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Abstract

A combined Organic Rankine Cycle and heat pump
integrated with a district heating system

Susanne Lind

The demand for district heating is expected to decrease in the future, due to
competition from heat pumps and energy efficiency measures in buildings.
Development of existing district heating systems is therefore necessary for district
heating companies to maintain market shares.  

This Master’s thesis describes and investigates the heat and electricity production and
profitability of a combined Organic Rankine Cycle (ORC) and heat pump that is
integrated with an existing district heating system. The studied district heating system
is utilizing heat from waste incineration. In Sweden waste constitute 20 % of the fuel
mix used in district heating systems, and this share is expected to increase in the
future. The combined ORC and heat pump operates as a steam turbine system during
summer and as a heat pump during winter, with an organic working fluid. Electricity
will be produced during summers and heat will be produced during winters. The
electricity can be sold and the heat will contribute to the district heating system and
accordingly decrease the use of oil. The district heating system of Uppsala is used as a
case study. The calculation of profitability is made with the Pay off-method, to give a
rough estimate. 

The result of the thesis shows that the summer case, when electricity is produced,
generates 1476 MWh of electricity, and the total revenue from both the electricity
and the extra waste fuel will be about 4 MSEK. The winter case, when heat is
produced, generates 12 MW of heat, which implies a saving about 33,7 MSEK. The
investment cost of the further developed ORC together with other fixed costs is
about 30-50 MSEK. The pay off time then becomes 0,8 - 2 years.   
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Sammanfattning 
Då fjärrvärmebehovet väntas avta i framtiden, främst på grund av konkurrens från 
värmepumpar och energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, står 
fjärrvärmebranschen inför en tid där utveckling av fjärrvärmenäten är viktiga för att 
fjärrvärme ska fortsätta ha marknadsandelar i värmebranschen.    
 
Avfall utgör i dagsläget ca 20 % av bränslemixen i svenska fjärrvärmenät, och avfall 
som energikälla förväntas fortsätter att öka. Fjärrvärmebolag får betalt för mottaget 
avfall, vilket medför en extra intäkt vid ökad avfallseldning. Ett problem med 
avfallseldning är lagringsfrågan då avfall produceras jämnt över året men 
fjärrvärmebehovet varierar med lägre behov under sommaren och högre under 
vintern. Lagring av avfall sker på flera sätt, genom exempelvis balning, icke-
kompakterat lager och hårt-kompakterat lager. Nackdelar med lagring är att 
självantändning kan förekomma, metangas kan alstras och avfallet kan få energi – och 
massförluster. Trots incitament om mer avfallsåtervinning, ökar avfallsmängderna då 
de står i relation till ekonomisk tillväxt. Den inhemska tillgången på avfall är lägre än 
efterfrågan idag, och därför importeras avfall från andra länder för att kunna eldas i 
avfallsförbränningsanläggningar i Sverige. 
 
Elmarknaden- och fjärrvärmemarknaden är integrerade med varandra genom 
kraftvärmeverk samt genom att vissa fjärrvärmesystem använder elpannor och 
värmepumpar för att generera värme. I kraftvärmeverk produceras både el och värme 
och kraftvärmeverk står för 10 % av Sveriges elproduktion. Därför är elpriset och 
elmarknadens variationer en viktig aspekt för fjärrvärmebolag. 
 
Examensarbetet beskriver och belyser värme- och elproduktionen samt lönsamheten 
med en kombinerad organisk rankinecykel (ORC) och värmepump integrerat i ett 
befintligt fjärrvärmenät med avfallseldning. Den kombinerade ORC och 
värmepumpen fungerar som en ångkraftsprocess på sommaren och som en 
värmepump på vinter, med ett organiskt arbetsmedium. Det medför att el produceras 
under sommaren och värme produceras under vintern. Elen går att säljas till elnätet 
och värmen säljas till fjärrvärmenätet och på så sätt minska användningen av olja som 
spetslast. Uppsala fjärrvärmesystem används som fallstudie. Lönsamhetsberäkningen 
utfördes med hjälp av Pay off-metoden vilken ger en grov uppskattning.  
 
Resultatet av examensarbetet visar att för sommarfallet då el produceras, genereras 
1476 MWh el (med en revisionsmånad inräknad). De totala intäkterna från både elen 
och det extra avfall som förbränns i systemet beräknas till ca 4 MSEK. Beroende på 
var den kombinerade ORC och värmepumpen placeras i det befintliga 
fjärrvärmenätet, genereras 12 MW respektive 10 MW för vinterfallet. Det på grund av 
att temperaturen på fjärrvärmevattnet är olika varm i nätet där den kombinerade ORC 
och värmepumpen placeras i examensarbetet. De två olika placeringarna medför en 
besparing på ca 33,7 MSEK respektive 26 MSEK. Investeringskostnaden och andra 
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fasta kostnader för den kombinerade ORC med värmepump är ca 30 - 50 MSEK. Det 
medför en Pay off-tid på 0,8 – 2 år för de två placeringarna. 
 
Studien visar att en investering av en vidareutvecklad ORC kan vara lönsam om 
fjärrvärmesystemet har avfall som baslastproduktion och olja som 
spetslastproduktion.  
 
Vidare studier bör göras för att styrka resultatet. Fler fjärrvärmenät med olika 
storlekar och komplexitet bör undersökas. Fler placeringsalternativ bör undersökas för 
en integrering av en kombinerad ORC och värmepump tillsammans med ett 
fjärrvärmenät.    
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Ordlista 
Organisk Rankinecykel (ORC) 
Ett system som fungerar likt en ångkraftscykel men använder ett organiskt medium 
istället för vatten. ORC producerar el från en generator som drivs av en ångturbin. 
 
Kombinerad Organisk Rankinecykel och värmepump 
En cykel som är en kombination av ORC och värmepump. Cykeln kan vända håll och 
har därmed två olika användningsområden. 
 
Värmevärde 
Värmevärdet avser den mängd energi som utvecklas när en viss mängd bränsle 
förbränns. 
 
Framledning 
Den ledningen ut från ett fjärrvärmeverk till kundernas byggnader. 
 
Returledning 
Den ledningen in i ett fjärrvärmeverk från kundernas byggnader.  
 
Baslastproduktion 
Den produktionen som är först i prioriteringsordningen vid ett fjärrvärmeverk och 
som förbränns, oftast, både på sommaren och vintern. 
 
Spetslastproduktion 
Den produktionen som är sist i prioriteringsordningen vid ett fjärrvärmeverk och som 
endast förbränns då fjärrvärmebehovet är högt vid exempelvis väldigt kallt väder. 
 
TS-diagram 
Ett diagram som används inom termodynamik för att vid en cykel/process se 
temperatur- och entropiändringar.   
 
Ph-diagram 
Ett diagram som används inom termodynamik för att vid en cykel/process se tryck- 
och entalpiändringar 
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Nomenklatur 
qtillf   Värmemängd       [J/kg] 
qbortf   Värmemängd       [J/kg] 
w  Värmemängd       [J/kg] 
η   Verkningsgrad 
Qin   Tillförd värmeeffekt      [W]  
Qut   Bortförd värmeeffekt      [W] 
m   Massflöde       [kg/s] 

ha  Entalpi        [kJ/kg]  
hb  Entalpi        [kJ/kg] 
hc  Entalpi        [kJ/kg] 
hd  Entalpi        [kJ/kg] 
PVP  Tillförd eleffekt värmepump     [W] 
Φ   COP (Coefficient of Performance) 
P  Effekt        [W] 
cp  Specifik Värmekapacitet     [kJ/kgK] 
ΔT   Temperaturskillnad      [K] 
ρ   Densitet       [kg/m3] 
V   Volymflöde       [m3/s] 

PORC  Effekt för ORCn      [W] 
PFK  Effekt, full kapacitet      [W] 
PNP K

  Effekt för normal produktion för respektive månad  [W] 
QORC  Värmeeffekt för ORCn     [W] 
tK  Tid för respektive månad     [h] 
G  Investering       [SEK]  
T  Pay-off tid       [år] 
a   Årligt inbetalningsöverskott     [SEK]  
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1.	  Inledning	  
Fjärrvärmebranschen står inför det faktum att fjärrvärmebehovet minskar och väntas 
fortsätta att avta i framtiden. Minskningen beror på att byggnader genomgår 
energieffektiviseringsåtgärder samt att nybyggnationer byggs mer klimatsmart. 
Husens värmebehov blir således lägre. Fjärrvärmebehovet påverkas även av 
konkurrens från värmepumpar (Göransson et al, 2009). För att fjärrvärmebolagen ska 
bibehålla marknadsandelar på värmemarknaden samt fortsätta att generera samma 
intäktsnivå behövs utveckling av dagens fjärrvärmesystem. Organisk rankinecykel 
installerad på fjärrvärmenätet kan vara en del i den processen (Frederiksen, 2009).  
 
Avfallsförbränning i kraftvärmeverk som producerar fjärrvärme och el ökar i Sverige 
till följd av EU:s direktiv om deponiförbud av avfall (Energimyndigheten, 2012) samt 
att avfall är en resurs som hela tiden skapas. Avfallsförbränning bidrar till mindre 
växthusgasutsläpp än förbränning av fossila bränslen vilka återfinns som bränsle i 
kraftvärmeverk runt om i Sverige (E.ON Värme, u.å). EU:s 20/20/20-mål innebär 
delvis att minska utsläppen av växthusgaser med 20 %, till år 2020, jämfört med 
referensvärdet från 1990 (EU-upplysningen, 2014). 
 
Då avfall produceras regelbundet under året, men fjärrvärmebehovet är lägre under 
sommaren än vintern kan problem med lagring av avfall uppstå för 
avfallsförbränningsanläggningar. Detta examensarbete utgör ett teoretiskt tekniskt 
lösningsförslag på hur avfallsresurser kan användas i större utsträckning på sommaren 
för att dels leverera det värmebehov som finns och dels, utöver värmebehovet, 
leverera ytterligare energi i form av el. En kombinerad organisk rankinecykel och 
värmepump skulle installeras på ett befintligt fjärrvärmenät. På vintern utgör ORC-
anläggningen en värmepump som höjer temperaturen på framledningen och därmed 
bidrar till en ett lägre behov av spetslast. Studien i examensarbetet beräknas på ett år 
med ett sommarfall och ett vinterfall.   
 

1.1	  Syfte	  
Syftet med examensarbetet är att teoretiskt genomföra beräkningar och modellera en 
kombinerad ORC och värmepump integrerad i ett befintligt fjärrvärmesystem med 
avfallseldning. Att genom beräkningar analysera om en kombinerad ORC och 
värmepump är lönsam för fallen sommar respektive vinter och undersöka hur stor del 
energi den kan leverera. 
 
Frågeställningar som har studeras är följande 
 

1. Finns det ekonomisk potential för installation av en kombinerad ORC och 
värmepump i ett fjärrvärmesystem med avfallseldning och oljebaserad 
spetslastproduktion?  

2. Hur skiljer sig den ekonomiska potentialen åt mellan vinter och sommar? 
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3. Vad blir payoff-tiden för installation av en kombinerad ORC och värmepump i 
Uppsalas fjärrvärmesystem? 

	  

1.2	  Avgränsningar	  
Examensarbetet fokuserar på hur den vidareutvecklade ORC-tekniken fungerar, med 
fördjupning på en kombinerad elproduktion och värmeproduktion, och hur den kan 
tillämpas i ett befintligt fjärrvärmesystem med avfallsförbränning. För att kunna göra 
en rättvis prisberäkning ingår det tillämpningar av elpris, bränslepris, driftskostnader 
och investeringskostnader för ett ORC-system.   

 
- Examensarbetet kommer främst att innefatta avfallsförbränningsanläggningen och 
huvudledningarna i fjärrvärmenätet. Det är de som tas hänsyn till för det nya ORC-
systemet. 
 
- Fjärrkylanätet kommer knapphändigt att beröras i examensarbetet.  
 
- Vidare säkerhetsåtgärder vid användning av ORC-tekniken i ett tilltänkt system 
kommer ej att beröras.  
 

1.3	  Disposition	  	  
Examensarbetet är uppbyggt med en litteraturstudie och en beräkningsdel. I Bakgrund 
redovisas fjärrvärme- och elmarknaderna, och hur de integrerar med varandra, samt 
grunderna om avfallsförbränning och ORC-tekniken. I Uppsala fjärrvärmesystem 
beskrivs Uppsala kraftvärmesystem med fokus på avfallsförbränningen. Under Metod 
och indata beskrivs tillvägagångssätt och modellerna för beräkningarna förklaras. 
Efter metoden kommer Modellstruktur för Uppsala fjärrvärmesystem med och utan 
integrerad ORC där systemet och tillgänglig fakta beskrivs mer ingående samt att 
placering av den kombinerade organiska rankinecykeln och värmepumpen bestäms.  I 
Resultat redovisas resultaten från beräkningarna, både för sommar – och vinterfallet 
samt från lönsamhetskalkylen. I kapitlet Känslighetsanalys görs en känslighetsanalys 
över elpriser, avfallspriser och verkningsgrad. I Diskussion analyseras och diskuteras 
resultatet och i Slutsatser presenteras slutsatser från studien. Sist i Fortsatta studier 
resoneras det kring vad som skulle vara intressant att studera vidare baserat på det här 
examensarbetet.    
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2.	  Bakgrund	  
I kapitlet nedan beskrivs alla berörda områden var och en för sig; 
fjärrvärmemarknaden, elmarknaden, avfallsförbränning samt ORC-tekniken. Det ger 
läsaren en grundläggande förståelse hur de kan och ska integrera med varandra i det 
tilltänkta systemet.  
 

2.1	  Fjärrvärmesystem	  i	  Sverige	  
I Sverige finns fjärrvärme i ca 250 kommuner och står för 56 % av den totala 
uppvärmningen i byggnader. 2013 var fjärrvärmeanvändningen strax över 50 TWh 
(Energimyndigheten 2013a, Svensk Fjärrvärme, u.åa). Fjärrvärme produceras från en 
bränslemix och spillvärme med största delen förnybara energikällor. 
Bränslefördelningen 2013 såg i Sverige ut enligt följande, se figur 2.1. 
 

                              
Figur 2.1. Totala bränslefördelningen i fjärrvärmesystemen i Sverige (Svensk Fjärrvärme, u.åb).   
 
När fjärrvärme infördes i Sverige producerades den främst i värmeverk 
(Energimyndigheten, 2013a) medan i dagsläget produceras största delen i 
kraftvärmeverk. Fördelningen av värmeproduktionen är idag 30 % från värmeverk 
och 70 % från kraftvärmeverk (SCB, 2013a). Fjärrvärmenäten är lokala och inte 
ihopkopplade mellan städer, exempelvis har Uppsala ett fjärrvärmenät medan Knivsta 
och Storvreta 1  har varsina separata nät (Karlsson, 2014). För att minska 
värmeförlusterna i ett fjärrvärmenät behövs en hög värmetäthet där nätet installeras 
(Åberg, 2014).    

2.2.1	  Fjärrvärmesystemens	  framtid	  och	  utveckling	  
Forskningsprogrammet Fjärrsyn klargör troliga prognoser och framtida scenarion för 
fjärrvärmen. Styrmedelutveckling för att nå EU:s energieffektiviseringsmål kan ha 
stor betydelse för fjärrvärmeutvecklingen, eftersom att fjärrvärmebehovet minskar då 
byggnader blir mer energieffektiva (Skoldberg et al, 2011).  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Knivsta och Storvreta är två närliggande orter till Uppsala  
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Alla fjärrvärmesystem i Sverige är individuella till typ av produktionsanläggningar 
och bränsleanvändning, vilket medför att systemen kommer att påverkas olika av 
förändringar i omvärlden. Uppbyggnaden av systemet påverkar framtida 
nyinvesteringar. Exempelvis visas att ju högre rörliga kostnader ett existerande 
system har, desto större benägenhet finns det för nyinvesteringar samt att valet av 
nyinvesteringar påverkas av baslastproduktionen (Skoldberg et al, 2011). 
 
Avfallsförbränning förväntas genomgå kapacitetsutbyggnader på anläggningarna, 
vilket motiveras av växande avfallsmängder. Trots incitament för att återvinna en 
större andel avfall, finns kopplingar att högre ekonomisk tillväxt genererar mer avfall 
(Skoldberg et al, 2011).   
 
En rapport från Svensk Fjärrvärme (2009:2) redovisar tänkbara framtida tekniker för 
utveckling av småskalig fjärrvärme. Alla nämnda tekniker var kommersiella 2009 (då 
rapporten skrevs) eller inom 5-10 år. Elprisets framtida utveckling är en avgörande 
faktor för nyinvesteringar i småskalig fjärrvärme. En av teknikerna som nämns i 
rapporten är organisk rankinecykel (Frederiksen, 2009). 
 

2.2	  Elmarknaden 
Enligt Energiläget 2013 från Energimyndigheten var elproduktionen 162 TWh under 
2012 i Sverige, vilket är det högsta nivån någonsin. Vattenkraft stod för 48 % av 
produktionen, kärnkraften för 38 %, vindkraft för 4 % och kraftvärmeverk samt 
industrier producerade de resterande 10 % av elen (Energimyndigheten, 2013a). Det 
medför att elmarknaden och prisbilden på el är en viktig aspekt för 
kraftvärmeverksproducerad fjärrvärme. Elanvändning skiljde sig förhållandevis inget 
från 2011 vilket tyder på att under 2012 exporterades mer el än tidigare år 
(Energimyndigheten, 2013a). 
 
Sveriges elnät är sammankopplat med flera länder i Europa och möjlighet finns att 
överföra el däremellan (Andersson, 2013). Elmarknaden i Sverige är sammankopplad 
med Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland och Litauen (NordPoolSpot, u.å). 
Sveriges elmarknad är avreglerad sedan 1996 vilket betyder att fler aktörer kan 
producera el och leverera till elnätet då inga regleringar som stör handeln finns. 
Marknaden avreglerades för att skapa mer konkurrens samt att ge valmöjligheter för 
kunder (Thorstensson, 2012). Kunder kan idag välja elleverantörer fritt och kan 
exempelvis gynna grön energi genom ett aktivt val av elavtal (Nordic Green Energy, 
u.å).  

2.2.1	  Elpriser	  
Stig Åhman på Nord Pool Spot AB klargör att det finns en nordisk elbörs där dagliga 
bud på el handlas. Elpriset sätts varje timme där utbud- och efterfrågakurvorna skär 
varandra (från de inkommande buden), vilket sker på en marknad med fri konkurrens 
enligt grundläggande mikroekonomi. Elpriset skiljer sig dock i landet då det finns 
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olika elområden som är utdelade geografiskt och efter flaskhalsar på elnätet. Sverige 
är uppdelat i fyra elområden (Andersson, 2013).  
 
Elpriset varierar både på årsbasis och på säsongsbasis. På årsbasis beror prisskillnader 
på hur välfyllda vattenmagasinen för vattenkraften är, tillgänglighet hos 
kärnkraftverken, temperatur över året och hur el har exporterats och importerats under 
året etc. (Energimyndigheten, 2013a). År 2012 var årsmedelpriset lågt på 27,2 
öre/kWh jämfört med 2011 då det var 42,4 öre/kWh och år 2010 50,6 öre/kWh 
(Energimyndigheten 2013a). 2013 var årsmedelvärdet på elpriset 34,1 öre/kWh 
(Energimyndigheten, 2014). I figur 2-1 visas hur elpriserna har ändrats mellan 1996 
och 2012. 
  

 
Figur 2-2. Årsmedelvärdet på elpriset det handlas med från år 1996-2012 (Energimyndigheten 2013).  
 
På säsongbasis ändras elpriset till följd av utbud och efterfrågan, där efterfrågan och 
behovet ofta är högre på vintern än på sommaren till följd av utomhustemperaturen, 
vilket medför ett högre elpris då (Råvarumarknaden, 2012). Flera större industrier har 
begränsad drift under ett antal veckor på sommaren, vilket sänker behovet av el 
(Råvarumarknaden, 2012).  
 
Korttidsprognoser från Energimyndigheten för systempriser på el visar att priset 
förväntas att avta. Årsmedelvärdet för 2014 antas bli 26,7 öre/kWh och priset för 
2015 och 2016 prognostiseras till 26,3 öre/kWh respektive 25,2 öre/kWh 
(Energimyndigheten, 2014a).  Långtidsprognoser från Energimyndigheten visar dock 
på att systempriserna på el kommer att stiga på sikt. Fram till år 2020 ligger priset 
relativt konstant med dagens priser och mellan åren 2020 och 2025 är priset strax över 
35 öre/kWh medan 2030 stiger priset mot 50 öre/kWh (Energimyndigheten, 2014b). 

2.2.2	  Fjärrvärmesystemets	  påverkan	  av	  elpriser	  
Kraftvärmeverk är producenter av både el som levereras till elnätet och fjärrvärme till 
fjärrvärmenäten, och därmed är fjärrvärmemarknaden integrerad med elmarknaden. 
Då elpriset är högt är det fördelaktigt för kraftvärmeverk att producera mer el, då det 
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genererar högre intäkter. Vid lågt elpris kan det vara mindre fördelaktigt att producera 
mycket el (Alsbjer, 2009).  
 
Vissa fjärrvärmesystem använder elpannor och elvärmepumpar för att producera 
fjärrvärme vilka kommer att påverkas av elpriserna (Alsbjer, 2009). Med mer 
fluktuerande elpriser kan de produktionsenheterna bli svårare att prognostisera. De 
kan antingen vara mer lönsamma att köra vid lågt elpris eller mindre lönsamma att 
köra vid ett högt elpris (Alsbjer, 2009). 
 

2.3 Avfallsförbränning 
Avfallsförbränning i kraftvärmeverk i Sverige har ökat det senaste decenniet och står 
idag för ca 20 % av fjärrvärmeproduktionen (Energimyndigheten, 2012). Den främsta 
anledningen till ökningen är förbudet mot deponi av brännbart avfall inom EU som 
trädde i kraft 2002 i Sverige (Energimyndigheten, 2012) genom förordningen 
2001:521 (Sveriges Riksdag, u.å). Avfallsförbränning finns i ca 30 anläggningar i 
Sverige och fungerar som baslastproduktionen i flera städers fjärrvärmesystem 
(Energimyndigheten, 2013b).  

2.3.1	  Avfallshantering 
Avfall produceras konstant under året och 2012 uppgick mängden hushållssopor till 
4,4 miljoner ton där 2,3 miljoner ton användes till energiåtervinning (Avfall Sverige 
utveckling, 2013). Övriga delen av hushållsavfallet nyttjades till biologisk återvinning 
och materialåtervinning eller lades på deponi. Nedan i figur 2-2 visas skillnad på 
avfallshantering i Sverige 1975 och 2011, vilket visar att 1975 deponerades största 
delen, 62 %, medan 2011 var energiåtervinning den största delen, 52 % (Avfall 
Sverige utveckling, 2013).   
 

 
Figur 2-3. Avfallshantering 1975 och 2011 i Sverige (Avfall Sverige utveckling, 2013).    
 
 
Avfallsförordning (2011:927) i EU innefattar bland annat en avfallshierarki för att 
minimera miljöpåverkan från avfallet. Hierarkin består av fem steg vilka är (i) 
Förebygga, det vill säga att minimera uppkomsten av avfall, (ii) Återanvända, (iii) 
Materialåtervinna (iv) Energiåtervinna och (v) Deponera (Naturvårdsverket, 2014).  
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Utöver de 2,3 miljoner ton hushållsavfall producerat av svenska hushåll och 
tillkommande industriavfall som energiåtervinns, importerar Sverige även 750 000 
ton sopor, främst från Storbritannien, Irland och Norge, för att förbränna i 
kraftvärmeverk (Energimyndigheten 2013b). E.ON klargör att rapporter från Svensk 
Fjärrvärme visar att de totala utsläppen av växthusgaser på grund av avfallsimport för 
förbränning minskar, trots att transporten i sig bidrar till utsläpp av växthusgaser 
(E.ON Värme, u.å).  Det beror på att deponering undviks i exportlandet samt att 
Sverige minskar användningen av fossilt bränsle i kraftvärmeverken (Sahlin et al, 
2013).  
 
Enligt en rapport från Waste Refinery (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) 
väntas Sveriges avfallsimport från EU-länder att öka till 1,5 miljoner ton år 2015 och 
2,5 miljoner 2020 om planerade avfallsförbränningsanläggningar byggs. EU förväntas 
att nå högre i målet med avfallshierarkin om avfallimport sker till länder med effektiv 
energiåtervinning och att deponering undviks i exportlandet (Sahlin et al, 2013). 
 
Tillgången på avfall är lägre än efterfrågan i Sverige i dagsläget och därför importeras 
avfall från andra länder. Avfallsförbränningskapaciteten byggs ut och planeras att 
byggas ut ytterligare vilket gör att efterfrågan på avfall kommer att öka fram till 2025. 
Enligt prognoser kommer dock även tillgången på inhemskt avfallsbränsle att öka till 
följd av ekonomisk tillväxt, som nämndes tidigare. Prognoser från Fjärrsyn visar att 
2025 kan vara brytpunkten när tillgången på avfall växer större än efterfrågan 
(Fjärrsyn affärsmodeller, 2011). I figur 2-3 illustreras det, där den nedersta streckade 
linjen är redan utbyggda anläggningar och den översta linjen är de planerade 
anläggningarna. Att tillgångskurvan är bred beror på att det är osäkerheter kring 
utsortering av matavfall (Fjärrsyn affärsmodeller, 2011). 
  

                            
Figur 2-4. Prognos på tillgång och efterfrågan på avfallsbränsle i Sverige (Fjärrvärmens 
affärsmodeller, 2011)  
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2.3.1.1	  Lagring	  av	  avfall	   
En utredande rapport av Brandforsk (SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut) klargör 
att hushållsavfall och industriavfall avsedda för förbränning kan vara i behov av att 
mellanlagras på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Under lagring av avfallsbränsle ska 
energi- och massförluster samt emissioner till vatten och luft minimeras. 
Lagringsbehovet är störst på sommaren då värmebehovet är lågt och 
avfallsförbränningar inte utnyttjas till full kapacitet (Lönnermark et al, 2008).  
 
Flera tekniker för lagring av avfallsbränsle används i dagsläget med skilda för – och 
nackdelar. I Icke kompakterat lager är avfallet inte mer kompakterat än vad 
egentyngden ger. Syftet är att avfallet ska få en låg temperatur och låg fukthalt genom 
att luft ventilerar högarna. Ett Hårdkompakterat lager används då en stor mängd 
avfallsbränsle ska lagras på en liten yta. Det är en anaerob metod där lager på 30-50 
cm läggs ut och kompakteras vartefter att lager bildas. Totalt kan lagerhöjder på 8-10 
meter förekomma (Lönnermark et al, 2008). Med Balning menas två olika typer, dels 
rektangulära och dels runda balar. Balarna lagras 4-5 stycken på höjd och täcker en 
yta på 20 x 50 meter. Exempel på fördelar med ballagring är att mindre odör 
förekommer och de är vattentäta på grund av inplastning, det är låga energi- och 
massförluster och transporten blir renare. Då tekniken Limpor för lagring av 
avfallsbränsle tillämpas kompakteras och plastas avfallet succesivt in och långa 
limpor skapas. Limporna är ca 3 meter i diameter och kan bli upp mot 100 meter 
långa. Fördelen med limpor jämfört med balning är att mindre plast behövs, men 
nackdelen är att de inte kan byggas på höjden och därmed tar stor markyta i anspråk 
(Lönnermark et al, 2008). 
 
Det finns nackdelar med att avfallsbränsle har behov av att lagras, utöver de 
uppenbara aspekterna som att mer markyta krävs och en extra kostnad uppstår. En 
sådan nackdel är att energi- och massförluster kan förekomma i bränslet. Det har 
upptäckts och forskas vidare även på ytterligare mer dolda problem med lagring av 
avfall. Exempel är självuppvärmning som kan leda till självantändning vid lagring av 
fuktigt avfall i högar med låg kompakteringsgrad. Då startar en mikrobakteriell 
process vilken höjer temperaturen i högen. En hög som ej är kompakterad 
rekommenderas att inte vara högre än 3 meter medan en hög som är hårt kompakterat 
kan vara högre. Dock finns risker för självantändning efter 1-8 månader för hårt 
kompakterad hög vid 8-10 meter (Lönnermark et al, 2008). Vid användning av stora 
ballager har studier visat på att en stor del metangas utsöndras och halter på 50 % har 
mätts i lager. Metangas tyder på att det är en nedbrytningsprocess i balen, vilket 
genererar värme vilket kan medföra en risk för självantändning. Dock är risken 
mindre än för icke kompakterbara högar med avfall. Metangasen är en stark 
växthusgas, vilket betyder att lagringen av avfall bidrar till en ökad växthuseffekt. 
Metangasen är i sig en brandfara om en extern antändningskälla uppkommer. Om 
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brand skulle uppstå i ett avfallsbränslelager skulle emissioner av skadliga ämnen att 
hamna i atmosfären då ingen rökgasrening skulle tillämpas (Lönnermark et al, 2008).  

2.3.2	  Avfall	  som	  bränsle 
Kvaliteten skiljer sig mellan avfall men generellt kan avfall antas innehålla 60-75 % 
bioenergi genom en stor del papper- och träsopor. (Energimyndigheten, 2014c; 
MälarEnergi, 2012). Dess värmevärde är ca 10 MJ/kg, vilket kan jämföras med 
stenkol 18-25 MJ/kg och skogsbränslen 8-18 MJ/kg (Höök, 2014). Då avfall till stor 
del räknas som förnybart, medför en reducering av växthusgaser vid 
avfallsförbränning jämfört vid eldning av fossilt bränsle (MälarEnergi, 2012). Dock är 
askhalten relativt hög för avfallseldning, 13-43 %, vilket måste tas hänsyn till vid 
förbränningen (Höök, 2014).  
 
Med nya mål och styrmedel, inom både EU och nationellt i Sverige, och hur väl dessa 
mål nås kommer avfallsbränslets brännbara fraktioner att ha andra egenskaper i 
framtiden. Värmevärde, fukt, brännbara substanser, aska m.m. är parametrar som kan 
vara svåra att förutse och som förbränningen av avfall måste anpassas efter (Bisaillon 
et al, 2013).   
 
Vid en del förbränningsanläggningar matas osorterat avfall till förbränningsugnen och 
vid en del sorteras icke-brännbara substanser bort från avfallet innan inmatning i 
pannan. Det icke-brännbara materialet bildar slagg vid en förbränning och är därför 
inte önskvärt i processen. Genom en magnetavskiljare kan järnföremål separeras. Om 
plastavskiljning sker innan förbränning minskar skadliga emissioner och risker för 
korrosion. (Alvarez, 2006).   

2.3.3	  Elproduktion	  vid	  avfallsförbränning 
Avfallseldning kan ske i kraftvärmeverk, där både värme och el produceras, eller i 
värmeverk där endast värme produceras (Avfall Sverige, 2014). I ett kraftvärmeverk 
förbränns avfallet i en panna där rökgaserna hettar upp vatten till ånga under hög 
temperatur och högt tryck. Ångan leds in i en ångturbin som driver en generator 
vilken producerar el. Efter turbinen finns det värme kvar vilket kan användas till 
fjärrvärme. I ett värmeverk förbränns avfallet i en panna och all värme utnyttjas till 
fjärrvärme (Avfall Sverige, 2014). En förbränningsanläggning för avfall bör ha ett 
stort reglerområde för att få en effektiv förbränning, då avfall kan variera i kvalitet 
(Alvarez, 2006). Rökgasrening tillämpas innan gaserna släpps ut till atmosfären. Figur 
2-4 nedan beskriver schematiskt ett kraftvärmeverk.  
  



	  
19	  

 
 
Figur 2-5. En schematisk bild över tekniken i ett kraftvärmeverk (Fritt efter E.ON, 2012).  
 
Då rökgasreningskraven är högre för avfallseldning än för andra bränslen, blir 
investeringskostnaderna för rökgasreningen en stor del av en avfallsanläggning. Det 
finns både våta och torra rökgasreningssystem, vilka även kan kombineras för en 
bättre effekt (Avfall Sverige, 2014).    

2.3.4	  Skatter	  och	  intäkter	  
Avfallsförbränning i Sverige är fritt från energi- och koldioxidskatt (Höök, 2014). 
Avfall till förbränning omfattas ej av utsläppsrättssystemet, fjärrvärmesystem måste 
dock köpa utsläppsrätter för att elda fossila bränslen (Zetterlund, 2010). Inte heller fås 
elcertifikat för avfallsproducerad el (Höök, 2014). 
 
För att ta emot avfall för förbränning får anläggningarna en mottagningsavgift, vilket 
blir en intäkt för fjärrvärmesystem med avfallsförbränning. Mottagningsavgiften 
skiljer sig mellan de olika fjärrvärmeanläggningarna och bestäms ofta internt mellan 
de berörda parterna (Zetterberg, 2014). Generellt i landet är trenden att 
mottagningsavgifter kommer att sänkas (Profu, u-å).  
 

2.4	  Organisk	  Rankinecykel,	  ORC 
De första organiska rankinecyklerna utvecklades på 1960-talet (Goldschmidt, 1994) 
och under 2000-talet växte intresset i Europa. Organisk rankinecykel omvandlar 
överbliven termisk energi vid låga temperaturer. Som arbetsmedium används ett 
organiskt medium vilket får värme av en värmeöverförande fluid. Idag återfinns 
organiska rankinecykler främst på marknaden tillsammans värmekällor som bioenergi 
(57 %), geotermisk energi (22 %), solenergi (1 %) eller från spillvärme (20 %) 
(Sylvain et al, 2013).   

2.4.1	  ORC-‐tekniken	  vid	  elproduktion	  
En ORC utnyttjar samma cykel som en ångkraftsprocess. Upphettad ånga trycks 
genom en turbin, där termisk energi omvandlas till mekanisk energi, vilket driver en 
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generator som producerar el genom att omvandla den mekaniska energin till elektrisk 
energi (steg 1, turbin).  Ångans temperatur och tryck minskar efter turbinen och 
därefter följer en kondensor vilken omvandlar ångan till vätska (steg 2, kondensor). 
Om trycket och temperaturen på ångan minskar nedanför punkten för mättad ånga av 
ångbildningstemperatur kan fuktig ånga uppstå vilket kan erodera och korrodera på 
turbinen och ge skador. Efter steg 2 finns en matarpump som höjer trycket (steg 3, 
pump) och sedan når vätskan en värmekälla som förångar den återigen (steg 4, 
förångare) (Rettig et al, 2014). I en ORC kan förångaren bestå av en värmeväxlare 
(Entrans, u.åa). För en ORC tillförs värmemängden, qtillf, vid förångaren, steg (4-1) 
och bortförs, qbortf, vid kondensorn steg (2-3). Arbetet w bortförs vid generator steg 
(1-2) (Olofsson, 2014). 
 

 
Figur 2-6. De 4 stegen i ångkraftsprocessen samt en TS-kurva för vatten som visar att bladen kan 
erodera om våt ånga uppstår (Fritt efter Rettig et al, 2014).    
 
Skillnaden mellan en organisk rankinecykel och en vanlig rankinecykel 
(ångkraftsprocess) är att ett organiskt medium används istället för vatten i en ORC 
vilket gör att förångningen kan ske vid en lägre temperatur. På så vis kan en ORC 
utnyttjas i ett system där den tillgängliga temperaturen på den värmeöverförande 
fluiden är relativt låg (Rettig et al, 2014). Dock blir även verkningsgraden lägre för en 
ORC än för den konventionella ångprocessen, på grund av den låga temperaturen på 
fluiden (Goldschmidt, 1994).  
 
Med ett organiskt arbetsmedium stannar det förångade mediet i ett överhettat tillstånd 
och därför uppkommer inte fuktig ånga vilket medför att turbinen inte eroderar eller 
korroderar, vilket illustreras i figur 2-6 (Rettig et al, 2014).   
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                       Figur 2-7. TS-diagram över pentan, ett organiskt arbetsmedium (Rettig et al, 2014). 
 
 
Vid en ideal process då inga förluster förekommer kan det uträttade arbetet uttryckas 
som skillnaden mellan den tillförda värmen och den bortförda värmen.  
 

w = qtillf − qbortf .	   	   	   	   	   	   (1)	  

 
Den termiska verkningsgraden kan uttryckas med förhållandet mellan motorns arbete 
och den tillförda värmemängden 
 

η =
w
qtillf

	  .	  	   	   	   	   	   	   	   (2)  

 
	  
Vilket kan förkortas till 
 

ηt =1−
qbortf
qtillf

	   .	   	   	   	   	   	   (3) 

 

2.4.2	  Flexigen 

Företaget Entrans har vidareutvecklat ORC-tekniken genom produkten Flexigen som 
är en kombinerad ORC och värmepump/kylmaskin (Entrans, u.åb). Flexigen kan 
omvandla lågvärdig energi, med en temperatur mellan 55 och 220 °C på den 
värmeöverförande fluiden, för att producera el. Verkningsgraden för elutbytet är då 5-
20 %. När Flexigen ställs om och fungerar som en värmepump produceras istället 
värme. Livstiden är 20 år (Entrans, u.åa). Omställningen från drift med elproduktion 
till drift med värmeproduktion är inte komplicerad. Vissa ventiler behöver justeras 
och detta sker vid den tidpunkt som maskinen ska ställas om från el- respektive 
värmeproduktion, generellt i maj respektive september (Wessman, 2014a).         
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2.4.2.1	  Tekniken	  då	  Flexigen	  producerar	  värme	  
Värmepumpens cykel går i motsatt riktning jämfört en organisk rankinecykel, 
arbetsmediet cirkulerar således i motsatt håll i värmepumpen. Förångaren i ORC-
cykeln fungerar som en kondensor för värmepumpen. Det förångade arbetsmediet i 
högt tryck, trycks in i kondensorn som omvandlar ångan till vätska (steg 1), vätska 
når ett stryporgan som sänker trycket (steg 2). Därefter leds vätskan in i förångare där 
mediet blir till gasfas (steg 3) för att sedan tryckas igenom en kompressor vilken höjer 
trycket på det förångade mediet (steg 4) (Wessman, 2014a). För 
värmepumpsprocessen tillförs värme, Qin, mellan steg 2-3 och värme förs bort, Qut, 
mellan steg 1-4. Temperaturen TH är högre vid steg 1-4 där värme förs bort jämfört 
med TL mellan steg 2-3 (Alvarez, 2006). Värmepumpen använder främst 
plattvärmeväxlare (Wessman 2014a).  
 

                     
                        Figur 2-8. Värmepumpscykel (Fritt efter Alvarez, 2006) 
 
Ett Ph-diagram för en värmepump visar hur trycket och entalpin förändras för de olika 
stegen i cykeln, se figur 2-8.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Figur 2-9. Ph-diagram som visar förändringar för trycket och entalpin i en värmepumpsprocess (Fritt 
efter Alvarez, 2006).	  
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Den tillförda värmeeffekten, , fås genom att multiplicera arbetsmediets massflöde, 
m , som cirkulerar i processen med den tillförda värmemängden, qtillf. Den tillförda 

värmemängden kan beskrivas som skillnaden i entalpi för arbetsmediet före 
respektive efter förångaren, vilket illustreras av ha respektive hb i figur 2-9. Före 
förångaren är mediet i flytande form och efter förångaren är mediet i gasfas. 
 

Qin = m ⋅qtillf = m ⋅ hgas − hliquid( ) = m ⋅ hb − ha( ) .   
(4) 

 
Detsamma gäller att den bortförda effekten, Qut  definieras enligt ekvation 5. Där 
entalpiskillnaden hc och hd kan utläsas ur figur 2-9. 
 
   Qut = m ⋅qbortf = m ⋅ hc − hd( ) .     (5) 

 
Efter värmepumpsprocessen i det läget då värme förs bort, består qbortf av både den 
tillförda värmen och det nedlagda arbetet (Alvarez, 2006). Följande formel kan 
tillämpas vid ideala fall 
 

qbortf = qtillf + w .	   	   	   	   	   	   (6)	  

 
Tillförda eleffekten för värmepumpen definieras enligt 
 
  PVP = m ⋅w = m ⋅ hc − hb( ) .     (7) 

 
För att mäta nyttjandegraden på värmepumpen används värmefaktorn Φ. 	  
Definitionen av värmefaktorn är förhållandet mellan den producerade värmen och 
arbetet som förbrukades. 
 

Φ =
qbortf
w

=
qbortf

qbortf − qtillf
.	   	   	   	   	   (8)  

 
 

2.4.3	  Arbetsmedium	  
Det finns inget givet val av arbetsmedium till en organisk rankinecykel utan flera 
organiska arbetsmedium med varierande egenskaper kan tillämpas (Asp, et al 2008). 
En av den viktigaste egenskapen för arbetsmediet är ångmättnadskurvan vilken 
påverkar både effektiviteten hos cykeln och användbarheten hos fluiden. Det finns tre 
typer av arbetsmedium, kategoriserade utifrån lutningen på ångmättnadskurvan i ett 
TS-diagram. Torra med en positiv lutning (dT/dS>0), våta med en negativ lutning 
(dT/dS<0) och isentropiska med konstant entropi (dT/dS=0). Ångmättnadskurvan för 

Qin
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tre arbetsmedium från respektive kategori visas i figur 2-10 där R601a (isopentan) är 
ett torrt medium, R21 (dichlorofluoromethane) är ett vått medium och R142b 
(kloridflouretan) är ett isentropiskt medium (Saadatfar et al, 2013).   
 

                    
Figur 2-10. Ångmättnadskurvor i ett TS-diagram för R601a, R21 och R142b som visar lutning och 
kategorisering för tre arbetsmedium (Saadatfar et al, 2013).  
 
Det är främst torra och isentropiska arbetsmedium som är fördelaktiga i en ORC-
process på grund av att våta medium kan ge upphov till mättade vätskedroppar vid 
utloppet av turbinen. Vid användning av ett vått arbetsmedium behöver fluiden vara 
överhettad vid inloppet av turbinen för att undvika problem, erosion och korrosion, 
som kan uppstå av vätskedropparna (Saadatfar et al, 2013).  
 
Vidare egenskaper som är önskvärda för ett arbetsmedium är att det har låg viskositet 
och ytspänning, låg specifik volym, inte är korrosivt, har hög termisk konduktivitet, 
inte är giftigt och därmed ej hälso- och miljöskadligt, svårantändligt etc. (Asp, et al 
2008). 
 
Ett valt arbetsmedium i en ORC bör anpassas efter den värmeöverförande fluiden, 
vilket i detta examensarbete kommer vara fjärrvärmevatten, och ha sin kritiska punkt 
högre än den högsta avsedda kondenseringstemperaturen (Alvarez, 2006). Den 
kritiska punkten är vid temperaturen på toppen av ångmättnadskurvan, där vätska 
förångas till överhettad ånga (Alvarez, 2006 ).  
 
I dagsläget finns förbud mot, de tidigare vanligt förekommande arbetsmedien, CFC 
(klorflourkarboner) och HCFC (klorflourkolväten) då de är miljöskadliga och bryter 
ner ozonlagret. Som komplement till de nämnda började HFC (flourkolväten) 
användas istället, men det är i sig en stark växthusgas (Länsstyrelsen Skåne, u.å). I 
studien i examensarbetet används R134 vilket är en HFC. 
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3.	  Uppsala	  fjärrvärmesystem	  
I Uppsala äger Vattenfall Värme det 500 km långa fjärrvärmenätet vilket installerades 
i staden på 1960-talet (Karlsson, 2014). De inräknade anläggningarna till Uppsalas 
fjärrvärmesystem är; en avfallsförbränningsanläggning och ett torv/trä-eldat 
kraftvärmeverk i Boländerna, Husbyborgverket med oljeeldade hetvattenpannor, 
Bolandsverket med en torv/trä-eldad hetvattenpanna och ytterligare oljepannor, samt 
värmepumpar som drivs av spillvärme och el (Karlsson, 2014). 2013 levererades 1338 
GWh fjärrvärme samt 244 GWh el (Vattenfall Värme Uppsala, 2014). 
Bränsleuppdelningen såg 2013 ut enligt följande; 50,7 % avfall, 29,4 % torv, 6,8 % 
trä, 7,4 % el till värmepump samt elmotorer, 3,3 % olja och 2,4 % spillvärme 
(Vattenfall Värme Uppsala, 2014). Kolförbränning har sedan 80-talet fasats ut medan 
användningen av torv har varit stabil sedan 90-talet. När en ny 
skogsbränsleförbränningsanläggning planerar att byggas kan dock torven komma att 
fasas ut innan 2020 (Karlsson, 2014).  
 

3.1	  Avfallsförbränningsanläggningen 
Det finns tre stycken ångpannor som eldar avfall på anläggningen i Boländerna, 
uppdelade i block 1, block 4 samt block 5. Block 5 tillkom år 2005, medan block 1 
och block 4 togs i drift 1983 respektive 1982. De tre pannorna är kopplade till en 10 
MWe turbin, kallad Gabriella (Vattenfall Värme Uppsala, 2012). All ånga som 
produceras i ångpannorna leds dock inte till turbinen, utan en separat ångproduktion 
finns tillgängligt i systemet. Den producerade ångan används både till intern 
förbrukning och säljs till närliggande industrier. Totalt på ett normalår produceras 
211,7 GWh ånga och 55,1 GWh el från avfallsanläggningen (Zetterberg, 2014). 
 
Annica Öberg skriver utifrån en intervju med Bo Wohrne på Vattenfall att Uppsalas 
avfallsanläggning eldar 50 % industriavfall, 40 % hushållsavfall samt 10 % sjukvård – 
och defragmenteringsindustriavfall (Öberg, 2013). Under sommarhalvåret tas dock 
inte industriavfall emot i dagsläget på grund av ett lågt fjärrvärmebehov (Karlsson, 
2014). Ett normalår tillförs 1070 GWh till avfallsförbränningen, uppdelat med 711 
GWh på vintern (oktober-april) och 359 GWh på sommaren (maj-september) 
(Zetterberg, 2014).  
 
Nedan i figur 3-1 redovisas en schematisk bild över block 5. Den visar de olika 
enheterna som avfallsbunkern, pannan, rökgasrening, askhantering etc.  
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Figur 3-1. Schematisk bild över block 5 (Vattenfall Värme Uppsala, 2012). 	  
	  

3.1.1	  Teknisk	  data 
Enligt ett tekniskt datablad från Vattenfall över förbränningsanläggningen finns det en 
gemensam avfallsbunker för block 1 och 4 som kan förvara 1600 ton avfall. För block 
5 finns en avfallsbunker som kan förvara 5500 ton avfall (Vattenfall Värme Uppsala, 
2012). Nedan i tabell 3-3 redovisas ytterligare teknisk data för de tre avfallsblocken.   
 
Tabell 3-1. Teknisk data för de tre blocken (Vattenfall Värme Uppsala, 2012). 
Teknisk data Block 1 Block 4 Block 5 
Förbränningskapacitet 
(ton avfall/timme*) 

16 12 22 

Levererad effekt (MW) 40 26 69 

Ångdata (bar) 16 16 20 
Panntyp Roster Roster Vattenkyld roster 

* Då värmevärdet är 12 MJ/kg 
 

3.2	  Fjärrvärmesystemets	  drift	  och	  produktion	  
Värmebehovet i Uppsala skiljer sig över året med högsta värde under januari på ca 
250 GWh och lägsta värde under juli på ca 50 GWh (Vattenfall Värme Uppsala, 
2014). Till följd måste produktionsanläggningarnas drifttid planeras och justeras 
under året. Kortsiktigt görs väderprognoser, som omvandlas till lastprognoser, vilket 
ger en optimal bränslemix och drift. Beräkningarna och optimeringarna av 
prognoserna och bränslemixen sker i ett modelleringsprogram (Zetterberg, 2014). Det 
finns en prioriteringsordning för de olika förbränningsanläggningarna, vilket är en 
aspekt som styr när och i vilken ordning anläggningar ska tas i drift vid behov. 
Driftprioriteringsordningen måste även täcka fjärrkyla- och ångbehovet i systemet. 
Under vintern måste generellt alla anläggningarna i Uppsalas system vara i drift, 
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medan under vissa sommarmånader täcks värmebehovet av endast 
avfallsanläggningen (Karlsson, 2014).  
 
Baslastproduktionen är i drift i princip hela året. För Uppsala står 
avfallsförbränningen för baslastproduktionen. Baslast består generellt av en 
anläggning med låga rörliga kostnader och en hög investeringskostnad. För en 
avfallsanläggning genereras intäkter för bränslet (Karlsson, 2014).  
 
Spetslast tillsätts då värmebehovet är stort, generellt under den kallaste tiden av året. 
Spetslast brukar bestå av en anläggning med en låg investeringskostnad och höga 
rörliga kostnader, vilket är oljepannor i Uppsalas system. Mellan baslasten och 
spetslasten finns värmepumpar, trä/torv-eldat kraftvärmeverk samt trä/torv-eldade 
hetvattenpannor (Karlsson, 20124). Varaktighetsdiagrammet i figur 3-2 nedan visar 
vid vilket värmebehov de olika anläggningarna tas i drift. 
 
  

 
Figur 3-2. Varaktighetsdiagram över fjärrvärmeproduktionen i Uppsala 2013, där avfall är 
baslastproduktion och olja är spetslastproduktion (Karlsson, 2014). 
 
Produktionsenheterna måste täcka hela behovet av fjärrvärme, fjärrkyla och ånga. 
Under ett normalår blir fördelningen av produktionen för avfallsförbränningen enlig 
figur 3-3 nedan. Fjärrvärme produceras från kondensatet från turbinen, economisers, 
rökgaskondensering samt absorptionsmaskiner. Fjärrkylan produceras i 
absorptionsmaskinen på block 5 under maj till september samt från värmepumpar 
under samma period. Elen tillverkas uteslutande i den gemensamma turbinen för de 
tre avfallsblocken (Zetterberg, 2014).   
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Figur 3-3. Diagram som visar fjärrvärme-, fjärrkyla- och elproduktionen under årets månader för ett 
normalår från avfallsförbränningsanläggningen (Zetterberg, 2014). 
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4.	  Metod	  och	  indata	  
Arbetet består av en rad delmål som bearbetas efterhand. Arbetet är uppdelat i en 
teoretisk del och en beräkningsdel.   
 
I beräkningsdelen ingår modellering av ett system med en vidareutvecklad organisk 
rankinecykel installerad på ett redan befintligt fjärrvärmesystem med avfallseldning.  
För det nya systemet har beräkningar gjorts över hur mycket el och värme som kan 
genereras för sommaren respektive för vintern. Beräkningar över lönsamheten har 
utförts för investeringen där intäkterna ställs mot investeringskostnader. 
 
Beräkningsdelen består av två fall, dels ett sommarfall och dels ett vinterfall. 
Vinterfallet har i sin tur två placeringar beroende av var värmen från den kombinerade 
ORC:n och värmepumpen ska tillföras till fjärrvärmenätet. På sommaren vid 
elproduktion ska fjärrvärmevattnet utnyttjas som den värmeöverförande fluiden och 
ska således få arbetsmediet i ORC-cykeln att förångas, steg 1. Vid kondensorn växlas 
arbetsmediet med tillgängligt spillvatten i närheten av det aktuella fjärrvärmeverket. I 
examensarbetet med Uppsala som fallstudie kommer vatten från värmepumpstationen 
tillhandahållet av Uppsala Vatten att användas. Spillvatten har en temperatur på 
mellan 10 och 18 °C (Cato, 2014).  
 
För vinterfallet kommer istället spillvattnet från Uppsala vatten att användas för att 
förånga arbetsmediet i värmepumpen. Vid kondensorn överförs värme från 
värmepumpen som tillsätts till fjärrvärmevattnet.  
 

4.1	  Driftdata,	  priser	  och	  förutsättningar	  
Fjärrvärmesystemet i Uppsala används som fallstudie i examensarbetet och driftdata 
för Uppsalas fjärrvärmenät har använts för beräkning av lönsamheten och 
energigenerering för det tilltänkta systemet. För att anpassa arbetet till ett mer 
generellt fjärrvärmesystem har känslighetsanalyser på elpris, avfallspris och 
verkningsgrad gjorts för att studera hur resultat skiljer sig och påverkas av olika 
faktorer. 
 
I tabell 4-1 redovisas driftdata från Uppsala fjärrvärmesystem som används i 
beräkningarna. Tabellen visar månadsmedelvärden av temperaturerna på 
framledningen och returledningen, flödet i ledningarna samt fjärrvärmeproduktionen 
både för hela systemet och för avfallsanläggningen. 
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Tabell 4-1. Driftdata från Uppsala fjärrvärmesystem (Zetterberg, 2014) 
Månad Temp. 

Framledning 
[°C] 

Temp. 
Returledning 
[°C] 

Flöde 
[m3/h] 

Fj.värme 
prod. 
[GWh] 

Fj.värme 
prod. 
avfall 
[GWh] 

Januari 85,8 40,1 5805 227,1 92,5 
Februari 86,5 40,3 5864 209,1 81,1 
Mars 81,8 39 5348 195,7 88,9 
April 77 38,5 4292 136,5 81,7 
Maj 75,1 40,1 2793 83,7 55,8 
Juni 85 42,1 1450 51,1 36,5 
Juli 85 43,8 1137 40,1 35,6 
Augusti 85 43 1277 45,9 37,9 
September 75 40,3 2584 74,3 64,2 
Oktober 76,2 38,7 3953 126,9 84,6 
November 80 38,7 5051 172,7 85,9 
December 84,8 39,7 5657 216,4 92 
 
Bränslepriser i Uppsalas system 
Priserna för bränslena är en aspekt för vilken driftsprioritering anläggningarna har och 
hur varaktighetsdiagrammet uppkommer. I tabell 4-2 redovisas bränslena och dess 
prisinformation som används i Uppsala fjärrvärmesystem. Många priser bygger på 
interna avtal mellan leverantör och kund och är därför otillgängliga (Zetterberg, 
2014). Priset på avfallet i tabell 4-2 är satt i ett brett intervall då det är ovisst och 
vidare kommer en känslighetsanalys att utföras på avfallspriset. Som referensvärde 
har -300 SEK/ton använts i examensarbetet. Torvpriset i tabell 4-2 är ett medelvärde 
för stycketorv och frästorv (SCB, 2013b). Priset på trä skiljer sig beroende på 
kategoriseringen förädlat, skogsflis eller returträ (SCB, 2013b). Då endast 6,8 % av 
totala bränslet kommer från trä i Uppsalas system i dagsläget, har ett gemensamt 
medelvärde satts för de olika trätyperna. Oljepriset är från Fortums kostnadspost 
(Fortum, 2012).  
 
Elpriser  
Historiska elpriser samt elprisprognoser har redovisats tidigare i kapitel 2. För att 
räkna med ett realistiskt elpris kommer årsmedelvärden av elpriserna från 2010 och 
framåt att användas tillsammans med de prognostiska elpriserna för 2015 och 2016 
och årsmedelvärden från långtidsprognosen för 2020, 2025 och 2030. Ett slutgiltigt 
medelvärde beräknas till 360 SEK/MWh och används som elpris. Beräkningarna av 
ett modifierat elpris återfinns i Bilaga 1. 
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Tabell 4-2. Bränslepriser för de bränslen som används i Uppsala fjärrvärmesystem (Zetterberg, 2014; 
SCB, 2013b, Fortum Värme, 2012). 
Typ av bränsle Bränslepris 
Avfall  -100 till - 500 SEK/ton 

Torv 150 SEK/MWh 
Trä 200 SEK/MWh 
Olja 945 SEK/MWh 
El  360 SEK/MWh 
 

4.2	  Sommarfall	  och	  vinterfall	  
För att utnyttja en vidareutvecklad ORC-maskin på ett effektivt sätt, ska den 
driftsättas för två olika användningsområden under ett år.  
 
Dels för att producera el, vilket är fördelaktigt på sommaren och dels för att producera 
värme, vilket är fördelaktigt på vintern.  
 
Effektbehovet, P, i fjärrvärmenätet beräknas genom att multiplicera , 
fjärrvärmevattnets massflöde i kg/s, cp, vattnets specifika värmekapacitet som är 4,18 
kJ/kgK och , temperaturskillnaden på retur- och framledningen i Kelvin. (Höök, 
2014). Exakta beräkningar för effektbehovet återfinns i Bilaga 2.  
 

P = m ⋅cp ⋅ ΔT 	  .	   	   	   	   	   	   (9) 

Massflödet fås från volymflödet (givet i driftdatan redovisad i tabell 4-1), genom att 
multiplicera med densiteten för vatten som är 1000 kg/m3.  
 

m = ρ ⋅ V .	   	   	   	   	   	   	   (10) 

 
Effekten genererad från avfallsanläggningen ska beräknas genom att dividera driftdata 
för levererad energi [GWh] med drifttiden. Se vidare i Bilaga 2. 
 
 
Sommarfallet 
Under sommaren då fjärrvärmebehovet är lågt kan den vidareutvecklade ORC-
maskinen utnyttjas för att producera el och drivas av den outnyttjade 
avfallskapaciteten. Hur stor del av avfallsanläggningen som användes för respektive 
månad ska beräknas från tillgänglig driftdata. Effektuttaget i MW, PORC, beräknas 
genom skillnaden på den fulla kapaciteten i avfallsanläggningen, PFK, och effekten 
vid normalproduktion för respektive månad (K), . Effektskillnaden multipliceras 

med verkningsgraden, . För att sedan beräkna energiuttaget för respektive 
sommarmånad multipliceras effektuttaget med drifttiden. Ekvation 11 och 12 
redovisar tillvägagångssättet.  
 

m

ΔT

PNPK
ηORC
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PORC = PFK −PNPK( )ηORC .
     (11) 

 
Effekten multipliceras sedan med drifttiden för de olika månaderna tK. 
 

QORC = PORC ⋅ tK .      (12) 

 
Elpriset i kr/MWh, från tabell 4-2, ska multipliceras med elproduktionen för att få 
fram den slutgiltiga intäkten från den extra el som ska genereras av ORC-maskinen 
under sommaren. 
 
Då mer avfall förbränns under sommaren än nödvändigt för att täcka det givna 
fjärrvärmebehovet, kommer en extra intäkt att genereras från den ytterligare 
förbränningen. Bränslepriset sätts till -300 kr/ton i referensfallet och värmevärdet för 
avfall till 10 MJ/kg. Hur stor intäkten är ska beräknas enligt följande modell, se tabell 
4-3.  
 
Tabell 4-3. Beräkning av intäkter från extra förbränning av avfall 
Värme-värde  
[MJ/kg] 

Extra effekt att 
förbränna 
[GWh] 

Extra effekt att 
förbränna [MWs = 
MJ] 

Avfallsvikt [kg] 

10    

 
Vikten på det extra avfallet, omvandlas från kg till ton och ska multipliceras med 
avfallspriset för att få fram den slutgiltiga intäkten från avfallet. 
 
De totala intäkterna från elproduktionen och från bränslet för sommarfallet adderas.  
 
Massflödet på arbetsmediet ska beräknas med hjälp av ekvation 4, där Qin  tas från 
beräkningar för sommarfallet och entalpiskillnaden tas från tillgängliga entalpitabeller 
(Çengel et al, 2007) Arbetsmediets massflöde kommer att behövas för beräkningarna 
i vinterfallet.  
 
Vinterfallet 
Under vintern när fjärrvärmebehovet är högt kan den vidareutvecklade ORC-
maskinen utnyttjas för att producera värme, och därmed verka som en värmepump. 
Värmen tas upp från en närliggande värmekälla vilket i detta fall är spillvärme från 
vattenreningsverket hos Uppsala Vatten.  
 
För att beräkna den tillförda effekten Qin  (ekvation 4), den bortförda effekten Qut  
(ekvation 5) samt den tillförda eleffekten, PVP (ekvation 7), för värmepumpen 
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används dels massflödet på arbetsmediet och dels figur 2.9 och 6.1 som stöd. 
Figurerna representerar Ph-cykeln för en värmepump respektive Ph-diagram för R134 
(det arbetsmediet som kommer användas i examensarbetet, vilket förklaras närmare i 
kapitel 5). Entalpitabeller används också för att ta fram entalpivärden för respektive 
temperaturer. 
 
Då en ytterligare värmeproduktionsenhet finns tillgänglig i systemet på vintern 
undersöktes det om oljepannan (spetslasten) kan minskas i användning och därmed 
göra både en vinning för ekonomin och miljön. Tre oljepannor finns tillgängliga i 
Uppsalas fjärrvärmesystem som är 50 MW vardera (Vattenfall Värme Uppsala, 
2014). Intäkten för vinterfallet är den eventuella besparingen som kan göras genom att 
mindre olja används. 
 

4.3	  Pay	  off-‐metoden	  
För att beräkna den ekonomiska lönsamheten och återbetalningstiden används Pay 
off-metoden, vilken ger en grov uppskattning över hur lång tid det tar för en 
investering att vara återbetald. Investeringen (G) görs år noll och för varje år (år 1, år 
2, …, år n) där år n är livslängden, fås ett årligt inbetalningsöverskott (a). Det kan 
finnas en årlig driftkostnad, vilken dras bort från årliga intäkterna för att slutligen få 
inbetalningsöverskottet a (Payback-metoden, 2014). Det medför att pay off-tiden (T) 
beräknas på följande sätt 
 

G
a
= T år.

       
(13) 

 
Vid det året när det ackumulerade värdet är positivt (> 0) är pay off-tiden (Payback-
metoden, 2014). Intäkterna är i detta fall både från sommarfallet respektive 
vinterfallet, medan utgifterna är från årliga underhållskostnader. G är 
grundinvesteringen. Det årliga inbetalningsöverskottet, är således de totala intäkterna 
minus utgifterna.  

4.3.1	  Brister	  och	  begränsningar	  av	  pay	  off-‐metoden	  
Pay off-metoden är en enkel metod som ger en överskådlig uppskattning om hur lång 
tid det tar innan en investering är lönsam. Metoden är mest lämplig vid beräkning av 
industriella investeringar (Payback-metoden, 2014). Metoden tar dock inte hänsyn till 
inflation, att samma summa pengar inte är värda lika mycket i framtiden eller till 
ränta, att inkomna pengar kan växa (Payback-metoden, 2014). Dock är en grov 
uppskattning tillräcklig i examensarbetet och en nuvärdesanalys ej är nödvändig. 	    
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5.	  Modellstruktur	  för	  Uppsala	  fjärrvärmesystem	  med	  och	  utan	  
integrerad	  ORC	  
Figur 5-1 visar hur Uppsalas anläggningar i fjärrvärmesystemet är inkopplade och 
interagerar på retur- och framledningen. Temperaturen på vattnet i returledningen från 
kunderna är ca 40 °C. Enheter och anläggningar är kopplade till nätet och tillför 
värme för att nå det givna värmebehovet. På returledningen är först tre stycken 
värmepumpar anslutna. Därefter tillsätts värme från absorptionsvärmepumpar drivna 
av ånga från avfallsförbränningen. Nästa steg är fjärrvärmekondensatet från turbinen 
driven av de tre avfallsblocken. Därefter tillsätts värme från i ordningen 
kraftvärmeverket, torv/trä-eldade hetvattenpannorna samt oljepannor för att nå det 
givna värmebehovet (Zetterberg, 2014).    
 

 
Figur 5-1. Schematisk bild över det befintliga fjärrvärmesystemet och dess anläggningar (Zetterberg, 
2014). 
 
Den interna elförbrukning för pumpar, fläktar etc. ligger på 84,8 GWh el vilket 
motsvarar 44 kWh/producerad MWh (Vattenfall Värme Uppsala, 2014). På vintern 
med högt flöde i retur- och framledningarna används två större pumpar medan på 
sommaren då flödet är lägre används tre mindre pumpar. Den totala elförbrukningen 
för pumparna är 8 GWh/år (Zetterberg, 2014). Enligt en elkartläggning från 2009 på 
komponenter i avfallsanläggningen i Uppsala fjärrvärmesystem var den totala 
elanvändningen 16 GWh för block 5 och 12,6 GWh för block 1-4, men den uppmätta 
elförbrukningen är 18 respektive 16 GWh (Jung, 2010). Det nämns i elkartläggningen 
att en del komponenter, både i block 1-4 och block 5, alltid arbetar för full last trots 
att en mindre last förbränns i pannorna (Jung, 2010).  
 
Temperaturen på framledningen, när alla producerande enheter har tillfört värme, 
varierar över året och månadsmedelvärdet ligger mellan 75 och 85 °C. 
Framledningstemperaturen är en funktion av utomhustemperaturen vilket betyder att 
temperaturen på framledningen kan behöva höjas till 110 °C då utomhustemperaturer 
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är -20 °C. Framledningstemperaturen är dessutom högre under sommarmånaderna 
jämfört med höstmånaderna, vilket syns i figur 5-2. Det behövs en högre temperatur 
på sommaren för att kunna driva de kylmaskiner som då är i drift (Zetterberg, 2014). 
Temperaturen på returledningen kan inte justeras från kraftvärmeverket utan den 
beror på kundernas undercentraler och dess effektivitet (Zetterberg, 2014). Dock är 
låga returtemperaturer önskvärda för att kunna utvinna mer el från turbinen i 
kraftvärmeverket (Jidinger, 2014). 
 
För att nå det önskvärda effektbehovet justeras flödet, där det högsta 
månadsmedelvärdet är 5805 m3/h i januari och det lägsta månadsmedelvärdet är 1137 
m3/h i juli. Det som sker vid regleringen av flödet är att som följd av sjunkande 
utomhustemperaturer, öppnas byggnaders undercentraler sig ytterligare för att kunna 
värma upp husen. Det leder till att differenstrycket på ledningen sänks, vilket skickar 
signaler till pumparna som matar på mer vatten. Flödet blir således högre och mer 
bränsle måste eldas för att kunna bibehålla rätt temperatur på framledningen 
(Zetterberg, 2014).    
 

Figur 5-2. Temperaturer i fram- och returledningen samt flödet, där flödet redovisas i (m3/h)/100 
(Zetterberg, 2014). 
 
Med hjälp av driftdata har effektbehovet räknats ut (enligt ekvation 12) och redovisas 
i tabell 5-1 nedan tillsammans med volymflöde och temperaturer på retur- och 
framledningen. Tabellen redovisar också det effektbehov som täcks upp av 
avfallsförbränningsanläggningen. Alla värden är månadsmedelvärden för ett 
normalår.    
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Tabell 5-1. Driftdata och effektbehov för Uppsala fjärrvärmesystem (Zetterberg, 2014). 
Månad Temp. 

Framledning 
[°C] 

Temp. 
Returledning 
[°C] 

Volymflöde 
[m3/h] 

Effektbehov 
[MW] 

Effekt 
Avfall 
[MW] 

Januari 86 40 5805 308 124 
Februari 87 40 5864 315 121 
Mars 82 39 5348 266 119 
April 77 39 4292 192 113 
Maj 75 40 2793 114 75 
Juni 85 42 1450 72 51 
Juli 85 44 1137 54 48 
Augusti 85 43 1277 62 51 
September 75 40 2584 104 89 
Oktober 76 39 3953 172 114 
November 80 39 5051 242 119 
December 84 40 5657 294 124 
 
Avfallsanläggningen är i drift året om och är baslasten i systemet. Fjärrvärmebehovet 
är lägre på sommaren än avfallsanläggningens fulla kapacitet vilket medför att den 
inte utnyttjas till max då.   
 

5.1	  Tilltänkta	  ORC-‐systemet	  i	  fjärrvärmesystemet	  
Arbetsmedium 
Det finns två arbetsmedium tillgängliga för Flexigen, R134a och R245fa. R134a var 
mest fördelaktigt för temperaturnivån i Uppsalas system och har därför använts i 
modellberäkningarna (Wessman, 2014b).  
 
R134a är en typ av HFC som idag är tillåten utan något slutdatum för användning 
(Länsstyrelsen Skåne, u.å). Vid atmosfäriskt tryck är kokpunkten för R134a -26,3 °C 
(1,1,1,2-Tetraflourethane, 2015). Den kritiska temperaturen är 101,06 °C och det 
kritiska trycket är 4,059 kPa (List of refrigerants, 2014). 
 
Verkningsgrad 
Enligt Entrans har en vidareutvecklad ORC-maskin med en kombinerad organisk 
rankinecykel och värmepump en verkningsgrad på 5-20 % (Entrans, u.åa). 
Arbetsmediet och de gällande temperaturer för uppsalasystemet pekade på att en låg 
verkningsgrad är rimlig. Därför kommer 5 % att användas som referensverkningsgrad 
men känslighetsanalyser med en lite högre verkningsgrad kommer utförs också 
(Wessman, 2014b). 
 
På sommaren då värmebehovet är lågt ska ORC-systemet producera el. I dagsläget 
används avfallsanläggningen främst för att täcka fjärrvärmebehovet under denna tid. 
Eftersom anläggningen inte utnyttjas till max kan mer avfall förbrännas för att täcka 
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både fjärrvärmebehovet och den extra elproduktionen. De tre värmepumparna i 
systemet och absorptionsvärmepumpen från block 5 producerar fjärrkyla på 
sommaren. Absorptionsvärmepumpen från block 1-4 producerar däremot fjärrvärme 
(Zetterberg, 2014). På vintern då fjärrvärmebehovet är stort ska den vidareutvecklade 
ORC-maskinen fungera som en värmepump och generera värme som ska hjälpa till 
att höja framledningstempretauren. Därmed kan spetsanläggningarna avlastas. På 
vintern producerar värmepumparna och block 5:s absorptionsvärmepump fjärrvärme 
samt att fler produktionsenheter är i drift (Zetterberg, 2014).   
 
Två alternativ har undersökts för var den kombinerade ORC och värmepumpen ska 
vara placerade i det befintliga fjärrvärmenätet. Det första alternativet är sent i nätet, 
efter oljepannan för Uppsalas fall. Ett extra rör ska då installeras för att under 
vinterfallet föra in den producerade värmen så tidigt i systemet som möjligt. Det 
andra alternativet är att placera den kombinerade ORC och värmepumpen efter 
avfallsanläggningen. Dessa placeringsalternativ är framtagna för att de har skilda 
förutsättningar vilket i sig påverkar resultatet. Vid placeringsalternativ 1 tillsätts 
värmen under vinterfallet till en lägre temperatur, och därmed behöver värmepumpen 
upp till en lägre kondenseringstemperatur och således behövs mindre el att tillsättas. 
Dock önskas en så låg temperatur som möjligt på fjärrvärmevattnet som leds till 
turbinen i avfallsförbränningen vilket uppfylls i placeringsalternativ 2. På sommaren 
är fjärrvärmevattnet ungefär samma temperatur som i placeringsalternativ 1 och 2 då 
endast avfallsförbränningen är i drift. Värmen på vinterfallet måste upp till en högre 
temperatur under placeringsalternativ 2, dock behövs inget extra rör då installeras. 
Figur 5-3 visar fjärrvärmesystemet med de två placeringsalternativen. 
´

 
Figur 5-3. Alternativ 1 och alternativ 2 för Flexigens placering integrerat i fjärrvärmenätet. Alt 1 är 
placerad sent i systemet och ett extra rör är installerat medan alt 2 är efter att värme från 
avfallsförbränningen har tillsatts. 

Returledning 

Framledning 

	   

	   

	   

Avfallsförbränning 

	   

	   

	   

	   	  

	  

Pump,	  
vinter 

Pump,	  
vinter 

Flexigen 
Placeringsalt. 1 

Absorptionsvärmepump 

	   
Pump,	  
sommar 

	   
Pump,	  sommar 

Pump,	  sommar 

	   

Värmepump 

	   
Torveldad	  
hetvattenpanna 

	   

Kraftvärme-‐
verk 

	   

	   

Flexigen 
Placeringsalt. 2 



	  
38	  

6.	  Resultat 
Resultaten från de studerande fallen redovisas. Intäkterna i resultatet kommer ställas 
mot utgifterna och med hjälp av Pay off-metoden kommer lönsamheten att redovisas 
för den kombinerade ORC:n med både sommarfallet och vinterfallet sammanräknat.   
 

6.1	  Sommarfall	  
För sommarfallet blir resultatet detsamma för de två placeringarna av ORC-maskinen, 
då temperaturen på vattnet i framledningen på sommaren är ungefär på samma nivå 
efter avfallsanläggningen (placeringsalternativ 2) som senare i ledningen 
(placeringsalternativ 1). Det på grund av att värmebehovet under sommaren främst 
täcks upp av avfallsanläggningen, det vill säga baslasten.  
 
Effektskillnaden i tabell 6-1 fås från differensen av full kapacitet på 
avfallsanläggningen och den kapacitet som normalt utnyttjas av avfallsanläggningen 
för respektive månad.  
 
Tabell 6-1. Möjlig tillgänglig effekt för drift av ORC från avfallseldning för respektive månad. 
Månad Effektuttag [MW] 
Maj 124-114 = 10 
Juni 124-72 = 52 
Juli 124-54 = 70 
Augusti 124-62 = 62 
September 124-104 = 20 
 
Massflödet på arbetsmediet i den kombinerade ORC-maskinen, beräknas med hjälp 
av ekvation 4 som beskrivs i kapitel 2. Från tabell 6-1 fås Qin för sommarfallet och 
entalpiskillnaden vid kondenseringstemperaturen 70 °C är 124 kJ/kg (Çengel et al, 
2007). Beräkningarna redovisas i bilaga 2.  

 
 

Tabell 6-2. Möjligt effektuttag och massflödet på arbetsmediet vilket då behövs för respektive månad. 
Månad Effektuttag [MW] Arbetsmedium massflöde 

[kg/s] 
Maj 10 80 
Juni 52 420 
Juli 70 565 
Augusti 62 500 
September 20 160 
 
Tabell 6-2 visar att effektkapaciteten skiljer sig mellan månaderna, vilket inte är 
optimalt för användandet av en ORC. Massflödet i ORC-maskinen blir väldigt högt 
för månaderna juni-augusti och därmed inte anpassade för storlekar på befintliga 
ORC-maskiner. Därför kommer den minsta gemensamma effektuttaget, vilket är 10 
MW, att användas för beräkningar för intäkter samt storlek på ORC-maskinen.   
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Värmeeffekten 10 MW antas således för den kombinerade ORC och värmepumpen 
med en drifttid 24 h/dygn. Mängden producerad el blir således effekt multiplicerat 
med drifttiden. Eleffekten är värmeeffekt med hänsyn till den verkningsgrad som 
ORC-maskinen har, vilket här sätts till 5 %.   
 
Tabell 6-3. Effektuttag, drifttid och energiuttag för respektive månad. 
Månad Värmeeffekt 

[MW] 
Eleffekt 
[MW] 

Drifttid [h] Elprod. ORC 
[MWh] 

Maj 10 0,5 744 372 
Juni 10 0,5 720 360 
Juli 10 0,5 744 372 
Augusti 10 0,5 744 372 
September 10 0,5 720 360 
 
Den totala elproduktionen i ORC:n som fås ut under sommarmånaderna är 1836 
MWh. Med elpriset, tabell 4-2, vilket är 360 SEK/MWh, blir den totala intäkten för 
såld el under sommarperioden 0,66 MSEK. Se bilaga 3. 
 
Det extra avfallet som förbränns i anläggningen genererar också en intäkt från. Priset 
på avfall som används är -300 SEK/ton och avfallet beräknas ha ett värmevärde på 10 
MJ/kg. Vikten på det extra avfallet som förbränns är 13 219 ton och med en 
mottagningsavgift på -300 SEK/ton blir intäkten för avfallet 3,97 MSEK. Se bilaga 3.  
 
Med en revisionsmånad 
För att illustrera en månads revision av avfallsanläggningen tas en månadsproduktion 
bort ur beräkningarna. Då blir elutbytet 1476 MWh, och multiplicerat med elpriset 
360 SEK/MWh blir intäkten för elen nu 0,53 MSEK. 
 
Vid fallet med en revisionsmånad behövs 10 627 ton extra avfall förbrännas, vilket 
med en avfallsintäkt på 300 SEK/ton skulle generera 3,2 MSEK. 
 
Intäkterna för sommarfallet med en ORC-maskin med 5 % verkningsgrad 
sammanfattas i tabell 6-4 nedan. 
 
Tabell 6-4. Intäkterna för sommarfallet då el produceras 
Tidsperiod Intäkt från el 

[MSEK] 
Intäkt från avfall 
[MSEK] 

Total intäkt 
[MSEK] 

Hela sommaren 0,66 3,97 4,65 
Med en 
revisionsmånad 

0,53 3,2 3,73 
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6.2	  Vinterfall	  
För vinterfallet presenteras resultatet endast för placeringsalternativ 1. Resultatet för 
placeringsalternativ 2 återfinns i bilaga 4. I placeringsalternativ 1 tillsätts det, från 
värmepumpen, varma vattnet i början av fjärrvärmesystemet då temperaturen på 
fjärrvärmevattnet är strax över 40 °C. För placeringsalternativ 2 efter 
avfallsanläggningen senare i ledningen, är vattnet varmare då värme har tillkommit 
från avfallsanläggningen.  
 
För vinterfallet tar värmepumpen upp värme ur spillvattnet från reningsverket vilken 
används som den värmeöverförande fluiden. Spillvattnet är ca 10 °C (Cato, 2014) 
under vintern. Massflödet för arbetsmediet i värmepumpen är detsamma som för 
sommarfallet, dvs. 80 kg/s.  
 
För att beräkna Qin  i värmepumpen genererad från spillvattnet används massflödet på 
arbetsmediet och entalpiförändringen vid förångningstemperaturen i värmepumpen. 
För en värmekälla på 10 °C kan förångningstemperaturen antas bli 5-6 °C (Lembke, 
2015). Från teorin i figur 2-9 visas värmepumpscykeln i ett Ph-diagram, vilken ska 
användas vid beräkningarna. Då ha är obekant används i första steget av beräkningen 
den totala entalpiskillnaden för 6 °C, vilken är 193,94 kJ/kg (Çengel et al, 2007). 
Senare måste Qin  justeras så att cykeln i figur 2-9 följs.  
 

Qin = m ⋅qtillf = m ⋅ hgas − hliquid( ) ⇒
 

 
Qin = 80 kg / s ⋅193,94 kJ / kg =15515,2 kJ / s =15,5MW   

 
I en värmepump används el för att utföra arbetet w i kompressorerna. Den tillförda 
eleffekten beskrivs i ekvation 7.         
 
Placeringsalternativ 1   
Entalpinivåerna vid förångningen och kondenseringen (hc) extraheras ur Ph-
diagrammet i figur 6-1 upp till en kondenseringstemperatur på 54 °C för att få en 
temperatur ut på ca 50 °C (Lembke, 2015). Kondenseringstemperaturen måste vara 
högre än 40 °C vilket är temperaturen på vattnet i returledningen. Entalpiskillnaden 
mellan hc vid 54 °C och hb vid 6 °C ger ett värde på 28,89 kJ/kg. 
 
Vilket i sin tur medför att eleffekten blir  
 

PVP = 80 kg / s ⋅28,89 kJ / kg = 2311 kJ / kg = 2,3MW  
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Figur 6-1. Ph-diagram för R134 där entalpinivåer för hc och hb är utmärkta med röda pilar (NIST 
chemistry WebBook, 2008). 
 
Effekten, som kan tillförs fjärrvärmenätet, kan beräknas med hjälp av ekvation 5 från 
kapitel 2.     
 
Entalpi hc är detsamma som ovan, 282,8 kJ/kg och hd för 54 °C är 129,8 kJ/kg. Den 
bortförda effekten blir således   
 

Qut = 80 kg / s ⋅ (282,8−129,8 kJ / kg) =12,2 MW  
  
Då hd = ha, vilket genom att följa värmepumpscykeln i ett Ph-diagram (se figur 2-9), 
nu är bekant kan Qin räknas om enligt följande 
 

Qin = 80 kg / s ⋅ (253, 91−129,8 kJ / kg) = 9,9 MW  
 
För att räkna ut COP-värdet på värmepumpen används ekvation 8.  
 

Φ =COP = 12,2
12, 2− 9,9

= 5,3 	  

	  
COP-värdet för en värmepump med standard EN14511 (då värmekällan är 0 °C och 
värms upp till 35 °C) ligger vanligtvis mellan 4 - 4,5 enligt Peter Lembke på Rydell & 
Lembke Kyl- och värmeteknik. Att beräkningarna ger ett högre värde beror på att 
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värmekällan i fallstudien är 10 °C samt att inga förluster har medräknats i elmotorn. 
Om 90 % verkningsgrad antas för elmotorn behövs 2,56 MW el istället för 2,3 MW 
vilket skulle resultera i ett COP-värde på 4,8.   
 
För att visa den energi som kan tillföras till fjärrvärmenätet multipliceras Qut  med 
drifttiden för respektive månad. Vilket redovisas i tabell 6-5. Även den tillförda elen 
redovisas för respektive månad.	  
 
Tabell 6-5. Energiuttag och tillförd el för respektive månad under vinterperioden. 
Månad Drifttid [h] Tillförd el  

[MWh] 
Energiuttag 
[MWh] 

Oktober 744 1711 9077 
November 720 1656 8784 
December 744 1711 9077 
Januari 744 1711 9077 
Februari 672 1546 8198 
Mars 744 1711 9077 
April 720 1656 8784 
 
Det totala arbetet som tillförs till värmepumpen i form av el är 11702 MWh, vilket 
multiplicerat med elpriset, 360 SEK/MWh, blir en kostnad på 4,21 MSEK. 
 
Det totala energiuttaget som maximalt kan tillsättas till fjärrvärmenätet är 62074 
MWh.  
 
Oljepannorna 
2013 stod oljan för 3,3 % av bränslemixen och den tillförda energin var ca 70 GWh 
(Vattenfall Värme Uppsala, 2014). Då priset för olja är ca 945 kr/MWh blir den totala 
kostnaden för oljan ca 66 MSEK.   
 
Oljepannornas användning är inte jämnt fördelat över året utan de används vid behov, 
främst under kalla dagar. I tabell 6-6 visas oljeanvändningen på månadsbasis från år 
2010. Varje månad kan olja ersättas genom att utnyttja effekten genererad till 
fjärrvärmenätet från värmepumpen. 
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Tabell 6-6. Oljeanvändningen för respektive månad under vinterperioden för år 2010 (Åberg, 2015). 
Månad Oljekonsumtion fjv. prod 

[MWh] 
Möjlig oljeminskning 
[MWh] 

Oktober 197 197 
November 13 417 8784 
December 15 163 9077 
Januari 15 045 9077  
Februari 19 676 8198  
Mars 2989 2989 
April 1823 1823 
 
Minskning av oljeanvändandet leder till ett sparande av 37,9 MSEK. Se bilaga 4 för 
utförliga beräkningar. Då elkostnaden subtraheras blir besparingen 33,7 MSEK. 
 
Placeringsalternativ 2 
Beräkningarna görs enligt samma princip som för placeringsalternativ 1 och återfinns 
i bilaga 4. Resultatet från beräkningarna är följande 
 
Qin = 7,1MW ,   Qut =10 MW   ,   PVP =1,9 MW  

 
Kostnaden för elen som tillförs värmepumpen är 5,6 MSEK och en möjlig besparing 
med en minskad oljeanvändning blir 31,6 MSEK. Den totala besparingen blir därmed 
26 MSEK. Nedan i tabell 6-7 sammanfattas kostnader och besparingar för de två 
placeringsalternativen. 
 
Tabell 6-7. Besparing för vinterfallet då värmepumpen producerar värme. 
Placering Kostnad el 

[MSEK] 
Besparing från 
minskad 
oljeanvändning 
[MSEK] 

Total besparing 
[MSEK] 

Placeringsalt. 1 4,3 37,9 33,7 
Placeringsalt. 2 5,6 31,6 26 

	  

6.3	  Ekonomisk	  lönsamhetsberäkning	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
Intäkter ställs mot kostnader i en lönsamhetsberäkning med Pay off-metoden. 
 
En kombinerad ORC med värmepump kostar ca 20000 SEK/kW producerad el 
(Wessman, 2014b). Det medför att investeringen, G, blir ca 10 MSEK med ett eluttag 
på 0,5 MW. Beroende på hur mycket rördragning och tillbyggnationer som behövs 
kommer de fasta kostnaderna för investeringen att skilja sig åt. Därför sätts kostnader 
för rördragning och tillbyggnad som ett intervall från 2 till 4 gånger så stor som 



	  
44	  

investeringskostnaden för maskinen. De kan därför antas vara 20-40 SEK (Lind, 
2015). 
 
Sommarintäkterna med en revisionsmånad är totalt 3,73 MSEK och vinterintäkterna 
är totalt 33,7 MSEK för placeringsalternativ 1 och 26 MSEK för placeringsalternativ 
2. De totala intäkterna för hela året blir således 37,43 MSEK för placeringsalternativ 1 
och 29,73 MSEK för placeringsalternativ 2. Driftkostnader antas vara desamma, då 
exempelvis driftpersonal redan finns tillgängliga. Underhållskostnader brukar sättas 
till 2 % av totala investeringskostnaden, för varje år (Lind, 2015). Vilket varierar 
mellan 0,4 och 1 MSEK, om investeringen är mellan 30 - 50 MSEK.  
 
Pay off-tiden redovisas i tabell 6-8 och 6-9. 
 
Tabell 6-8. Återbetalningstid, placeringsalternativ 1 
Investeringskostnad 
[MSEK] 

Årligt 
inbetalningsöverskott 
[MSEK] 

Återbetalningstid [år] 

10 + 20 = 30 36,83 0,81 
10 + 30 = 40 36,63 1,09 
10 + 40 = 50 36,43 1,37 
 
Återbetalningstiden varierar mellan ett halvår till drygt ett år. 
 
Tabell 6-9. Återbetalningstid, placeringsalternativ 2 
Investeringskostnad 
[MSEK] 

Årligt 
inbetalningsöverskott 
[MSEK] 

Återbetalningstid [år] 

10 + 20 = 30 29,13 1,02 
10 + 30 = 40 28,93 1,38 
10 + 40 = 50 28,73 1,74 
 
Återbetalningstiden varierar mellan drygt ett halvår till drygt ett och ett halvår. 
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7.	  Känslighetsanalys	  
Det finns en del osäkra parametrar i beräkningarna och för dessa har en 
känslighetsanalys gjorts för att visa hur dessa parametrar påverkar resultatet. 
Känslighetsanalysen gör även att studien blir mer generell och inte bara kan tillämpas 
på Uppsalas fjärrvärmesystem. Endast en parameter ändras i taget, till exempel när 
avfallspriset varieras, kommer elpriset och verkningsgrad, att vara konstant. 
 

7.1	  Avfallspris	  
Avfallspriset görs upp med interna avtal mellan de berörda parterna och varierar 
därför mellan olika fjärrvärmesystem. I det här projektet användes -300 SEK/ton. En 
känslighetsanalys genomfördes för ett intervall på -100 SEK/ton till -500 SEK/ton. 
Figur 7-1 redovisas med en revisionsmånad, där de blå staplarna är den totala intäkten 
och de röda staplarna intäkten endast från avfallet. Känslighetsanalysen för 
sommarperioden utan en revisionsmånad finns i bilaga 5. Avfallspriset påverkar 
endast intäkterna för sommarfallet, och därmed menas ”total intäkt” som den totala 
intäkten för sommarfallet. Beräkningarna återfinnes i bilaga 5.  
 
 

             
                      Figur 7-1. Känslighetsanalys för avfallspriset med revisionsmånad 

	  

7.2	  Elpris	  
Elpriset varierar mellan åren, men en trend är att elpriset ökar på lång sikt. I dagsläget 
är elpriset lågt, men det förväntas öka de närmaste 20 åren. För att ta hänsyn till det 
har referensvärdet (360 SEK/MWh) satts till ett högre pris än dagens elpris. Elpriset 
beror av flera parametrar och därför är en känslighetsanalys nödvändig. Elpriset 
varieras mellan 200 SEK/MWh och 600 SEK/MWh i känslighetsanalysen. Elpriset 
kommer att påverka både sommar – och vinterfallet. Separata känslighetsanalyser har 
därför gjorts för dessa två fall. 
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Sommarfall 
Figur 7-2 redovisas med en revisionsmånad, resultatet utan revisionsmånad finns i 
bilaga 5. De blå staplarna är den totala intäkten och de röda staplarna är intäkten från 
elen. 
 
                                      

             
                     Figur 7-2. Känslighetsanalys för elpriset med revisionsmånad 
                        
 
Vinterfall 
Figur 7-3 redovisar känsligheten av elpriset under vinterfallet med 
placeringsalternativ 1 och figur 7-4 redovisar placeringsalternativ 2. För vinterfallet 
utgör elen en kostnad. 

                    

             
            Figur 7-3. Känslighetsanalys för elpriset, placeringsalternativ 1 och placeringsalternativ 2. 
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7.3	  Gemensamma	  scenarion	  för	  avfallspris	  och	  elpris	  
En hopslagning av känslighetsanalyserna för avfallspriset och elpriset visar tre 
scenarion. Ett med det ”sämsta scenariot”, ett med ”medel scenariot” och ett med det 
”bästa scenariot”. För det sämsta scenariot är mottagningsavgiften för avfall -100 
SEK/ton, elpriset på sommaren är 200 SEK/MWh och på vintern 600 SEK/MWh. För 
medel scenariot är mottagningsavgiften för avfall -500 SEK/ton, elpriset på sommaren 
600 SEK/MWh och på vintern 600 SEK/MWh. För det bästa scenariot är 
mottagningsavgiften för avfall -500 SEK/ton, elpriset på sommaren är 200 SEK/MWh 
och på vintern 200 SEK/MWh. Figur 7-4 visar resultatet för de tre scenarierna.  
 

    
Figur 7-4. Det bästa, medel och det sämsta scenariot för avfall-och elpriser.  
 
Räknas dock besparing från olja med kommer intäkterna bli positiva för alla 
scenariona då de är högre än 4 MSEK. 
 

7.4	  Verkningsgrad	  
En känslighetsanalys för 7 % verkningsgrad undersöks. Beräkningarna utförs på 
samma vis som för 5 % verkningsgrad under resultatdelen. 
 
Tabell 7-1. Effektuttag, drifttid och energiuttag för respektive månad. 
Månad Effekt [MW] Effektuttag 

[MW] 
Drifttid [h] Energiuttag 

[MWh] 
Maj 10 0,7 744 521 
Juni 10 0,7 720 504 
Juli 10 0,7 744 521 
Augusti 10 0,7 744 521 
September 10 0,7 720 504 
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Det totala energiuttaget är 2571 MWh vilket multipliceras med elpriset, 360 
SEK/MWh och således genererar 0,95 MSEK. Det tillkommer även en intäkt från det 
extra avfallet som förbränns i pannorna. Vikten på avfallet blir 13222 ton och 
multiplicerat med 300 SEK/ton, genereras 3,97 MSEK. Se bilaga 5. 
 
Med en revisionsmånad 
Om hänsyn tas till en månads revision blir energiuttaget 2072 MWh vilket genererar 
0,76 Mkr. Intäkterna från det extra avfallet blir 3,2 Mkr. 
 
Tabell 7-2. Sammanfattning av intäkterna med referensverkningsgrad på 5 % och känslighetsanalysen 
på 7 %. 
Verkningsgrad Tidsperiod Intäkt från el 

[Mkr] 
Intäkt från 
avfall [Mkr] 

Total intäkt 
[Mkr] 

5 % Hela 
sommaren 

0,68 3,97 4,65 

5 % Med en 
revisionsmånad 

0,55 3,2 3,70 

7 % Hela sommaren 0,95 3,97 4,92 
7 % Med en 

revisionsmånad 
0,76 3,2 3,96 
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8.	  Diskussion	  
Fjärrvärmebranschen står idag inför en utmaning när fjärrvärmebehovet minskar 
generellt i hela landet. Det behövs därför utveckling av de befintliga näten och nya 
sätt att generera samma intäktsnivå, trots avtagande fjärrvärmeförsäljning. I den här 
studien har det utvärderats energimässigt och ekonomiskt med en kombinerad 
organisk rankinecykel och värmepump teoretiskt integrerad i ett avfallsbaserat 
fjärrvärmesystem. 
 
Sommarfallet i studien genererar el, som kan säljas till elnätet, och därmed generera 
en intäkt. En intäkt uppstår även för det extra avfallet som förbränns i anläggningen, 
vilken är högre än intäkten för el enligt studien. Mottagningsavgifterna är dock 
hemliga och skiljer sig i landet medan elpriserna är relativt lika i de fyra elområdena. 
Känslighetsanalyserna för avfallspriset och elpriset visar att en större känslighet finns 
i avfallspriset, vilket är den största delen av intäkten för sommarfallet. Om 
avfallspriset ändras, förändras den totala intäkten betydligt mer än om elpriset ändras. 
Elprisets varierationer ger under sommarfallet en relativt liten ändring av den totala 
intäkten.  
 
Vinterfallet i studien genererar värme, och för värmepumpen finns det dels en kostnad 
för den tillsatta elen och dels en besparing på grund av minskad oljeanvändning. 
Kostnaden för elen är relativt låg jämfört med besparingen för oljan. Vinterfallet 
genererar en större intäkt än vad sommarfallet gör. Dock skiljer sig oljeanvändning 
för varje år, beroende på bland annat värmebehovet vilket medför att minskningen i 
oljeanvändning också varierar. På så sätt varierar även besparingen för vinterfallet 
vilken är den största påverkan på Pay off-tiden.    
 
Att verkningsgraden är så pass låg en för ORC under sommarfallet, medför att mycket 
avfall eldas för en relativt liten mängd producerad el. Det finns eventuellt andra 
användningsområden där avfallet utnyttjas i högre utsträckning. Dessutom mäts 
utsläpp av växthusgaser från avfallsanläggningen i vikt/MWh, vilket medför att en 
större andel utsläpp skulle genereras då verkningsgraden är låg. Mindre energi 
genereras i förhållande till förbränningsmängden. Även elanvändningen på 
anläggningen mäts i per producerad MWh. Dock visar en elkartläggning av Uppsala 
fjärrvärmeanläggning att vissa enheter är i drift och körs som att de har full last, trots 
att de inte har det. Det betyder att elanvändningen inte skulle öka med en extra 
förbränning av avfall. Av värmeanläggningarna i Uppsala har avfallsanläggningen 
den bästa rökgasreningen och därför är det möjligt att utsläppen inte skulle öka så 
drastiskt. 
 
Då mer avfall kan eldas under sommaren vid en ORC-integrering, kan en del lagring 
av avfall undvikas samt att avfall kan importeras till Sverige och därmed undvika att 
läggas på deponi i exportlandet. Avfallslagring kan orsaka negativa följder som mass- 
och energiförluster. Med import av avfall till ett land som Sverige med en 
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välutvecklad avfallsförbränning kan EU nå högre i avfallshierarkin om exportlandet 
är ett EU-land. Avfallseldning är att föredra framför deponi och eldning av fossila 
bränslen som olja och kol samt torv. Avfallsbränslet består av mer än 60 % biobränsle 
vilket leder till mindre utsläpp av växthusgaser än eldning av olja, kol och torv.  
 
För att kunna elda mer avfall på sommaren men utnyttja effekten i större utsträckning 
samt få ut en högre andel energi, bör andra tekniska lösningar övervägas och studeras. 
En alternativ lösning till den kombinerade ORC och värmepumpen kan vara att en del 
av den ökade värmeeffekten leds till den befintliga ångturbinen i kraftvärmeverket 
och där producerar mer el. En installation och integrering av en kombinerad ORC och 
värmepump är då ej nödvändig men det genereras ändå en extra intäkt från avfall och 
från producerad el. I den här fallstudien där Uppsalas fjärrvärmesystem har 
analyserats är den möjligheten dock inte tillgänglig då turbinen utnyttjas till sin fulla 
kapacitet. En alternativ lösning skulle då vara att investera i en större turbin, istället 
för att investera i en kombinerad ORC och värmepump. En turbin i ett kraftvärmeverk 
har en högre verkningsgrad än vad en ORC har. Dock försvinner möjligheten att 
producera värme på vintern, vilket finns med en kombinerad ORC och värmepump, 
och därmed minska oljeanvändningen vilket skulle gynna miljön, samhället och 
ekonomin. 
 
För att få en högre verkningsgrad på hela fjärrvärmesystemet med en kombinerad 
ORC och värmepump integrerad på nätet ska värmen som inte utnyttjas i ORC-
processen tas tillvara på och föras in tillbaka till systemet. Ett annat alternativ för att 
öka verkningsgraden på hela fjärrvärmesystemet är att den kombinerade ORC och 
värmepumpen utnyttjar värme från fjärrvärmesystemet (vid elproduktion) som skulle 
kylts bort, istället för ökad eldning av avfall. Det skulle medföra att ingen ökad intäkt 
från mottagningsavgifterna och problemet med lagring och deponi i exportländer 
skulle kvarstå.  
 
Värmepumpen tillsätter värme vilket kan minska på användandet av olja som utgör 
spetslastproduktion. Olja är dyrt och ytterligare styrmedel med högre skatter kan 
komma att tillsätts till olja som i ett steg att minska fossilanvändandet i 
fjärrvärmesystem. Priset på olja kan därmed stiga. En minskad oljeanvändning är 
positivt för miljön då fossila bränslen släpper ut mer växthusgaser. 
Fjärrvärmesystemets totala utsläpp kan därmed minska med en vidareutvecklad ORC 
även om den extra avfallseldningen i sommarfallet höjer utsläppen på grund av den 
låga verkningsgraden.  
 
Känslighetsanalysen för det bästa, medel samt det sämsta scenariot är gjord med 
hänsyn till avfallspriser och elpriser för både sommarfallet och vinterfallet 
gemensamt. I det bästa scenariot är mottagningsavgiften för avfallet hög, samt att det 
är ett lågt elpris på sommaren, då den producerade elen säljs, och lågt elpris på vintern 
när elen blir en kostnad. För medelscenariot är mottagningsavgiften för avfallet hög, 
samt att det är ett högt elpris på sommaren, då den producerade elen säljs, och högt 
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elpris på vintern när elen blir en kostnad. Då kostnaden för elen i vinterfallet är högre 
än intäkten från elen i sommarfallet blir det ett bättre scenario då elpriset är lågt både 
på sommar och vinter.  
 
Framtidens elpris är svårt att prognostisera. Dels beror det på svårigheter att förutse 
framtida elproduktion men dessutom kan elnätet och elhandeln komma att se 
annorlunda ut med mer import och export av el till Europa, där Sverige då blir ännu 
mer beroende på hur andra länders energisystem ser ut. Dessutom förväntas mer 
intermittent el bli integrerad i elsystemet vilket även påverkar elpriset. Dagens låga 
elpris ser ut att hålla i sig framåt, även om viss ökning av elpriset prognostiseras på 
lång sikt. Det är positivt för fallet i studien, enligt känslighetsanalysen med de olika 
scenarierna. 
 
De två placeringarna av var det varma vattnet från vinterfallet tillsätts till 
fjärrvärmenätet har båda fördelar och nackdelar. Fördelar med placeringsalternativ 1, 
då det varma vattnet tillsätts tidigt i systemet är att temperaturen är lägre och därmed 
blir det lättare för värmepumpen att nå kondenseringstemperaturen och kan leverera 
mer värme. Det behöver tillsättas mindre el vilket bidrar till en lägre kostnad för 
vinterfallet. Nackdelen är dock att när temperaturen på returledningen blir högre 
innan turbinen från avfallsanläggningen fås mindre el ut där. Fjärrvärmesystem 
strävar efter att ha en så pass låg returtemperatur som möjligt på grund av detta. Den 
minskade intäkten från elen från turbinen är dock inte medräknad i studien. 
Fördelarna med placeringsalternativ 2 är att nu återhålls en låg temperatur innan 
turbinen från avfallskraftvärmeverket. Nackdelarna är dock att mer el måste tillföras 
värmepumpen för att nå upp till en högre temperatur och mindre värme kan levereras 
till fjärrvärmenätet. Det medför en mindre besparing. 
 
För att en installering och integrering av en vidareutvecklad ORC ska fungera måste 
en spillvattenresurs finnas tillgängligt i närheten av fjärrvärmesystemet.  
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9.	  Slutsats 
Beräkningar visar att det finns ekonomisk potential för en installation av den 
kombinerade organiska rankinecykeln och värmepumpen på ett befintligt 
fjärrvärmenät med avfallseldning. För att en lönsamhet ska uppnås bör avfallseldning 
användas i fjärrvärmesystemet (då en mottagningsavgift för avfallsbränslen 
tillhandahålls) och att spetslast består av ett dyrare bränsle såsom olja. Detta på grund 
av att mottagningsavgiften för avfallsbränslen tillhandahålls.  
 
Av studien framgår att den största besparingen erhålles under vinterhalvåret då värme 
från värmepumpen i ORC-maskinen kan utnyttjas vilket leder till lägre användning av 
olja. 
 
Pay off-tiden för placeringsalternativ 1 respektive placeringsalternativ 2 är som 0,8 – 
2 år. Detta betyder att investeringen kan anses lönsam med de regler som finns för 
återbetalning. Att oljeförbränning undviks är en positiv miljöförbättring och ger 
mindre utsläpp.  
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10.	  Fortsatt	  arbete	  
Examensarbetet är en teoretisk studie där en kommersiell teknik, den kombinerade 
ORC med värmepumpen, ska integreras med ett befintligt fjärrvärmesystem. Studien 
redovisar för ett fall och beräkning på två placeringar. För fortsatta studier 
rekommenderas att flera fjärrvärmenät, med olika storlekar, studeras och fler 
alternativa placeringar för en integrering. Fler studier med en annan metod för att se 
om en liknande Pay off-tid fås och om en lika stor del energi kan genereras på för 
både sommar- och vinterfallet.  
 
I ett fortsatt arbete kan det studeras djupare på hur tillsatta effekten på fjärrvärme 
under vinterfallet påverkar fler av de producerade enheterna, och inte endast 
spetslasten. Hur påverkas eluttaget i kraftvärmeverkets turbin om temperaturen på 
returledningen höjs. 
 
En annan intressant aspekt att studera i ett fortsatt arbete är hur resultatet skulle skilja 
sig om en vanlig värmepump installerades för vinterfallet samt att en större turbin 
skulle installeras vid avfallsförbränningsanläggningen för elproduktion.  
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Bilaga	  1.	  Elpris	  
 
Elpriset som har använts till beräkningarna i examensarbetet har tagits fram med hjälp 
av både historiska elpriser och prognostiska elpriser. 
 
Historiska elpriser från 2011 fram till 2014 har använts tillsammans korttidsprognoser 
för 2015 och 2016 och långtidsprognoser för 2020, 2025 och 2030 från 
Energimyndigheten.  
 
Det modifierade elpriset är medelvärdet av elpriset för respektive år. 
 
Tabell bilaga 1-1. Årsmedelvärden för både historiska och prognostiska elpriser 
Årtal Elpris 
2010 506 kr/MWh 
2011 424 kr/MWh 
2012 272 kr/MWh 
2013 341 kr/MWh 
2014 267 kr/MWh 
2015 263 kr/MWh 
2016 252 kr/MWh 
2020 370 kr/MWh 
2025 380 kr/MWh 
2030 490 kr/MWh 
 
 
Medelvärdet av elpriset beräknas enligt följande 
 

	  

	  
 
 
 
 
 
  

506+ 424+ 272+341+ 267+ 263+ 252+370+380+ 490( ) kr /MWh
10

= 360 kr /MWh



Bilaga	  2.	  Effektbehov	  på	  fjärrvärmenätet	  
 
För att beräkna effektbehovet i fjärrvärmesystemet används följande formel 
 

                 
 
P = effekten [kW] 

= massflödet [kg/s] 
cp = vattnet specifika värmekapacitet, 4,18 kJ/kgK 

= temperaturskillnaden på fram- och returledningen [°C] 
 
Utifrån volymflödet beräknas massflödet genom att multiplicera volymflödet med 
densitet för vatten som är 1000 kg/m3.  
 

                         
 

= densitet [kg/m3] 

= volymflöde [m3/h] 
 
Tabell bilaga 2-1. Temperaturer och volymflöde för respektive månad i fjärrvärmenätet 
Månad Temp. 

Framledning 
[°C] 

Temp. 
Returledning 
[°C] 

Fram- och 
returledning 
[°C]  

Volymflöde 
[m3/h] 

Januari 85,8 40,1 45,7 5805 
Februari 86,5 40,3 46,2 5864 
Mars 81,8 39,0 42,8 5348 
April 77,0 38,5 38,5 4292 
Maj 75,1 40,1 35,0 2793 
juni 85,0 42,1 42,9 1450 
juli 85,0 43,8 42,2 1137 
Augusti 85,0 43,0 42,0 1277 
September 75,0 40,3 34,7 2584 
Oktober 76,2 38,7 37,5 3953 
November 80,0 38,7 41,3 5051 
December 84,4 39,7 44,7 5657 
 
Massflödet för januari beräknas enligt följande 

 

Med hjälp av massflödet, temperaturskillnaden i fram- och returledningen kan och 
vattnets specifika överföringskapacitet kan effekten beräknas 
 

 
 

P = m ⋅cp ⋅ ΔT

m

ΔT

m = ρ ⋅ V

ρ
V

ΔT

m = 5805m3 / h ⋅1000 kg /m3 = 5805000 kg / h ⇒
5805000
60 ⋅60

=1613 kg / s

P =1613 kg / s ⋅ 4,18 kJ / (kgK ) ⋅ 45, 7 K = 308235 kW = 308MW



Om samma metod används för övriga månader med respektive volymflöde och 
temperaturskillnad fås värdena som presenteras i tabell bilaga 2-2  
 
Tabell bilaga 2-2. Massflöde och effektbehov för respektive månad i fjärrvärmenätet 
Månad Massflöde [kg/s] Effektbehov [MW] 
Januari 1613 308 
Februari 1629 315 
Mars 1486 266 
April 1192 192 
Maj 776 114 
Juni 403 72 
Juli 316 54 
Augusti 355 62 
September 718 104 
Oktober 1098 172 
November 1403 242 
December 1571 294 
 
	  
För att beräkna hur stor del av effektbehovet i fjärrvärmenätet som täcks av 
avfallsanläggningen divideras den avfallsanläggningens levererade energi med 
drifttiden. 
 
Tabell bilaga 2-3. Levererad energi och effekt för avfallsanläggningen till fjärrvärmenätet 
Månad Levererad energi 

[GWh] 
Drifttid [h] Effekt avfall 

[MW] 
Januari 92,5 744  

Februari 81,1 672  

Mars 88,9 744  

April 81,7 720  

Maj 55,8 744  

Juni 36,5 720  

Juli 35,6 744  

Augusti 37,9 744  

September 64,2 720  

Oktober 84,6 744  

November 85,9 720  

December 92 744  

	  
	  

92500 744( ) =124
81100 672( ) =120
88900 744( ) =119
81700 720( ) =113
55800 744( ) = 75
36500 720( ) = 51
35600 744( ) = 48
37900 744( ) = 51
64200 720( ) = 89
84600 744( ) =114
85900 720( ) =119
92000 744( ) =124



Bilaga	  3.	  Sommarfall 
	  
Sommarfall	  
	  
Tabell bilaga 3-1. Möjligt effektuttag för respektive månad 
Månad Effektuttag [MW] 
Maj 124-114 = 10 
Juni 124-72 = 52 
Juli 124-54 = 70 
Augusti 124-62 = 62 
September 124-104 = 20 
 
Från Bilaga 2 fås det möjliga effektuttaget för respektive månad för 
avfallsanläggningen. Massflödet på arbetsmediet i ORC:n är kopplat till den energin, 

, som tillförs till värmepumpen. Förhållandet är enligt följande formel  
 

 
 
Entalpin, h, för ett medium kan hämtas från entalpitabeller, där man använder 
entalpiskillnaden vid en specifik kondenseringstemperatur. I fallet som studeras i 
examensarbetet med 85 °C på den värmeöverförande fluiden antas en 
kondenseringstemperatur på 70 °C. Från tabellen vid 70 °C fås följande värden på 
entalpin 
 
hgas = 157 kJ/kg  
hliquid = 281 kJ/kg 
 
Entalpiskillnaden blir således 281 kJ/kg – 157 kJ/kg = 124 kJ/kg 
 

tas från tabell bilaga 3-1 för respektive månad 
 
Maj 

 	  

	  
Juni	  

	  

	  
Juli	  

	  

	  
	  

Qin

Qin = m ⋅qtillf = m ⋅ hgas − hliquid( ) ⇒ m =
Qin

hgas − hliquid( )
kg / s

Qin

m =
10 MW
124 kJ / kg

=
10000 kJ / s
124 kJ / kg

= 80,64 kg / s

m =
52 MW
124 kJ / kg

=
52000 kJ / s
124 kJ / kg

= 419,3 kg / s

m =
70 MW
124 kJ / kg

=
70000 kJ / s
124 kJ / kg

= 564,5 kg / s



Augusti	  

	  

	  
September	  

	  

 
För att beräkna energiuttaget ut från turbinen används den tillförda effekten, 
verkningsgraden på ORC:n och drifttiden. Resultaten syns i tabell bilaga 3-2.  
 
Tabell bilaga 3-2. Effektuttag, drifttid och energiuttag för respektive månad. 
Månad Effekt [MW] Effektuttag 

[MW] 
Drifttid [h] Energiuttag 

[MWh] 
Maj 10 0,5 744 372 
Juni 10 0,5 720 360 
Juli 10 0,5 744 372 
Augusti 10 0,5 744 372 
September 10 0,5 720 360 
 
Då endast det lägsta möjliga effektuttaget används har alla månader 10 MW som 
tillförd effekt,	   . Verkningsgraden är satt till 5 % och drifttiden är dygnt runt för 
alla månader.   
 
Effektuttaget 

 
 
Energiuttaget 
Maj 

 
 
Juni 

 
 
Juli 

 
 
Augusti 

 
 
September 

 
 
Totalt under sommarperioden 

 
 

m =
62 MW
124 kJ / kg

=
62000 kJ / s
124 kJ / kg

= 500 kg / s

m =
20 MW
124 kJ / kg

=
20000 kJ / s
124 kJ / kg

=161,3 kg / s

Qin

10 MW ⋅5%=10 MW ⋅0,05= 0,5MW

0,5MW ⋅ 744 h = 372 MWh

0,5MW ⋅ 720 h = 360 MWh

0,5MW ⋅ 744 h = 372 MWh

0,5MW ⋅ 744 h = 372 MWh

0,5MW ⋅ 720 h = 360 MWh

372+360+372+372+360( )MWh =1836 MWh



 
Multiplicerat med elpriset för sommarperioden fås följande  

 
 
Det extra avfallet som behövs förbrännas i pannorna för att kunna försörja 
elproduktionen blir följande 
 

 

 
MWh görs om till MWs, vilket är detsamma som MJ, enligt följande 

 
 
För att få ut vikten på avfallet divideras värdet med värmevärdet för avfallet 
 

	  

	  
Antalet ton multipliceras med intäkten för avfallet 

	  
	  
De totala intäkterna från elen och bränslet blir således 

 
 
Med en revisionsmånad 
Eluttag 

 
 
Multiplicerat med elpriset för sommarperioden fås följande 

 
 
Det extra avfallet som behövs förbrännas i pannorna för att kunna försörja 
elproduktionen blir följande 
 

 

 
MWh görs om till MWs, vilket är detsamma som MJ, enligt följande 

 
 
För att få ut vikten på avfallet divideras värdet med värmevärdet för avfallet 
 

 

 
Antalet ton multipliceras med intäkten för avfallet 

 

1836 MWh ⋅360 SEK /MWh = 660960 SEK = 0,66 MSEK

1836 MWh
0,05

= 36720 MWh

36720 MWh ⋅3600 s =132192000 MJ

132192000 MJ kg
10 MJ

=13219200 kg =13219,2 ton

13219,2 ton ⋅300 SEK / ton = 3965760 SEK = 3,97MSEK

0,66 MSEK +3,97MSEK = 4,65MSEK

372+372+372+360( )MWh =1476 MWh

1476 MWh ⋅360 SEK /MWh = 531360 SEK = 0,53MSEK

1476 MWh
0,05

= 29520 MWh

29520 MWh ⋅3600 s =106272000 MJ

106272000 MJ kg
10 MJ

=10627200 kg =10627,2 ton

10627,2 ton ⋅300 SEK / ton = 3,2 MSEK



 
De totala intäkterna från elen och bränslet blir således 

 
 
0,53MSEK +3,2 MSEK = 3, 73MSEK



Bilaga	  4.	  Vinterfall	  
	  
Tabell bilaga 4-1. Oljeanvändning för respektive månad, placeringsalternativ 1. 
Månad Levererad energi från 

olja [MWh] 
Möjlig oljeminskning 
[MWh] 

Oktober 197 197 
November 13 417 8784 
December 15 163 9077 
Januari 15 045 9077  
Februari 19 676 8198  
Mars 2989 2989 
April 1823 1823 
 
Det går att minska oljeanväningen med totalt 40145 MWh under året. Med ett oljepris 
på 945 SEK/MWh multiplicerat med minskningen genereras ett sparande enligt 
följande 
 

 
 
Elpriset för utnyttjningen av värmepumpen är 2,93 MSEK, vilket medför att 
besparingen på vintern totalt skulle bli 34,9 MSEK. 
 

 
Figur bilaga 4-1. Utdrag från excel som visar hur beräkningarna har gjorts, placeringsalternativ 1 
 
Placeringsalternativ 2 
Då värmepumpen nu är placerad efter avfallsanläggningen är vattnet varmare än 40 
°C. Vattnet är genom värme från värmepumpsanläggningen, 
adsorptionsvärmepumpen och avfallsanläggningen upp i ca 70 °C. Därför bör 
kondenseringstemperaturen vara högre och antas vara 75 °C. 
 
För att beräkna  i värmepumpen genererad från spillvattnet används massflödet på 
arbetsmediet och entalpiförändringen vid 6 °C. Från teorin i figur 2-9 visas 
värmepumpscykeln i ett Ph-diagram, vilken ska användas vid beräkningarna. Då ha är 
obekant används i första steget av beräkningen den totala entalpiskillnaden för 6 °C, 
vilken är 193,94 kJ/kg (Çengel et al, 2007). Senare måste  justeras så att cykeln i 
figur 2-9 följs.  
 
 

40145MWh ⋅945 SEK /MWh = 37937025 SEK = 37,9 MSEK

Qin

Qin



 
 

    
 
I en värmepump används el för att utföra arbetet w i kompressorerna. Den tillförda 
eleffekten beskrivs i ekvation 7.         
 
Entalpiskillnaden (hc – hb) fås fram genom att vid hb, entalpin efter förångningen, 
använda sig av att konstant entropi råder och följa entropilinjen i diagrammet i figur 
bilaga 4-1 upp till en kondenseringstemperatur på 75 °C. Entalpiskillnaden mellan hc 
vid 75 °C och hb vid 6 °C ger ett värde på 38,3 kJ/kg. 
 
Vilket i sin tur medför att eleffekten blir  
 

 
 
 

	  
Figur bilaga 4-2. PI-diagram för R134 där entalpinivåer för hc och hb är utmärkta med röda pilar 
(NIST chemistry webBook, 2008). 
 
Den bortförda effekten, som förs in till fjärrvärmenätet, kan beräknas med hjälp av 
ekvation 5 från kapitel 2 och massflödet enligt följande 
 

        
 
Entalpi hc är detsamma som ovan, 292,2 kJ/kg och hd för 75 °C är 165,38 kJ/kg. Den 
bortförda effekten blir således  

Qin = m ⋅qtillf = m ⋅ hgas − hliquid( ) ⇒

Qin = 80 kg / s ⋅193,94 kJ / kg =15,5MW

PVP = 80 kg / s ⋅38,3 kJ / kg = 3,06 MW

Qut = m ⋅ hc − hd( )



     
  
Då hd = ha, vilket genom att följa värmepumpscykeln i ett Ph-diagram (se figur 2-8), 
nu är bekant kan räknas om enligt följande 
 

	  
	  
COP-värdet blir enligt ekvation 8 
	  

          

 
För att visa den energi som kan tillföras till fjärrvärmenätet multipliceras med 
drifttiden för respektive månad. Vilket redovisas i tabell bilaga 4-2. Även den tillförda 
elen redovisas för respektive månad. 
 
Tabell bilaga 4-2. Energiuttag och tillförd el för respektive månad under vinterperioden. 
Månad Drifttid [h] Tillförd el  

[MWh] 
Energiuttag 
[MWh] 

Oktober 744 2277 7440 
November 720 2203 7200 
December 744 2277 7400 
Januari 744 2277 7440 
Februari 672 2056 6720 
Mars 744 2277 7440 
April 720 1203 7200 
 
Det totala arbetet som tillförs till värmepumpen i form av el är 15596 MWh, vilket 
multiplicerat med elpriset, 360 SEK/MWh, blir en kostnad på 5,6 MSEK. 
 
Det totala energiuttaget som kan tillsättas till fjärrvärmenätet är 50880 MWh.   
 
Tabell bilaga 4-3 Oljeanvändning för respektive månad, placeringsalternativ 2. 
Månad Levererad energi från 

olja [MWh] 
Möjlig oljeminskning 
[MWh] 

Oktober 197 197 
November 13 417 7200 
December 15 163 7440 
Januari 15 045 7440  
Februari 19 676 6720  
Mars 2989 2989 
April 1823 1823 
 

Qut = 80 kg / s ⋅ (292, 2 kJ / kg−165,38 kJ / kg) =10 MW

Qin

Qin = 80 kg / s ⋅ (253, 91 kJ / kg−165,38 kJ / kg) = 7,1MW

Φ =
10,1

10,1− 7,1
= 3, 4

Qut



Det går att minska oljeanväningen med totalt 33509 MWh under året. Med ett oljepris 
på 945 SEK/MWh multiplicerat med minskningen genereras ett sparande enligt 
följande 
 

 
 
Elpriset för utnyttjningen av värmepumpen är 5,6 MSEK, vilket medför att 
besparingen på vintern totalt skulle bli 26 MSEK. 
 
 

 
Figur bilaga 4-3. Utdrag från excel som visar hur beräkningarna har gjorts, placeringsalternativ 2 
 
 
 
	   	  

33509 MWh ⋅945 SEK /MWh = 31666005 SEK = 31,6 MSEK



Bilaga	  5.	  Känslighetsanalys	  
 
Sommarfall 

1. Avfallspris 
Beräkningar för avfallspriset utan en revisionsmånad där avfallspriset varierar mellan 
-100 SEK/MWh och -500 SEK/MWh. Referensvärdet -300 SEK/MWh är med i 
tabellen för att lättare kunna jämföra. Beräkningarna är desamma för fallet med en 
revisionsmånad som redovisas i rapporten, under kapitel 7, men då multipliceras de 
olika elpriserna med 10637 ton istället. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Tabell bilaga 5-1. Känslighetsanalys för avfallspriset utan revisionsmånad  
Avfallspris [kr] Intäkt avfall [Mkr] Total intäkt [Mkr] 
100 1,32 0,68 + 1,32 = 2 
200 2,64 0,68 + 2,64 = 3,32 
300 3,97 0,68 + 3,97 = 4,65 
400 5,29 0,68 + 5,29 = 5,97 
500 6,61 0,68 + 6,61 = 7,29 
 
 

2. Elpris  
Beräkningar för elpriset utan en revisionsmånad där elpriset varierar mellan 200 
SEK/MWh och 600 SEK/MWh. Referensvärdet 360 SEK/MWh är med i tabellen för 
att lättare kunna jämföra. Beräkningarna är desamma för fallet med en 
revisionsmånad som redovisas i rapporten, under kapitel 7, men då multipliceras de 
olika elpriserna med 1476 MWh istället. 
 

 
 
 
 

 
 
Tabell bilaga 5-2. Känslighetsanalys för elpriset utan revisionsmånad 
Elpris [kr/MWh] Intäkt elutbyte [Mkr] Total intäkt [Mkr] 
200 0,37 3,97 + 0,37 = 4,34  
300 0,55 3,97 + 0,55 = 4,52 
360 0,66 3,97 + 0,66 = 4,63 
500 0,92 3,97 + 0,92 = 4,89 
600 1,10 3,97 + 1,10 = 5,07 

−100 SEK / ton ⋅13219 ton = −1,32 SEK
−200 SEK / ton ⋅13219 ton = −2,64 SEK
−300 SEK / ton ⋅13219 ton = −3,97 SEK
−400 SEK / ton ⋅13219 ton = −5,29 SEK
−500 SEK / ton ⋅13219 ton = −6,61 SEK

200 SEK /MWh ⋅1836 MWh = 0,37MSEK
300 SEK /MWh ⋅1836 MWh = 0,55MSEK
360 SEK /MWh ⋅1836 MWh = 0,66 MSEK
500 SEK /MWh ⋅1836 MWh = 0,92 MSEK
600 SEK /MWh ⋅1836 MWh =1,10 MSEK



 
3. Verkningsgrad 

 
Med 7 % verkningsgrad blir det totala energiuttaget för sommarfallet när alla månader 
är medräknade är följande  

 
 
Multiplicerat med elpriset för sommarperioden fås följande  

	  
 
Det genereras även en intäkt från det extra avfallet som förbränns i anläggningen. 
Priset på avfall som används är -300 kr/ton och avfallet beräknas ha ett värmevärde på 
10 MJ/kg.  
 
Det extra avfallet som behövs förbrännas i pannorna för att kunna försörja 
elproduktionen blir följande 
 

 

 
MWh görs om till MWs, vilket är detsamma som MJ, enligt följande 

 
 
För att få ut vikten på avfallet divideras värdet med värmevärdet för avfallet 
 

	  

	  
Antalet ton multipliceras med intäkten för avfallet 

	  
	  
De totala intäkterna från elen och bränslet blir således 

 
 
Med en revisionsmånad 
 
Energiuttaget är 

	  
 
Multiplicerat med elpriset för sommarperioden fås följande 

 
 
Det extra avfallet som behövs förbrännas i pannorna för att kunna försörja 
elproduktionen blir följande 
 

 

 

(521+ 504+ 521+ 521+ 504)MWh = 2571MWh

2571MWh ⋅360 SEK /MWh = 0,95MSEK

2571MWh
0,07

= 36728MWh

36728MWh ⋅3600 s =132222857MJ

132222857MJ kg
10 MJ

=13222285, 7 kg =13222 ton

13222 ton ⋅300 SEK / ton = 3966686 SEK = 3,97MSEK

0,95MSEK ⋅3,97MSEK = 4,92 MSEK

(521+ 521+ 521+ 504)MWh = 2067MWh

2067MWh ⋅360 SEK /MWh = 0, 76 MSEK

2067MWh
0,07

= 29528MWh



MWh görs om till MWs, vilket är detsamma som MJ, enligt följande 
 

 
För att få ut vikten på avfallet divideras värdet med värmevärdet för avfallet 
 

 

 
Antalet ton multipliceras med intäkten för avfallet 

 
 
De totala intäkterna från elen och bränslet blir således 

 
	  

29528MWh ⋅3600 s =106302857MJ

106302857MJ kg
10 MJ

=10630285, 7 kg =10630 ton

10630 ton ⋅300 kr / ton = 3,2 MSEK

0, 76 MSEK +3,2 MSEK = 3,96 MSEK


