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ABSTRACT  

This thesis work was initiated because of the EUs new MCP-directive that puts pressure on 

plants for heat and power production with an maximum input effect from 1 to 50 MW. 

Mälarenergi is one of the companies that are going to feel the pressure of this new directive. 

When the directive becomes Swedish law and the new limits are set to be followed, in 2025 or 

2030, the allowed emissions for NOx, SOx and dust will be a lot stricter than they are today. 

This thesis has studied all the 24 different peak-load-boilers that the company has and tried 

to figure out which of these boiler will be having problem with the new directive. Information 

about the different plants has been gathered and summarized, previous measurements 

checked and where more information was needed, own measurements have been conducted. 

The conclusion is that two boiler will not fulfill the demands in regards of dust emissions. 

These results has been checked using own measurements of dust and also analyzing the gas 

using an Fourier transform infrared spectroscopy.  

The costs for improving the dust cleaning has been summarized and it starts at 800 000 SEK 

for a textile filter or even more for an electrofilter. There is a possibility to add Kaolin to the 

fuel at an expense of 45 000kr per year. However this method has never been tried in large 

scale.  

 

Keywords: MCP, MCP-directiv, emissions, dust, power and heat, biofuels, fluegas cleaning, 

measurements, efficiency.  
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SAMMANFATTNING  

EU har beslutat om ett nytt direktiv som innebär hårdare krav för mellanstora 

förbränningsanläggningar. Detta direktiv innebär hårdare utsläppskrav och när dessa nya 

gränser skall efterföljas 2025 eller 2030 är Mälarenergi ett företag som kommer att drabbas. 

Detta arbete har gått ut på att ta reda på vad detta direktiv kommer att få för konsekvenser 

för Mälarenergis 24 stycken spetslastpannor.  

Arbetet har gått ut på att sammanställa befintliga underlag för att kunna besvara frågan om 

vad direktivet kommer att få för inverkan. Direktivet behandlar stoft, NOx och SOx och där 

mätningar tidigare har genomförts har de granskats.  

Utredningen har kunnat visa på att av dessa 24 pannor är det 2 pannor som ej kommer klara 

gränsvärdena för stoft. På dessa två pannor har ytterligare mätningar genomförts och 

resultatet har verifierats. Dessutom genomfördes en gasanalys av ett Fourier transform 

infrared spectroscopy av en panna samt en energibalansberäkning.  

Det finns olika metoder för att minska stoften på dessa pannor men de varierar i pris. 

Exempel på detta är att installera elektrofilter eller slangfilter, men kostnaden uppgår till 

över 800 000kr i investeringskostnader. Ett alternativ är ett additiv som heter Kaolin, där 

undersökningar har visat att till en kostnad av ca 45000 kr per år torde stofthalten kunna 

minskas till under gränsvärdena.  

En energibalansberäkningen har genomförts och visar på att pelletspannan i Kungsör har en 

verkningsgrad på 91% vilket stämmer överrens med vad leverantören anger.  

 

Nyckelord: MCP, MCP-direktivet, emissioner, stoft, kraft och värme, biobränsle, 

rökgasrening, mätningar, stoftmätningar, verkningsgrad.  
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NOMENKLATUR  

Benämning Tecken Enhet 

 

Bränslet fukthalt F vikt-% 

Effekt P, Q W 

Effektivt värmevärde Hi MJ/kg 

Förluster f % av tillförd 

Massa m Kg 

Specifikt värme 𝑪𝒑 KJ/kmol,K 

Temperatur t °C, K 

Total mängd torr gas 𝒈𝒕 mol/kg 

Volym V m3  

 

 

FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 

 MCP  The Medium Combustion Plant Directive – Direktiv antaget av 

Europaparlementet 2015. 

Exsickator Samma som desickator, en sluten glasbehållare innehållande 

torkmedel. Används i detta fall för att kyla ned upphettade 

materiel under torra förhållanden.  

Ntg Normaliserad torr gas. 273,15K, 1,013 hPa och 6 vol-% O2.  

Mg/m3n                Avser milligram per kubikmeter normaliserad torr gas (se ntg).
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1 INLEDNING  

Denna rapport grundar sig i en förfrågan från Mälarenergi, ett företag som ägs av Västerås 

stad och erbjuder tjänster och försäljning inom el, värme, kyla, vatten samt kommunikation. 

Företaget har 659 anställda, huvudsakligen verksamma inom mälardalsregionen 

(Årsredovisning, 2015). Rapporten görs inom ramen för examensarbetet för 

högskoleingenjör inom energiteknik vid Mälardalens högskola i Västerås. 

1.1 Bakgrund 

De senaste 20 åren har ett aktivt arbete pågått för att förbättra luftmiljön i Europa. Ledande i 

detta arbete har varit Europaparlamentet, som vid flera tillfällen publicerat direktiv för att 

förbättra luftmiljön (Naturvårdsverket, 2016).  

2002 beslutade Naturvårdsverket om en föreskrift kring utsläpp från 

förbränningsanläggningar med en tillförd effekt större än 50 MW. Denna föreskrift grundar 

sig på Europaparlamentets direktiv som antogs under 2001 (Naturvårdsverket 2, 2016).  

”Befintliga stora förbränningsanläggningar bidrar väsentligt till utsläpp av svaveldioxid och 

kväveoxider i gemenskapen och det är nödvändigt att minska dessa utsläpp. Det är därför 

nödvändigt att anpassa metoden i förhållande till de olika egenskaper som sektorn för stora 

förbränningsanläggningar uppvisar i medlemsstaterna.” (2001/80/EC, sid 1) 

Men åtgärderna räcker inte. Många medlemsländer lever inte upp till de satta målen och 

World Health Organisation fann att under 2012 omkom runt 7 miljoner personer till följd av 

föroreningar i luften (Vrontisi mfl, 2015). 

2015 antogs ett nytt direktiv av Europaparlamentet för att ytterligare strama åt utsläppen till 

luft. Direktivet fick namnet: ” The Medium Combustion Plant (MCP) Directive” med syftet att 

begränsa utsläppen från anläggningar med en installerad effekt mellan 1 – 50MW. I detta 

direktiv regleras utsläppen av kväveoxider, svaveldioxider och stoft, något som tidigare inte 

varit reglerat (på EU nivå) för dessa typer av anläggningar. De nya gränsvärdena för utsläpp 

kommer att träda i kraft i olika omgångar för olika formar av anläggningar. Som allra senast 

2030 för befintliga anläggningar (MCP-direktivet, 2016) .  

Naturvårdsverket har ännu inte kommit med någon föreskrift kring detta, men efter att det 

görs till svensk lag kommer det innebära kännbara förändringar i kraven på 

energiproducenter i Sverige.  
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Mälarenergi äger och leder produktionen av värme i ett antal förbränningsanläggningar i 

flera fjärrvärmenät och närcentraler runtom i Mälardalen, varav det största nätet är 

Västeråsnätet. De övriga näten i Kungsör, Irsta, Surahammar, Ramnäs och Virsbo värms upp 

av ett antal mindre hetvattenpannor. Utsläppskraven för dessa har framgått i för 

anläggningarna gällande beslut från miljö- och hälsoskyddsförvaltningar för respektive 

kommun, men ett kommande krav kommer att implementeras i svensk lagstiftning genom 

MCP-direktivet (Medium Combustion Plant). Direktivet syftar till att skärpa utsläppskraven 

för SO2, NOx och stoft från anläggningar med en installerad effekt mellan 1 och 50 MW.   

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ge Mälarenergi en klar bild över framtida krav för att kunna 

förbereda eller ändra anläggningarna där så behövs. Uppsatsen ska innefatta en kartläggning 

av befintliga anläggningar och hur väl de efterlever kraven idag. Där mer information krävs 

för att genomföra kartläggningen kommer ett antal praktiska moment vid anläggningarna 

som omfattar emissionsmätningar och undersökningar av prestandan hos 

reningsutrustningar att genomföras. Resultaten redovisas i en rapport som Mälarenergi och 

kommer att använda som underlag för fortsatt arbeten och investeringar för att möta de 

kommande kraven. Uppsatsen ska också innehålla en ekonomisk redogörelse för 

anläggningarna vad gäller periodiska mätningar, ev additiv till bränslen, utökat underhåll 

eller andra moment kopplade till de nya kraven genom direktivet. 

1.3 Frågeställningar/Uppdrag 

 

Primärt uppdrag: 

- Kategorisera de olika anläggningarnas gränsvärden enligt artikel 6 i direktivet 

- Sammanställa kunskapen och utsläppen idag 

- Genomföra mätningar där så behövs 

- Redogöra för aktuell reningsteknik 

- Fastställa var det finns risker att kraven ej kommer uppfyllas 

- Genomföra energibalansberäkningar på pelletspannan i Kungsör 

Sekundärt uppdrag: 

- Rekommendera tekniska lösningar för att möta kraven i samtliga fall 

- Ta fram kostnader för utökad instrumentering 

- Ta fram kostnader för periodiska mätningar. 
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1.4 Avgränsning 

För att detta arbete skall hinnas med inom den givna tiden har ett antal avgränsningar och 

antaganden accepterats av beställaren.  

Information om anläggningarna rörande dess produktion och dess utsläpp tillhandahålls i 

första hand av Mälarenergi. Data kommer till största delen tas från rapporter till 

myndigheten, mätresultat från genomförda periodiska mätningar (officiella dokument) samt 

interna protokoll och avläsningar. I redovisningen kommer endast förbränningsanläggningar 

att tas upp, det vill säga elpannor kommer ej att räknas med.  

Där mer data krävs kommer egna mätningar att genomföras. Mälardalens högskola 

tillhandahåller mätutrustning för att mäta stoftmängden, med förbehåll att detta är gammal 

utrustning som under flera år används till undervisning på högskolan. Innan utrustningen 

används kommer den dock att rengöras och läckagetestas. Mälarenergi tillhandahåller 

mätutrustning för övriga mätningar och säkerställer att den är kalibrerad och fungerar som 

den ska. 

Detta arbete avgränsar sig till att genomföra praktiska mätningar på maximalt tre till fyra 

anläggningar på grund av tidsaspekten och med hänsyn till kvalitet. Avvägningar om vilka 

anläggningar som är i behov av ytterligare mätningar och analyser görs i samråd med den 

externa handledaren på Mälarenergi. 

Mälarenergi kommer, där så är möjligt, tillhandahålla elementaranalyser av det aktuella 

bränslet till de anläggningar där mätningar och ytterligare analyser genomförs.  

Förbränningstekniska beräkningar kommer att genomgöras. Dessa kommer att jämföras, och 

diskuteras gentemot de, inom ramen för arbetet, genomförda mätningarna. I detta arbete 

kommer endast utförliga redovisningar ske av mängden stoft, NOx och SO2. Övriga 

mätvärden som ges i beräkningar och mätningar kommer endast att redovisas. Inga 

teoretiska beräkningar utifrån bränslesammansättning och förbränningsförhållanden av NOx 

kommer att genomföras.  

Vid diskussioner om stoft är partikelstorleken till stor vikt. EU direktivet tar dock inte hänsyn 

till detta och därför kommer utredningen att handla om alla storlekar på stoftet och ej 

särskilja reningsmetoderna.  

Vid diskussion om primära och sekundära reningsmetoder kommer endast relevanta 

metoder beskrivas med avseende på aktuellt bränsle och att det endast är stoft som utgör ett 

problem. Målet är inte att ge en komplett bild av metoder och kostnader utan endast en 

fingervisning.   
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2 METOD 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetet har genomförts samt vilka antaganden som har gjorts 

längs vägen. Syftet med detta avsnitt är att ge underlag för att kunna genomföra studien igen 

och säkerställa dess riktighet.  

2.1 Sammanställning av befintligt underlag 

Nedan beskrivs hur sammanställningen av befintligt underlag har gått till. 

2.1.1 Anläggningar 

I företagets Miljörapporter, som publiceras på malarenergi.se finns information om ett antal 

förbränningsanläggningar som ägs och drivs av Mälarenergi. Här redovisas dock inte 

samtliga anläggningar. Genom att sammanställa den information som finns att tillgå i 

miljörapporterna, interna dokument samt samtal med handledaren på Mälarenergi fås en 

fullgod bild på vilka anläggningar som finns. Här framgår också den högsta möjliga tillförda 

effekten för varje anläggning.  

2.1.2 Fasställande av direktivets innebörd på befintliga anläggningar 

Ur litteraturstudien framgår vilka typer av anläggningar som påverkas av direktivet och vilka 

undantag som finns. Genom att gå igenom tillgängliga produktionsrapporter och data om 

anläggningarnas storlek, produktion under 2015 och utförande kan slutsatser dras kring hur 

direktivet kommer att påverka dessa.  

De anläggningar som inte påverkas av direktivet kommer inte att utredas vidare. Där 

fullständig information inte funnits tillgänglig, för att kunna dra den slutsatsen, kommer 

vidare underlag att samlas in. 

2.1.3 Insamlande av underlag för berörda anläggningar 

Där mer information krävs för att fastställa hur dessa anläggningar kommer att påverkas av 

direktivet kommer i första hand en ytterligare insamling att ske. Det innebär att, där så är 

praktiskt tillämpbart, besöka anläggningarna, ta del av den information som där finns i form 

av märkplåter, leveransrapporter, installationsrapporter och ronderingsprotokoll.  
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2.2 Behov av ytterligare underlag 

Till de anläggningar där den dokumenterade information inte anses tillräcklig för att besvara 

frågeställningarna kommer ytterligare fältstudier att ske.  

2.2.1 Genomförande av mätningar 

Nedan beskrivs hur olika mätningar genomförs och vilka eventuella standarder som används.  

 Stoftmätning 2.2.1.1.

För att genomföra stoftmätningar på plats kommer utrustning för detta att rekvireras från 

Mälardalens högskola. Utrustningen levererades av METLAB Sverige till högkolan och har 

sedan dess används aktivt i undervisningen. Den omfattar en komplett ”STL Combi Dust 

Sampler” och är konstruerad enligt svensk standard SS 028426 baserat på ISO 9096:1992 

(Metlab, 1997). Detta är en gammal standard som inte gäller längre. Utrustningen uppfyller 

(enligt Metlab) de krav som ställs för standarden som efterträtt den gamla, SS-EN 13284-1.  

Mätningarna genomförs utifrån ”Svensk standard SS-EN 13284-1 Utsläpp och utomhusluft – 

Bestämning av låga masskoncentrationer av stoft – Del 1: Manuell gravimetrisk metod” i den 

mån detta är möjligt samt ”Värmeforsks mäthandbok”, senaste utgåvan. Avsteg från 

standarden och handboken kommer att tydligt beskrivas och diskuteras under avsnittet 

”Diskussion” i detta arbete.   

 NOx- och SO2 mätning 2.2.1.2.

För att genomföra mätningar med avseende på NOx och SO2 används av Mälarenergi 

tillhandahållen utrustning.  

Utrustningen är en Gasmet DX4000 FTIR. FTIR står för Fourier Transform Infrared 

Spectroscopy och detekterar komponenterna i gaser genom deras absorption av infraröd 

strålning. Genom att gaserna består av olika atomer får de olika absorptions spektrum som 

kan analyseras (Gasmet FTIR, fritt översatt av författaren, 2016). Gasmet beskriver själva 

tekniken på följande sätt: 

“Infrared gas analyzers detect gases based on the absorption of IR light. IR light, just as 

visible light or radio waves is a type of electromagnetic radiation. The gas molecules absorb 

this radiation when the electromagnetic field of the molecule vibrates at the same frequency 

as the incoming IR radiation. The electric field is conventionally measured by the dipole 

moment, and the absorption signal is stronger for gases with a bigger dipole moment 

change during the radiation.” (Gasmet FTIR, 2016) 

Tillverkaren av mätutrustningen har tagit fram ett referensspektrum för varje komponent 

och sedan kalibrerat mätaren. Vid en mätning jämförs spektrumen med referensen och ger 

tillbaka ett svar i ppm. Utöver detta mäter den O2, temp och tryck på gasen. Provgasen 
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filtreras så att den är fri från stoft och värms sedan upp till 180°C och kan därefter 

normaliseras (till ntg ) om så önskas (Kjell Norrby 2016-05-12).   

2.2.2 Energiberäkningar 

 Fukthalt i bränsle 2.2.2.1.

För att bestämma fukthalten i bränslet kommer torkutrustning i form av torkskåp på 

Mälardalens högskola att användas. Torkningen genomförs utifrån ”Svensk standard SS-EN 

14774-2:2009 Fasta biobränslen – Bestämning av fukthalt – Torkning i ugn – Del 2: Total 

fukthalt – Förenklad metod”. Om avsteg från standarden görs kommer detta att tydligt 

beskrivas och diskuteras under avsnittet ”Diskussion” i detta arbete.  

 Andelen oförbränd i fasta restprodukter 2.2.2.2.

För att bestämma andelen oförbränt i de fasta restprodukterna kommer en muffelugn på 

Mälardalens högskola att användas. Bestämningen genomförs utifrån ”Svensk Standard SS 

18 71 87 Fasta bränslen – Bestämning av halten oförbränt i fasta restprodukter” . Om avsteg 

från standarden görs kommer detta att tydligt beskrivas och diskuteras under avsnittet 

”Diskussion” i detta arbete.   

 Energibalans panna 2.2.2.3.

För att genomföra en energibalans över pannan kommer beräkningar göras utifrån allmänna 

termodynamiska samband och verkningsgradsberäkningar enligt Wester (2013). Prover 

kommer att tas ut på bränslet alldeles i anslutning till inmatningen i pannorna och fasta 

restprodukter kommer samlas upp utanför pannan. Det finns standarder som beskriver hur 

provtagning av dessa materiel skall tas ut, men av praktiska skäl kommer de ej att beaktas.  

2.2.3 Beräkningar av utsläppsvärden 

 Bränsleberäkningar 2.2.3.1.

På de pannor där det kommer vara aktuellt att genomföra beräkningar kommer 

bränsleprover tas ut och skickas till analys på ackrediterat laboratorium. Detta för att 

säkerställa en korrekt elementaranalys och värmevärdesanalys snarare än att ta generella 

erfarenhetsvärden. Egna beräkningar kan dock behöva göras för att omvandla för rätt 

fukthalter. Mälarenergi säkerställer att elementaranalys görs och i de lägen där detta inte är 

möjligt kommer istället erfarenhetsvärden att tas och redovisas för.  



 

 

7 

 

 Rökgasberäkningar 2.2.3.2.

Rökgasberäkningar kommer att behöva göras för att teoretisk framställa utsläppsvärden 

samt jämföra dessa med aktuella mätvärden. I Wester (2013) beskrivs ett fullständigt 

tillvägagångssätt för dessa beräkningar och en beräkningsmall kommer att användas i Excel. 

Beräkningsmallen tas fram utifrån Westers (2013) beräkningssteg.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien syftar till att beskriva problemet med utsläppen, hur de uppstår samt vad 

deras påverkan på miljön är. Därefter kommer MCP direktivet beskrivas kortfattat för att 

läsaren skall få en förståelse för dess innebörd och hur det kommer att påverka Mälarenergi. 

Utifrån det fastslagna direktivet skall mätningar genomföras, i detta avsnitt kommer det att 

beskrivas hur dessa mätningar genomförs och vilka standarder som reglerar förfarandet.  

Olika pannor fungerar på olika sätt och det finns många olika reningsmetoder. För att kunna 

föra en diskussion om reningsmetoderna måste de olika panntyperna kort beskrivas och 

reningsmetoderna gås igenom. Avslutningsvis kommer det att beskrivas hur det går till att 

göra beräkningar med avseende på energibalans, förbränning och rökgaser.  

3.1 MCP-direktivet 

I detta avsnitt kommer MCP direktivet i korthet att beskrivas. Syftet är att utreda hur detta 

direktiv påverkar Mälarenergi. Det skall dock nämnas att detta är ett direktiv antaget av EU 

och kommer bli svensk lag och reglering först när Naturvårdsverket kommer ut med sin 

tolkning av det.  

3.1.1 Tillämpningsområde och undantag 

I direktivet anges följande tillämpningsområde: 

”1. Detta direktiv är tillämpligt på förbränningsanläggningar med en installerad tillförd 

effekt på minst 1 MW men mindre än 50 MW (nedan kallade medelstora 

förbränningsanläggningar), oavsett vilket bränsle de använder.  

2. Detta direktiv är även tillämpligt på en kombination av nya medelstora 

förbränningsanläggningar enligt artikel 4, även en kombination där den 

sammanlagda installerade tillförda effekten är minst 50 MW, såvida inte 

kombinationen utgör en förbränningsanläggning som omfattas av kapitel III i 

direktiv 2010/75/EU.” (MCP-direktivet, L 313/5) 

 

Det framgår alltså att anläggningar med en installerad effekt på mellan 1 – 50 MW omfattas. 

Under punkt två anges en begränsning och en hänvisning till ett annat direktiv, nämligen 

Industriutsläppsdirektivet. Detta handlar dock enbart om nya anläggningar och är därför inte 

aktuellt.  

Det finns dock en skrivelse i Industriutsläppsdirektivet som berör MCP. Där förkunnas att 

alla anläggningar under 15MW skall slås ihop. Om den sammanlada summan överstiger 

50MW gäller ändå MCP direktivet (IUD-direktivet, 2010).  
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Vidare behandlar MCP-direktivet sammanslagningen av olika förbränningsanläggningar till 

en och samma skorsten. För att dessa skall gälla under detta direktiv krävs dock att de är nya 

anläggningar (MCP-direktivet, 2015). Således är det inte aktuellt för denna utredning.  

Det står att finna i direktivet att anläggningar med en drifttid på högst 500 timmar per år 

(medelvärde de senaste 5 åren) får undantas (MCP-direktivet, 2015). 

3.1.2 Gränsvärden för utsläpp, 

Gränsvärden som anges delas upp i anläggningar med en tillförd effekt på upp till och med 5 

MW och anläggningar med en tillförd effekt på över 5 MW. Det är dessutom olika i när detta 

direktiv träder i kraft för de olika kategorierna. Samtliga värden gäller för nominella 

förhållanden: 273,15K, 101,3Kpa och en O2 halt på 6% torr gas(MCP-direktivet, 2015). 

Direktivet omfattar alla former av bränslen, men på de berörda anläggningarna på 

Mälarenergi eldas endast pellets eller EO1 (diesel).  

 

Tabell 1 - Gränsvärden upp till och med 5 MW (MCP-direktivet, 2015) 

Förorenande 
ämne 

Fast biomassa 
[mg/Nm3] 

Andra flytande 
bränslen än gasolja 

[mg/Nm3] 

SO2 200 350 

NOx 650 650 

Stoft 50 50 

 

Tabell 2 - Gränsvärden över 5 MW (MCP-direktivet, 2015) 

Förorenande 
ämne 

Fast biomassa 
[mg/Nm3] 

Andra flytande 
bränslen än gasolja 

[mg/Nm3] 

SO2 200 350 

NOx 650 650 

Stoft 30 30 

 

3.2 Utsläppens uppkomst, hälso- samt miljöpåverkan 

I detta avsnitt kommer förbränningen beskrivas i korthet i förhållande till olika bränslen. 

Vidare utifrån denna kunskap redogörs för hur stoft, NOx och SO2 bildas och vad de har för 

påverkan på omgivningen. Detta för att styrka och vidare förklara bakgrunden till det 

framtagna direktivet.  
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3.2.1 Förbränning och bränslen 

I Nationalencyklopedin beskrivs förbränning: ”exoterm kemisk reaktion där ett brännbart 

ämne (kol, väte, svavel, fosfor etc.) förenar sig med syre till en förbränningsprodukt 

(rökgas).” (Nationalencyklopedin, förbränning). 

Vid all form av förbränning krävs ett bränsle av något slag. Denna förbränning, som sker med 

hjälp av reaktioner med syret i luften, utvecklar värme. Bränslet kan vara i fast, flytande eller 

gasform. Vid användning av flytande bränslen förgasas dropparna i förbränningsprocessen 

och brinner i förångad form. Vid förbränning av fasta bränslen genomgår bränslet ett antal 

olika steg. Först sker en torkning, dvs. där vattenångan avges, därefter avges de flyktiga 

delarna av bränslet, som antänds i gasform. Kvar finns då koks, som brinner med hjälp av 

ytkontakt, och aska (dvs den delen av bränslet som ej brinner) (Wester, 2013).  

Förbränning sker alltid med tillgång till syre. En viss mängd syre finns bundet i bränslet men 

mer syre behöver tillföras. Detta sker vanligen med hjälp av luft. Mängden tillgängligt syre 

styr förbränningsförloppet. Om mängden syre som behövs för fullständig förbränning är 

exakt den mängd som finns tillgänglig, kommer allt syre förbrukar under processen. Detta 

kallas för en stökiometrisk förbränning (Energihandboken.se) . Om det istället finns ett 

överskott av syre efter fullständig förbränning kallas detta för en överstökiometrisk 

förbränning och det syre som finns kvar kan då reagera och skapa nya sammansättningar. 

Motsvarande, vid för låg mängd syre, kallas understökiometrisk.  

Bränslen kan karakteriseras på flera olika sätt. Ett sätt är indelning i fasta, flytande och 

gasformiga, men detta säger inget om vad som kommer att ske under förbränningen. Ett sätt 

att göra detta är istället att se till vad bränslet innehåller, deras sammansättningar. 

Sammansättningen fås från en elementaranalys, där bränslet olika beståndsdelar delas upp 

och synas.  

 I olika bränslen finns olika sammansättningar. Vissa ämnen i bränslet kan ge upphov till 

farliga eller skadliga utsläpp, varför en uppdelning med avseende på innehållet av dessa 

bränslen kan vara aktuellt.  

3.2.2 Stoft 

Stoft, dvs partiklar som följer med rökgaserna (Rapport 4240, 1993) bildas på två olika sätt, 

beroende på om förbränningen kan ses som bra eller dåliga. Bra förbränning innebär en 

stökiometrisk, rätt förbränningstemperatur, rätt luftfaktor och inga extremt höga flöden 

uppstår. Stoftet kommer då ifrån bränslets aska, dvs den del av bränslet som inte kan 

förbrännas under processen. Vid sämre förhållanden kan det även bli kvar oförbrännda 

rester av bränslet, exempelvis sot och koks. Dessa kan föras vidare till rökgaserna genom 

medryckning (Bäfver mfl. 2014) .  

Partiklarna kan utgöras av en rad olika ämnen som alla har olika innebörd för människa och 

miljö. Om stoftet innehåller metaller kan detta tas upp och anrikas i naturen i och med att det 
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inte kommer ingå i kretsloppet utan blir kvar på marken. Detta kan leda till nervsjukdomar 

och skelettskador på människor samt påverka näringsupptaget hos växter (Wester, 2013).  

Det finns dessutom studier som visar på ett samband mellan halten av partiklar i luften och 

antalet dödsfall och sjukhusintagningar. Stoft kan dessutom leda till damning och 

nedsmutsning samt ha en katalyserande effekt på nedbrytningen av byggnader och materiel 

(Gustavsson, 2004).   

3.2.3 NOx 

Vid förbränningen bildas till största delen NO, men den oxiderar snabbt och bildar NO2 

(SMHI.se kväveoxider, 2016). Kväveoxider (NO och NO2, vidare kallat NOx) bildas 

huvudsakligen på tre olika sätt: a) Oxidation av kväve i luften, även kallat termisk NOx, b) 

luftens kväve och syre reagerar i närvaron av kolväten, även kallat prompt NOx samt c) 

bildning utifrån kvävet i bränslet, även kallat bränsle NOx (Bäfver mfl, 2014).  

Termisk NOx uppstår vid förbränningstemperaturer över 1200°C och ökar därefter 

exponentiellt. Det är ovanligt att denna temperatur överstigs vid förbränningen av 

biobränsleeldade anläggningar. Prompt NOx bildas när luftens kväve reagerar med kolvätet i 

bränslet. Denna reaktion sker vid riktigt höga temperaturer, exempelvis i en flamma och 

anses vara försumbar i biobränsleeldade fastbränslepannor i förhållande till termisk NOx 

(Bäfver mfl. 2014). 

Bränsle NOx uppstår utifrån den budna mängden kväve i bränslet. Vid upphettning av 

bränslet avges kvävet som tjära, ammoniak, vätecyanid och cyansyra. Kvävet reagerar då med 

syret och bildar NO. Vid förbränningen av bränslet frigörs NO eller N2. Hur mycket som 

frigörs av de olika föreningarna beror på bränslepartikelns storlek (Bäfver mfl. 2014). 

Kväveoxider bidrar, precis som svaveldioxid, till försurning samt nedbrytningen av 

byggnader och materiel. Men den bidrar också till övergödning samt kan ge hälsoeffekter i 

form av irritation i ögon, näsa och hals och kan leda till lungsjukdomar (Wester, 2013). 

3.2.4 SO2 

Svavlet som finns i bränslet oxiderar vid förbränningen och bildar till största delen (99%) 

svaveldioxid (SO2) samt endast en ytterst liten del (1%) bildar svaveltrioxid (SO3). Beroende 

på bränslesammansättningen (andelen alkaliska metaller) kan en del av svavlet bindas i 

askan (Andersson mfl. 1986). Svaveldioxiden reagerar efter utsläppet med vatten och bildar 

droppar av svavelsyre som faller till marken. Detta leder till försurning av marken och 

påverkar båda ekosystemet och byggnader och materiel (SMHI.se svaveldioxid, 2016).  

Svaveldioxiden kan även påverka människor i form av påverkan på lungfunktionen samt 

luftvägarna. I regel har de bränslen som används i Sverige lågt innehåll av svavel (Wester, 

2013).  
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3.2.5 Utsläpp vid olika bränslen 

Mängden utsläpp vid förbränning beror på tre olika faktorer: val av bränsle, 

förbränningstekniken och reningstekniken. Förbränningstekniken och reningstekniken 

kommer att beskrivas i senare kapitel. Naturvårdsverkets karläggning (2005) visar på 

ungefärliga värden för utsläpp vid förbränningen av vissa bränslen under svenska 

förhållanden.  

Tabell 3 - Utsläpp till luft vid olika bränslen (Naturvårdsverket, 2005) 

Utsläpp Biobränslen EO1 

Stoft [mg/Nm3] 
< 10 MW 
> 10MW 
 

 
50 – 200 

5-30 

 
<20 

- 

Kväveoxider [mg/MJ] 
 

10-110 50-150 

Svavel [mg/MJ] 
 

1-20 10-12 

 

Värdena i tabellen ovan anger dock endast utsläppen i milligram per megajoule. Eftersom 

utsläppsgränsvärdena i MCP-direktivet är angivet i mg/Nm3 krävs en omräkning av detta. 

Naturvårdsverket släppte 1995 en lathund för hur dessa omräkningar kan ske. Tabellen 

nedan skall läsas som att andelen mg/MJ skall multipliceras med den angivna faktorn nedan 

för att erhålla mängden i : 

 

Tabell 4 - Omräkningsfaktorer (Rapport 4438, 1995) 

 Trä [mg/MJ]  [mg/Nm3] EO1 [mg/MJ]  [mg/Nm3] 

NO2 2,95 3,51 

SO2 2,95 3,51 

  

Kombineras dessa två tabeller ges följande värden på utsläppen, angivet som maximalt och 

minimalt utifrån intervallet som tabell 3 anger.  

Tabell 5 - Utsläpp beroende på bränsle 

 Biobränsle   EO1  

 Min 
[mg/Nm3] 

Max 
[mg/Nm3] 

 Min 
[mg/Nm3] 

Max 
[mg/Nm3] 

NOX 29,5 324,5  175,5 526,5 

SO2 2,95 59  35,1 42,12 

 

I enlighet med tabellen ovan noteras att dessa bränslen aldrig torde överskrida 

utsläppsvillkoren för MCP-direktivet under gynnsamma förbränningsförhållanden.  
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3.3 Mätmetoder och standarder 

Detta avsnitt ämnar förklara hur de olika mätningarna borde gå till i de standarder som 

antagits i Sverige och Europa. Kostnaden för att genomföra stoftmätningar redogörs för.  

3.3.1 Oförbränt i restprodukter 

För bestämning av halten oförbränt följs ”Svensk Standard SS 18 71 87 Fasta bränslen – 

Bestämning av halten oförbränt i fasta restprodukter” . Den beskriver en standardiserad 

metod som skall följas. Det finns tre olika omfattade analyser och för detta arbete duger 

glödförlust utmärkt – ”Glödförlust duger oftast mycket väl som driftsanalys för att följa 

variationer i förbränningsbetingelser vid anläggningen” (SS 187187, sid 1). Nedan beskrivs 

denna metod i korthet. 

1. En skål med lock glödgas i 550°C under 15 minuter i en muffelugn 

2. Skålen låts svalna i en exsickator och vägs därefter med 0,1 mg noggrannhet 

3. 1 – 2 g bränsle med kornstorleken <100µm placeras i skålen jämnt 

4. Skålen vägs nu med locket på 

5. Skålen placeras utan lock i ugnen i rumstemp och värms upp till 550°C (+/- 25°C) under ca 60 

minuter. 

6. Håll temperaturen i 60 minuter 

7. Locket placeras på och låts svalna i en exsickator 

8. När skålen svalnat vägs den med locket på 

 

3.3.2 Fukthalt i bränsle 

För bestämning av fukthalten i bränslet följs ”Svensk standard SS-EN 14774-2:2009 Fasta 

biobränslen – Bestämning av fukthalt – Torkning i ugn – Del 2: Total fukthalt – Förenklad 

metod”. Den beskriver en standardiserad metod som skall följas. Nedan beskrivs denna 

metod i korthet. 

1. En behållaren torkas i 105 °C under 1 timme  

2. Behållaren kyls därefter i en exsickator 

3. Den torra behållare vägs med 0,1 g noggrannhet 

4. Bränsle skall vara max 30mm stora bitar och väga minst 300 g 

5. Behållaren med provet torkas i 105°C (+/- 2°C) tills den inte längre sjunker i vikt 

6. Behållaren vägs medan den fortfarande är varm 

7. Behållaren som bränslet fraktades i töms och mäts tom 

8. Behållaren torkas öppen i rumstemperatur för att sedan vägas torr 
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Fukthalten bestäms därefter enligt följande uträkning: 

Formel 1- Bestämning av fukthalt 

𝑀𝑎𝑟 =
(𝑚2 − 𝑚3) + 𝑚4

(𝑚2 − 𝑚1) + 𝑚4
∗ 100 

Där  

𝑚1= vikten av den tomma torkbehållaren [g] 

𝑚2= vikten av torkbehållaren plus bränslet före torkning [g] 

𝑚3= vikten av torkbehållaren plus bränslet efter torkning [g] 

𝑚4= viktskillnaden i behållaren som bränslet transporterades i före och efter torkning [g] 

 

3.3.3 Stoft 

För bestämning av mängden stoft i rökgaserna följs ”Svensk standard SS-EN 13284-1 Utsläpp 

och utomhusluft – Bestämning av låga masskoncentrationer av stoft – Del 1: Manuell 

gravimetrisk metod”. Den beskriver en standardiserad metod som skall följas. Nedan 

beskrivs denna metod i korthet. 

1. Utformningen på kanalen fastställs 

2. Antalet mätställen i kanalen beräknas beroende på utformning area 

3. Hastighetsmätning görs i kanalen för att fastställa gashastigheten 

4. Temperatur och tryckmätning görs i kanalen för att fastställa densitet 

5. Storleken på munstycket till provtagningsonden väljs för att säkerställa isokenetiska 

förhållanden 

6. Den torkade silicagelpåsen vägs före provet med 0,1 g noggrannhet 

7. Uppsamlingskärlet för vatten vägs före provet med 0,1 g noggrannhet 

8. Mätning genomförs under lika lång tid på varje provtagningspunkt. Den totala provtiden får ej 

understiga 30 minuter 

9. Under hela mätningen fasställs att daggpunkten ej understigs och att det är isokenetiska 

förhållanden 

10. Silicagelpåsen vägs efter provet på samma våg 

11. Uppsamlingskärlet vägs efter provet på samma våg 

12. Filtret torkas och vägs 

 

Stofthalten beräknas enligt följande steg: 

Formel 2 - Stofthalt 

𝑐 =
𝑚

𝑉
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Där 

𝑐 = koncentrationen av stoft [mg/m3] 

𝑚 = mängden aska uppsamlat i filtret [mg] 

𝑉 = volymen av provtagen gas [m3] 

3.3.4 Kostnad stoftmätning 

Stoftmätning kan genomföras antingen periodiskt vid behov eller kontinuerligt. Nedan följer 

en sammanställning av kostnaden för periodisk mätning och kontinuerlig mätning. Det skall 

endast ses som en överblick och siffrorna är generella och inte specifika för Mälarenergis fall. 

 Periodisk 3.3.4.1.

En periodisk mätning kräver att det finns mätuttag som kan användas samt kostnader för 

hyra av enbart utrustningen (och utbildning av personalen som skall genomföra mätningen) 

alternativt tillkommer kostnader för hyra av personal, provtagning och analysering.  

Gustavsson mfl (2004) sammanställde 2004 kostnaden för periodisk mätning och fann att 

dessa varierade en del. 16 olika bolag för mätning av stoft med manuell gravimetrisk metod 

undersöktes och kostanden per mätning varierar mellan 6 – 20 kkr exklusive kringkostnader 

för resor och boende. 

 Kontinuerlig 3.3.4.2.

En kontinuerlig stoftmätning innebär ingrepp på befintlig utrustning med 

installationskostnader (i form av utförande av provtagningshål och el- och 

instrumentdragning), underhållskostnader och tid. 

Harnevie mfl (2002) har sammanställt kostanden för ett antal olika mätare för kontinuerlig 

mätning av stofthalten. De varierar i effektivitet men kostaden för inköp av mätutrustning 

(exklusive installationskostnader och övriga omkostnader) . Kostnaden rör sig mellan (2001 

års priser) 27 – 800 kkr. Endast en undersökt mätare kostade mer än 100kkr, utan den 

medtagen i statistiken hamnar 5 olika mätare mellan 27 – 100 kkr.  

3.4 Metoder för minskning av stoft 

I detta avsnitt kommer det att beskrivas hur det går att se till så att det uppstår mindre 

emissioner och hur det går att hindra dem från att komma ut ur anläggningen. Det kommer 

endast beskrivas relevanta metoder vid förbränning av pellets då undersökningen i arbetet 

(nedan) visar att det är pelletspannorna som riskerar att inte klara gränsvärdena. Stoft 
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uppstår primärt via kompositionen i bränslet och sekundärt via kemiska reaktioner efter 

förbränningen (Singh & Shukla, 2014).  

 

3.4.1 Primära metoder 

Primära metoder handlar om att hindra att emissionerna uppstår vid förbränningen och 

sedan följer med rökgaserna. 

 Val av bränsle 3.4.1.1.

Askhalten i bränslet och storleken har inverkan på hur mycket stoft som uppstår. Olika 

bränslen innehåller olika mängder aska. Värmeforsk (Strömberg & Svärd, 2012) har gjort en 

sammanställning på olika askhalter på bränslen och ur denna kan bland annat följande 

nämnas:  

 

Tabell 6 - Askhalt för olika bränslen (Strömberg & Svärd, 2012) 

Bränsle Aska 
Vikt-% TS 

Trä (spån, flis, pulver) 0,4-0,6 

Trä (pellets, briketter) 0,4-0,8 

GROT 1-5 

Returträ 3-16 

Salix 1-5 

 Optimal förbränning 3.4.1.2.

För att minska mängden uppkommet stoft bör en optimal förbränning ske. Om bränslet inte 

brinner ut ordentligt kommer fasta restprodukter att förekomma. Detta kan ske av olika 

orsaker, exempelvis för små eldstäder, för låg förbränningstemperatur och felaktig tillförsel 

av luft till processen. Eldstadens storlek och utformning kan vara svår att ändra efter 

konstruktion men temperatur och tillförsel av luft är lättare (Wester, 2013). Bäfver mfl 

(2014) förklarar vidare begreppet goda förbränningsförhållanden med att temperatur, 

uppehållstid och omblandning skall vara så bra som möjlig.  

Ett annat sätt att minska uppkomsten av stoft är att skapa en stegad förbränning. Detta 

innebär att mindre luft tillförs direkt till förbränningen utan istället tillsätts senare i 

processen. Ju mer syre som finns vid glöden, ju mer stoft uppstår och högre temperatur. 

Genom att minska på lufttillförseln så kan syrehalten minskas och en optimalare förbränning 

ske. Ytterligare en effekt är att mindre primär luft (exempelvis luften underifrån på en roster) 

minskar medryckningen. En annan metod för att sänka förbränningstemperaturen är att 

installera rökgasåterföring (Bäfver mfl, 2014).  
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 Additiv 3.4.1.3.

Olika former av additiv till bränslet används idag för att minska sintring, korrosion och 

bildningen av beläggningar, men kunskapen om additivs inverkan på stoft är begränsad. 

Tanken går dock ut på att ett additiv skulle påverka bränslesammansättningen och 

sedermera asksammansättningen. Genom att använda additiv ökar masskoncentrationen av 

stoft, men detta är främst grova partiklar som kan samlas upp i befintlig reningsutrustning. 

Idag är Kaolin det mest utforskade additivet för detta ändamål. Kaolin är aluminumsilikat 

och verkar genom att binda kalium till mineralet (Bäfver mfl, 2014). 

I en utredning (Torshage, 2015), där kaolin testats att blandas med pellets vid inmatningen 

av en 1,5MW rosterpanna, har additiv visat på givande resultat. Testet gjordes med en 

inmatning på 0,3 – 1 vikt% kaolin i förhållande till inmatat bränsle. Dock visade dessa prov 

att kaolinet endast var effektiv på låg last. För att kaolin ska vara effektiv även vid högre last 

krävs troligen att lufttillförseln till förbränningsutrymmet byggs om samt att 

inmatningssystemet för pellets behöver uppgraderas.  

Även försök med kalksuspension har genomförts med lyckat resultat på andelen slagg som 

bildades. Kaolin å andra sidan bidrar till en ökad slaggmängd vid höga inblandninsgrader 

men reducerar då totalstoftet signifikant. Det torde idag finnas praktiska förutsättningar som 

finns för att i full skala använda kaolin som additiv för minskad stoftmängd (Lindström mfl. 

2006).  

3.4.2 Sekundära metoder 

Sekundära metoder handlar om att avskilja rökgasen innan den släpps ut ur anläggningen. 

Avskiljning av stoft är avhängt av två faktorer, partikelstorleken och reningstekniken. Vissa 

metoder lämpar sig bättre för grövre partiklar och andra för mindre. I denna 

sammanställning kommer inga procentsatser av avskiljning ske. 

 Cykloner 3.4.2.1.

Cykloner är ett cylindriskt rör med en minskande diameter ju längre ned röret går. Principen 

bygger på tröghetskrafter där rökgaserna leds in i en cyklon med hög hastighet och 

utformningen på cyklonen får rökgaserna att börja rotera. Allt eftersom rökgaserna roterar 

drivs de nedåt med en minskad diameter på cyklonen och hastigheten och centrifugalkraften 

ökar. Vid botten av cyklonen vänder gasen och går upp, men då har partiklarna en sådan 

kraft att de inte orkar vända uppåt utan istället faller ned till botten av cyklonen, där den tas 

om hand. På grund av vikten av hög hastighet fungerar cykloner sämre vid lägre laster 

(Wester, 2013).  
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 Multicykloner 3.4.2.2.

Multicykloner är flera cykloner som sitter ihop i en enhet och avskiljer stoften på samma sätt 

som en enskild cyklon. Dock erhålls en högre avskiljningsgrad i och med flera steg. Utsläppet 

från en multicyklon uppgår till ca 100 – 250 mg/m3n men kan gå ned under 100 mg vid 

eldning av homogent bränsle och stabil förbränning. Denna teknik är vanlig för mindre 

anläggningar (Naturvårdsverket, 2005).  

 Spärrfilter/Slangfilter/Textilfilter 3.4.2.3.

Spärrfilter bygger på att rökgaserna silas genom ett filter av passande material, vanligen 

textilfibrer. Ett annat namn är därför textilfilter. Rökgasen låts passera genom upphängda 

strumpor (även kallat slangar, därav namnet slangfilter) med låg hastighet. Partiklarna 

fastnar då på filtret och skapar ett ökad differenstryck över filtret. Detta skapar ett minskat 

flöde igenom samtidigt som att avskiljningsgraden ökar på grund av att ännu färre partiklar 

kommer igen. Den låga hastigheten kräver ett stort antal strumpor som tar stor plats. Filtret 

rengörs kontinuerligt, antingen med hjälp av tryckluft som blåser på filtrena eller via 

mekanisk skakning, så att stoften släpper och faller till botten där de samlas upp. I och med 

att filtrena är av textilt material är temperaturen begränsad till 130 – 250 °C beroende på 

leverantör och tillverkare. Slangarna behöver bytas ut efter 3-5 år och regelbundna 

inspektioner krävs för att kontrollera att inga slangar gått sönder (Wester, 2013). 

Textila spärrfilter är vanligast på anläggningar från 10MW och uppåt där höga miljökrav 

finns men har på senare tid börjat förekomma mer på mindre anläggningar. De kombineras 

ofta med en cyklon så att påfrestningen på filtret minskas (Naturvårdsverket, 2005).  

 Elektrofilter 3.4.2.4.

Elektrofilter bygger på att stoftet i rökgasernas ges en negativ laddning som sedan reagerar 

med positivt laddade utfällningsplåtar. Stoftet fastnar då på dessa plåtar och med hjälp av 

slagverk lossnar partiklarna och faller till botten. Det är inte ovanligt att utsläppet efter ett 

elektrofilter är så lågt som 0,1 – 20 mg/m3n, detta beror dock på dimensioneringen. Ofta 

används, precis som textilfiltret, en cyklon innan elektrofiltret för att minska påfrestningen 

(Naturvårdsverket, 2005). 

Fukthalten på rökgasen och dess temperatur kan påverka avskiljningsgraden. Dessutom 

måste hastigheten vara låg vilket leder till, precis som med spärrfilter, att denna teknik oftast 

tar stor plats (Wester, 2013).  

 Våt rökgasrening 3.4.2.5.

Rökgaserna kan även renas från stoft med hjälp av en skrubber eller rökgaskondensering. I 

båda dessa varianter används vatten för att rena rökgaserna. Den vanligaste varianten av 

skrubber är venturiskrubbern (Naturvårdsverket, 2005). Venturiskrubbern består av två steg 
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där det första steget går ut på att rena rökgasen från föroreningarna och att kyla ned den. 

Detta görs genom rökgasen accelereras i ett impulsutbyte med väska. Det andra steget går ut 

på att avskilja föroreningarna i en kolonn eller droppavskiljare (christianberner.se 2016). En 

rökgaskondensor fungerar också som en skrubber men här tas värme ut ifrån rökgaserna och 

används. Vid rening av rökgaserna med våt metod krävs dock att vattnet tas omhand och 

renas ordentligt innan utsläpp. Ofta kombineras denna metod med ett textilfilter eller ett 

elektrofilter vilket leder till en mycket effektiv rening. Om en multicyklon installeras i 

samband med en våt rening kan nivåer om 30 – 100 mg/m3n uppnås. Det skall dock noteras 

att det vanligaste syftet med kondensering är att utnyttja värmen i rökgaserna snarare än att 

rena dem. I och med att tekniken bidrar till effektuttaget kan den renande funktionen vara en 

bonus. Priset för en rökgaskondensor landar omkring 1 000 – 2 000 kkr/MW installerad 

rökgaskondenseringseffekt (Naturvårdsverket, 2005). 

3.4.3 Kostnader för rökgasrening 

Naturvårdsverket (2005) uppger att installationspriset för multicyklon uppgår till 25 – 100 

kkr/MW panneffekt. 

När det gäller elektrofilter hävdar Naturvårdsverket (2005) att priset varierar kraftigt men 

landar på omkring 250 – 600 kkr/MW panneffekt. Lindau (2002) har sammanställt 

kostnaden för slangfilter för bioeldade anläggningar och kommer fram till en lite annan 

kostnad. Han jämför slangfilter med elektrofilter och konstaterar att slangfiltret har en stor 

fördel i anläggningskostnaden och dessutom billigare driftskostnader. När väl ett slangfilter 

är installerat är den enda rörliga kostanden egentligen utbyte av slangarna. Han kostaterar 

att på små anläggningar är elfilter alltid dyrare än slangfilter.  

 

Figur 1 - Specifik anläggningskostnad (Lindau, 2002) 
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Enligt Ola Svensson (Svensson, 2016-05-24) på Osby Parca har de börjat få frågor om att 

anpassa deras modeller till hårdare utsläppskrav och de har tagit fram ett prisförslag för 

modellen PB2 4 MW. Än så länge har de bara tagit fram offerter på elektrofilter men menar 

att det skulle vara möjligt med slangfilter om pannan eldas med pellets. Enligt honom skulle 

deras koncept minska utsläppet till <20 mg/m3n och för en panna på 4 MW tillförd effekt 

kosta ca 1,2 miljoner kronor i investeringskostad och en årlig kostnad på 25 – 30 kkr. 

Motsvarande för en mindre modell skulle kosta ca 800 kkr och ha ungefär samma årlig 

kostnad.  

Lindström mfl (2006) uppskattar kostnaden för användande av kaolin som additiv till <0,6 

öre/kWh. Dock anges inte hur mycket detta skulle reducera utsläppen till.  

3.5 Pannor 

Samtliga pannor som kommer undersökas under avsnitt 4.3 i detta arbete är av rostermodell 

PB2 levererade av Osby Parca. Modellen kommer nedan att beskrivas i korthet 

3.5.1 Rosterpanna 

En roster är en förbränningsanordning som är placerad i en panna. Dess syfte är att 

transportera bränslet samt låta luft passera underifrån. Den enklaste modellen består av 

järnstavar som placeras med ett visst mellanrum som tillåter luft att komma mellan. Den 

vanligaste metoden är en så kallad snedroster, där rostern skapar en lutning som får bränslet, 

och därefter det utbrända bränslet, att förflytta sig och till sist matas ut som aska(Wester, 

2013). 
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Figur 2 - Osby Parca PB2 (återgiven med tillstånd av Osby Parca AB) 

 I de undersökta anläggningarna på Mälarenergi sitter Osby Parcas modell PB2 som syns 

enligt bilden ovan. Det är samma modell men två olika storlekar. Modellen består av en 

skraproster som förflyttar bränslet allt eftersom. De är utrustade med automatisk och 

kontinuerlig sotning. Avskiljningen sker i två steg, dels leds rökgaserna genom cirkulära rör 

där stoft fastnar på väggarna samt en cyklon efter pannan. Underhållsåtgärder i form av 

rengöring skall endast behövas en gång per år. Pannverkningsgraden är mellan 90 – 94% 

(Osby Parca, 2016).  

3.6 Energibalans 

Genom att göra en energibalansberäkning över pannan kan dess verkningsgrad räknas ut. 

För detta arbete väljs den indirekta metoden för att fastställa verkningsgraden. Samtliga 

beräkningar är tagna från Lars Westers bok Förbrännings- och rökgasreningsteknik (Wester, 

2013).  

Genom att beräkna pannans samtliga förluster kan dess verkningsgrad bestämmas enligt 

följande: 

Formel 3- indirekt verkningsgrad 

𝜂𝑝 =
𝑃𝑛

𝑃𝑡
=

𝑃𝑡 − ∑ 𝑃𝑓

𝑃𝑡
= 1 −

∑ 𝑃𝑓

𝑃𝑡
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Där 

𝑃𝑡 = Tillförd effekt [MW] 

∑ 𝑃𝑓 = summan av förlusterna [MW] 

Förlusterna utgörs av rökgasförluster, strålningsförluster, förluster genom oförbränt i gasfas 

och förluster genom oförbränt i fast rest.  

Formel 4 - verkningsgraden utifrån förluster 

𝜂𝑝 = 1 − ∑ 𝑃𝑓 = 1 − 𝑓𝑟𝑔 − 𝑓𝑠𝑡 − 𝑓𝐶𝑂 − 𝑓𝑓𝑟 

Där 

𝑓𝑟𝑔= Rökgasförluster [% av tillförd effekt] 

𝑓𝑠𝑡= Strålningförluster [% av tillförd effekt] 

𝑓𝑐𝑜= Förluster av oförbränt i gasfas [% av tillförd effekt] 

𝑓𝑓𝑟= Förluster av oförbränt i fast rest [% av tillförd effekt] 

Var och en av dessa kommer redogöras för nedan. 

3.6.1 Rökgasförluster 

Det finns flera olika sätt att bestämma rökgasförlusten, men nedan kommer metoden 

beskrivas enligt den så kallade Siegerts formel (Wester, 2013 sid 144). Detta kommer att ge 

rökgasförlusten i procent. 

Formel 5 - Siegerts formel 

𝑓𝑟𝑔 = 𝑘 ∗
𝑡𝑔 − 25

[𝐶𝑂2]𝑡
 

Där 

[𝐶𝑂2]𝑡 = halten koldioxid i torr gas [%] 

𝑡𝑔 = temperaturen på rökgaserna [°C] 

 

k är en faktor som fås genom följande graf där F är fukthalten på bränslet som tillförs in i 

pannan.  
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Figur 3 - Faktorn k i Siegerts formel (Wester, 2013, sid 144) 

 

3.6.2 Strålningsförluster 

Strålningsläckaget är svårt att fastställa för en specifik anläggning men det finns 

experimentell data att tillgå. Enligt Wester (2013) har följande samband funnits i samband 

med förarbetet inför framtagandet av den tyska DIN1942 standarden för strålnings- och 

ledningsläckage för trä- och torveldade rosterpannor: 

Formel 6 - Strålningsförlust 

𝑄𝑠𝑡 = 0,0315 ∗ 𝑄𝑁
0,7 

Där 

𝑄𝑠𝑡 = strålningsförlust [MW] 

𝑄𝑁 = max nyttig effekt [MW] 

Strålningsförlusten fastställs vid nominell maxlast och anses sedan inte sjunka med minskad 

last. Detta på grund av att pannkroppens temperatur inte varierar så mycket vid dellaster 

(Wester, 2013).  

För att få denna förlust i procent av tillförd effekt krävs en omräkning. Här uppstår en 

svårighet dock då den tillförda effekten inte alltid är känd. Om endast den nyttiggjorda 

effekten är känd måste värdet ittereras fram (Wester, 2013): 
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Formel 7 - Strålningsförlust i procent 

𝑓𝑠𝑡 =
𝑃𝑠𝑡

𝑃𝑡
=

𝑃𝑠𝑡

𝑃𝑛
𝜂𝑝

 

Där  

𝑃𝑠𝑡 = 𝑄𝑠𝑡 = strålningsförlust [MW] 

𝑃𝑛 = verklig/uttagen effekt [MW] 

 

3.6.3 Oförbränt i gasfas 

Förlusten i form av oförbränt i rökgaserna är en mycket lite förlust men kan beräknas 

förenklat genom att anse att den utgörs främst av halten koloxid. Enligt Wester (2013) har 

experiment visat att koloxid är en bra indikator för detta. Beräkningen ger en procentuell 

förlust baserat på följande ekvation: 

Formel 8 - Oförbränt i gasfas 

𝑓𝐶𝑂 =
𝑃𝐶𝑂

𝑃𝑡
=

𝑔𝑡 ∗ [𝐶𝑂]𝑡 ∗ 𝐻𝑖,𝑐𝑜

(𝐻𝑖,𝑏 + 𝑙 ∗ 𝐶𝑝𝑙 ∗ (𝑡𝑙 − 25))
 

Där 

𝑔𝑡 = total mängd torr gas [mol/kg] 

[𝐶𝑂]𝑡 = mängden koloxid i torra rökgaserna [%] 

𝐻𝑖,𝑐𝑜 = effektivt värmevärdet för koloxid [MJ/mol] 

 𝐻𝑖,𝑏 = effektivt värmevärde för bränslet [MJ/kg] 

𝑙 = totala mängden luft [mol/kg] 

𝐶𝑝𝑙 = specifik värmekapacitet för förbränningsluften [MJ/mol, °C] 

𝐻𝑖,𝑐𝑜 antas vara 282,989 kJ/mol (Wester, 2013) 

𝐶𝑝𝑙 = antas vara 29,8 kJ/mol, °C (Wester, 2013) 

I rökgaserna finns även andra gaser, men dessa har funnits vara relevanta för förlusten först 

vid halter av koloxid över 1000 ppm (Wester, 2013).  

För att fastställa den totala mängden torr gas samt totala mängden luft får rökgasberäkningar 

genomföras i enlighet med bilaga 1.  
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3.6.4 Oförbränt i fast rest 

Fast rest anses i detta fall vara allt som matas ut ur pannan efter förbränning. Detta utgörs av 

aska (det materiel som ej förbränns i processen) samt brännbara partiklar. När förlusten 

skall fastställas behövs en del kunskap: askhalten i bränslet, halten brännbart i fasta resten 

samt effektiva värmevärdet på fasta resten, utöver det vi redan vet (Wester, 2013).  

Formel 9 - Oförbränt i fast rest 

𝑓𝑓𝑟 =
𝐴 ∗

[𝑏𝑏]
1 − [𝑏𝑏]

∗ 𝐻𝑖,𝑏𝑏

(𝐻𝑖,𝑏 + 𝑙 ∗ 𝐶𝑝𝑙 ∗ (𝑡𝑙 − 25))
 

Där 

𝐴 = askhalten i bränslet [%] 

[𝑏𝑏] = halten brännbart i den fasta resten [%] 

𝐻𝑖,𝑏𝑏 = effektiva värmevärdet på det brännbara i askan [MJ/kg] 

𝐻𝑖,𝑏𝑏 = antas vara 30 MJ/kg  

Värmevärdet på det brännbara i den fasta resten är antaget som ett medelvärde för 

olika genomföra tester (Wester, 2013). 

3.7 FÖRBRÄNNINGSTEKNISKA BERÄKNINGAR 

I följande beräkningar antas samtliga gaser följa lagarna för ideal gas.  

3.7.1 Omräkning vid olika O2-nivåer 

Standarden för stoftmätning (SS EN 13284-1) anger att omräkning av stofthalten för olika o2 

halter görs genom att multiplicera med faktorn 𝑓𝑐 enligt följande: 

Formel 10 - Omräkning av stoftmängd vid olika O2-halter 

𝑓𝑐 =
21 − 𝑂𝑟,𝑟𝑒𝑓

21 − 𝑂2,𝑚
 

Där 

𝑂2,𝑟𝑒𝑓 = den procent O2 resultatet skall redovisas i [volym-%] 

𝑂2,𝑚 = den uppmätta procenten O2 i rökgaserna [volym-%] 
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3.7.2 Omräkning vid olika fukthalter 

Mätningar på total gas innebär att även fukten tas med. För att normalisera gasen till torra 

förhållanden behöver denna mängd vätska tas i beaktning.  

Formel 11- Omräkning av total och torr gas 

𝑉𝑣𝑔 = 𝑉𝑡𝑔 + 𝑉𝐻2𝑂 

 

Vid en mätning av stoft med manuell gravimetrisk metod kommer vattnet att ges i en massa 

(kg). Beräkning avser volymen vid 1 atm och °C. För att räkna om detta till en volym görs 

följande: 

Formel 12 - Omräkning massa till volym för vatten 

𝑉𝐻2𝑂 =
𝑚𝐻2𝑂

18
∗ 22,4 

 

Om kunskap finns om en volym och fukthalt kan en omräkning av stofthalten för olika 

fukthalter göras på följande sätt: 

Formel 13 - Omräkning olika fukthalter 

𝑉𝑣𝑔 =
𝑉𝑡𝑔

(1 − 𝐹)
 

Där  

𝑉𝑣𝑔= volymen på våt gas [m3] 

𝑉𝑡𝑔= volymen på torr gas [m3] 

F = uppmätt fukthalt [volym-%] 

 

3.7.3 Omräkning vid olika temperaturer 

För att räkna om i olika temperaturförhållanden krävs en överblick av allmänna gaslagen. 

Den ser ut som följer: 

Formel 14 - Allmänna gaslagen 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

Där 

P = tryck [Pa] 

V = volym [m3] 
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n = substansmängd eller moltal [mol] 

R = gaskonstanten [8,3145 J/Mol,K] 

T = temperatur [K] 

I detta fall, när vi skall räkna om mellan två förhållanden på samma gas kommer P, n och R 

vara konstant i båda fallen. Således kan omräkningen göras via: 

Formel 15 - Omräkning av volym med avseende på temperatur 

𝑉2 =
𝑉1 ∗ 𝑇2

𝑇1
 

Där efter divideras stoftmängden (räknat som mg/m3) med den nya volymen för att få den 

nya normaliserade mängden.  
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4 UTREDNING AV AKTUELLA ANLÄGGNINGAR 

Detta avsnitt avser visa på den gjorda utredningen för att kunna besvara frågeställningen om 

hur de olika anläggningarna kommer att klara av de nya utsläppsvillkoren i MCP-direktivet. 

Det redogörs även för en genomförd energibalans på en pelletspanna. 

4.1 Inledning 

Mälarenergi har 11 olika förbränningsanläggningar för spetslastproduktion (som inte är 

placerade inom kraftvärmeverket i Västerås). Dessa anläggningar omfattar totalt 24 pannor 

(där förbränning sker, ytterligare elpannor finns) av varierande storlek från 0,240 – 16,5 

MW. Nedan redogörs för samtliga av dessa pannor.  

Tabell 7 - Samtliga anläggningar 

Anläggning 
 

Pannor 
 

 Tillförd effekt 
[MW] 

Hallstahammar Panna 1  16,5 

Hallstahammar Panna 2  16,5 

Hallstahammar Panna 3  16,5 

Irsta Pelletspanna 1  0,24 

Irsta Pelletspanna 2  0,7 

Irsta Oljepanna  0,52 

Surahammar, Knuthagen Panna 1  5 

Surahammar, Knuthagen Panna 2  5 

Surahammar, Knuthagen Oljepanna 1  6,3 

Surahammar, Nybygget Oljepanna  9,9 

Västsura Pelletspanna  0,59 

Ramnäs Pelletspanna  1,25 

Ramnäs Oljepanna  0,92 

Virsbo Pelletspanna  2,5 

Virsbo Oljepanna  1,9 

Kungsör Oljepanna 1  5,5 

Kungsör Oljepanna 2  5,5 

Kungsör Oljepanna 3  5,5 

Kungsör FBP4  5,8 

Kungsör Oljepanna 5  5,5 

Kungsör Pelletspanna 6  4,5 

Valskog Pelletspanna 1  0,24 

Valskog Pelletspanna 2  0,35 

Valskog Oljepanna  0,24 

 

Som det framgår av litteraturstiden kan samtliga pannor med en effekt på mindre än 1 MW 
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tillförd räknas bort då de inte regleras av MCP-direktivet. Detta gör att antalet pannor kan 

minskas från 24 till 17.  

Tabell 8 - Anläggningar >1 MW 

Anläggning 
 

Pannor 
 

 Tillförd effekt 
[MW] 

Hallstahammar Panna 1  16,5 

Hallstahammar Panna 2  16,5 

Hallstahammar Panna 3  16,5 

Surahammar, Knuthagen Panna 1  5 

Surahammar, Knuthagen Panna 2  5 

Surahammar, Knuthagen Oljepanna 1  6,3 

Surahammar, Nybygget Oljepanna  9,9 

Ramnäs Pelletspanna  1,25 

Virsbo Pelletspanna  2,5 

Virsbo Oljepanna  1,9 

Kungsör Oljepanna 1  5,5 

Kungsör Oljepanna 2  5,5 

Kungsör Oljepanna 3  5,5 

Kungsör FBP4  5,8 

Kungsör Oljepanna 5  5,5 

Kungsör Pelletspanna 6  4,5 

 

Efter denna gallring krävs en undersökning av de andra villkoren som gäller för 

anläggningarna. 

4.2 Befintligt underlag 

Nedan redovisas endast data för de anläggningar som är större än 1 MW tillförd effekt.  

4.2.1 Hallstahammar 

Anläggningen består av 3 oljepannor om vardera 16,5MW. Till varje panna finns ett 

cyklonfilter för rening av stoft. Pannorna eldas med EO1. Sedan 2004 är anläggningen 

sammankopplad med fjärrvärmenätet i Västerås och pannorna körs enbart som spetslast 

(Miljörapport Hallstahammar 2015).  

 Befintlig data 4.2.1.1.

Pannorna i Hallstahammar är inom storleksintervallet för att gälla i direktivet. Men som 

framgick av litteraturstudien finns det ett villkor att anläggningen skall gå mer än 500 



 

 

30 

 

timmar per år. Anläggningen i Hallstahammar noterar ingen drifttid i timmar, men i interna 

redovisningsdokument går följande produktionsdata att finna.  

Tabell 9 - Produktion Hallstahammar 

År Produktion [MWh] 

2015 0 

2014 145 

2013 67 

2012 1549 

2011 0 

 

Detta är dock den totala produktionen för hela verket. Villkoret gäller för varje enskild panna 

och anger att de skall ha en drifttid på mer än 500 timmar (räknat som ett medelvärde de 

senaste fem åren). Det kan dock noteras att den genomsnittliga produktionen på 

anläggningen blir 357,2 MWh (fås genom att addera produktionen per år och dividera med 

antalet år). Minlast för dessa pannor är ca 2,5 MW(Kiiskilä. 2016-04-27), varvid den högsta 

möjliga drifttiden för anläggningen blir 352,2/2,5 ≈ 141 timmar för alla tre pannorna. Det är 

alltså inte intressant att vidare granska denna anläggning då den uppenbarligen ej körs 

tillräckligt mycket.  

4.2.2 Surahammar 

Anläggningen består av totalt 5 pannor, varav 2 fastbränslepannor och 2 oljepannor. 

Fastbränslepannorna är av snedrostertyp om 5,5 respektive 5 MW och har varsin cyklon och 

är kopplade till en gemensam rökgaskondensering. Oljepannan i är på 6 MW och står som 

reserv. På en annan plats står ytterligare en oljepanna på 1,6 MW. Under hösten 2016 

planeras en fjärrvärmeledning tas i drift som sammankopplar fjärrvärmenätet i Surahammar 

med fjärrvärmenätet i Västerås (Miljörapport Surahammar, 2015).  

 Befintlig data 4.2.2.1.

Precis som med Hallstahammar börjar undersökningen i drifttiden. Dessvärre loggas inte 

antalet drifttimmar på denna anläggning heller så den totala produktionen får undersökas. 

Från interna protokoll och redovisningar går följande att finna. Produktionen för 

oljepannorna redovisas totalt för båda pannorna. Statistik från 2011 är inte tillgänglig då 

Mälarenergi inte ägde anläggningen då.  
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Tabell 10 - Produktion Surahammar 

År Panna 1 
[MWh] 

Panna 2 
[MWh] 

Oljepanna 
[MWh] 

Oljepanna, Nybygget 
[MWh] 

2015 21 608 17 243 318 769 

2014 20 967 14 801 259 0 

2013 21 399 17 225 333 0 

2012 21 973 18 182 428 3 

2011 - - - - 

 

Även här blir det intressant att titta till minlasten för att avgöra den högsta möjliga drifttiden 

för dessa anläggningar. I och med att det är flera pannor kommer uträkningen redovisas i 

tabellform nedan. Informationen om minlast är tagen från samtal med chefen för 

anläggningarna (Ahlqvist, 2016-04-29). Genomsnittliga produktionen per år är framräknad 

genom att addera produktionen per panna och dividera med antalet år. Maximala drifttider 

är framräknade genom att dividera genomsnittliga produktionen med max och min last. Alla 

värden är avrundade till heltal.  

Tabell 11 - Drifttidsberäkning Surahammar 

Panna Total 
produktion 

[MWh] 

Genomsnitt 
produktion 
[MWh/år] 

Minlast 
[MW] 

Maximal 
drifttid vid 

tänkt 
minlast 

[h] 

Maximal 
drifttid vid 

maxlast 
[h] 

Villkor 
[h] 

Panna 1 85 947 21487 0,8 26 858 4297 > 500 

Panna 2 67 451 16863 0,8 21 079 3373 > 500 

Oljepannna 1 338 335 1,2 279 53 < 500 

Oljepanna, 
Nybygget 

 
772 

 
193 

 
1,8 

 
107 

 
19 

 
< 500 

 

Som tidigare noterats håller Surahammars fjärrvärmenät att byggas ihop med Västerås 

fjärrvärmenät. Detta medför lite förändringar i vilka pannor som kommer finnas kvar. Enligt 

Ahlqvist (2016-04-29) kommer Panna 2 (ångpannan) att tas ur bruk till hösten 2016. Detta 

innebär att den enda pannan kvar i på denna anläggning som fortfarande är intressant att 

granska är Panna 1. 

4.2.2.1.1. Stoft 

För att granska Panna 1 vidare undersöks de emissionsmätningar som har gjort på pannan de 

senaste åren. Här finns två rapporter, en från 2014 och en från 2015 som mäter 

stoftutsläppen. Dessa prover är dock tagna vid en gemensam mätpunkt efter 

rökgaskondenseringen och i rapporterna anges inte vilken av de två pannorna som är i drift.  
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Rapporterna anger följande: 

2014 6,9 mg/m3 (normaliserad torr gas vid 6% O2) 

2015 7,2 mg/m3 (normaliserad torr gas vid 6% O2) 

I och med att det inte går att avgöra vilken panna som är i drift kan det ej bestämmas från 

vilken panna utsläppen kommer. Med hänvisning till litteraturstudien kan dock slutsatsen 

dras att efter både cyklon och kondensering i form av skrubber torde stoftmängden vara 

väldigt låg och således räknas även denna panna bort. 

4.2.2.1.2. NOx och SO2 

Panna 2 eldas med flis och i enlighet med litteraturstudien kommer utsläppen av NOx och 

SO2 ej att överstiga de gränsvärden som finns i MCP-direktivet.  

4.2.3 Ramnäs 

För anläggningen i Ramnäs författas ingen miljörapport av Mälarenergi likt Hallstahammar 

och Surahammar. Information om denna anläggning är istället hämtad från en mätning som 

genomförts på anläggningen. I Ramnäs finns ett lokalt fjärrvärmenät som inte är ihopkopplat 

till något annat nät som Mälarenergi äger. Där finns en fastbränslepanna på 1,3 MW samt en 

oljepanna som går som reserv (den är dock mindre än 1 MW).  

 Befintlig data 4.2.3.1.

Precis som ovan börjar undersökningen i drifttiden. Dessvärre loggas inte antalet 

drifttimmar på denna anläggning heller så den totala produktionen får undersökas. Från 

interna protokoll och redovisningar går följande att finna. Statistik från 2011 är inte 

tillgänglig då Mälarenergi inte ägde anläggningen då. Då endast fastbränslepannan är 

intressant kommer endast data för denna panna att redogöras för. 

Tabell 12 - Fastbränslepanna produktion Ramnäs 

År Produktion [MWh] 

2015 4223 

2014 4225 

2013 4528 

2012 4540 

2011 - 

 

Det går snabbt att konstatera att denna panna går över 500 timmar per år. Även om panna 

skulle gå på maxlast (1,25MW) hela året, vilket den inte gör då lasten ändras utifrån 

utetemperaturen) skulle den genomsnittliga drifttiden vida överstiga 500 timmar per år.    
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 Stoftmätning 4.2.3.2.

2014 genomförden en stoft mätning på den aktuella pannan. Ingen last har noterats på 

pannan och provet visade på 119 mg/m3 (ntg vid 6 vol-% O2). I och med att kravet kommer 

att sänkas till 50 mg/m3 (ntg) kan denna panna inte anses klara kravet. Mer undersökningar 

krävs.  

 NOx och SO2 4.2.3.3.

Pannan eldas med pellets och i enlighet med litteraturstudien kommer utsläppen av NOx och 

SO2 ej att överstiga de gränsvärden som finns i MCP-direktivet.  

 

4.2.4 Virsbo 

För anläggningen i Virsbo författas ingen miljörapport likt Hallstahammar och Surahammar. 

Information om denna anläggning är istället hämtad från en mätning som genomförts på 

anläggningen. I Virsbo finns ett lokalt fjärrvärmenät som inte är ihopkopplat till resterande 

nät som Mälarenergi äger. Där finns en oljepanna som går som reserv och har en installerad 

effekt på 1,6 MW samt en fastbränslepanna på 2,5 MW.   

 Befintlig data 4.2.4.1.

Vid författandet av detta arbete är pelletspannan tagen ur drift och har ingen fastställd tid för 

när den skall åter tas i drift. Planer finns om att eventuell bygga om pannan men inget är 

ännu bestämt (Ahlqvist, 2016-04-29). Med bakgrund av den framkomna informationen 

kommer ingen vidare beaktning av pelletspannan tas. Således söks driftdata från oljepannan. 

Precis som ovan börjar undersökningen i drifttiden. Dessvärre loggas inte antalet 

drifttimmar på denna anläggning heller så den totala produktionen får undersökas. Från 

interna protokoll och redovisningar går följande att finna. Statistik från 2011 är inte 

tillgänglig då Mälarenergi inte ägde anläggningen då.  

 

Tabell 13 - Oljepanna produktion Virsbo 

År Produktion [MWh] 

2015 55 

2014 34 

2013 151 

2012 64 

2011 - 
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Det framgår tydligt att denna panna endast går som spetslast och ej kommer att överstiga en 

drifttid på 500 timmar per år. 

4.2.5 Kungsör 

Kungsör har ett eget fjärrvärmenät som inte är anslutet med övriga Mälarenergis nät. I 

dagsläget finns där fem förbränningsanläggningar. Fastbränslepannan på 5,8 MW går i första 

hand, den eldas med fasta biobränslen och spetsas därefter av pelletspannan på 4,5MW. Tre 

oljepannor står som reserv. Till fastbränslepannan finns elfilter samt rökgaskondensering En 

av oljepannorna har eldats med tallbecksolja, beslut togs dock 2014 att denna panna skulle 

läggas ned. Pelletspannan byggdes 2013 (Miljörapport Kungsör, 2015). 

 Befintlig data 4.2.5.1.

Precis som ovan börjar undersökningen i drifttiden. Dessvärre loggas inte antalet 

drifttimmar på denna anläggning heller så den totala produktionen får konsulteras. Från 

interna protokoll och redovisningar går följande att finna.  

Tabell 14 - Produktion Kungsör 

År Oljepannor 
 produktion 

[MWh] 

FBP 4  
produktion 

[MWh] 

Pelletspanna 6  
produktion 

[MWh] 

2015 441 30 296 8 266 

2014 150 32 495 6 582 

2013 742 33 145 - 

2012 1 598 35 862 - 

2011 1 575 32 737 - 

 

Även här blir det intressant att titta till minlasten för att avgöra den högsta möjliga drifttiden 

för dessa anläggningar. I och med att det är flera pannor kommer uträkningen redovisas i 

tabellform nedan. Informationen om minlast är tagen från samtal med produktionsansvariga 

för anläggningarna (Karlsson, 2016-05-13). Genomsnittliga produktionen per år är 

framräknad genom att addera produktionen per panna och dividera med antalet år.  

Tabell 15 - Drifttidsberäkning Kungsör 

Panna Total 
produktion 

[MWh] 

Genomsnitt 
produktion 
[MWh/år] 

Minlast 
[MW] 

Maximal 
drifttid vid 

tänkt 
minlast 

[h] 

Maximal 
drifttid vid 

maxlast 
[h] 

Villkor 
[h] 

Oljepannor 4 506 901 1,0 901 164 > 500 

FBP4 164 535 32 907 1,0 32 907 5 674 > 500 

Pelletspanna 
6 

14 848 7 424 0,25 29 696 1650 > 500 
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Detta visar att ingen anläggningsdel går att räkna bort med säkerhet. Enligt 

produktionsansvarig (Karlsson, 2016-05-13) finns det ingen loggad tid på vardera oljepanna, 

dock går oftast panna 5 i första hand då den är nyast samt direktkopplad till fjärrvärmenätet.  

Detta gör det intressant att titta på utsläppen på samtliga dessa pannor då de överstiger 

villkoret om 500 timmar per år.  

 Stoftmätning 4.2.5.2.

2015 genomförde ett ackrediterat organ (Miljömätarna) stoftmätningar i anläggningen. 

Denna mätning gav följande resultat: 

 

Tabell 16 - Stoftmätning Kungsör 2015 

 Oljepanna 1 Oljepanna 2 FBP4 Oljepanna 
5 

Pelletspanna 6 

Mg/m3 ntg vid 6% 
O2 

- - <0,2 - 36,3 

Mg/m3 ntg vid 3% 
O2 

1,5 <0,3 - 1,8 - 

 

Ur tabellen ovan kan avläsas att endast pelletspannan visar på märkvärda mängder stoft. I 

och med att detta endast är en mätning och inga fler mätningar går att presentera kommer 

ytterligare mätningar krävas för att fastställa huruvida den anläggningen kommer att klara 

kraven eller inte. 

 NOx och SO2 4.2.5.3.

Oljepannorna eldas med EO1 och biobränslepannorna eldar träbränslen och i enlighet med 

litteraturstudien kommer utsläppen av NOx och SO2 ej att överstiga de gränsvärden som 

finns i MCP-direktivet. På denna anläggningen gavs dock möjligheter att genomföra 

mätningar med FTIR-instrument, så detta kan verifieras.  

4.3 Anläggningar där mer utredning krävs 

Utifrån ovanstående undersökning kan det kostateras att ytterligare mätningar krävs på två 

anläggningar: 
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Tabell 17 - Anläggningar där mer utredning krävs 

 

 

 

 

I detta avsnitt kommer de kompletterande utredningar som gjorts redogöras för. Resultatet 

av utredningarna kommer redovisas separat i ett annat avsnitt.  

4.3.1 Ramnäs 

I Ramnäs fanns behovet att göra ytterligare mätningar på Pelletspannan med en maximal 

tillförd effekt på 1,25MW.  

 Pannan 4.3.1.1.

Pannan är en Osby Parca PB2 med en maximal tillförd effekt på 1,25 MW. Efter pannan sitter 

en cyklon för stoftavskiljning. Pannan är utrustad med O2 mätning samt tempmätning på 

rökgaserna. 

 Genomförd stoftmätning 4.3.1.2.

Tre stoftmätningar genomfördes vid olika laster. Under provtagningstillfällena varierade 

lasterna beroende på behovet på fjärrvärmenätet.  

Mätning 1 genomfördes på 4 olika mätpunkter i ett horisontellt plan. Vid varje mätpunkt 

skedde provtagningen i 12 minuter och den totala mättiden var 48 minuter. Provet 

påbörjades 08.03 och avslutades 08.51.  

Tabell 18 - Mätning 1 Ramnäs 

Mätning 1   

Tid Effekt  
[kW] 

O2  
[%] 

Rökgastemp 
[°C] 

08.02 300 7,3 85 

08.07 210 7 85 

08.10 175 8,2 86 

08.16 183 8,9 85 

08.20 290 8,5 85 

08.24 277 8,8 85 

08.29 168 7,1 85 

08.34 230 6,1 86 

Anläggning 
 

Pannor 
 

 Tillförd effekt 
[MW] 

Ramnäs Pelletspanna  1,25 

Kungsör Pelletspanna 6  4,5 
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08.39 240 8,5 86 

08.44 282 7,5 86 

08.49 220 7,6 86 

    

Medel 234,1 7,8 85,5 

 

Mätning 2 genomfördes på 4 olika mätpunkter i ett horisontellt plan. Vid varje mätpunkt 

skedde provtagningen i 12 minuter och den totala mättiden var 48 minuter. Provet 

påbörjades 09.30 och avslutades 10.18.  

 

Tabell 19 - Mätning 2 Ramnäs 

Mätning 2   

Tid Effekt  
[kW] 

O2 
[%] 

Rökgastemp 
[°C] 

09.31 110 8,8 85 

09.36 103 8,9 85 

09.41 550 8,5 84 

09.43 123 8,5 84 

09.46 150 9,3 84 

09.48 90 9,2 83 

09.52 73 9 83 

09.57 78 8,9 83 

10.02 99 8,6 83 

10.07 224 9 83 

10.12 96 9,3 83 

10.17 54 7,3 83 

    

Medel 145,8 8,8 83,6 

 

Mätning 3 genomfördes på 4 olika mätpunkter i ett horisontellt plan. Vid varje mätpunkt 

skedde provtagningen i 10 minuter och den totala mättiden var 40 minuter. Provet 

påbörjades 11.11 och avslutades 11.51.  
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Tabell 20 - Mätning 3 i Ramnäs 

Mätning 3   

Tid Effekt  
[kW] 

O2 
[%] 

Rökgastemp 
[°C] 

11.12 46 9,6 82 

11.17 76 9,4 82 

11.22 114 8,8 82 

11.25 82 8,1 82 

11.30 460 9,3 82 

11.33 39 9 82 

11.37 87 9,4 82 

11.40 72 9,2 83 

11.43 62 8,8 83 

11.47 56 8,9 83 

11.50 167 8,2 83 

    

Medel 114,6 9,0 82,4 

 Data från stoftmätning 4.3.1.3.

Nedan presenteras den data som togs fram efter mätningarna. Här redovisas 

viktförändringen i filtret, totala volymen utsugen provgas, viktförändringen på 

fuktuppsamlare samt uträknad medel temperatur i rökgaserna och medel O2. Därefter 

beräknas O2 om till volym och provgasen normaliseras till 6% O2 vid 273,15K torr gas.   

Tabellen redovisas på nästkommande sida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

Tabell 21 - Data från stoftmätning Ramnäs 

RAMNÄS    

 MÄTNING 1 MÄTNING 2 MÄTNING 3 

 234kW 146kW 115kW 

    

Före [g] 84,7909 84,2817 85,3095 

Efter [g] 84,7895 84,2852 85,3337 

diff [g] -0,0014 0,0035 0,0242 

diff [mg] -1,4 3,5 24,2 

    

Gas före 105,819 107,848 110,043 

Gas efter 107,848 110,043 110,423 

Volym [m3] 2,029 2,195 0,38 

    

Silica före 1079,26 1088,45 1110,67 

Silica efter 1087,67 1093,22 1113,14 

diff [g] 8,41 4,77 2,47 

    

Burk före 1169,95 1169,95 1170 

Burk efter 1169,98 1169,97 1170,07 

diff [g] 0,03 0,02 0,07 

    

Temp medel 85,5 83,6 82,4 

O2 medel 7,80 8,80 9,00 

    

Volym H20 [m3] 0,0105 0,0060 0,0032 

Volym torr gas 
[m3] 

2,0185 2,1890 0,3768 

    

Stoft  
[mg/m3 ntg] 

-1,0349* 2,5675* 104,4886 

 

* Orimliga mätvärde, antas vara mätfel (se diskussion).  

4.3.2 Kungsör 

 Pannan 4.3.2.1.

Pannan är en Osby Parca PB2 med en maximal tillförd effekt på 4,5 MW. Efter pannan sitter 

en cyklon för stoftavskiljning. Pannan är utrustad med O2 mätning samt tempmätning på 

rökgaserna och i eldstaden.  
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 Bränsleanalys 4.3.2.2.

Det aktuella bränslet har analyserats av externt laboratorium och dess energiinnehåll och 

sammansättning presenteras i bilaga 1. Denna analys används för att genomföra 

förbränningstekniska beräkningar. Bränslet togs ut när pannan gick på 3,11MW. 

 Genomförd stoftmätning 4.3.2.3.

Två stoftmätningar genomfördes vid olika laster.  

Mätning 1 genomfördes på 4 olika mätpunkter i ett horisontellt plan. Vid varje mätpunkt 

skedde provtagningen i 10 minuter och den totala mättiden var 40 minuter. Provet 

påbörjades 11.00 och avslutades 11.40.  

Tabell 22 - Mätning 1 Kungsör 

Mätning 1   

Tid Effekt  
[kW] 

O2  
[%] 

Rökgastemp 
[°C] 

11.00 1520 5,627 106,4 

11.10 1493 5,104 103,8 

11.20 1492 4,898 101,9 

11.30 1463 4,994 103,8 

11.40 1523 4,89 105,6 

    

Medel 1498,2 5,1 104,3 

 

Mätning 2 genomfördes på 4 olika mätpunkter i ett horisontellt plan. Vid varje mätpunkt 

skedde provtagningen i 10 minuter och den totala mättiden var 40 minuter. Provet 

påbörjades 15.15 och avslutades 15.55.  

Tabell 23 - Mätning 2 i Kungsör 

Mätning 2   

Tid Effekt  
[kW] 

O2  
[%] 

Rökgastemp 
[°C] 

15.15 3203 4,162 135,3 

15.25 3179 4,059 135,3 

15.35 3105 4,162 135,4 

15.45 3103 4,573 135,4 

15.55 3104 4,47 134,5 

    

Medel 3138,8 4,3 135,2 
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 Data från stoftmätning 4.3.2.4.

Nedan presenteras den data som togs fram efter mätningarna. Här redovisas 

viktförändringen i filtret, totala volymen utsugen provgas, viktförändringen på 

fuktuppsamlare samt uträknad medel temperatur i rökgaserna och medel O2. Därefter 

beräknas O2 om till volym och provgasen normaliseras till 6% O2 vid 273,15K torr gas.   

Tabell 24 - Data från stoftmätning i Kungsör 

KUNGSÖR   

 MÄTNING 1 MÄTNING 2 

 1,50MW 3,14MW 

   

Före [g] 86,378 84,5877 

Efter [g] 86,4277 84,712 

diff [g] 0,0497 0,1243 

diff [mg] 49,7 124,3 

   

Gas före 102,885 104,227 

Gas efter 103,809 105,313 

Volym [m3] 0,924 1,086 

   

Silica före 1022,8 1052,1 

Silica efter 1037,5 1065,6 

diff [g] 14,7 13,5 

   

Burk före 1012,7 1075,4 

Burk efter 1027,8 1170,4 

diff [g] 15,1 95 

   

Temp medel 104,3 135,18 

O2 medel 5,12 4,29 

   

Volym H20 [m3] 0,037 0,135 

Volym torr gas 
[m3] 

0,887 0,951 

   

Stoft 
[mg/m3 ntg] 

73,147 175,348 

 

 Genomförd rökgasanalys 4.3.2.5.

När pannan var på stabil last genomfördes två olika mätningar med hjälp av Mälarenergis 

FTIR instrument. Instrumentet ger medelvärden baserat på en minuts mätning. Data från de 
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två olika mätningarna redovisas nedan i diagramform. Data presenteras ursprungligen i 

Excelformat men är sedan omgjord till diagram. Två mätningar gjordes med två olika laster.  

4.3.2.5.1. FTIR mätning 1 

Den första mätningen genomfördes i 13 minuter och under den perioden kontrollerades 

lasten och O2 för pannan två gånger. O2 som visas i tabellen nedan anges i volymsprocent av 

total gas. I diagrammet är det omräknat till torr gas.  

 

Tabell 25 – FTIR mätning 1 

FTIR 1   

Tid Effekt  
[kW] 

O2  
[%] 

Rökgastemp 
[°C] 

12:10 1527 5,104 108,8 

12.15 1533 4,994 107,2 

    

Medel 1530 5,049 108,0 

 

Resultatet av denna mätning presenteras i figur 4. Från detta diagram kan det kostateras att 

värdena för Nox och SO2 är långt under gränsvärdena som sätts upp av MCP-direktivet.  

 

Figur 4 - FTIR mätning 1 
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4.3.2.5.2. FTIR mätning 2 

Den andra mätningen genomfördes i 7 minuter och under den perioden kontrollerades lasten 

och O2 för pannan två gånger. O2 som visas i tabellen nedan anges i volymsprocent av total 

gas. I diagrammet är det omräknat till torr gas.  

Tabell 26- FTIR mätning 2 

FTIR 2    

Tid Effekt 
[kW] 

O2  
[volym-%] 

Rökgastemp 
[°C] 

14:04 3130 4,684 137,2 

14:08 3093 4,89 136 

    

Medel 3111,5 4,787 136,6 

 

Resultatet av denna mätning presenteras i figur 5. Från detta diagram kan det kostateras att 

värdena för Nox och SO2 är långt under gränsvärdena som sätts upp av MCP-direktivet.  

 

 

Figur 5 - FTIR mätning 2 
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4.4 Energibalansberäkning för pelletspannan i Kungsör 

På panna 6 i Kungsör gjordes en utökad undersökning för att beräkna förlusterna på pannan. 

Input till beräkningarna utifrån de prover som tagits redovisas nedan. Samtliga värden är 

hämtade vid stabil drift på 3,11MW.  

4.4.1 Bränslet 

För att fastställa fukthalten i bränslet togs ett pelletsprov ut direkt från inmatningsskruven i 

pannan. Följande gavs vid torkning och vägning: 

Tabell 27 - Fukthalt i bränslet 

 Vikt 
[g] 

  Vikt 
[g] 

Vikten på tom 
transportförpackning 

3,04  Vikten av torkbehållare och bränslet före 
torkning 

110,61 

Vikten på tom 
transportförpackning (torr) 

3,01  Vikten av torkbehållare och bränslet efter 
torkning 

103,42 

Differens 0,03  Differens 7,19 

Fukthalt i vikt-% 6,90    

 

Bränsle togs även ut för att skickas på elementaranalys för att se exakt vad bränslet bestod av 

samt genomföra en värmevärdesanalys. Resultatet från denna mätning presenteras utförligt i 

bilaga 2.  

Från denna analys kunde det konstateras att värmevärdet vid torrt tillstånd vad 18,768 

MJ/kg och att askhalten på torrt bränsle var 0,6 vikt-%.  

4.4.2  Andel oförbränt i fast rest 

Prov togs på den fasta resten från förbränningen. På grund av pannans konstruktion är det 

inte möjligt att avgöra andelen flygaska och andelen bottenaska då allt matas ut på ett och 

samma ställe. Provet togs ut där askan lämnade transportskruven ut ur pannan.  

Två prover gjorde för att säkerställa validitet. Efter glödförlust kunde följande värden 

fastställas: 

Tabell 28 - Sammanställning av glödförlust 

 Vikt [g]  Vikt [g] 

Vikt tom behållare (torr) 31,8513 Vikt tom behållare (torr) 19,8977 

Vikt behållare och aska före ugn 33,4778 Vikt behållare och aska före ugn 21,423 

Vikt behållare och aska efter ugn 33,4502 Vikt behållare och aska efter ugn 21,3978 

Glödförlust 0,0276 Differens 0,0252 

Andel oförbränt i vikt-% 1,70 Andel oförbränt i vikt-% 1,65 
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Med hjälp av den framtagna andelen oförbränt kan förlusten beräknas enligt nedan: 

 

Tabell 29 – Förlust oförbränt i fast fas 

 Enhet  

Askhalten i bränslet [vikt-%] 0,6 

Halten brännbart i fast rest [vikt-%] 0,01675 

Effektiva värmevärdet på det brännbara i askan [MJ/kg] 30 

Effektiva värmevärdet på bränslet [MJ/kg] 18,768 

Totala mängden luft [mol/kg] 296,62 

Specifikt värme för förbränningsluften [MJ/mol, °C] 0,0298 

Temperatur på förbränningsluft [°C] 30 

    

𝑭𝒇𝒓   0,15% 

 

4.4.3 Rökgasförlust 

Rökgasförsluten beräknas med Sigerts formel med hjälp av kunskapen om temperaturen på 

rökgaserna, halten CO2 i torr gas och k faktorn. K faktorn bestäms av val av bränsle, 

fukthalten i bränslet och halten CO2. 

Tabell 30 - Rökgasförlust 

 Enhet  

Fukthalt bränsle [vikt-%] 6,9 

CO2-halt i rökgaser [volym-%] 12,7 

Temperatur rökgas [°C] 136,6 

k-faktor  [-] 0,81 

    

Frg  [%] 7,12% 

 

4.4.4 Oförbränt i gasfas 

I och med mätningen med FTIR kunde halten koldioxid erhållas. Tack vare den, kunskapen 

om rökgastemperaturen, bränslets värmevärde, samt uträknade mängder torr gas och luft 

kan följande uppställning göras. Mängden koldioxid i torr rökgas fås med hjälp av 

omräkningsfaktorn på 0,51 multiplicerat med mg/m3n. 

Tabell 31 - Oförbränt i gasfas 
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4.4.5 Strålningsförlust 

Strålningsförlusten räknas ut med en formel angiven i metoden: 

𝑄𝑠𝑡 = 0,0315 ∗ 𝑄𝑁
0,7 

Där 

𝑄𝑠𝑡 = strålningsförlust [MW] 

𝑄𝑁 = max nyttig effekt [MW] 

Pannans maximala nyttiga effekt är 4,5MW och för att få ut förlusten i procent krävs 

uträkning av pannverkningsgraden. Beräkningar visar att strålningsförlusten uppgår till 

1,82%  

 Enhet Värde 

Total mängd torr gas [mol/kg] 290,94 

Mängden koloxid i torr rökgas [ppm] 20,4 

Effektivt värmevärde för koldioxid [MJ/mol] 0,282989 

Effektivt värmevärde för bränslet  [MJ/kg] 18,764 

Totala mängden luft [mol/kg] 296,62 

Effektiva värmevärdet för 
förbränningsluften 

[MJ/mol, °C] 29,8 

    

Fco   0,01% 
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5 RESULTAT AV UTREDNING 

I detta avsnitt redogörs för resultatet av utredningen som gjorts. De anläggningar som klarar 

kraven, de som inte kommer göra det och resultatet av energibalansutredningen.  

5.1 Anläggningar som inte kommer att påverkas av MCP-

direktivet 

Av 24 pannor som tagits med i denna utredning har 22 funnits klara de kommande 

direktiven. 

Tabell 32 - Anläggningar som bedöms klara kraven 

Anläggning 
 

Pannor 
 

 Tillförd effekt 
[MW] 

Hallstahammar Panna 1  16,5 

Hallstahammar Panna 2  16,5 

Hallstahammar Panna 3  16,5 

Irsta Pelletspanna 1  0,24 

Irsta Pelletspanna 2  0,7 

Irsta Oljepanna  0,52 

Surahammar, Knuthagen Panna 1  5 

Surahammar, Knuthagen Panna 2  5 

Surahammar, Knuthagen Oljepanna 1  6,3 

Surahammar, Nybygget Oljepanna  9,9 

Västsura Pelletspanna  0,59 

Ramnäs Oljepanna  0,92 

Virsbo Pelletspanna  2,5 

Virsbo Oljepanna  1,9 

Kungsör Oljepanna 1  5,5 

Kungsör Oljepanna 2  5,5 

Kungsör Oljepanna 3  5,5 

Kungsör FBP4  5,8 

Kungsör Oljepanna 5  5,5 

Valskog Pelletspanna 1  0,24 

Valskog Pelletspanna 2  0,35 

Valskog Oljepanna  0,24 



 

 

48 

 

5.2 Anläggningar som kommer att påverkas av MCP direktivet 

Följande anläggningar har funnits ej klara gränsvärdet med avseende på stoftutsläppen. I 

tabellen redogörs för ett genomsnitt av samtliga utförda stoftmätningar som upptagits i 

utredning ovan 

Tabell 33 - Anläggningar som bedöms ej klara kraven 

 

 

 

 

Gränsvärdet enligt direktivet är 50 mg/m3n och det är alltså tydligt att dessa två pannor inte 

kommer klara kraven.  

5.3 Energibalans av pelletspannan i Kungsör 

Efter genomförd energibalans kan det kostateras att pannan har en verkningsgrad på 91%. 

Förlusterna är fördelade enligt diagrammet nedan.  

 

Tabell 34- Förluster 

  

Strålningsförlust 1,82% 

Rökgasförlust 7,12% 

Oförbränt i fast rest 0,15% 

Oförbränt i rökgaser 0,01% 

   

Förluster  9,10% 

Verkningsgrad 90,90% 

Anläggning 
 

Pannor 
 

Tillförd effekt 
[MW] 

Stoft 
[mg/m3n] 

Ramnäs Pelletspanna 1,25 112 

Kungsör Pelletspanna 6 4,5 94 
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Figur 6 - Verkningsgrad P6 Kungsör 

 

 

Figur 7 - Förluster P6 Kungsör 
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6 DISKUSSION  

6.1 Diskussion kring slutsatsens riktighet 

6.1.1 Total produktion som kriterier för drifttid 

Under utredningens gång insåg jag snabbt att inga av de mindre anläggningar loggade antal 

drifttimmar. Detta skapade ett bekymmer när ett av villkoren för MCP-direktivet är att 

anläggningen skall köras mer än 500 timmar i genomsnitt under en rullande femårsperiod. 

Egentligen det enda som fanns att tillgå var förbrukningen av bränsle, då detta redovisades 

noggrant uppdelat per bränsle och anläggningen. Mälarenergi har själva gjort beräkningar 

och omräkningar från mängden förbrukat bränsle och producerad effekt och detta har inte 

ifrågasatts av mig inom ramen för detta arbete. Anledningen till det är att pellets och EO1 kan 

sägas vara tämligen homogena bränslen och deras värmevärde torde inte variera i stor grad 

(förutom möjligen avvikelser i fukthalten på pellets). De anläggningar som eldar flis borde 

dock egentligen uppdateras utifrån varje leverans av bränsle eftersom detta kan variera 

ordentligt. Dock visade det sig att de pannor som eldade dessa bränslen redan hade fullgod 

rening av rökgaserna och ingen mer energi lades på detta.  

När jag väl bestämt mig för att acceptera bränsleförbrukningen som källa för att fastställa 

årlig produktion uppstod nästa problem. Hur kunde jag fastställa drifttiden utifrån 

produktionen? Alla pannor har en given maxlast, den definieras oftast av leverantören och 

kan möjligen uppdateras efter praktiska prov. Men det finns också en minlast, dvs den last 

som pannan kan köras under längre tider med gynsamma emissioner. I och med att det inte 

loggas hur mycket pannan kör vilka timmar på året gjordes undersökningen utifrån 

antagandet om att pannan kunde gå på max eller min last. Alla variationer däremellan täcks 

då upp. Genom att dividera producerad energi med max respektive min effekt fås antal 

timmar i drift. Det absolut högsta värdet på drifttiden fås av att anta att pannan gått på 

minlast. Det är inte nödvändigtvis så att pannan har gjort det, men om denna beräkning visar 

att den omöjligt kan ha gått mer än500 timmar finns det inte längre någon relevans att 

undersöka mer. Vad minslasten är kan diskuteras och svårt att vetenskapligt bestämma. 

Värden har i denna utredning tagits från intervjuer av ansvarig driftspersonal som har 

kunskap om att köra pannorna. Det handlar bland annat om hur mycket bränsle som tillförs 

pannan vid minslast. Det får antas att en viss variation kan uppstå, men om en tittar på 

beräkningarna inser en att resultatet ändå är rimligt då de understiger 500 timmar med råge.  
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6.1.2 Genomförda mätningar 

 Stoftmätning 6.1.2.1.

De praktiska mätningarna med avseende på stoft genomfördes med hjälp av utrustning 

tillhandahållen av Mälardalens högskola. Även om utrustningen rengjorde grundligt före 

användning och läckagekontroll (enligt leverantörens rekomendationer) genomfördes innan 

mätning skall det tas i beaktning att denna utrustning är många år gammal och har används 

utan kärlek av studenter vid högskolan. De slangar som användes var gamla och torra och det 

fanns ingen möjlighet att skaffa nya innan mätningarna skulle genomomföras.  

Under mätningen i Ramnäs genomfördes läckagekontroll i början av varje mätning men 

under mätningens gång upptäcktes att slangarna spruckit. Detta syntes i de två första 

mätningarna som visar orimliga värden. Den uppmärksamme torde kanske ha noterat den 

stora gasmängden som sugits genom mätaren men tyvärr drogs inga slutsatser under 

mätningens gång. Den sista mätningen stämmer dock väl överrens med den auktoriserade 

mätningen och efter samråd med extern handledare på Mälarenergi och handledaren på 

högskolan ansågs mätningen vara tillräcklig för att säkerställa resultat.  

Under mätningen i Kungsör kan ett anmärkningsvärt högre resultat noteras än det av den 

auktoriserade firman. När mätningarna gjorde av firman låg dock pannan på stabil last på 2,5 

MW och hade legat där under en längre period. När den första mätningen genomfördes av 

mig hade pannan legat på denna last i 4 timmar innan mätningen gjordes. Den första 

mätningen visar på värden närmare den av auktoriserade firman, vilket kan antas vara en 

följd av detta. Inför den andra mätningen ändrades lasten och pannan gavs 1 timme på sig att 

stabilisera sig efter uppnådd önskad effekt. Jag tolkar detta som att pannan ej uppnått 

optimala driftförhållanden på denna tid. Resultatet är dock ändå relevant då denna panna 

ligger som spetslast och reglerar direkt på fjärrvärmenätet och därför kan antas variera i last.  

O2 halten vid fastställande av stoftmängden varierar med min mätning och deras mätning i 

skorsten i anläggningen i Kungsör. Genom att genomföra olika beräkningar med båda dessa 

värden kunde jag fastställa att det endast gör en förändring på 4% på resultatet vilket ej 

påverkar slutsatsen.  

 FTIR 6.1.2.2.

FTIR mätningen kördes vid två olika placeringar inne i kanalen. De olika tiderna för 

mätvärdena visar när mätaren flyttades. Det noteras dock ingen skillnad på värdena. Mätaren 

lånades av Mälarenergi och var senast kalibrerad 11 månader tidigare. 1 månad efter 

genomförande av denna mätning kalibrerades den igen. Detta kan ha viss inverkan men då 

mätaren används som reservmätning vid kraftvärmeverket i Västerås anses den vara pålitlig. 

Det är intressant att notera vad trenden visar, det går tydligt att se att bädden varierar och jag 

antar att detta är vid inmatning av pellets i pannan. I efterhand noterar jag att det är väldigt 

dumt att mätningarna genomfördes under olika lång tid.  
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6.1.3 Avvikelser från standarder 

Standarden anger att stoftmätningen skall göras med ett visst antal hydrauliska diameteras 

raksträcka innan mättuttaget. I Ramnäs var detta inte möjligt då det endast fanns ett 

provuttag som monterats mindre än 1 meter efter en 90° böj. Dock kan det kostateras att i 

och med att det endast finns detta uttag gjorde även den auktoriserade mätningen på detta 

ställa och deras resultat stämmer med mitt. 

Enligt standarden skall en traversring av mätplanet ske, dvs mätningarna skall genomföras i 

två olika plan med 90° vinkel från varandra. Detta var inte möjligt vare sig i Kungsör eller i 

Ramnäs då endast ett provuttag existerade. Detta är något som även de auktoriserade 

mätarna noterade men genomförde mätningarna ändå.  

Standarderna för torkning av proverna anger att filtrena skall torkas till det att de inte längre 

sjunker i vikt. En förenkling gjordes och bedömningen gjordes att två timmar skulle räcka. 

Likaså anger standarden att silicagelpåsarna skall torkas vid en högre temperatur än vad som 

genomfördes i detta test. Anledningen till det är att leverantören för de använda påsarna 

beskriver att de inte klarar av temperaturer över 160°C.   

6.1.4 Energibalans baserat på den indirekta metoden 

Mina beräkningar är genomföra genom förenklade uträkningar. Strålningsförlusten är inte 

uppmätt utan antagen enligt erfarenhetsvärden och rökgasförlusten är inte uträknad på det 

faktiska innehållet i gasen utan endast med hjälp av en förenklad metod baserad på halten 

kolmonoxid och temperaturen. Det kan dock konstateras att mitt resultat om pannans 

verkningsgrad på 91% ligger inom de värden som leverantören preciserar för pannan vid 

leverans. Således antas denna uträkning vara tillförlitlig.  

6.2 Diskussion kring primära åtgärder av rökgasrening 

6.2.1 Bränslets inverkan 

Det bränsle som används är det som innehåller lägst aska och således är ett byte av bränsle 

inte aktuellt. Vissa variationer kan uppstå i och med olika leveranser, men pellets är ett 

väldigt homogent bränsle.  

6.2.2 Förändring av driftförhållanden 

Vid genomförande av mätningarna noterades att O2 halten i pannan alltid var högre än vad 

börvärdet var inställt på. Detta betyder att luftspjället var helt stängt men ändå kommer det 

in för mycket syre. Anledningen till detta tros primärt vara att det är väldigt mycket syre i 

bränslet och sekundärt att det kan läcka in luft.  
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Det är i teorin intressant att förbättra förbränningen genom att installera stegad förbränning 

eller rökgasåterföring då studier visar att det torde ha en positiv inverkan på 

stoftsemissionerna. Emellertid är detta väldigt dyrt och troligen inte görbart på denna 

modell.  

Det visade sig att mindre last gav mindre stoft. Detta var något jag inte hade väntat mig från 

början då jag trodde att förbränningen var bättre vid högre last. Men efter en genomförd 

litteraturstudie inser jag att detta fenomen är rimligt då högre last innebär högra flöden och 

medryckningen torde då öka.  

6.2.3 Additiv 

Kaolin som additiv förefaller vara en intressant väg att gå. Dock finns det en del frågor som 

inte har utretts. Mälarenergi avser att återlämna askan till naturen, hur skulle kaolin påverka 

denna process? Hur kommer sammansättningen av aska se ut med denna tillsats? Kostanden 

uppges till 0,6 öre/kWh. Pannan6 i Kungsör producerar 7424 MWh per år. Kostanden skulle 

alltså uppgå till 0,006*7424*1000 = 44 544 kr per år. Då har jag inte räknat på 

installationskostnader . Denna siffra kan ses som liten, och bör ses som liten i jämförelse med 

kostnaderna för elektrofilter och slangfilter. 

6.3 Diskussion kring sekundära åtgärder av rökgasrening 

I detta arbete har endast en översikt gjorts på olika kostnader för de olika reningsteknikerna. 

Det visar sig att de skiljer sig åt beroende på vem en frågar, men att Osby Parca har färdiga 

offerter på elektrofilter för 1,2 miljoner för en panna om 4MW torde ses som tillförlitligt. 

Multicykloner är inte intressanta då de inte kan rena rökgaserna ned till önskad nivå. 

Kostnaden för slangfilter uppgår till ca 800 000kr enligt en författare.  

Av de sekundära åtgärdena är slangfilter det billigaste, men denna siffra är en 

sammanställning och borde inte tas bokstavligen.  

Anläggningarna som påverkas av detta är Ramnäs och Kungsör. I Kungsör finns det elfilter 

till en annan panna och en intressant tanke är att dra en ledning från pannan till detta 

befintliga elfilter. Detta är dock problimatiskt då det mellan denna panna och elfiltret är en 

bränsleplan med hantering av bränsle. Således skulle ledningen behöva dras runt och 

installationskostnaderna skulle troligen bli stora.  

När det gäller panna i Ramnäs, som är på 1,25MW torde en intressant lösning vara att 

begränsa den till under 1 MW och såldes klara sig undan kravet i MCP-direktivet. Detta är 

dock en lösning som behöver utredas vidare då det skulle innebära ökade kostnader i och 

med körningen av andra pannor. Inga av de andra pannorna är dock över 1 MW och omfattar 

inte av direktivet. En medveten diskussion bör dock handla om eventuella kommande 
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direktiv för mindre anläggningar samt ansvaret i att köra dyrare eller mindre miljövänliga 

pannor som alternativ.  
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7 SLUTSATSER 

 24 pannor har undersökts 

 Pannorna renas av enbart cykloner eller en kobination av cykloner och elektrofilter och 

rökgaskondensering 

 Av 24 stycken pannor är det två som ej kommer klara de nya direktiven 

 Resultatet anses tillförlitligt 

 Båda pannorna är av märket Osby Parca och rökgaserna renas endast med cyklon 

 Kostnaden för att få pannorna att klara de kommande kraven varierar mellan 45 000 kr per år 

för Kaolin och installationskostnader från 800 000kr för slangfilter och elektrofilter 

 Kaolin tycks vara ett intressant alternativ men mer utredning krävs 

 Verkningsgraden för P6 i Kungsör 91% 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

 Kaolin bör undersökas vidare. Vad har de för inverkan på skogen vid återföring av aska och är 

det en reell lösning för Mälarenergi? 

 Är det möjligt att göra egna byggnationer och utnyttja befintlig rening i Kungsör. Det finns ett 

elektrofilter men kostnaden blir troligen hög för att dra ledningen. 

 Är det möjligt att begränsa pannan i Ramnäs så att de inte längre hamnar inom MCP-

direktivet? Vad blir då konsekvensen för produktionskostnaden och miljön att exempelvis elda 

EO1 istället? 

 Genomförda mätningar av auktoriserat bolag och gjorde i denna uppsats avviker från 

varandra. Eventuellt kan det vara värt att genomföra fler mätningar vid olika lastgrader för att 

säkerställa optimal drift.  
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