankar, en vid pannan och en vid 

turbinen. Från dessa utblåsningstankar dumpas ångan på anläggningens tak och läckaget i 

vätskefas späds med kylvatten till en utloppstemperatur på 40°C till avlopp. Hur stora 

dessa läckageflöden är samt hur mycket energi de innehåller är oklart. Syftet med arbetet 

var att beräkna detta och undersöka olika åtgärdsalternativ som kan installeras på 

anläggningen för att effektivisera energianvändningen. Läckageflödena består av vatten 

både i vätskefas samt i ångfas och förbrukas vid olika ställen i processen. Stora delar av 

läckagen består av vatten från kontinuerliga utblåsningen, ångsotningen och 

värmningsånga till värmepannorna Lugnvik 1 och Lugnvik 2. 

Processen förlorar nästan 10,7 GWh genom vattenläckage via utblåsningstankarna och ca 

13,6 GWh totalt sett baserat på 2011 års värden. Entalpin på flödet in till 

utblåsningstankarna har beräknats till 1 558 kJ/kg och massflödet till 87,8 ton/dygn. 

Värmeväxling av läckageflödet som äntrar utblåsningstankarna kan betyda att en 

besparing på upp till 2,3 Mkr/år kan erhållas vid antagande om ideala förhållanden. Då 

kan en investeringskostnad på maximalt 15,8 Mkr göras utan förlustresultat enligt 

Jämtkrafts investeringskalkyl. Om hela flödet kan användas kan ytterligare 95 000 kr/år 

sparas, vilket resulterar i en total besparing på ca 2,4 Mkr/år.  

Arbetet har visat att det mest relevanta åtgärdsalternativet innebär att en liten del av 

fjärrvärmereturledningen används för att kondensera läckageflödet i en kondensor. Här 

har hänsyn tagits till en reducerad elproduktion vid dellast om denna energi används på 

fjärrvärmenätet. Kondensatet håller en hög temperatur efter kondensorn och en eller flera 

värmeväxlare kan installeras efter kondensorn för att utvinna ytterligare energi ur 

läckageflödet. Den mest optimala konfigurationen av värmeväxlare har undersökts, den 

mest gynnsamma lösningen var att placera värmeväxlarna parallellt och med hjälp av 

reglersystem styra läckageflödet till den värmeväxlare som det för tillfället är mest 

fördelaktigt att använda. Runt 700 000-1 200 000 kr/år kan sparas beroende på 

åtgärdsalternativ. 

  



 II  

 

Abstract 

Energy recovery of water leakage at the combined power and 

heating plant in Lugnvik 
On behalf of Jämtkraft AB, this master thesis has been done in the autumn of 2012 at the 

combined power and heating plant in Lugnvik. About 100 ton cold water is filled in the 

plant every day. The same amount of water leaks out from the plant and this result in 

large energy losses. The larger part of the water leakage leaves the process through two 

flush tanks that are located at the boiler and at the turbine. The steam is vented at the roof 

and the liquid phase water is watered down with cold water to less than 40°C which is the 

maximum temperature allowed down the drain. The purpose of this master thesis was to 

calculate the mass flow rate and the enthalpy of the leakage and look into different 

arrangements that can be installed at the plant to make the energy consumption more 

effective.  

The total loss in energy by water leakage was about 13,6 GWh during 2011 and the 

leakage entering the flush tanks was about 10,7 GWh. The mass flow rate of the leakage 

passing through the flush tanks has been calculated to 87,8 ton/day with an enthalpy of 

1558 kJ/kg based on historical data from 2011. The company can save up to SEK 2,3 

million/year if the leakage entering the flush tanks is used in heat exchangers. Investment 

calculations showed that maximum SEK 15,8 million can be invested without economic 

loss. If the whole leakage can be used, another 95 000 SEK can be saved each year, 

which results in a profit of SEK 2,4 million/year in total.  

The best arrangement for using the leakage water is to install a condenser in which the 

leakage can be condensed by the district heating system. This would though mean a 

reduced electricity production at reduced load when the energy is used in the district 

heating system. This is considered in the calculations. The condensate has a high 

temperature when leaving the condenser and one or two heat exchangers can be installed 

after the condenser to make use of even more energy. It has been considered if it’s 

advantageous to place the heat exchangers in parallel or series. The most favorable 

solution was found to be exchangers in parallel and by an automatic control system adjust 

the leakage to where it’s most profitable at the moment. A 700 000-1 200 000 SEK profit 

per year can be made depending on which arrangement that’s done.  
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Ordlista 
I rapporten förekommer ord och förkortningar som kan kräva förtydligande.  

Råvatten 

Vanligt kommunalt vatten. 

Spädvatten 

Totalavsaltat vatten som tillförs matarvattentanken. 

Totalavsaltat vatten 

I vattenkretsen i kraftvärmeverket används totalavsaltat vatten som är helt fritt från salter 

och övriga föroreningar.  

Avhärdat vatten 

I fjärrvärmenätet används avhärdat vatten. I avhärdningsprocessen renas vattnet från 

magnesium och kalcium.  

Matarvatten 

Införs i pannan och är en blandning mellan kondensat och spädvatten. 

Ånga 

Vatten i gasform. 

Kondensat 

När ånga kyls mot fjärrvärmekretsen övergår den till vätska och kallas kondensat. 

Processvatten 

Samlingsnamn för de olika slag av vatten ovan.  

Mättad ånga 

Ånga när den övergår från vatten till ånga. 

Överhettad ånga 

Ånga som upphettas över mättningstemperaturen. 

Förbränningsluft 

I pannan tillsätts bränsle och luft vid förbränning. Luften kallas förbränningsluft och 

förvärms innan den förs in i pannan.  

Kvv 

Förkortning av kraftvärmeverk. 

L1/L2 

Benämning på värmepannorna Lugnvik 1 och Lugnvik 2. 

HT och LT 

Högtrycksturbin och lågtrycksturbin. 
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1. Inledning 
Det finns möjlighet att minska energiförbrukningen genom att nyttja energi i 

läckageflöden från ett kraftvärmeverk. På uppdrag av Jämtkraft AB ska möjligheter till 

energiåtervinnande åtgärder på kraftvärmeverket i Lugnvik undersökas. På 

kraftvärmeverket fylls processvattenkretsen i pannan på med ungefär 100 ton kallvatten 

per dygn, lika mycket vatten lämnar också kretsen både som vatten med höga 

temperaturer och i ångfas. Jämtkraft vill, om möjligt, tillvarata dessa varma flöden. Viss 

värmeväxling sker idag men det finns stor potential att på ett bättre sätt tillvarata energin i 

läckageflödena, både ur ett energiekonomiskt perspektiv samt för kraftvärmeverkets 

omgivande miljö. Mindre läckage, d.v.s. reducerade ångutsläpp på tak kan leda till en 

bättre utvändig miljö vid kraftvärmeverket.  

1.1 Jämtkraft AB 
Jämtkraft har sina rötter i slutet av 1800-talet, mer precis år 1889 när Jämtkrafts 

föregångare Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag startades. Sedan dess har 

Jämtkraft succesivt växt och levererar idag el till ungefär 80 000 kunder. Företaget 

levererar också fjärrvärme till runt 24 000 hushåll samt bredbandsanslutning till ett par 

tusen kunder. Företaget ägs av Östersunds kommun, Krokoms kommun och Åre kommun 

där Östersunds kommun äger den största majoriteten med 98,4%. Jämtkraft producerar 

omkring 650 GWh värme under ett normalår samt ca 1240 GWh elektricitet. Av detta 

produceras runt 600 GWh värme och 200 GWh el i kraftvärmeverket i Lugnvik genom 

förbränning av biprodukter från skogsbruket och sågverken. Kraftvärmeverket är 

kompletterat med en ackumulatortank som rymmer 26 miljoner liter vatten. 

Ackumulatortanken Arctura som är belägen på skidstadion i Östersund tryggar 

fjärrvärmeleveranserna, minskar oljebehovet och utökar nyttan av kraftvärmeverkets 

elproduktion. Kraftvärmeverket togs i drift 2002 och ackumulatorn två år senare. 

Jämtkrafts elproduktion kommer till nästan 100 % från förnyelsebara energikällor och 

företaget fortsätter att jobba för miljön genom effektivisering och utveckling av 

förnyelsebar energi. (1) 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka om läckageflöden som lämnar processens vattenkrets 

kan nyttjas. 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att erhålla åtgärdsförslag som gör att energiförluster på 

kraftvärmeverket kan minskas. Följande delmål är satta för arbetet: 

Delmål 1 

Kartlägga flöden som berör projektet och få en förståelse för kretsen, klargöra vilka 

flöden som går in i processvattenkretsen i pannan och vilka flöden som lämnar den. Ta 

fram historisk data för år 2011, både ur databas samt manuellt om så krävs.  

Delmål 2 

Energiberäkning över de kartlagda flödena. 

Delmål 3 

Beräkna hur mycket läckagen kostar företaget och redovisa detta genom relevanta 

diagram. Det ska även beräknas hur stor besparing företaget kan göra vid nyttjande av de 
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heta läckageflödena. Utifrån detta kan en maximal investeringskostnad beräknas och 

vidare kan företaget uppskatta om en investering är hållbar. 

Delmål 4 

Konstruera ett översiktsschema över processvattenkretsen där läckageflöden ingår.  

Delmål 5 

Studera om det är möjligt att nyttja energin i flödena genom att värmeväxla mot 

fjärrvärmenätet eller mot vattnet som fylls på i processvattenkretsen. Det ska även 

undersökas om flödena kan ledas direkt tillbaka in i vattenkretsen eller direkt till 

framledningen i fjärrvärmenätet. Det kommer även att undersökas om eventuella 

kombinationer av dessa lösningar kan vara aktuellt. Relevanta lösningar under delmål 5 

ska även redovisas ekonomiskt, d.v.s. hur stor besparing företaget kan göra med avseende 

på eventuell minskad vattenmängd och eventuell energiåtervinning. 

Som ytterligare en del i arbetet skall vattenförbrukningen i fjärrvärmenätet redovisas om 

tid finns.  

1.4 Avgränsningar 
Arbetet omfattar inte att undersöka om det är praktiskt möjligt att genomföra föreslagna 

åtgärder. Tekniska lösningar och dimensionering av växlare behöver ej redovisas i 

åtgärdsförslagen under delmål 5. Arbetets huvudsakliga arbete omfattar ej 

fjärrvärmenätets processvattenförbrukning, utan endast kraftvärmeverkets. Vid vidare 

arbete där vattenförbrukningen i fjärrvärmenätet ska redovisas kommer detta dock att 

ingå.  
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2. Bakgrund 
Genom fjärrvärme har storskalig värmeproduktion ersatt många små privata värmepannor 

utan rökgasrening. Detta har inneburit en minskad klimatpåverkan genom minimerade 

utsläpp. Under de senaste 25 åren har koldioxidutsläppen i Sverige minskat med 11 

miljoner ton tack vare fjärrvärmen vilket motsvarar 20 % av nuvarande utsläpp i 

samhället. I kraftvärmeprocessen används exempelvis avfall eller biobränsle, vilket 

innebär att energi som annars skulle gå till spillo tillvaratas (2). Det finns ändå 

förbättringar som kan göras för att effektivisera kraftvärmeprocessen till fördel för 

miljön. I en rapport från Världsbanken uppges det att medeltemperaturen på jorden kan 

komma att höjas med 4°C till nästa sekelskifte om inget görs åt den globala 

uppvärmningen (3). Även International Energy Agency, IEA, beskriver i sin årliga 

rapport World Energy Outlook vad som kan och ska göras för att begränsa 

medeltemperaturökningen till 2°C samt vikten av att energin används mer effektivt. IEA 

menar att med målmedvetna och tydliga energieffektiviseringsåtgärder kan den globala 

ökningen av efterfrågan på energi minskas med hälften till år 2035. Det klargörs också att 

efterfrågan på energi kan öka med en tredjedel jämfört med dagens nivå om inget mer 

görs än idag för att tillvarata energin mer effektivt (4). Fortsatt arbete för att effektivisera 

energianvändningen är alltså av stor vikt. Utifrån detta samt att kraftvärmebranschen idag 

står inför ett antal utmaningar så är det viktigt ur både ett globalt och lokalt synsätt att 

effektiviseringsåtgärder genomförs om möjligt. Elpriset förutspås minska de närmsta åren 

(5) samtidigt som elcertifikatsintäkter bara är tillgängliga under en viss tid. Det är därför 

viktigt att optimera driften av kraftvärmeverken för att verkningsgraden ska vara så hög 

som möjligt, d.v.s. tillvarata så mycket av energin i bränslet som det går. En del av 

optimeringen kan vara att kunna reducera eller tillvarata läckageflöden. Vissa av 

vattenläckagen är dock nödvändiga i ett kraftvärmeverk då processen kräver rent vatten. 

Vattnet renas kontinuerligt och stora mängder vatten lämnar kretsen med väldigt högt 

energiinnehåll. Åtgärder vid läckageflödena kan dock göra att denna energi tillvaratas och 

anläggningens verkningsgrad kan öka. Figur 1 visar fördelningen mellan elproduktion, 

fjärrvärmeproduktion och totala förluster utifrån tillsatt bränsle i kraftvärmeverket i 

Lugnvik under år 2011 (6). Målet är att minska förlusterna.  
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Figur 1. El- och värmeproduktion samt förluster i förhållande till bränsleinmatning. Bild: Emilia 

Svedberg utifrån historisk data 2011 (6).  

Tidigare har ett examensarbete gjorts där läckagekostnader på kraftvärmeverket i 

Lugnvik har beräknats, arbetet gjordes år 2003 (7). Arbetet som nu genomförs är en 

fördjupning kring läckageflödena, till detta kommer åtgärdsförslag och kostnader för 

läckagen beroende på var de lämnar kretsen också att tas fram. Även att utvärdera 

åtgärdsförslagen ur en ekonomisk synvinkel innefattas i arbetet.  

2.1 Allmänt om kraftvärmesystem 
De flesta kraftvärmeverk baseras liksom många kraftproducerande anläggningar på 

ångkraftcykeln (Clasius-Rankine cykeln). Vid enbart kraftproduktion kyls restvärmen 

bort men i ett kraftvärmeverk utnyttjas denna värme genom att växlas mot ett 

fjärrvärmesystem. Detta gör att ungefär 70-95% av värmeinnehållet i bränslet utnyttjas i 

jämförelse mot 25-45% vid ren elproduktion. (8) 

För att åstadkomma el- och värmeproduktion så cirkulerar processvatten både i ångfas 

och i vätskefas mellan bland annat panna, turbin och kondensor i anläggningen. En 

översiktlig bild över processvattenkretsen ses i Figur 2. 
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Figur 2. Förenklad bild över processen. Bild: Emilia Svedberg utifrån källa (9).  

Bränsle eldas i pannan för att värma processvattnet. Vattnet kokar och övergår till ångfas. 

Ångan överhettas och driver sedan en högtrycks- och en lågtrycksturbin som roterar med 

3000 varv per minut och producerar mekanisk energi. En generator sitter på samma axel 

som turbinen och den mekaniska energin omvandlas till elektrisk energi. Ångan tappar 

både tryck och temperatur i turbinstegen och kyls sedan i en kondensor mot 

fjärrvärmereturledningen. Fjärrvärmevattnet tar upp energin i ångan och 

fjärrvärmevattnets temperatur ökar. Energin leds sedan ut på fjärrvärmenätet. Det 

kondenserade processvattnet, kondensatet, leds sedan till matarvattentanken. Via 

matarvattenpumpen förs vatten återigen in i pannan och värms på nytt (9). 

Elproduktionen beror till stor del på fjärrvärmelastens storlek. Ju högre värmeefterfrågan 

(last), desto mer el kan produceras. Elproduktionen kan även optimeras genom att en 

ackumulatortank installeras vilket gör att elproduktionen kan styras efter elpriset.  

Vid en närmare titt på värmningen av processvattnet i pannan så passerar processvattnet 

ett antal komponenter i pannan, se Figur 3. Processvattnet och rökgaserna leds genom 

systemet i separata kretsar och går i stort sett i motsatt riktning mot varandra, de 

värmeväxlas i flera steg. Vattnet förvärms först i en ekonomiser där vattnet upptar energi 

från rökgaserna. Från ekonomisern leds vattnet till kokytorna där vattnet förångas. I 

ångdomen separeras sedan ångan från vätskan. Ångan leds vidare till överhettarna där den 

mättade ångan upphettas ytterligare till överhettad ånga. Rökgaserna å andra sidan 

passerar överhettare, kokytor och sedan ekonomisern. Rökgaserna avger till sist energi till 

förbränningsluften i luftförvärmarna innan rökgaserna förs till rökgaskondenseringen om 

sådan används. I rökgaskondenseringen kondenseras den vattenånga som finns i 

rökgaserna och ytterligare energi kan utvinnas (10). I rökgaskondenseringen renas också 

rökgaserna genom att partiklar, metaller och försurande ämnen reduceras (11).  
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Figur 3. Schematisk bild över rökgasernas och processvattnets väg genom pannan. Bild: Emilia 

Svedberg utifrån källa (10). 

2.2 Systembeskrivning kraftvärmeverket i Lugnvik 
I kraftvärmeverket i Lugnvik eldas biobränsle i en cirkulerande fluidiserande bädd (CFB-

panna) vilket innebär att förbränningen sker omgiven av het sand. Pannvattnet förvärms i 

ekonomisern och leds sedan in i pannan där det förångas med hjälp av 

förbränningsenergin från biobränslet. Ångan överhettas i flera överhettarsteg innan den 

passerar högtrycks- och lågtrycksturbinen som driver en generator som alstrar elektricitet. 

Från turbinen leds ångan till kondensorer där ångan kondenseras genom värmeväxling 

mot fjärrvärmereturen. Kondensatet pumpas till matarvattentanken där även spädvatten 

fylls på p.g.a. vattenläckage i vattenkretsen. Efter matarvattentanken förs processvattnet 

återigen in i pannan via matarvattenpumpen. Läckageförluster sker genom att vatten 

lämnar processen på fler olika ställen, dels som hett vatten och dels som vatten i ångfas. 

Merparten av förlusterna samlas upp i två utblåsningstankar, en är belägen vid pannan 

och en vid turbinen. Där dumpas ångan och de heta vattenflödena späds med sjövatten för 

att nå en temperatur på maximalt 40 °C, som är den högsta tillåtna temperaturen på 

utsläppt vatten i avlopp (12).  

Ett av delmålen var att konstruera ett översiktsschema över vattenkretsen, se Figur 4. För 

att förenkla läsarens förståelse visas översiktsschemat i detta systembeskrivande avsnitt. 

Endast de huvudsakliga flödena som har varit centrala i arbetet är visualiserade i figuren.  
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Figur 4. Översiktsschema över anläggningens vattenkrets. Blå pilar indikerar processvatten, röda 

symboliserar vattenläckage. Bild: Emilia Svedberg. 

I Lugnvik finns två värmepannor, L1/L2, som används vid hög last eller då 

kraftvärmeverket inte är i drift. Dessa är sammankopplade med vattenkretsen i 

kraftvärmeverket genom att värmningsånga från kraftvärmeverket leds till 

matarvattentanken vid L1/L2. Fjärrvärmenätet är i sin tur sammankopplat med 

vattensystemet vid L1/L2 och fylls på via värmepannornas matarvattentank. I 

fjärrvärmenätet finns en ackumulatortank, Arctura, som fungerar som värmereserv. Om 

något fel uppstår i värmeproduktionen kan Arctura försörja Östersunds fjärrvärmekunder 

i ca 14 timmar vid en utomhustemperatur på 0°C (12).  
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3. Teori och genomförande 
Nödvändig information, data och bakgrundsfakta har erhållits genom granskning av 

processcheman, intervjuer med personal på kraftvärmeverket, manuella mätningar, 

historik över vattenförbrukningen samt genom litteraturstudier. Beräkningarna har 

baserats på data från år 2011 när kraftvärmeverket har varit i normal drift utan 

driftstörningar. Ett antal dagar som inte lever upp till kriterierna har tagits bort samt att 

några månader under sommarhalvåret inte har studerats p.g.a. att kraftvärmeverket då inte 

alls är i drift. Dagarna som har tagits bort ur beräkningarna är: 

2011-03-11 

2011-04-24 

2011-05-09 

2011-06-26 t.o.m. 2011-08-31 

2011-09-19 

2011-11-08 

2011-11-15 

2011-11-18 t.o.m. 2011-11-20 

2011-12-14 t.o.m. 2011-12-16 

2011-12-26 

I rapporten nämns årsmedelvärdet av olika parametrar och då är det medelvärdet av de 

285 återstående dagarna som menas. Kraftvärmeverkets elcertifikatsintäkter kommer att 

upphöra från och med 1 januari 2015 (12), så en beräkning utan elcertifikatspriset har 

också gjorts för varje åtgärdsalternativ för att påvisa hur stor besparingen kan bli fr.o.m. 

2015. 

Vid beräkningar av ångsystem behövs information om ånga vid olika tillstånd, vilka har 

utlästs i ångtabeller (9).  

3.1 Teori värmeväxlare 
Ingen hänsyn har tagits till vilken typ av värmeväxlare eller dimensionering på växlare 

som kan komma att användas då val av tekniska lösningar ej är en del av arbetet. Därför 

bör det noteras att beräkningarna visar de värden som är teoretisk möjliga.  

Vid värmeväxling överförs energi från ett medium till ett annat. Värmeväxlingen drivs av 

temperaturskillnaden mellan medierna. Det flödet som har sin högsta temperatur innan 

värmeväxlingen kallas för det varma flödet och det flöde som har sin lägsta temperatur 

innan växlingen kallas för det kalla flödet. Den kalla strömmen värms således av den 

varma när värmeväxling sker. Effekten kan skrivas som (9) 

 ̇    ̇         [1] 

Där  ̇=Effekt [kW] 

 ̇=Massflöde [kg/s] 

  =Specifika värmekapaciteten [kJ/(kg∙°C)] 

  =Temperaturförändring [°C] 

Med antagandet att inga förluster sker till omgivningen blir uttrycket 

 ̇   ̇  
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 ̇     (           )   ̇     (           ) 

Där index 1 representerar det varma flödet och 2 det kalla flödet, och index in respektive 

ut menar på flödenas inlopps- och utloppstemperaturer. 

Entalpi kan uttryckas som (9) 

             [2] 

Där   h=Entalpiförändring [kJ/kg] 

 u=Förändring i inre energi [kJ/kg] 

v=Specifik volym [m
3
/kg] 

 P=Tryckförändring [kPa] 

Vid relativt små temperaturförändringar för inkompressibla ämnen varierar den specifika 

energin vid konstant tryck, cp, ytterst lite och kan representeras av ett medelvärde, cmedel.  

Inre energin kan skrivas (9) 

               [3] 

Vilket gör att entapin, vid konstant tryck, kan uttryckas som  

               

Så som för ideala gaser så beror specifika värmekapaciteten för inkompressibla vätskor 

endast på temperaturen och ekvation 1 kan skrivas om till 

 ̇   ̇        [4] 

I samtliga beräkningarna har värmeväxlare antagits arbeta under konstanta förhållanden 

och vara ideala, d.v.s. inga värmeförluster antas ske i växlare. Förändringar i flödenas 

potentiella och kinetiska energi antas vara försumbara och flödesegenskaper antas vara 

konstanta. Det är dock inte möjligt att det varma flödet kan kylas till samma temperatur 

som det kalla flödets inloppstemperatur, det kommer således att vara en viss 

temperaturdifferens mellan de två flödena. Den minsta möjliga temperaturskillnaden 

mellan det varma och kalla flödet kallas för Grädigkeit eller engelskans Thermal 

Temperature Difference, TTD. För en motströmsvärmeväxlare är Grädigkeit skillnaden 

mellan det kalla vattnets inloppstemperatur och det varma vattnets utloppstemperatur, se 

Figur 5. (8)  
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Figur 5. G=Grädigkeit för en motströmsvärmeväxlare. Tv,in=Varma vattnets inloppstemperatur, 

Tv,ut=Varma vattnets utloppstemperatur, Tk,in=Kalla vattnets inloppstemperatur, Tk,ut=Kalla vattnets 

utloppstemperatur. (13) 

Anläggningens befintliga växlare och kondensorer har en Grädigkeit på 2°C enligt 

produktblad (14), därför har det värdet använts i beräkningarna för värmeväxlare och 

kondensorer. Storleken på Grädigkeit är dock en ekonomisk optimeringsfråga, ty ju 

mindre Grädigkeit desto större värmeöverföringsyta krävs (8). 

3.2 Kartläggning av flöden samt flödesdata 
Arbetet påbörjades genom att studera kraftvärmeverket för att få en förståelse för 

anläggningen och då främst processvattenkretsen. Kraftvärmeverket granskades både i 

processcheman och på plats ute i anläggningen. Parallellt med detta kartlades ingående 

och utgående flöden i processvattensystemet. För att senare i arbetet kunna ställa upp 

energibalans över utblåsningstankarna har flöden beräknats med hjälp av historisk data, 

uppmätts eller approximerats. Vid vissa processvattenförbrukare har beräkningar gjorts 

för att erhålla hur stor andel av flödet som faktiskt lämnar kretsen och hur stor del som 

återförs. 

Mass- och energibalanser har ställts upp för de två utblåsningstankarna samt för det 

kontinuerliga utblåsningskärlet för att kunna bestämma storleken på alla flöden in och ut 

ur tankarna. En del stora flöden som inte leds till utblåsningstankarna är kända, men i 

övrigt har det antagits att största delen av läckageflödena leds till dessa tankar. Små 

läckageförluster vid ventiler och dylikt har antagits vara av den storleksordningen att de 

kan antas ingå i förluster i avgasning av processvattnet i matarvattentanken och läckaget 

vid turbinerna. Dessa värden ej är beräknade utan är tagna från driftinstruktioner och 

rekommendationer. Beräkningar har gjorts för att ta fram storlek på flöden samt i vissa 

fall flödesentalpi, allt för att kunna beräkna medelflödet samt medelentalpin som når 

utblåsningstankarna under året. Det är inte känt hur stor andel av läckageflödet som går 

till vilken utblåsningstank, därför har mass-och energibalanser gjorts över en fiktiv 

gemensam utblåsningstank. 

3.2.1 Ångsotning 

Ångsotning görs för att hålla värmeöverföringsytor i rökgasdrag rena, detta för att 

bibehålla en så hög värmegenomgång som möjligt. Ånga till ångsotningen tas från 

processångan vid överhettare I, se Figur 6. Ånga som förs in i ångsotningen leds dels till 
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utblåsningstanken och dels följer ånga med ut i rökgaser. För att vidare kunna genomföra 

en energibalans över utblåsningstanken var det nödvändigt att bestämma mängden ånga 

som når utblåsningstanken från ångsotningsprocessen. Ångsotning genomförs 2-3 gånger 

varje dygn och innan sotningen kan påbörjas görs en förvärmning av sotarna. Själva 

sotningen påbörjas när temperaturen i ångsotningen har nått 250°C och ventilen innan 

utblåsningstanken stängs när en temperatur på 300°C har uppnåtts, tidpunkt för detta 

varierar beroende på årstid. 

 

Figur 6. Schematisk bild över ångsotningsprocessen som konstruerats utifrån anläggningens 

processcheman (15). Bild: Emilia Svedberg.  

3.2.2 Kontinuerligt utblåsningskärl 

Det kontinuerliga utblåsningskärlet samlar upp mättat vatten från ångdomen, se Figur 7. 

Även om processvattnet håller en god kvalitet efter vattenbehandlingen så innehåller det 

ändå små mängder salter. Vid förångning av vattnet i pannan så blir saltet kvar i 

vätskefasen och salthalten ökar hela tiden. Processvatten tappas därför kontinuerligt från 

ångdomen för att rena processvattnet.  
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Figur 7. Schematisk bild över det kontinuerliga utblåsningskärlet. Bild: Emilia Svedberg. 

Varje dygn leddes i medel 31,8 ton processvatten, i form av mättat vatten, till det 

kontinuerliga utblåsningskärlet under år 2011 (6). Avtappningen från ångdomen håller ett 

högt tryck, medeltrycket för de studerade dygnen var 141,9 bar (6). När det mättade 

vattnet leds in i kärlet som hade ett medeltryck på 4,1 bar (6) så förångas en del av flödet 

samtidigt som resten förblir i vätskefas. Vätskan leds via en värmeväxlare, där det kyls 

ytterligare mot spädvattnet i vattenbehandlingen, till utblåsningstanken. Ångan förs från 

det kontinuerliga utblåsningskärlet tillbaka till vattenkretsens matarvattentank. Andelen 

vätska,  ̇ , som når utblåsningstankarna från det kontinuerliga utblåsningskärlet har 

beräknats med hjälp av massbalans och energibalans.  

Massbalans (9): 

 ̇   ̇   ̇    [5] 

Energibalans (9): 

 ̇     ̇     ̇      [6] 
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Där   ̇=Massflöde [kg/s] 

h=Entalpi [kJ/kg] 

3.2.3 Utblåsningstankar 

Det finns två utblåsningstankar i anläggningen, en vid pannan och en vid turbinen. En 

gemensam mass- och energibalans har beräknats för de två utblåsningstankarna, se Figur 

8. Detta på grund av att det inte är känt hur stor andel av läckageflödena som leds till 

vilken tank. Läckageflöden från processen, som kan befinna sig i ångfas eller vätskefas, 

samlas upp i utblåsningstankarna när de lämnar vattenkretsen. Läckageflödena kommer 

från ett högre tryck och viss del förångas när vattnet når atmosfärstryck som råder i 

tankarna. Ångan släpps ut via ett imrör och vattnet späds med kylvatten för att 

temperaturen på utsläppt vatten i avlopp inte ska överstiga 40°C, vilket är den högsta 

tillåtna temperaturen på vatten till avlopp (12). Mängden kylvatten som använts under 

2011 har tagits fram genom manuella mätningar samt historisk data över kylvattnets 

ventilsignaler (6). För utförliga beräkningar av kylvattenflödet se Bilaga 1: 

Kostnadsberäkning processvatten avsnitt Kylvattenpumpar. 

 

Figur 8. Schematisk bild över den sammanslagna utblåsningstanken som använts i beräkningarna. 

Bild: Emilia Svedberg. 

En del temperaturer och flöden kunde erhållas från historisk data (6) medan det krävdes 

ytterligare beräkningar för vissa parametrar. Data från 2011 visade att vattenkretsen har 

fyllts på med i snitt 101,1 ton kallt vatten per dygn (6). För att erhålla mängden 
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processvatten som äntrar utblåsningstankarna,  ̇   subtraherades flöden som inte lämnar 

processen genom tankarna från mängden vatten som fylls på i kretsen. 

I mass- och energibalans över den fiktiva utblåsningstanken fanns till slut fyra obekanta 

parametrar. Genom att ställa upp ett ekvationssystem över utblåsningstanken med fyra 

ekvationer kunde entalpin för det samlade läckageflödet, h1, beräknas. Även hur stor 

andel av läckageflödet som lämnar tankarna via taket respektive avlopp kunde erhållas 

från ekvationssystemet.  

{

 ̇   ̇   ̇ 

 ̇   ̇   ̇ 

 ̇      ̇      ̇    
 ̇      ̇      ̇    

  [7] 

Läckageflödet från processen kommer från flera olika ställen i anläggningen, se Figur 9. 

Av dessa flöden kommer ca 23 % från ångsotning och kontinuerlig utblåsning. Med 

vetskap om entalpinivåerna i de flödena samt beräknad entalpi på det totala läckageflödet 

in till utblåsningstanken så kunde entalpin för de övriga läckaget beräknas. Detta 

beräknades genom en energibalans över ingående flöden till utblåsningstank. 

 

Figur 9. Bild över inkommande flöden till utblåsningstank. Bild: Emilia Svedberg. 

Massbalans: 

 ̇   ̇   ̇   ̇    [5] 

Energibalans: 

 ̇     ̇     ̇     ̇     [6] 

Utifrån denna energibalans kunde då entalpin för övrigt läckage, h4, beräknas. 
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3.3 Ekonomisk beräkning 
Beräkningar har gjorts över den totala processvattenkostnaden samt för varje enskilt 

processvattenläckage. Vidare har även besparing och motsvarande maximala 

investeringskostnad för varje föreslaget åtgärdsalternativ beräknats under avsnitt 5 

Åtgärdsförslag. 

3.3.1 Kostnadsberäkning processvatten 

Anläggningen kräver en viss vattenkvalitet på processvattnet och därför måste vattnet 

renas innan det går att använda. Vattnet totalavsaltas i vattenbehandlingen som består av 

två parallella avsaltningslinjer, se  Figur 10. Denna process och vattnet i sig kostar pengar 

och därför har en beräkning gjorts för hur mycket 1 ton processvatten kostar företaget. 

Denna beräkning har sedan använts som underlag i ekonomiska beräkningar. Det 

totalavsaltade vattnet framställs genom följande steg (16): 

 Avhärdning gör att magnesium och kalcium elimineras.  

 RO-filter (omvänd osmos) avlägsnar kisel och natrium som kan orsaka 

beläggningar i turbinen.  

 Blandbäddsfilter tar bort alla övriga spår av t.ex. kisel och natrium.  

 

Figur 10. Vattenbehandlingsprocessens olika steg. Bild: Emilia Svedberg. 

Utöver själva vattenbehandlingsprocessen har även kostad för värmning av vattnet 

beräknats, där värmningskostnaden beror på var i anläggningen som vattnet lämnar 

vattenkretsen, d.v.s. vid vilken entalpinivå. Även kostnaden för den vattenmängd som 

förbrukas i vattenbehandlingen har inkluderats. När processvattnet lämnar vattenkretsen 

via utblåsningstankarna som vatten i ångfas eller i vätskefas med hög temperatur måste 

dessa flöden kylas. Själva kylvattnet innebär ingen kostnad för företaget men det gör 
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dock kylvattenpumparna. Kylvattenpumparna kostar företaget pengar för varje ton 

processvatten som fylls på i anläggningen ty kylvattenpumparna får arbeta för att kyla 

bort processvatten som äntrar utblåsningstankarna. Kemikaliekostnad har också 

inkluderats i processvattenkostnaden. Kemikalier som tillsätts i processvattnet för att 

undvika korrosion är fosfat och ammoniak. För detaljerad beräkning av 

processvattenkostnad se Bilaga 1: Kostnadsberäkning processvatten. 

3.3.2 Energi- och kostnadsberäkning av läckageflöden 

När kostnaden för att fylla på 1 ton processvatten i anläggningen hade beräknats kunde 

kostnaden för kända läckageflöden tas fram. Läckageflödena delades upp i sju kategorier; 

ångsotning (till utblåsningstank), ångsotning (till skorsten), kontinuerlig utblåsning (till 

utblåsningstank), ånga till L1/L2, avdragsånga från matarvattentank, läckage vid turbin 

och övrigt läckage till utblåsningstank. Storleken på dessa togs fram från historisk data 

samt beräkningar. Genom att granska tillstånden vid de specifika läckagen så erhölls 

entalpin ur ångtabell. Utifrån detta räknades sedan energiförlusten ut vid respektive 

läckage, samt att den totala energiförlusten och dess kostnad beräknades. Effekten i 

läckageflödena beräknades med hjälp av ekvation 4, sid. 10: 

 ̇   ̇        [4] 

Värmeväxlingsmöjligheter undersöktes med antagandet att all energi från entalpin för 

utgående flöden till entalpin vid 5,9°C kan tillgodotas. Årsmedeltemperaturen på 

inkommande råvatten till vattenbehandlingen var 5,9°C under alla 285 dygn (6). Med ett 

schablonbränslepris på 220 kr/MWh (12) kunde den årliga kostnaden som teoretiskt sätt 

kan sparas beräknas fram under antagandet att all värmeväxling alternativt 

flödesåtervinning är ideal och förlustfri. 

3.3.3 Ekonomisk kalkyl 

Hur mycket pengar som är teoretiskt möjligt att spara varje år har beräknats. Utifrån hur 

stor den årliga besparingen är kan sedan en investering göras. Jämtkraft har en 

investeringskalkyl som bygger på nuvärdesmetoden, excelfilen beräknar vilket värde de 

framtida utgifterna och inkomsterna har idag. Investeringskalkylen har baserats på flöden 

som lämnar kretsen via utblåsningstankarna, där mest pengar finns att spara då största 

delen av läckageflödet når utblåsningstankarna. Det är även flödena som går in i 

utblåsningstanken som är mest rimligt rent praktiskt att tillvarata. Kalkylen har använts 

för att beräkna vilken investeringskostnad som är möjlig för företaget vid en 

avskrivningstid på 10 år och en kalkylränta på 8 %. En första beräkning har utförts med 

antagandet att energin i läckageflödet som leds till utblåsningstankarna kan tillvaratas. 

Sedan har även beräkningar gjorts på hur mycket pengar det ytterligare går att spara på en 

minskad vattenkostnad om hela läckageflödet vid utblåsningstankarna kan användas. Hur 

mycket pengar som kan sparas på reducerad vattenbehandlingskostnad om läckagevattnet 

kan ledas direkt till fjärrvärmenätet eller kraftvärmeverkets vattenkrets beror på hur och 

var läckageflödet kan användas, hänsyn har därför inte tagits till den kostnaden i den 

generella beräkningen.  

3.4 Översiktsschema 
Ett översiktsschema som visar hur kraftvärmeverkets alla komponenter är 

sammankopplade har konstruerats i Microsoft Visio utifrån anläggningens 

processcheman (15) (17). Detta har gjorts för att ge en tydligare bild över processen som 
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arbetet berör, schemat har också varit ett hjälpmedel under arbetets gång. 

Översiktsschemat är en schematisk bild och är inte skalenlig, den återspeglar inte heller 

var processens olika delar är placerade i anläggningen i förhållande till varandra. I 

schemat syns endast de huvudsakliga flödena som har varit centrala i arbetet. 

Översiktsschemat finnes under avsnitt 4.6 Översiktsschema samt under avsnitt 2.2 

Systembeskrivning kraftvärmeverket i Lugnvik.  

3.5 Åtgärder Energiåtervinning 
Syftet med arbetet var att undersöka om läckageflöden som lämnar processens vattenkrets 

kan nyttjas. Olika åtgärdsalternativ har studerats, de olika lösningarna har inkluderat att ta 

tillvara på hela flödena, att ta tillvara på energin i flödena eller att kombinera dessa två 

metoder.  

3.5.1 Att nyttja flödena 

Att kunna nyttja hela flödena som lämnar processen är ett alternativ för anläggningen. Ett 

av delmålen var att undersöka möjligheten att föra läckagevattnet direkt in till 

vattenkretsen i kraftvärmeverket eller direkt in på fjärrvärmenätet. En dialog om detta har 

förts med personal på kraftvärmeverket och ytterligare fakta har sökts i litteratur samt i 

intervju med personal på Umeå Energi (18). 

3.5.2 Att nyttja energin i flödena genom värmeväxling 

Att tillvarata energi genom att kyla de heta flödena med hjälp av kallare strömmar har 

utvärderats från olika synvinklar. Arbetet kring att hitta lösningar till hur läckageflödena 

kan tillvaratas startades med att diskutera olika lösningar med personal på Jämtkraft. 

Resonemang och beräkningar kring de mest relevanta lösningarna beskrivs i avsnitt 5 

Åtgärdsförslag. Energiberäkningar för värmeväxlare har beräknats med hjälp av ekvation 

4, sid.10.  

I alla åtgärdsförslag där läckageflödet kyls mot ett eller flera kallare flöden har det 

antagits att de befintliga utblåsningstankarna är kvar på anläggningen och att 

läckageflödet leds till dessa efter genomförd värmeväxling och sedan vidare till avlopp. 

Detta för att det kan finnas behov av att kyla läckageflödet några grader till önskad 

utloppstemperatur samt att det ska vara möjligt att använda utblåsningstankarna på 

samma sätt som idag om någon värmeväxlare tas ur drift. Säkerhetsmässigt kan det alltså 

vara bra att ha kvar utblåsningstankarna. 

3.6 Förbrukning fjärrvärmevatten 
En redogörelse över förbrukning av fjärrvärmevatten ingick som ytterligare en del i 

arbetet. Fjärrvärmenätet fylls på med råvatten via matarvattentanken vid pannorna L1/L2. 

Värmningsånga från kraftvärmeverket leds också till denna matarvattentank för att värma 

vattnet. Vattenförbrukningen har tagits fram från historisk data (6). 
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4. Resultat 
Här redovisas arbetets resultat och i nästa avsnitt ges förslag på hur vidare åtgärder kan 

arbetas fram utifrån resultaten.  

4.1 Kartläggning av flöden 
Processen kräver rent vatten och många av läckageflödena är nödvändiga flöden som 

måste finnas för att processen ska fungera som den ska. Flöden som anses vara 

nödvändiga är ångsotning, kontinuerlig utblåsning, avdragsånga, ånga till L1/L2 och 

läckage vid turbin. Under övrigt läckage till utblåsningstank kan troligtvis största delen av 

flödet rubriceras som ej nödvändigt läckage.  

I den ekonomiska kalkylen har beräkningarna baserats på flöden som når 

utblåsningstankarna, då det är platsen där det är mest rimligt att göra en åtgärd då största 

delen av vattnet lämnar vattenkretsen genom dessa. Det har beräknats att i snitt 87,8 ton 

processvatten per dygn lämnar vattenkretsen via utblåsningstankarna, se beräkning avsnitt 

4.4 Energiberäkning utblåsningstankar. Det har även räknats ut att totalt sett lämnar i snitt 

101,1 ton/dygn vattenkretsen (6). Detta medför ca 87 % av processvattnet som lämnar 

vattenkretsen lämnar kretsen genom utblåsningstankarna.  

4.2 Ångsotning 
Snittiden för hela sotningen, inklusive förvärmning, har med hjälp av historisk data (6) 

över studerade dygn beräknats till 3,9 h/dygn. Medelvärdet på ångflödet vid värmningen 

har beräknats till 0,3 kg/s och ventilen till utblåsningstanken var i snitt öppen 2,9 h/dygn 

(6). Ett antagande har gjorts om att ett flöde i samma storleksordning som 

värmningsflödet (0,3 kg/s) går till utblåsningstanken så länge ventilen före 

utblåsningstanken är öppen. Historisk data har visat att totalt under ett dygn leds 8,8 ton 

till ångsotning (6). Med antagandet att 0,3 kg/s leds till utblåsningstanken under 2,9 h, har 

ett medelvärde på dygnsförbrukningen till utblåsningstanken beräknats till 3,2 ton. Den 

procentuella delen av flödet till ångsotningen som går vidare till utblåsningstanken är 

            

            
               

Resterande ånga följer med rökgaserna och tillvaratas i rökgaskondenseringen när den är i 

drift.  

4.3 Energiberäkning kontinuerligt utblåsningskärl 
Varje dygn inkom 31,8 ton processvatten till det kontinuerliga utblåsningskärlet p.g.a. att 

vattenkretsen måste renas (6). Från det kontinuerliga utblåsningskärlet förs en del av 

processvattnet tillbaka till vattenkretsen medan resten leds till utblåsningstanken vid 

pannan. En mass- och energibalans ställdes upp över kärlet och andelen som förblir i 

vätskefas beräknades till 54,2 % vilket leder till ett dygnsmedelvärde på 17,2 ton till 

utblåsningstanken via det kontinuerliga utblåsningskärlet. Resterande 14,6 ton/dygn 

återförs till matarvattentanken.  

4.4 Energiberäkning utblåsningstankar 
Vissa av spillflödena lämnar inte processen genom utblåsningstankarna, dessa flöden 

måste subtraheras från mängden vatten som fylls på i kretsen (101,1 ton/dygn) för att 

erhålla mängden processvatten som äntrar utblåsningstankarna. Vid ångsotningen 
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försvinner processvatten i ångfas med rökgaserna ut i skorstenen, processvattenförlusten i 

detta skede beräknades till 5,6 ton/dygn. Det är dock viktigt att påpeka att detta flöde till 

viss del tillvaratas i rökgaskondenseringen när den är i drift. Ett annat flöde som också 

tillvaratas men som i detta sammanhang ses som ett typ av läckageflöde för 

kraftvärmeverket är det flöde som leds till matarvattentanken vid värmepannorna L1/L2. 

Detta flöde är ca 5,2 ton/dygn.  

I toppen på kraftvärmeverkets matarvattentank avgasar man processvattnet för att 

avlägsna syret innan processvattnet används. Syret försvinner då ut med avdragsånga som 

släpps ut på taket av anläggningen. Det finns inga data för detta flöde och det var heller 

inte möjligt att mäta flödet, så i detta fall har driftsinstruktionerna studerats i samverkan 

med Jämtkrafts personal (16). Där fanns en rekommendation att 1 % av 

processvattenmängden som fylls på i systemet ska ledas ut vid avgasning av 

processvattnet i matarvattentanken. 1 % av medelflödet 101,1 ton/dygn resulterar i att ca 

1 ton försvinner varje dygn från vattenkretsen i matarvattentanken i form av mättad ånga. 

Vid turbinerna finns det också ett antal ställen där det sker kontinuerligt utsläpp av ånga 

p.g.a. säkerhetsskäl. Detta flöde var inte heller möjligt att mäta samt att driftinstruktioner 

inte kunde vara till hjälp. I samråd med personal antogs flödet vara i storleksordningen 1 

kg/min (12) och detta resulterade i ett dygnsflöde på ca 1,5 ton.  

Med kännedom om att dessa spillflöden inte äntrar utblåsningstankarna, kunde flödet in 

till utblåsningstankarna beräknas. 

                                                            

(                     )                         

Detta inkommande flödets entalpi beräknades till 1 558 kJ/kg med hjälp av 

ekvationssystemet över den sammanslagna utblåsningstanken i avsnitt 3.2.3 

Utblåsningstankar. Beräkningar baserade på data från år 2011 visade att ca 50,5 % av 

läckageflödet som äntrade utblåsningstankarna släpptes ut på tak medan 49,5 % späddes 

med kylvatten och lämnade processen via avlopp. När entalpin vid kontinuerlig 

utblåsning och ångsotningen var känd kunde entalpin för övriga läckage beräknas till 

1 731 kJ/kg enligt mass- och energibalanser i avsnitt 3.2.3. 

4.5 Ekonomisk beräkning 
Beräkningar över processvattenkostnaden har gjorts enligt redogjord teori, det 

sammanslagna resultatet redovisas nedan. Kostnadsberäkning har sedan gjorts för alla 

kända läckageflöden, baserat på processvattenkostnaden vid varje specifik 

vattenförbrukare.  

4.5.1 Kostnadsberäkning processvatten 

Ett medelvärde för den totala kostnaden för att fylla på 1 ton processvatten i anläggningen 

har beräknats, se Tabell 1. Medelvärdet är ett viktat värde som baserats på 

läckageflödenas storlek och entalpi.  
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Tabell 1. Tabellen visar den viktade kostnaden för 1 ton processvatten. 

Kostnad för 1 ton processvatten (viktat värde)  [kr/ton] 

Råvatten 3,8 

Avhärdning 1,4 

RO (Omvänd Osmos) 3,9 

Blandbäddsfilter 3,8 

Ammoniak+Fosfat 0,3 

Värme 124,2 

Övrigt spill 1,5 

Kylvattenpumpar 0,3 

SUMMA 139,2 

 

I snitt kostar det ca 139 kr för att fylla på 1 ton processvatten i kretsen. I nästföljande 

beräkningar har dock exakta värden för kostnaden vid specifika flöden använts. Största 

kostnaden är värmning av vattnet, vilket framgår i Figur 11. 

 

Figur 11. Fördelning av kostnaden för påfyllning av 1 ton processvatten i vattenkretsen. 
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4.5.2 Energi- och kostnadsberäkning läckageflöden 

Beräkningar som visar mängd energi samt kostnad vid varje vattenförbrukare har gjorts. I 

Figur 12 visas alla läckageflöden genom medelvärden av de studerade dygnen under 

2011. Det totala processvattenläckaget under 2011 kunde fastställas till nästan 29 000 ton. 

 

Figur 12. Årsmedelvärden för läckageflöden under de betraktade dygnen under 2011, uppdelat på 

respektive vattenförbrukare.  

Den årliga energiförbrukningen för varje läckageflöde har beräknats utifrån var läckaget 

skett i processen och därmed vid vilken entalpinivå som läckaget skett, för entalpinivå vid 

respektive vattenförbrukare se Tabell 1 i Bilaga 1: Kostnadsberäkning processvatten. Den 

totala energiförlusten under 2011 var nästan 13,6 GWh. Figur 13 visar mängden energi 

som lämnat processen vid varje förbrukare genom processvattenläckage under 2011. 
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Figur 13. Diagrammet visar mängden energi i vattenkretsens läckageflöden. 

Den totala kostnaden för processvattenläckaget under 2011 har beräknats till ca 4 

miljoner kronor. Årlig kostnad för processvattenläckage vid varje vattenförbrukare 

redovisas i Bilaga 2: Kostnad vid respektive vattenförbrukare. Månadskostnad för 

vattenförbrukningen för ångsotning, kontinuerlig utblåsning och ånga till L1/L2 redovisas 

i samma bilaga. Även kostnaden är beroende av var läckaget lämnar vattenprocessen. 

4.5.3 Ekonomisk kalkyl 

Processen förlorade nästan 10,7 GWh genom vattenläckage via utblåsningstankarna. 

Utifrån detta samt ett schablonbränslepris under 2011 på 220 kr/MWh (12) kunde det 

genom beräkningar fastställas att drygt 2,3 Mkr kan sparas vid utblåsningstankarna varje 

år om åtgärder vidtas som kan tillvarata energin i flödena.  Jämtkrafts investeringskalkyl 

(Bilaga 3: Investeringskalkyl) har använts som hjälpmedel för att beräkna hur stor 

investeringskostnad som företaget kan göra med vetskap om hur mycket energi som kan 

tillvaratas i vattnet som lämnar vattenkretsen via utblåsningstankarna. Med hjälp av 

kalkylen har det beräknats att en investering på upp till 15,8 Mkr kan göras utan 

förlustresultat. Då är pay-off tiden 9 år och den totala lönsamheten 13 292 kr. Om 

investeringskostnaden är lägre ökar således lönsamheten. Pay-off tid är den tid det tar att 

tjäna in investeringskostnaden.  

Råvattenkostnaden för flödet som lämnar kretsen via utblåsningstankarna är ca 95 000 

kr/år, vilket då tillkommer till ovanstående årlig förtjänst om hela läckageflödet kan 

tillvaratas. Kostnad för vattenbehandlig har inte inkluderats då vilken del av 
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vattenbehandlingsprocessen som kan beräknas som förtjänst beror på var och hur 

läckageflödet används.  

4.6 Översiktsschema 
I Figur 14 visas ett översiktsschema över processen som skapats i Microsoft Visio. Endast 

de huvudsakliga flödena som har varit centrala i arbetet är visualiserade. 

 

Figur 14. Schematisk bild över processen, blå pilar visar processvatten och röda pilar indikerar 

läckageflöden. Bild: Emilia Svedberg. 
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5. Åtgärdsförslag 
Olika lösningar för att ta tillvara på läckageflödena har studerats. Nedan klargörs 

resonemang kring alternativen att tillvarata flödena eller att tillvarata energin i flödena. 

Vidare visas sedan tre olika åtgärdsförslag där flödena eller energin kan tillvaratas. 

5.1 Att nyttja flödena 
Att föra vattnet åter till vattenkretsen eller till fjärrvärmenätet betyder att både vattnet och 

energin i vattnet kan tillvaratas. I detta avsnitt resoneras det kring vad som kan komma att 

ske när läckagevattnet leds direkt in till någon av systemen. En kombinerad lösning där 

vattnet först kondenseras och sedan leds in till fjärrvärmenätet beskrivs i avsnitt 5.3.  

Resonemang kring att leda läckageflödet direkt in till anläggningens vattenkrets: 

 Att tillvarata hela flödet och dess energi är positivt då detta medför den största 

möjliga energiåtervinningen. 

 Det finns en risk att ett återförande av processvattnet kan orsaka fel i processen 

p.g.a. dålig vattenkvalitet. Ett fel kan innebära stopp i processen och det vill 

undvikas. (16)  

 Det är ej önskvärt att föra tillbaka vatten som redan har tagits ut ur processen för 

att rena den, då vattenkvaliteten kan skifta. Vattnet från den kontinuerliga 

utblåsningen kan inte användas igen då den innehåller höga halter fosfat. Vatten 

från dräneringar m.m. kan heller inte användas. Det måste vara känt exakt var 

vattnet kommer ifrån eller veta vattnets kvalitet och om det är lämpligt att 

återanvända. (16) 

 Om vattnet ska föras tillbaka till vattenkretsen via vattenbehandlingen så måste 

vattnet kylas först. Vattenreningsutrustningen kräver kallt vatten, max 15°C. (16) 

Resonemang kring att leda läckageflödet direkt till fjärrvärmenätet: 

 En fördel med att leda in flödet på fjärrvärmenätet är att avhärdningskostnaden 

minskar vid L1/L2 där fjärrvärmenätet fylls på. (16) 

 Läckageflödet består både av vatten i ångfas samt i vätskefas, detta gör att 

läckageflödet först måste kondenseras innan det kan ledas in på fjärrvärmenätet. 

 Det är inte önskvärt att ha fosfat i fjärrvärmekretsen, vilket gör att flödet från 

kontinuerliga utblåsningen inte kan användas. Desamma gäller vatten från 

dräneringar m.m. Fosfat kan göra att slam sätter igen filter och dylikt vilket inte 

är bra för systemet. Om fosfathalten är så pass stor att det kommer att påverka 

systemet negativt är svårt att säga men i regel önskas ej fosfat i fjärrvärmenätet. 

Som nämnts tidigare måste därför det därför vara känt var flödena kommer från 

samt dess vattenkvalitet. (16) 

 Om totalavsaltat vatten förs in i fjärrvärmenätet, som i dagsläget använder sig av 

avhärdat vatten, så ändras vattenkvaliteten i hela fjärrvärmenätet och alla andra 

anslutna pannor. (16) 

 Läckageflödet som lämnar vattenkretsen är i snitt mycket större än mängden 

vatten som fylls på i fjärrvärmenätet (6), detta gör att allt läckagevatten inte 

kommer kunna användas till detta ändamål.  

 Totalavsaltat vatten är dyrare att framställa än avhärdat vatten. Om läckageflödet 

från anläggningen inte skulle kunna levereras till fjärrvärmenätet av någon 
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anledning så skulle eventuellt totalavsaltat vatten behöva framställas endast för 

att fylla på fjärrvärmenätet om inte avhärdningen vid L1/L2 körs. Detta gäller 

också när pannan inte går under sommarmånaderna.  

Sammanfattningsvis kan det noteras att om vattenåtervinning ska tillämpas så måste det 

vara känt exakt var vattnet kommer ifrån och vilken kvalitet vattnet har, för att problem 

inte ska uppstå. 

Hur mycket pengar som kan tjänas på reducerad vattenbehandlingskostnad om 

läckagevattnet kan ledas direkt till fjärrvärmenätet eller kraftvärmeverkets vattenkrets 

beror på hur och var läckageflödet kan användas och måste beräknas beroende på åtgärd. 

5.2 Att nyttja energin i flödena genom värmeväxling 
Vid en värmeväxling blandas inte flödena trots att en stor del av energin kan tillvaratas. 

Att värmeväxla flödena mot en kallare ström skulle innebära en mindre risk för att det blir 

stopp i anläggningen, risk för stopp finns om vatten blandas så att riktvärden på 

vattenkvaliteten inte uppnås. Nedan redovisas ett antal åtgärdsalternativ, delar av dessa 

alternativ eller olika kombinationer av alternativen kan också användas.  

5.3 Alternativ 
Åtgärdsförslagen består av tre alternativ som i rapporten refereras till som alternativ A, B 

och C. Här ges en kort sammanfattning av alternativen samt schematiska bilder, mer 

resonemang och beräkningar kan ses i alternativens respektive bilagor. 

Alternativ A – Kyla med fjärrvärmeretur samt två parallella värmeväxlare 

Alternativ B – Kyla med fjärrvärmeretur samt två värmeväxlare i serie 

Alternativ C – Kyla med fjärrvärmeretur och sedan leda flödet in på fjärrvärmenätet 

Alla alternativen innebär att läckageflödet kondenseras med hjälp av fjärrvärmereturen då 

fjärrvärmereturen är det enda flödet som är stort nog för detta. I övriga kylsteg har 

godtyckliga kylflöden använts, vilka flöden som används som kylflöden kan ändras 

beroende på vad som anses vara mest fördelaktigt för anläggningen. Beräkningar som 

utförts vid de olika alternativen har baserats på år 2011. 

Kraftvärmeverkets elcertifikatsintäkter kommer att upphöra från och med 1 januari 2015 

(12), så en beräkning utan elcertifikatspriset har också gjorts för varje alternativ för att 

påvisa hur stor besparingen kan bli fr.o.m. 2015. 
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A.  Kyla med fjärrvärmeretur samt två parallella värmeväxlare  

Alternativet baseras på att läckageflödet kondenseras med hjälp av fjärrvärmereturen. 

Sedan installeras två värmeväxlare parallellt efter kondensorn. I detta exempel värmer en 

växlare råvatten in till L1/L2 och en växlare värmer spädvattnet i kraftvärmeverket, se 

Figur 15. 

 

Figur 15. Ett alternativ med en kondensor och två parallella värmeväxlare. Bild: Emilia Svedberg. 

Före de två värmeväxlarna bör två reglerventiler installeras för att möjlighet ska finnas att 

styra läckageflödet till önskad värmeväxlare. Detta alternativ skulle innebära en besparing 

på 1 182 000 kr/år, se Tabell 2. Se utförlig lösning i Bilaga 4: Alternativ A - Att kyla med 

fjärrvärmeretur samt två parallella värmeväxlare.  

Tabell 2. Redogörelse för effekt, energi och förtjänst för de olika stegen som alternativ A innefattar. 

Steg Effekt [kW] Energi [MWh/år] Förtjänst [kr/år] 

1. Fjärrvärme 1200 8 215 690 000 

2. Råvatten 58 397 87 000 

3. Spädvatten 269 1 838 405 000 

Totalt 1 527 10 450 1 182 000 

Med hjälp av Jämtkrafts investeringskalkyl har investeringskostnaden beräknats till 

maximalt 7 900 000 kr och pay-off tiden till 9 år. 

Beräknad besparing utan elcertifikatsintäkter blev 1 792 000 kr/år.  
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B. Kyla med fjärrvärmeretur samt två värmeväxlare i serie  
Ett alternativ för att tillvarata energin i flödena är att först kyla läckageflödet med 

fjärrvärmereturen, sedan med två värmeväxlare i serie. I detta alternativ används 

spädvatten respektive råvatten i kraftvärmeverket som exempel, se Figur 16. Beräkningar 

visas i Bilaga 5: Alternativ B – Att kyla med fjärrvärmeretur samt två värmeväxlare i 

serie.  

 

Figur 16. Alternativ B som innebär att läckageflödet kondenseras mot fjärrvärmereturen och kyls 

sedan ytterligare av spädvatten respektive råvatten. Bild: Emilia Svedberg. 

Detta alternativ kan innebära en besparing på 1 215 000 kr/år, se Tabell 3. En 

investeringskostnad på upp till 8 200 000 kan göras utan förlustresultat. Pay-off tiden är 

då 9 år. 
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Tabell 3. De olika stegens förtjänst per år. 

Steg Effekt [kW] Energi [MWh/år] Förtjänst [kr/år] 

1. Fjärrvärme 1200 8 215 690 000 

2. Spädvatten 306 2 090 460 000 

3. Råvatten 43 294 65 000 

Totalt 1 549 10 599 1 215 000 

 

Utan elcertifikatsintäkter kan en besparing på upp till 1 825 000 kr göras om 

åtgärdsalternativ B tillämpas.  
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C. Kyla med fjärrvärmeretur och sedan leda flödet in på 

fjärrvärmenätet 
En kombinerad lösning med att först växla flödet mot fjärrvärmereturen och sedan föra en 

viss del av flödet in på fjärrvärmenätet kan också tillämpas, se Figur 17. För beräkning se 

Bilaga 6: Alternativ C – Att kyla med fjärrvärmeretur och sedan leda flödet in på 

fjärrvärmenätet. 

 

Figur 17. Schematisk bild över alternativ C där läckageflödet kyls med hjälp av fjärrvärmereturen och 

förs sedan direkt in på fjärrvärmenätet. Bild: Emilia Svedberg.  

Om läckageflödet leds in på fjärrvärmenätet så kommer råvattnet in till matarvattentanken 

vid L1/L2 som är ansluten till fjärrvärmesystemet att minska. Det krävs alltså ingen 

avhärdning för detta flöde, vilket innebär en reducerad kostnad. Läckageflödet som kan 

tillvaratas är 16,1 ton/dygn, resterande läckageflöde antas i detta fall kylas och ledas ut i 

avlopp. Det är dock möjligt att nyttja resterande läckageflöde genom annan åtgärd om så 

önskas. Besparingen kunde beräknas till 726 000 kr/år med elcertifikat om läckageflödet 

kyls i en kondensor och sedan leds in på fjärrvärmenätet. En investeringskostnad på 4 900 

000 kr kan göras, då fås en pay-off tid på 9 år. Besparingen som kan göras vid 

tillämpning av alternativ C utan elcertifikat blev 1 358 000 kr/år. 

Övriga alternativ 
Som tidigare nämnts kan åtgärdsförslagen varieras och kylflödena kan anpassas efter 

anläggningens bästa. Ytterligare beräkningar över lösningar med alternativa kylflöden har 

genomförts, två av dem redovisas i Bilaga 7: Övrigt alternativ - Att kyla med 

fjärrvärmeretur, råvatten till L1/L2 och råvatten kvv och Bilaga 8: Övrigt alternativ – Att 

kyla med fjärrvärmeretur, förbränningsluft och råvatten kvv.  

Om ingen investering görs kan eventuellt temperaturen på kylvattnet som kyler 

läckageflödet i utblåsningstankarna regleras för att spara in på kylflödet. Kylningen skulle 

vara mer effektiv om sjövatten användes som kylvatten, istället för dagens vatten som har 

en relativt hög medeltemperatur p.g.a. att det passerar en vattenbassäng innan det pumpas 
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till utblåsningstankarna. Under 2011 var medeltemperaturen på kylvattnet 16,7°C. 

Motsvarande siffra för sjövattnet var 5,9°C.  

5.4 Ekonomisk sammanställning av de olika åtgärdsalternativen 
Ekonomiska beräkningar har gjort för olika alternativ som bedömts som rimliga åtgärder. 

Beräkningarna är approximativa värden på hur mycket företaget kan spara på att vidta 

dessa åtgärder. I Tabell 4 visas en sammanställning av alla alternativen, där framgår årlig 

besparing samt den maximala investeringskostnaden som kan göras utan att åtgärden 

innebär förlustresultat. Denna sammanställning innefattar godtyckliga kylflöden som 

använts i beräkningarna, alternativa kylflöden kan ge andra resultat.  

Tabell 4. Förtjänst samt maximal investeringskostnad för respektive åtgärdsalternativ.  

Åtgärd Beräknad förtjänst [kr/år] Max investering [kr] 

Alternativ A 1 182 000 7 900 000 

Alternativ B 1 215 000 8 200 000 

Alternativ C 726 000 4 900 000 
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6. Förbrukning fjärrvärmevatten 
Fjärrvärmenätet fylls på intermittent, från 0 ton/dygn till 70 ton/dygn vissa dagar. Enligt 

Jämtkrafts loggade data (6) fylls fjärrvärmenätet i snitt på med 14,6 ton/dygn. Dessa data 

baseras på 365 dygn. Kostnaden för att fylla på fjärrvärmenätet med 14,6 ton/dygn kan 

beräknas genom att beräkna kostnaden för avhärdning och råvattenpåfyllning in till 

matarvattentanken vid L1/L2. Kostnaden för värmningsångan måste också tas med i 

beräkningarna och från beräkningar i bilaga 4 är det känt att medelvärdet på 

värmningsångan till matarvattentanken är 3 ton/dygn baserat på 365 dygn. Av de totala 

17,6 ton/dygn som leds till matarvattentanken går 14,6 ton/dygn till fjärrvärmenätet, så 

påfyllnadskostnaden till matarvattentanken multipliceras med den procentuella andelen 

som leds till fjärrvärmenätet.  

                      

                         
 ((                       

                        )                    

                                                     ) 

 
    

    
 ((         )                )              

Avhärdningskostnad har beräknats i Bilaga 1: Kostnadsberäkning processvatten. Kostnad 

för värmningsånga till L1/L2 beräknades till 213,3 kr/ton. 

Beräkningarna resulterade i en årlig kostnad på ca 212 500 kr.  
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7. Diskussion 
När resultaten granskas i denna rapport bör det noteras att 2011 var ett varmt år. Enligt 

Jämtkrafts egna siffror hade Östersund under 2011 bara 83 % av normala graddagar (6). 

En orts graddagar ger en indikation på hur temperaturen för en dag eller en period avvikit 

mot normal temperatur (19). Detta kan jämföras med ett kallt år som 2010 som hade 112 

% av normala graddagar och 2,1 % av bränsletillförseln för värmeproduktion var olja. 

2011 års användning av olja stod för 0,6 % av bränslet för värmeproduktion. Troligtvis 

visar sig en kallare utomhustemperatur vara fördelaktig för steg 1 i alternativen där 

läckageflödet kyls med hjälp av fjärrvärmereturen. Detta p.g.a. att denna lösning är mer 

gynnsam vid fullast då läckageflödenas extra värme kan ersätta eventuell spetslast 

samtidigt som det inte påverkar elproduktionen.  

Alla olika åtgärdsalternativ som är möjliga att använda har inte redovisats i rapporten. 

Stegen i åtgärdsalternativen går att kombinera på olika sätt, eller så kan det vara önskvärt 

att bara använda ett eller två av de redovisade stegen. I åtgärdsförslagen har det ej varit 

möjligt att åstadkomma en så pass hög besparing som är teoretiskt möjlig, delvis p.g.a. att 

läckageflödet kyls mot fjärrvärmereturen i alla åtgärdsalternativ och detta reducerar 

elproduktionen vilket också är medräknat i alternativen. 

Vid värmning av förbränningsluften (Bilaga 8: Övrigt alternativ – Att kyla med 

fjärrvärmeretur, förbränningsluft och råvatten kvv) kan ett annat alternativ vara aktuellt, 

nämligen att matarvattnet som har värmt förbränningsluften värms av läckageflödet. Men 

detta betyder att ett extra värmningssteg behövs. En annan nackdel är att det inte finns 

data över vattenflödet, varken temperatur eller massflöde finns loggat. Om detta ska 

beräknas så får ett momentant värde tas manuellt för att användas i beräkningar med 

övriga medelvärden under året, vilket gör att felmarginalen kan bli stor. Men möjligheten 

finns ändock att växla mot vattnet, ty en fördel är att antagligen behövs en mindre växlare 

för att värmeväxla vatten mot vatten än vatten mot luft.  

En viss felmarginal kan finnas då en del fakta och data inte varit tillgängliga och 

antaganden och approximationer har fått göras. Exempel på detta är bland annat att i 

beräkningarna har det antagits att värmeväxlaren efter kontinuerliga utblåsningstanken 

inte har varit i drift under 2011 för det finns ingen data som säger om den har varit det 

eller ej. Om denna faktiskt har varit i drift så betyder det att entalpin på inkommande 

flöde till utblåsningstanken bör vara något lägre. Även antagandet att alla läckageflöden 

äntrar utblåsningstankarna om inte annat är känt kan bidra till en viss felmarginal. I 

värmeväxlare och rör har värmeförluster försummats då de anses vara förhållandevis låga 

i sammanhanget. Beräkningar gjorts med grädigkeit=2°C utifrån värden på nuvarande 

växlare, detta kan anses vara ett lågt värde att räkna med. Det är förstås ett värde som 

beror på ekonomiska förutsättningar ty grädigkeit beror på växlarens area. Ju större area 

desto lägre grädigkeit.  

Den manuella mätningen av kylvattnet in till utblåsningstankarna kan vara något 

missvisande. Enligt produktblad (20) har flödesmätaren en felmarginal på mindre än +- 1 

% av uppmätt värde om mätinstruktioner följs. På kylvattnet in till utblåsningstanken vid 

pannan fick mätning göras på vertikalt rör p.g.a bristande utrymme. Då mätningar bör 

göras på horisontella rör för bästa resultat så kan felmarginalen tros vara betydligt större 

än vad produktbladet anger.  
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I Jämtkrafts historiska data finns det ventiler som visar ett ventilläge på minus när det 

troligtvis ska vara noll, vilket kan betyda att det kan vara ett högre flöde genom ventilen 

när den är öppen än vad ventilläget säger. Men även om det får antas vara en viss 

felmarginal på arbetets data så visar ändå resultatet att stora energimängder och mycket 

pengar finns att tillvarata. 
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8. Slutsats 
Arbetet har visat att läckageflödena är stora och innehåller mycket energi som kan 

tillvaratas genom olika tekniska lösningar. Beräkningar påvisade att ca 13,6 GWh 

lämnade processen genom processvattenläckage under 2011 varav 10,7 GWh lämnade 

processen genom utblåsningstankarna. I Figur 1 visades producerad el och värme samt 

förluster i förhållande till andelen tillsatt bränsle. Figuren visade att under 2011 kunde 86 

GWh rubriceras som förluster. Om upp emot de 10,7 GWh som kan tillvaratas vid 

utblåsningstankarna kan nyttjas så kan totala förlusterna reduceras avsevärt.  

En besparing på upp till 2,3 Mkr kr kan göras om all energi i flödena som äntrar 

utblåsningstankarna kan användas. Motsvarande siffra om hela vattenläckageflödet vid 

utblåsningstankarna kan tillvaratas är ca 2,4 Mkr. Detta har påvisats rent teoretiskt då 

ideala förhållanden har antagits. Läckageflödet som lämnar processen via 

utblåsningstankarna hade en entalpi på 1558 kJ/kg och var av storleken 87,8 ton/dygn.  

Syftet med arbetet var att undersöka om läckageflöden som lämnar processens vattenkrets 

kan nyttjas. Flera åtgärdsförslag som baserats på läckageflödet som lämnar processen via 

utblåsningstankarna har redovisats i rapporten. Genom att applicera dessa kan en 

besparing på 700 000-1 200 000  kr/år göras. Om någon av dessa åtgärdsförlag 

implementeras kan en investering på 4,9-8,2 Mkr tas utan att förlustresultat görs. Tekniskt 

sett är alternativ A den bästa lösningen för anläggningen. Med den lösningen kan 

läckageflödet styras och tillvaratas där det är mest fördelaktigt.  

Kostnaden för processvattnet består till största delen av värmningkostnad. Detta gör att 

det kan vara mer aktuellt att tillvarata energin i flödet än hela flödet, då det innebär färre 

risker för stop i anläggningen att bara värmeväxla vattnet istället för att blanda det.  

Fjärrvärmevatten fylls på i fjärrvärmesystemet kontinuerligt. Beräkningar har visat att 

förbrukning av fjärrvärmevatten kostar företaget drygt 200 000 kr varje år.  

8.1 Förslag till fortsatt arbete 
Fortsatt arbete kan beröra åtgärdsalternativen och ett mer ingående arbete kring 

åtgärdsalternativens tekniska lösningar. Exempelvis dimensionering av växlare, kostnad 

för olika växlare, hur reglersystem för drift av olika föreslagna alternativ kan styras m.m. 

Elpris och bränslepris är lägre idag än 2011 och dessa priser påverkar resultatet, vidare 

arbete kring hur dessa priser påverkar kan också genomföras.  
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Bilaga 1: Kostnadsberäkning processvatten 
Följande data har använts för beräkningarna: 

 Drifttid: 285 dygn 

 Genomsnitt antal dygn/månad: 30,4 

 Medelförbrukning av processvatten under drifttiden: 101,1 ton/dygn (6) 

 Arbetskostnad: 350kr/h (12) 

 Medelvärde elpris (spotpris): 0,443 kr/kWh (6) 

 Medelvärde tryck och temperatur i matarvattentanken: 150,2°C, 4,1 bar (6) 

 Bränslepris, schablonbelopp för 2011: 220 kr/MWh (12) 

 Pannverkningsgrad: ƞ=0,85. Denna verkningsgrad inkluderar andra bortfall i 

processen, så som verkningsgrad på befintliga värmeväxlare m.m. (12) 

 Verkningsgrad pump: ƞ=0,85 (12) 

Råvatten 

Inkommande råvatten kostar 3,80 kr/ton (12) för företaget. I vattenbehandlingen finns 

det platser där vatten förbrukas i processen, d.v.s. det åtgår mer vatten än det 

processvatten man i slutändan framställt. Vatten åtgår både i en regenereringsprocess i 

avhärdningen och i RO (omvänd osmos) samt att en mängd vatten också går till bl.a. 

vakuumpumparna och till provtagning. Det är beräknat att det går åt 192,9 ton vatten för 

att framställa 101,1 ton
 
processvatten/dygn. Var det extra vattnet som behövs för att 

framställa processvattnet tar vägen kommer att redovisas under respektive stycke nedan. 

Värmning – växlar mot fjärrvärmereturen  

Temperaturen på inkommande råvatten höjs genom att växlas mot fjärrvärmereturen för 

att kondens inte ska bildas på rör och utrustning inne i anläggningens 

vattenbehandlingsutrymmen. Vattnet som leds in till vattenbehandlingen är ett flöde som 

varierar med tiden, vatten tas endast in under den tid som RO körs. RO körs i snitt 4 

h/dygn (förklaring se stycket RO-filter (Omvänd osmos)). Under denna tid värms 

inkommande råvatten till 11°C (16). Under de 285 dygn som studerats så var det 41 dygn 

som råvattnet inte behövde värmas. Beräkningen genomfördes därför med bakgrunden att 

värmaren har använts 4 timmar under 244 dygn under 2011, under dessa dygn var 

medeltemperaturen på råvattnet 4,7°C (6). 

Entalpi vid T=4,7°C: 19,76 kJ/kg (9) 

Entalpi vid T=11°C: 46,21kJ/kg (9) 

Med vetskap om att detta flöde leds in i växlaren under endast 4 timmar motsvarar 

dygnsflödet 192,9 ton/dygn ett massflöde på 13,25kg/s under de aktuella timmarna. I 

följande beräkning har det antagits att det under denna tid är ett konstant flöde som 

passerar värmeväxlaren, beräkningen baserades alltså på ett kontinuerligt flöde. Effekten 

har beräknades sedan enligt 

 ̇   ̇  (            )             (           )              

Denna effekt krävs 244 dygn av de totalt 285 dygnen. Genom att belasta varje dygn av de 

totala 285 med effekten som krävs blev medeleffekten 300 kW. 
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Om RO körs 4 h/dygn, så framställs det drygt 25 ton/h av den totala summan 101,1 

ton/dygn. Per ton framställt processvatten blev effekten 

      

        
            

Denna effekt tas från fjärrvärmenätets returledning. Denna ledning är dragen så att 

rökgaskondenseringen inte påverkas nämnvärt, vattnet i fjärrvärmereturen tas ut före 

rökgaskondenseringen och återförs efter den. Denna värmeväxling kan även ha vissa 

positiva effekter, så som att en lägre returtemperatur medför en högre 

elproduktionskapacitet vilket är gynnsamt om elpriset är högt. Men trots detta 

resonemang beräknades ett pris för detta utifrån schablonbränslepriset från år 2011 och 

med hänsyn till pannverkningsgraden 

                       

    
            

Avhärdning 

Avhärdningen gör att magnesium och kalcium som gör vatten hårt elimineras. I 

filermassan finns natriumjoner som byter plats med kalcium- och magnesiumjoner (21). I 

avhärdningen görs en regenerering när tanken har fyllts upp till ca 440 ton (16), utifrån 

totala vattentillförseln till vattenbehandlingen är det beräknat att en regenerering har 

gjorts ungefär 125 gånger under de dagar som undersökts under 2011. Hur stort flöde som 

förbrukas vid en regenerering har uppmätts genom att starta en regenereringsprocess och 

avläsa vattenflödet till avlopp före samt efter regenereringen. Mätningarna visade att en 

regenerering förbrukas ungefär 17 ton. Utslaget på de 285 studerade dygnen blev flödet 

7,5 ton/dygn. En regenerering görs för att avhärdningsfiltret ska behålla sin 

reningsförmåga (21). Flödet efter avhärdningen hämtades ur historiskt data och 

dygnsmedelvärdet har beräknats till 185,4 ton (6). Sammanslaget med medelflödet för 

regenereringsprocessen så resulterade detta i ett medelflöde in till 

vattenbehandlingsprocessen på 192,9 ton/dygn som nämnts ovan. 

Avhärdningssalt kostar 2,60 kr/kg (22) och det går 100 kg avhärdningssalt/440 ton vatten 

(16). 1 ton vatten kostar därför 

      

       
                        

Här passerade 192,9 ton/dygn, men efter hela vattenbehandlingsprocessen så framställdes 

101,1 ton/dygn som kan användas i anläggningen. 

                          

              
             

Den extra vattenkostnaden i avhärdningen, beräknat per kubikmeter framställt 

processvatten, blev 

                        

              
             

Total kostnad avhärdning:                                     
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RO-filter (Omvänd osmos) 

Omvänd osmos kallas även RO efter engelskans Reverse Osmosis. RO-filter avlägsnar 

kisel och natrium som kan orsaka beläggningar i turbinen. I RO finns det i princip tre 

kostnadsbärare som redovisas nedan. 

 När RO körs så kan ca 25 ton processvatten framställas per timme. Under denna tid så 

leds också 10 ton/h till avlopp (16). Medelvärdet på processvattenframställningen 

under ett dygn var 101,1 ton och RO kördes då i snitt 4 h/dygn. Detta gör att flödet 

som leddes till avlopp var ungefär 40 ton/dygn då RO kördes. Även vid uppstart av 

RO förbrukades vatten som gick till avlopp. Tiden för en uppstart har mätts och det 

samanlagda flödet för en uppstart har beräknats till 1 ton/uppstart. Under ett dygn görs 

i snitt 4 uppstarter. Detta gav en förbrukningskvot av råvatten per del framställt 

processvatten på 

           

              
      

Vilket blev en kostnad av                             . 

 Det finns två pumpar i RO. Enligt en tidigare rapport om processvattenförbrukningen 

på kraftvärmeverket (7) har pumparna en effekt på 17,7 kW och ett 

genomströmmande flöde på 18 ton/h i drift. 

              

        
                        

                                         

            

              
             

 I RO finns det patronfilter som byts ut en gång i månaden. Vid varje byte går det åt 20 

st. filter (7) som kostar 200 kr/styck (22). Arbetstiden för filterbytet är ca 1 timme (7). 

Beräkningarna baserades på 285 dygn under 2011, vilket motsvarar 9,37 månader. 

         (                                    )

        
             

 Detta motsvarade en kostnad på             framställt processvatten.  

Total kostnad RO:                                                   .  

Anmärkning: Filtren i RO-aggregatet byts sällan och kostnaden för dem har därför 

försummats (7).  

Blandbäddsfilter 

Blandbäddsfilter tar bort alla övriga spår av t.ex. kisel och natrium. Blandbäddsmassan 

byts efter att det har passerats 15 000 ton vatten genom blandbäddsfiltret. 

Blandbäddsmassan som byts ut är 1 500 liter och för att byta massan åtgår det sex 

arbetstimmar för två personer (7). Bortforsling och destruktion av den använda massan 
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kostar 800 kr/byte (7) och 1 liter blandbäddsmassa kostar 35 kr (22). Kostnaden för 

blandbäddsfilter beräknades till 

                                    

          
             

Kemikaliedosering 

Varje dygn tillsätts kemikalier till i snitt 101,1 ton processvatten. Ammoniak tillsätts med 

avsikt att höja vattnets pH-värde och fosfat har till uppgift att förbättra de kemiska 

förhållandena i pannan. Både ammoniak och fosfat tillsätts för att undvika korrosion. 

Ammoniak tillsätts i matarvattentanken och fosfatet tillsätts innan processvattnet äntrar 

pannan. (16) 

Ammoniak 

Medelförbrukningen av ammoniak är 5 l/dygn (7). Priset för ammoniak varierar men ett 

genomsnitt av noterade priser beräknades till 2270 kr/ton. Ammoniaks densitet är 900 

kg/m
3
 och priset 2,50 kr/l (16). Ammoniakkostnaden per kubikmeter processvatten 

beräknades till 

        

              
                       

Fosfat 

Priset för fosfat är 15,40 kr/l (22) och det förbrukas 400 l/år (7). Dygnsförbrukningen 

blev då 

        

           
            

Med 101,1 ton processvatten/dygn som behandlas med fosfat blev fosfatpriset 

          

              
                        

Värme 

Efter att vattnet har genomgått vattenbehandling och är total avsaltat så växlas 

processvattnet mot ett vattenflöde som kommer från det kontinuerliga utblåsningskärlet. 

Detta varma flöde bottenblåses kontinuerligt ur ångdomen för att processvattnet i 

ångdomen ska hålla en bra kvalitet. Detta görs för att rena processvattnet och är därför ett 

nödvändigt flöde för anläggningen som inte går att eliminera. Att kyla flödet från 

ångdomen med spädvattnet gör att temperaturen på läckageflödena in till 

utblåsningstanken blir lägre, vilket är positivt. Men å andra sidan kommer energin ändå 

från bränsletillförseln och är således en kostnad. Därför har vattenkostnaden per ton 

beräknats för värmning från entalpin vid 11°C och upp till utloppsentalpin, utan att ta 

hänsyn till eventuell värmning av flödet från kontinuerliga utblåsningen.  

I diskussion med personal på Jämtkraft har det konstaterats att själva kostnaden för 

värmningen av vattnet som fylls på i vattenkretsen inte är beroende av var vattnet fylls på, 

utan var det lämnar kretsen. Energibalansen över utblåsningstankarna visade att vattnet 

lämnar kretsen via utblåsningstankarna vid en entalpi av 1 558 kJ/kg. Entalpi och flöde 

var känt vid de två stora flödena som äntrar utblåsningstankarna, ångsotning och 
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kontinuerlig utblåsning. Utifrån detta kunde entalpin för övrigt läckage som lämnar 

vattenkretsen via utblåsningstankarna beräknas till 1 731 kJ/kg. Även entalpin på andra 

läckageflöden som har kartlagts har betydelse, och därför togs ett medelvärde fram på 

entalpin hos de flöden som lämnar vattenkretsen och utifrån den entalpin beräknades 

sedan kostnaden för värmningen av vattnet upp till den entalpinivån, se Tabell 1. Entalpin 

på flödet som leds till utblåsningstanken från kontinuerliga utblåsningen har antagits vara 

samma som entalpin efter det kontinuerliga utblåsningskärlet trots att en värmeväxlare 

värmer inkommande råvatten till vattenbehandlingen efter kärlet. Detta antagande har 

gjorts p.g.a. att det inte var känt hur stor del av de studerade dygnen som växlaren har 

varit i drift. Det fanns alltså ingen information loggad som kan klargöra detta samt att 

inga data på temperatur eller tryck efter växlaren fanns, därmed kunde inte entalpin 

erhållas. Vid kostnadsberäkning för specifika vattenförbrukare har rådande entalpi på 

platsen använts och därmed rådande vattenkostnad.  

Tabell 1. Flöde och entalpi för respektive läckage. 

Läckage Flöde 

[ton/dygn] 

Entalpi  

[kJ/kg] 

Entalpi ∙ Andel flöde 

[kJ/kg] 

Ångsotning (till skorsten) 5,6 2 994,3 164,7 

Ångsotning (till utblåsn. tank) 3,2 2 994,3  95,8 

Kont. utblåsning (till utblåsn. tank) 17,2 610,4 103,8 

Läckage turbin 1,5 2 872,7 43,1 

Avdragaånga matarvattentank 1 2 745,9 27,5 

Ånga till L1/L2 5,2 2 759,5 140,7 

Övrigt läckage via utblåsn. tank 67,4 1 731,1 1154,6 

Summa 101,1  1 730,2 

 

Genom att ta hänsyn till hur stor andel flödena är av det totala flödet som lämnar 

vattenkretsen så kunde ett medelvärde på entalpin för de lämnande flödena beräknas till 

1 730,2 kJ/kg. 

Entalpi vid T=11°C: 46,21 kJ/kg (9) 

Beräknad entalpi för lämnande läckageflöden=1 730,2 kJ/kg 

Massflödet skrevs om till 

 ̇  
                     

             
           

Effekten beräknades enligt 

 ̇   ̇               (            )                               

Genom division med mängd framställt processvatten per timme kunde energi per ton 

fastställas till 468 kWh/ton. Kostnaden för att värma 1 ton spädvatten i detta 

värmningssteg blev då 
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Detta är ett viktat medelvärde för kostnaden för utgående flöden, kostnaden för värmning 

av specifika kända flöden har beräknats var för sig. 

Övrigt spill 

Medelvärdet på övrigt spill beräknades genom att subtrahera de hittills noterade 

spillflödena från mängden vatten som åtgår i vattenbehandlingsprocessen.  

             (           )                         

Dygnsmedelvärdet på övrigt spill gav en vattenkostnad på 

             

              
                        

En del av detta övriga spill tas ut från spädvattentankarna och går till vakuumpumparna 

samt provtagningen. Manuellt uppmätt flöde från pumparna var 8,6 ton/dygn. 

Sammanlagt med flödet till provtagningen har det totala flödet uppskattats, i samråd med 

personal på anläggningen, till 10 ton/dygn (16). Men med vetskap om flödet till 

vakuumpumpar och provtagning så fanns det fortfarande ett spillflöde på 29,8 ton/dygn. 

Då beräkningarna har baserats på dygnsmedelvärdet för 285 dygn så kan detta värde 

mycket väl påverkas av någon enstaka åtgärd i processen. Till exempel så görs en 

inspektion av spädvattentankar 1 gång/år, där omkring 200 ton leds till avlopp. Det åtgår 

även en stor mängd vatten vid byte av blandbäddsmassa. En tredje möjlig orsak till det 

höga värdet på övrigt spill är att vatten tas från spädtank till kondensorer vid uppstart 

m.m. (16)  

Detta övriga spill har tagits hänsyn till i beräkningarna i de olika behandlingsstegen 

beroende på när vattnet lämnat kretsen.  

Kylvattenpumpar 

Sjövatten används för att kyla de heta flödena från utblåsningstankarna. Själva kylvattnet 

kostar inte företaget något då det är sjövatten som pumpas upp till anläggningen för att 

kyla utgående processvattenflöde. Men för att förflytta detta kylvatten från Storsjön till 

kraftvärmeverket krävs det pumparbete i två pumpar och för att beräkna pumparbetet 

behövdes kännedom om flödenas storlek. Flödena finns inte loggade i systemet, därför 

fanns ingen flödesdata att tillgå. Kylvattnet regleras dock med hjälp av en ventil och 

ventilsignalen för kylvattnet vid de två utblåsningstankarna finns loggade. 

Kylvattenflödet har mätts manuellt vid olika ventilsignaler med hjälp av en 

ultraljudsmätare som mäter flödet. Rörets tjockled och rördiameter och vilken typ av 

flöde som ska mätas registrerades manuellt i mätaren. Mätaren har sedan en sändare och 

en mottagare i vardera änden vilka ultraljudssignalen går emellan och mätaren kan då 

beräkna flödets hastighet beroende på hur fort signalen färdas mellan de två positionerna. 

Ventilerna har reglerats från 0-100 % och var tionde procentenhet har kylvattenflödet 

uppmätts med hjälp av flödesmätaren. Utifrån detta har en kurva för kylvattenflödet till 

varje utblåsningstank gjorts, för utblåsningstank vid panna se Figur 1.  
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Figur 1. Kylvattenflödet till utblåsningstanken vid pannan som funktion av ventilöppningen.  

Kurvorna beskriver kylvattenflödet som funktion av ventilsignalen. Figur 2 visar 

kylvattenflödet till utblåsningstanken vid turbinen. 

 

Figur 2. Kylvattenflödet till utblåsningstanken vid turbinen som funktion av ventilöppningen. 

Utifrån de uppmätta värden samt data över ventilsignalen (6) under de studerade dygnen 

kunde sedan dygnsvärden på kylvattenförbrukningen beräknas i Excel genom 

interpolering mellan mätvärdena. Ett sammanslaget dygnsmedelvärde för kylvattnet in till 

de båda utblåsningstankarna kunde sedan fastställas till 239,9 ton/dygn.  

När kylvattenflödet var känt kunde sedan pumparbetet beräknas. Sjövattnet pumpas först 

till anläggningens brandvattenbassäng, vilken ligger ca 25 meter över inloppet från sjön. 

Här krävs också ytterligare en tryckökning på 3 bar för att vattnet ska komma fram till 

anläggningen (12). Vatten är en inkompressibel vätska och pumparbetet antogs vara 
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adiabatiskt. Strömningsförluster försummades och uppfordringshöjden beräknades med 

hjälp av Bernoulli’s ekvation (23): 

 

  
 

  

  
       [1] 

Där   H=Uppfordringshöjd [m] 

c=Vätskans hastighet [m/s] 

g=Gravitationskonstant [9,82 m/s
2
]  

P=Statiska trycket [N/m
2
] 

ρ= Vattnets densitet [1000 kg/m
3
]  

h=Höjd [m] 

Två punkter i en strömningslinje, med olika höjd över en horisontell referensnivå, 

uttrycktes då som 

  
  

 
  
 

  
      

  
  

 
  
 

  
    

Med antagandet att vätskans hastighet är oförändrad från punkt 1 till punkt 2, kunde 

utrycket skrivas om och H beräknas till 

  
     
  

 (     )  
(             )     

                    
 (    )         

Med vetskap om att volymflödet  ̇=239,9 ton/dygn motsvarar 2,8 kg/s beräknades 

pumpeffekten som krävs varje dygn för att pumpa upp vattnet till anläggningen enligt 

  
  

 
 

 ̇  

 
 

              

    
          [2] 

Där P=Effekt [W] 

  =Nyttig effekt [W] 

 =Pumpverkningsgrad 

 ̇ =Massflöde [kg/s] 

Efter att vattnet har pumpats till anläggningens brandvattenbassäng, som befinner sig vid 

atmosfärstryck, ska vattnet pumpas ytterligare ca två meter i vertikal riktning innan det 

når utblåsningstankarna. Här ökas trycket från 1 bar till 6 bar. På samma sätt som ovan 

har denna pumpeffekt beräknats till 1 719 W/dygn. Totalt för de två pumparna var 

effekten ca 3,2 kW/dygn, vilket motsvarar 76,8 kWh/dygn. Med ett elpris på 0,443 

kr/kWh blev kostnaden för kylvattenflödet 34 kr/dygn. 

När anläggningen fylls på med i snitt 101,1 ton/dygn är det ett kylflöde på i snitt 239,9 

ton/dygn som krävs för att kyla flöden som lämnar vattenkretsen. Detta kan därför ses 

som en kostnad som belastar kostnaden för processvattenpåfyllningen.  
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Bilaga 2: Kostnad vid respektive vattenförbrukare 
 

 

Figur 1. Årlig kostnad för processvattenläckage vid respektive förbrukare. 

 

Figur 2. Månadskostnad för läckage som lämnar vattenkretsen vid kontinuerlig utblåsning. 
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Figur 3. Månadskostnad för läckage som lämnar vattenkretsen vid ångsotning, dels via skorsten och dels via 

utblåsningstank. 

 

Figur 4. Månadskostnad för vatten som leds från vattenkretsen till pannorna Lugnvik 1 och 2. 
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Bilaga 4: Alternativ A - Att kyla med fjärrvärmeretur samt två 

parallella värmeväxlare 
Första steget i detta alternativ innebär att läckageflödet kyls med hjälp av 

fjärrvärmereturen, översiktsbild finns i rapporten på sid. 27. Att kyla med 

fjärrvärmereturen är dock inte enbart positivt under alla driftförhållanden. Den extra 

värmen som skickas ut på fjärrvärmenätet påverkar nämligen elproduktionen när pannan 

endast går på dellast. Under dessa driftförhållanden kommer alltså den extra värmen till 

fjärrvärmenätet göra att fjärrvärmekondensorerna behöver en lägre effekt och detta i sin 

tur gör att turbinen producerar mindre el. Så i denna lösning har hänsyn tagits till att 

elproduktionen minskar när kondensorerna levererar mindre än 80 MW värme. En 

minskad elproduktion innebär mindre intäkter från såld el och elcertifikat men även 

minskad bränsleanvändning. När fjärrvärmekondensorerna levererar mer än 80 MW, 

fullast, kan denna energi i läckageflödena ersätta eventuellt spetsbränsle som består av 

biobränsle och olja, utan att påverka elproduktionen. För att beräkna vunnen spetsvärme 

och förlorad elproduktion så beräknades först priset för spetsbränslet för värmeproduktion 

utifrån Jämtkrafts data (6), biobränslepriset 220 kr/MWh och oljepriset 1000 kr/MWh 

(12). Av totala bränsleanvändningen under 2011 stod olja för 0,65 % av totala lasten 604 

518 MWh. Oljeanvändningen var alltså 3938 MWh och spetslasten under 2011 var 88 

591 MWh. Av spetslasten var då andelen olja 

    

      
               

Resterande spetsbränsle bestod av biobränsle. Spetskostnaden kunde då beräknas till 

                                                

Vid fullast har besparingen beräknats enligt 

                               [1] 

Där  Spetspris=Kostnaden för spetsbränsle under 2011 [255 kr/MWh] 

E=Energi som kan tillvaratas genom fjärrvärmenätet [28,8 MWh/dygn] 

Energin har beräknats med ekvation 2 

 ̇   ̇         [2] 

Där  ̇=Effekt [kW] 

 ̇=Massflöde [kg/s] 

 h=Entalpiförändring [kJ/kg] 

Vid dellast har besparingen beräknats enligt 

                               (    (                                   )) [3] 

Där  α=Producerad el i förhållande till mängden producerad värme 

Bränslepris=Kostnaden för bränsle, schablonbelopp 2011 [220 kr/MWh] 

Elpris=Årsmedelvärde för elpriset under 2011 [433 kr/MWh] 
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Elcertifikatpris=Årsmedelvärde för elcertifikat under 2011 [227,6 

kr/MWh] 

Årsmedelvärde på elcertifikatpriset som beräknades till 227,6 kr/MWh har baserats på 

data från Svenska Kraftnät (24). 

I steg 1 har en beräkning genomförts med sikte på att uppnå ungefär samma temperatur 

på vattnet som värms i läckagekondensorn som årsmedelvärdet av 

framledningstemperaturen, 87,8°C (6). Om denna kondensor antas vara ideal och detta 

kriterium uppnås kan läckagekondensatet antas ha ungefär samma temperatur ut från 

läckagekondensorn som framledningstemperaturen. Här kan temperaturen som ångan 

kondenseras vid regleras beroende på önskad framledningstemperatur. Till exempel om 

framledningstemperaturen är 95°C så kan ett reglersystem styra så att fjärrvärmeflödet 

som går genom läckagekondensorn också har en temperatur på 95°C ut ur kondensorn. 

Beroende på önskad framledningstemperatur kan en vakuumpump behövas för att skapa 

ett undertryck. Energin som överförs från läckageflödet till fjärrvärmeledningen har 

beräknats med ekvation 2 och följande data: 

Grädigkeit=2°C 

hläckageflöde=1558 kJ/kg 

Tkondensat=89,8°C  hkondensat=376,20 kJ/kg (9) 

 ̇läckageflöde=87,8 ton/dygn=1,02 kg/s 

  ̇steg1=1200 kW 

Detta resulterar i en energi på 

        ̇                               

Under år 2011 med 285 driftdagar kan ca 8,2 GWh tillvaratas i steg 1. 

Massflödet som krävs på fjärrvärmeledningen för att läckageflödet ska kunna kylas till 

89,8°C har beräknats med ekvation 2 och följande data 

 ̇steg1=1200 kW 

Tårsmedel fjvretur=43,8°C  hårsmedel fjvretur=183,33 kJ/kg (9) 

Tårsmedel fjvframledning=87,8°C  hårsmedel fjvframledning=367,79 kJ/kg (9) 

Massflödet beräknades till 6,5 kg/s. Enligt Jämtkrafts egna data är det totala massflödet 

på fjärrvärmereturen i snitt 342 kg/s varje dygn (6), så flödet som skulle ledas till den 

tänkta kondensorn i detta alternativ skulle alltså vara nästan 2 % av fjärrvärmeflödet. Att 

endast 2 % av fjärrvärmeflödet behöver användas till att kyla läckageflödet är positivt då 

det inte är önskvärt att använda ett allt för stort flöde genom denna kondensor. Det skulle 

påverka rökgaskondenseringen och andra värmningssteg negativt då detta flöde inte 

kommer passera dessa.  

Utifrån teori ovan har vunnen spetsvärme och förlorad elproduktion beräknats beroende 

på driftförhållandena. Trots att viss elproduktion uteblir vid dellast och dygnsbesparingen 

då ibland inte är positiv kan detta steg ändå redovisa ett positivt resultat totalt sett under 

2011. Under året kunde en besparing på 690 000 kr göras under steg 1, se Figur 1 för 
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månadsvis besparing. Samma beräkningar gjordes utan elcertifikatsintäkt för data från år 

2011 och beräkningarna visade en besparing på 1,3 Mkr. 

 

Figur 1. Månadsvis förtjänst under 2011, med respektive utan elcertifikatsintäkt, om steg 1 tillämpas. 

I detta exampel har råvatten till L1/L2 använts som kylflöde till en av de parallella 

värmeväxlarna. Råvattendata in till L1/L2 finns inte loggat under de 285 studerade 

dygnen, den enda data som fanns att tillgå var hela årsförbrukningen som läses av 

manuellt varje år. Förbrukningen under 365 dygn under 2011 resulterade i ett 

dygnsmedelvärde på 14,1 ton råvatten. Detta medelvärde har ändock använts i 

beräkningen då det var den enda informationen som fanns om inkommande råvatten till 

L1/L2. Det är ett intermittent flöde men antogs vara kontinuerligt för att räkna ut om 

läckageflödets energi är stor nog att värma inkommande råvatten. Viss del av detta 

inkommande råvattnet leds ut i avlopp vid regenerering i avhärdningen men detta flöde är 

relativt litet och antogs därför kunna försummas. Inkommande råvatten styrs av nivån i 

expansionskärlet efter matarvattentanken, se figur 2. Nivån i expansionskärlet styrs i sin 

tur av vattennivån i fjärrvärmenätets ackumulatortank Arctura som är beroende av 

fjärrvärmenätets vattenmängd. Vissa dagar krävs ingen påfyllning alls och andra dagar 

fylls stora mängder upp. Vid eventuell annan åtgärd än parallella värmeväxlare bör ett 

reglersystem användas för att reglera påfyllningen av vatten till ett jämnt flöde för att 

värmeväxling ska vara möjligt. Vid applicering av alternativ A, d.v.s. parallella 

värmeväxlare, kan läckageflödet ledas till den växlare där det momentant kan användas.  
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Figur 2. Bild över hur vattnet fylls på i fjärrvärmenätet. Bild: Emilia Svedberg. 

Då påfyllningen av fjärrvärmevatten sker 365 dygn om året så beräknades ett nytt 

ångflöde till L1/L2, detta p.g.a. att tidigare mätningar av ånga till L1/L2 från 

kraftvärmeverket endast omfattade 285 dagar. Vattnet i matarvattentanken värms idag av 

ånga från kraftvärmeverket, samt ånga från pannorna L1 eller L2 beroende på 

driftsituation. När kraftvärmeverket körs och L1/L2 inte är i drift så värms vattnet av ånga 

från kraftvärmeverket. När panna L2 är i drift så värms vattnet av ånga från panna L2, 

och när L1 är i drift så tas ånga därifrån för uppvärmning av vattnet. Om några av 

pannorna körs samtidigt så tas ånga från panna L1. För att räkna ut hur vilken entalpi som 

ångflödet som går till matarvattentanken från de olika pannorna har så togs ett medeltryck 

på ångan fram från befintlig data (6). Medeltrycket beror på när pannorna har vart i drift 

och från vilken panna ångflödet då kommit ifrån. Medeltrycket beräknades till 5,2 bar och 

entalpin till 2 750,41 kJ/kg. Det nya ångflödet kunde sedan beräknas genom en mass- och 

energibalans över matarvattentanken, se figur 3. 
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Figur 3. Energibalans över matarvattentanken vid värmepannorna L1/L2. Bild: Emilia Svedberg. 

Massbalans (9): 

 ̇   ̇   ̇    [4] 

Energibalans (9): 

 ̇     ̇     ̇      [5] 

Där   ̇=Massflöde [kg/s] 

h=Entalpi [kJ/kg] 

Från ekvation 4 och 5 kunde  ̇  beräknas till 3 ton/dygn.  

Att installera en värmeväxlare innan matarvattentanken för att värma råvattnet skulle 

innebära en högre temperatur på inkommande vatten till matarvattentanken. När 

temperaturen på vattnet in till matarvattentanken vid L1/L2 ökar kommer ångflödet från 

kraftvärmeverket att minska vilket betyder att ett högre råvattenflöde krävs. Hur mycket 

råvattenflödet kan komma att ökas kunde beräknas genom en energibalans över 

matarvattentanken före respektive efter åtgärd. Med en värmeväxlare innan 

matarvattentanken kan det antas att råvattnet kan värmas till max 87,8°C med hänsyn till 

Grädigkeit=2 och vetskap om att temperaturen på det kondenserade läckageflödet är 

89,8°C in till växlaren om rörförluster försummas. För att erhålla hur stort ångflöde som 

leds till matarvattentanken om råvattnet har värmts till 87,8°C i en växlare innan 

matarvattentanken så utfördes en ny energibalans. Ångans massflöde visade sig då vara 

0,011 kg/s=1 ton/dygn. Från samma energibalans kunde också råvattenförbrukningen 

beräknas till 0,187 kg/s=16,1 ton/dygn. Detta innebar en ökning med 
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Beräkningarna visade att råvattenförbrukningen kommer att öka med drygt 14 % om en 

växlare installeras före matarvattentanken. I fortsatta beräkningar gällande detta alternativ 

har därför råvattenförbrukningen 16,1 ton/dygn använts för att tillgodose 

fjärrvärmevattenbehovet då värmeväxlaren kommer att minska ångflödet från 

kraftvärmeverket.  

Efter vattenbehandlingen, där det finns två spädvattentankar, kallas vattnet för spädvatten. 

Idag finns det en värmeväxlare efter spädvattentankarna som tillvaratar viss del av 

värmen i flödet från det kontinuerliga utblåsningskärlet. Men denna växlare är bristande 

då den jobbar med höga temperaturer och varierande temperaturspann. Det är heller inte 

klart om växlaren har varit i drift under de studerade dygnen. Då denna växlare ibland 

läcker processvatten och ibland inte ens är i drift vore det positivt att hitta en lösning på 

denna bristande värmeväxling. Ett alternativ är att leda flödet från den kontinuerliga 

utblåsningen direkt till läckageflödena utan att använda växlaren och på så sätt få en 

högre entalpi på inkommande läckageflöden till kondensorn i föregående alternativ. Alla 

beräkningar har gjorts med antagandet att den befintliga värmeväxlaren inte har varit i 

drift under 2011 vilket gör att beräkningarna visar vilken potential läckageflödena har om 

flödet från kontinuerliga utblåsningen får ansluta till läckageflödena utan att värmeväxlas 

mot spädvattnet. När det totala läckaget då har gått genom den föreslagna kondensorn i 

föregående steg kan läckageflödena sedan värma spädvattnet genom värmeväxling. Om 

detta kan ske i den befintliga växlaren med goda resultat eller om en ny värmeväxlare 

krävs är en fråga som får utredas vid fortsatt arbete.  

Med antagandet om kontinuerliga flöden har beräkningar utförts med uppdelningen att 

ungefär 1/6 av läckageflödet leds till värmning av råvattnet in till L1/L2 och 5/6 leds till 

värmning av spädvattnet. Beräkningarna vid steg 2 har utförts med följande data och 

ekvation 2 

G=2°C 

Tläckageflöde in=89,8°C  hläckageflöde in=376,2 kJ/kg (9) 

Tläckageflöde ut=7,9°C  hläckageflöde ut=33,20 kJ/kg (9) 

 ̇läckageflöde=0,17 kg/s 

  ̇steg2=58 kW 

Temperaturen som kan uppnås på råvattnet beräknades då på samma sätt med 

 ̇steg2=58 kW 

Tråvatten in=5,9°C  hråvatten in=24,80 kJ/kg (9) 

 ̇årsmedel råvatten=0,19 kg/s 

 

 hråvatten ut=336,6 kJ/kg  Tspädvatten ut=80,4°C (9) 

På samma sätt har beräkningarna vid steg 3 utförts. Beräkningar har visat att 

råvattentemperaturen kan höjas till 80,4°C och spädvattentemperaturen till 66,9°C. Dessa 

beräkningar baseras på medelvärden på flöden och temperaturer och representerar därför 

ett medelvärdesfall.  
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Kontrollberäkningar har även genomförts med hänsyn till att råvattenflödet in till L1/L2 i 

verkligenheten är intermittent, detta för att kontrollera att läckageflödet har potential att 

värma råvattnet under påfyllning. Reglerventiler innan växlarna skulle kunna göra det 

möjligt att leda allt läckageflöde till värmeväxlare 2 när det behövs. Råvattnet fylls på 

efter nivån i ackumulatortanken Arctura. Detta gör att flödet är väldigt varierande, från 

nära 0 ton under vissa dygn upp till drygt 70 ton under andra dygn. En manuell mätning 

har gjorts under en uppfyllning av tanken och detta resulterade i ett massflöde på 0,82 

kg/s vid uppfyllning. Om läckageflödet regleras så att råvattnet värms under en sådan 

uppfyllning skulle det med ett massflöde på 0,82 kg/s på råvattensidan och det totala 

massflödet på 1,02 kg/s på läckagesidan resultera i att potentialen finns att värma 

råvattnet upp till referenstermperaturen 87,8°C då läckageflödets utloppstemperatur antas 

vara 7,9°C. Om hela läckageflödet leds till växlare 2 betyder det att växlare 1 inte är i 

drift under dessa timmar som råvattnet till L1/L2 fylls upp. Detta skulle dock inte utgöra 

några problem för spädvattnet då det inte är beroende av värmeväxlingen. Spädvattnet 

leds efter värmeväxlaren till matarvattentanken och att växlaren inte är i drift skulle bara 

betyda att det krävs mer ånga från turbinen för att värma vattnet i matarvattentanken. 

Denna värmningsånga från turbinen används redan idag och med detta alternativ skulle 

ångan reduceras betydligt under största delen av dygnet.  

Besparingen vid steg 2 och 3 beräknades med bränslekostnaden och vetskap om hur stor 

energimängd som tillvaratas i steget. Alternativ A kan ge en total besparing på upp till 

1 182 000 kr/år, se tabell 1. Med hjälp av Jämtkrafts investeringskalkyl har 

investeringskostnaden beräknats till maximalt 7 900 000 kr och pay-off tiden till 9 år. 

Beräknad besparing utan elcertifikatsintäkter blev 1 792 000 kr/år.  

Tabell 1. Redogörelse för effekt, energi och förtjänst för de olika stegen som alternativ A innefattar. 

Steg Effekt [kW] Energi [MWh/år] Förtjänst [kr/år] 

1. Fjärrvärme 1200 8 215 690 000 

2. Råvatten 58 397 87 000 

3. Spädvatten 269 1 838 405 000 

Totalt 1 527 10 450 1 182 000 
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Bilaga 5: Alternativ B – Att kyla med fjärrvärmeretur samt två 

värmeväxlare i serie 
Rent teoretiskt innebär det första steget samma lösning som i steg 1 i alternativ A. Att 

kondensera läckageflödet med hjälp av fjärrvärmereturen betyder samma effektuttag, 

samma temperaturökning på fjärrvärmeledningen och samma besparing som i alternativ 

A. För beräkningar på kondensorn (steg 1) se Bilaga 4: Alternativ A - Att kyla med 

fjärrvärmeretur samt två parallella värmeväxlare. Översiktsbild finns i rapporten på sid. 

28. 

I steg 2 antogs ingående temperatur på spädvattnet vara 16°C. Detta för att råvattnet redan 

har värmts något och att temperaturen på vattnet in till vattenbehandlingen inte bör 

överstiga 15°C enligt personal (16). Samt att temperaturökningen på vattnet genom 

vattenbehandlingen kunde approximeras till 1°C (16). Temperaturen på utgående 

spädvatten kunde sedan beräknas med hjälp av ekvation 1 (9) 

 ̇   ̇        [1] 

Där  ̇=Effekt [kW] 

 ̇=Massflöde [kg/s] 

 h=Entalpiförändring [kJ/kg] 

Samt följande data 

G=2°C 

Tläckageflöde in=89,8°C  hläckageflöde in=376,2 kJ/kg (9) 

Tläckageflöde ut=18°C  hläckageflöde ut=75,54 kJ/kg (9) 

 ̇årsmedel läckageflöde=87,8 ton/dygn=1,02 kg/s 

  ̇steg2=306 kW 

Temperaturen som kan uppnås på spädvattnet beräknades då på samma sätt med 

 ̇steg2=306 kW 

Tspädvatten in=16°C  hspädvatten in=67,17 kJ/kg (9) 

 ̇årsmedel spädvatten=1,17 kg/s 

 

 hspädvatten ut=328,3 kJ/kg  Tspädvatten ut=78,4°C (9) 

Spädvattnet kan alltså värmas till drygt 78°C av läckageflödet. 

Med Grädigkeit=2°C kan utgående temperatur på läckageflödet antas vara 18°C vilket 

betyder att detta är temperaturen på inkommande läckageflöde till växlaren i steg 3. I steg 

3 värms råvattnet som ska ledas in till vattenbehandlingen i kraftvärmeverket.  

Tläckageflöde in=18°C  hläckageflöde in=75,54 kJ/kg  

Tläckageflöde ut=7,9°C  hläckageflöde ut=33,20 kJ/kg 

 ̇årsmedel läckageflöde=87,8 ton/dygn=1,02 kg/s 

  ̇steg3=43 kW enligt ekvation 1 
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Temperaturen som kan uppnås på råvattnet beräknades då på samma sätt med 

 ̇steg3=43 kW 

Tårsmedel råvatten in=5,9°C  hårsmedel råvatten in=24,80 kJ/kg 

 ̇årsmedel råvatten=2,23 kg/s (6) 

 hråvatten ut=44,1 kJ/kg  Tråvatten ut=10,5°C 

Temperaturen på råvattnet efter växlaren beror på hur stort effektuttag som skett i steg 2 

och detta kan regleras så att önskvärd temperatur på råvatten uppnås. Enligt personalen är 

en temperatur på ungefär 10-11°C på råvattnet in till vattenbehandlingen att föredra (16).   

Beräkningar i föregående avsnitt visar en besparing på 690 000 kr/år för steg 1. 

Besparingen vid steg 2 beräknades med bränslekostnaden och vetskap om hur stor 

energimängd som tillvaratas i steget. Vid värmning av råvattnet i steg 3 beräknades 

besparingen på samma sätt. Här fanns det dock ytterligare några små parametrar att 

beakta. Råvattnet värms idag av fjärrvärmereturen och det är positivt att returledningen 

kyls ytterligare av råvattnet. Mer el kan då produceras, men elproduktionen beror också 

på lasten. Då råvattnet bara värms några grader så antogs elproduktionsbortfall kunna 

försummas då läckageflödet används istället för fjärrvärmereturen.  

Tabell 1. Årlig förtjänst för de olika stegen i alternativ B. 

Steg Effekt [kW] Energi [MWh/år] Förtjänst [kr/år] 

1.Fjärrvärme 1200 8 215 690 000 

2.Spädvatten 306 2 090 460 000 

3.Råvatten 43 294 65 000 

Totalt 1 1 549 10 599 1 215 000 

 

Besparingen som företaget kan göra vid vidtagen åtgärd är 1 215 000 kr/år. Den 

maximala investeringskostnaden som kan göras utan förlust är 8,2 Mkr, enligt Jämtkrafts 

investeringskalkyl. Pay-off tiden är då 9 år.  
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Bilaga 6: Alternativ C – Att kyla med fjärrvärmeretur och sedan 

leda flödet in på fjärrvärmenätet 
Av tidigare beräkningar var det känt att en besparing på 465 000 kr/år kunde göras för 

första steget av den kombinerade lösningen, bild finns i rapporten på sid. 30. Att sedan 

leda läckageflödet in på fjärrvärmenätet betyder samma fördelar och nackdelar som de 

som redovisats i avsnitt 5.1. Om läckageflödet leds in på fjärrvärmenätet så kommer 

råvattnet in till matarvattentanken vid L1/L2 som är ansluten till fjärrvärmesystemet att 

minska. Det krävs alltså ingen avhärdning för detta flöde, vilket innebär en reducerad 

kostnad. Vattenpåfyllningen i fjärrvärmenätet kunde antas vara 16,1 ton/dygn p.g.a. ökad 

temperatur på inkommande flöde, endast en liten del av läckageflödet från 

kraftvärmeverket kan alltså användas i fjärrvärmenätet. Om dessa 16,1 ton/dygn leds in 

på fjärrvärmenätet och ersätter de 14,1 ton/dygn med kallt råvatten som i dagsläget fylls 

på, kan besparingen för reducerad vatten- och avhärdningskostnad beräknas enligt 

(                                                   )               

       (         )                     [1] 

Att leda läckageflödet direkt in på fjärrvärmenätet betyder att elproduktionen påverkas 

vid dellast, så besparingen i detta steg beräknades på samma sätt som besparingen vid 

kondensorn.  

Vid fullast har besparingen beräknats enligt 

                             [2] 

Där  Spetspris=Kostnaden för spetsbränsle under 2011 [255 kr/MWh] 

E=Energi som kan tillvaratas på fjärrvärmenätet [29,7 MWh/dygn] 

Energin har beräknats med ekvation 3 

 ̇   ̇         [3] 

Där  ̇=Effekt [kW] 

 ̇=Massflöde [kg/s] 

 h=Entalpiförändring [kJ/kg] 

Vid dellast har besparingen beräknats med hjälp av 

                 

              (    (                                   )) [4] 

Där  α=producerad el i förhållande till mängden producerad värme 

Bränslepris=Kostnaden för bränsle, schablonbelopp 2011 [220 kr/MWh] 

Elpris=Årsmedelvärde för elpriset under 2011 [433 kr/MWh] 

Elcertifikatpris=Årsmedelvärde för elcertifikat under 2011 [227,6 

kr/MWh] 

Temperaturen ut ur kondensorn antogs vara 89,8°C vilket är 2°C högre än årsmedelvärdet 

på framledningen. Energin som kan tillvaratas beräknades från läckageflödets entalpi och 

ner till entalpin vid årsmedeltemeperaturen för returledningen, 43,8°C. Läckageflödet 
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som kan tillvaratas är 16,1 ton/dygn, resterande läckageflöde antas i detta fall kylas och 

ledas ut i avlopp. Det är dock möjligt att nyttja resterande läckageflöde genom annan 

åtgärd. Besparingen kunde beräknas till 726 000 kr/år med elcertifikat och 1 358 000 

kr/år utan elcertifikat om läckageflödet kyls i en kondensor och sedan leds in på 

fjärrvärmenätet. En investeringskostnad på 4,9 Mkr kan göras för alternativet då 

elcertifikatsintäkterna är inräknade, då fås en pay-off tid på 9 år. Total månadsvis 

besparing för alternativet, inkluderat reducerad vatten- och avhärdningskostnad, visas i 

Figur 1. 

 

Figur 1. Besparing vid åtgärd, med respektive utan elcertifikatsintäkt. 
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Bilaga 7: Övrigt alternativ - Att kyla med fjärrvärmeretur, råvatten 

till L1/L2 och råvatten kvv 
Detta är en alternativ lösning till alternativ B. Alternativen har samma grunduppställning 

men kylflödena är olika. Även i detta åtgärdsalternativ är första steget att kondensera 

läckageflödet med hjälp av fjärrvärmereturen. Steg 2 innebär att råvattnet som leds in till 

matarvattentanken vid pannorna L1/L2 värms, se Figur 1. I tredje steget värms råvattnet 

till kraftvärmeverket.  

 

Figur 1. Skiss över alternativ tre och de olika stegen som inkluderas. Bild: Emilia Svedberg. 

I detta steg kunde råvattnet till L1/L2 värmas till max 87,8°C. Med kända data kunde 

läckageflödets utloppsentalpi vid steg 2 beräknas med hjälp av ekvation 1 

 ̇   ̇        [1] 
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Där  ̇=Effekt [kW] 

 ̇=Massflöde [kg/s] 

 h=Entalpiförändring [kJ/kg] 

varifrån utloppstemperaturen fastställdes till 74,9°C. 

Läckageflödet kunde sedan kylas ytterligare med hjälp av råvattnet som leds in till 

vattenbehandlingen i kraftvärmeverket. Råvattnets årsmedeltemperatur är 5,9°C och 

råvattnet får max ha en temperatur på 15°C ut från växlaren p.g.a. att 

vattenreningsutrustningen kräver relativt kallt vatten. Läckageflödet hade en inkommande 

temperatur på 74,9°C och utloppstemperaturen kunde beräknas med hjälp av ekvation 1. 

Att värma råvattnet i steg 3 krävde en effekt på 85 kW och läckageflödet hade då en 

utloppstemperatur på 55°C. Läckageflödet skulle ledas till utblåsningstank efter dessa 

växlingssteg och möjligheten att kyla läckageflödet på samma sätt som görs idag kan 

finnas. Kylvatten krävs alltså för att kyla läckageflödet från 55°C till under 40°C innan 

det spolas ut i avlopp.  

Med detta åtgärdsalternativ kunde besparingen beräknas till totalt 914 000 kr, besparing 

för de olika stegen redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Besparing om detta åtgärdsalternativ appliceras i anläggningen.  

Steg Effekt [kW] Energi [MWh/år] Förtjänst [kr/år] 

1.Fjärrvärme 1200 8 215 690 000 

2.Råvatten L1/L2 64 437 96 000 

3.Råvatten kvv 85 582 128 000 

Totalt 1 349 9 234 914 000 

 

6,1 Mkr kan investeras innan alternativet innebär ett förlustresultat. Pay-off tiden är då 9 

år. En besparing på upp till 1 524 000 kr kan göras när anläggningen ej längre får 

elcertifikatsintäkter. 
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Bilaga 8: Övrigt alternativ – Att kyla med fjärrvärmeretur, 

förbränningsluft och råvatten kvv 
Även detta är en alternativ lösning till alternativ B. Alternativen har samma 

grunduppställning men kylflödena är olika. Detta alternativ innebär att läckageflödet kyls 

med hjälp av fjärrvärmereturen, förbränningsluften och till sist med råvattnet som fylls på 

i vattenbehandlingen. Figur 1 visar de tre stegen som detta åtgärdsalternativ omfattar. 

 

Figur 1. De tre stegen som åtgärdsalternativet innefattar. Bild: Emilia Svedberg. 

Efter att fjärrvärmereturen har kondenserat det heta läckageflödet kan förbränningsluften 

kyla flödet ytterligare. Förbränningsluften värms i dagsläget med vatten från 

matarvattentanken, vattnet cirkulerar tillbaka till tanken när det har värmt luften. När och 

hur mycket luften behöver värmas beror på rökgastemperaturen, ty luftflödets temperatur 

regleras efter den. Förbränningsluften värmeväxlas mot rökgaserna efter den har 

förvärmts av matarvattnet och rökgastemperaturen har ett börvärde på 138°C ut till 

rökgaskondenseringen. I dagsläget förvärms förbränningsluften i snitt från 30,9°C till 

66,5°C enligt temperaturgivarna i anläggningen (6). Men flödesmätaren som mäter 

förbränningsluftens flöde sitter innan värmeväxlaren och det finns ett antal flöden som 
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tillkommer respektive lämnar förbränningsluften mellan de två temperaturgivarna, så 

flödet och temperatur vid värmeväxlaren måste korrigeras för vidare beräkningar. 

Luftflödena är mätta i m
3
n och har räknats om till kg/s genom att densiteten, vid rådande 

temperatur och tryck, har beräknats genom ekvation 1 (25) 

              
        

        
 [1] 

Där  ρ=densitet [kg/m
3
] 

 p=tryck [MPa] 

 T=temperatur [K] 

Innan växlaren leds luft till bränsleinmatningen, årsmedelvärdet 1,16 kg/s har 

subtraherats, se Figur 2. Tre andra flöden lämnar också förbränningsluftflödet innan 

växlaren men dessa har försummats då de används mycket sällan eller aldrig. Mellan 

växlaren och temperaturmätaren som mätt upp årsmedeltemperatur 66,5°C ansluter ett 

högtrycksluftflöde. Detta flöde har ett årsmedelvärde på 1,31 kg/s (6) och en manuellt 

uppmätt temperatur på 78,5°C. Här har en energibalans ställs upp för att beräkna hur 

mycket högtrycksluftflödet påverkar temperaturen på förbränningsluften. Detta för att det 

skulle vara möjligt att beräkna hur stor effekt som flödet värms med i värmeväxlaren, 

d.v.s. till vilken temperatur växlaren värmer förbränningsluften innan högtrycksluften 

ansluter.  

Massbalans (9):  

 ̇   ̇   ̇    [2] 

Energibalans (9): 

 ̇     ̇     ̇      [3] 

Där   ̇=Massflöde [kg/s] 

h=Entalpi [kJ/kg] 
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Figur 2. Bild över förbränningsluften som idag värms av matarvatten och senare blandas med 

högtrycksluft. Den streckade linjen visar energibalansens område. Bild: Emilia Svedberg. 

Temperaturen efter växlaren beräknades till 66,1°C vilket betyder att högtrycksluftflödet 

ökar förbränningslufttemperaturen med 0,4°C. Efter värmeväxlaren har 

förbränningsluften i snitt ett massflöde på 36,36 kg/s.  

Det har undersökts hur mycket luftflödet kan värmas med läckageflödet. I detta steg antas 

luften värmas till den grad som är teoretiskt möjligt efter att viss energi har lämnat 

läckageflödet i värmeväxling mot fjärrvärmenätet. Med hänsyn till skillnaden mellan det 

varma flödets utloppstemperatur och det kalla flödets inloppstemperatur, Grädigkeit, 

antogs läckageflödet ha en temperatur på ca 32,9°C efter den tänkta värmeväxlingen. 

Läckageflödet håller en temperatur på 89,8°C in till värmeväxlaren. 

Tläckageflöde in=89,8°C  hläckageflöde in=376,2 kJ/kg (9) 

Tläckageflöde ut=32,9°C  hläckageflöde ut=137,86 kJ/kg (9) 

 ̇årsmedel läckageflöde=87,8 ton/dygn=1,02 kg/s 

  ̇steg2=243 kW enligt ekvation 4 

 ̇   ̇        [4] 

Temperaturen som kan uppnås på utgående luftflöde kunde då beräknas med följande 

data 

 ̇steg2=243 kW 

Tårsmedel luft in=30,9°C  hårsmedel luft in=304,26 kJ/kg (9) 

 ̇årsmedel luftflöde gm växlare=36,36 kg/s (6) 

 hluft ut=310,9 kJ/kg  T=37,6°C (9) 

Förbränningsluften kan alltså värmas till ca 37,6°C.  



Bilaga 8. Övrigt alternativ - Att kyla med fjärrvärmeretur, förbränningsluft och råvatten kvv 

 

 

Bilaga 8. Sid 4 (4) 

 

Sista steget skulle i detta alternativ vara att värma råvattnet som leds in till 

vattenbehandlingen. I dagsläget värms detta råvatten upp till 11°C med fjärrvärmereturen. 

Denna värmning sker bara vissa dagar, då temperaturen på inkommande vatten är lägre 

än 11°C. Råvattnet kan här värmas upp till max 15°C enligt personalen (16), då 

vattenreningsutrustningen kräver relativt kallt vatten. Därför har beräkningar baserats på 

att råvattnet kan värmas till 15°C innan vattenbehandlingen.  

Medeltemperaturen på råvattnet under alla 285 dygnen var 5,9°C. Med Grädigkeit=2 är 

7,9°C den lägsta temperaturen som är teoretisk möjlig att släppa ut i avlopp. Utifrån 

följande data kunde effekten som råvattenflödet kräver beräknas 

 

Tårsmedel råvatten in=5,9°C  hårsmedel råvatten in=24,80 kJ/kg 

Tmax råvatten ut=15°C  hmax råvatten ut=62,98 kJ/kg 

 ̇årsmedel råvatten=192,6 ton/år=2,23 kg/s (6) 

  ̇steg3=85 kW enligt ekvation 4  

 ̇steg3=85 kW 

Tläckageflöde in=32,9°C  hläckageflöde in=137,86 kJ/kg  

 ̇årsmedel läckageflöde=87,8 ton/dygn=1,02 kg/s 

 hläckageflöde ut=54,38 kJ/kg  Tläckageflöde ut=13°C 

I tabell 1 redovisas effekt, energi och besparing för de tre stegen som alternativet 

inkluderar. 

Tabell 1. De olika stegen för energiåtervinningsalternativ A.   

Steg Effekt [kW] Energi [MWh/år] Förtjänst [kr/år] 

1.Fjärrvärme 1200 8215 690 000 

2.Förbränningsluft 243 1 663 366 000 

3.Råvatten kvv 85 582 128 000 

Totalt 1 528 7 799 1 184 000 

 

En besparing på upp till 1 184 000 kr/år kan göras om detta alternativ tillämpas. 

Jämtkrafts investeringskalkyl har använts för att beräkna hur stor investeringskostnad 

detta alternativ tillåter göras. Den maximala investeringskostnaden blev för detta 

alternativ 8 Mkr. Då fås en pay-offtid på 9 år. Utan elcertifikatsintäkter kan en besparing 

på upp till 1 794 000 göras vid detta alternativ. 


