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Sammanfattning 

För att nå energi- och klimatmål om förnybar elproduktion krävs en omställning 

av det svenska energisystemet. Kraftvärmeproduktion är ett effektivt sätt att höja 

verkningsgraden och samproducera värme och elektricitet. Det finns 250 

småskaliga värmeverk i Sverige med potential för elproduktion. Ett sätt att driva 

småskalig kraftvärme är att installera en ORC-turbin som med ett annat 

arbetsmedium än vatten kan arbeta på lägre temperaturer. Energikontor Sydost 

har startat tre demonstrationsprojekt för småskalig kraftvärme. En av dessa 

demonstrationsanläggningar drivs av Ronneby Miljö och Teknik AB där ORC-

turbin är installerad på värmeverk i Bräkne-Hoby. I samband med installationen 

av turbinen har även en fjärrvärmeledning byggts om till närliggande sågverk.  

ORC-teknik är vid anslutning till värmeverk förnybar och lokal energikälla. Den 

har hög tillgänglighet under vinterhalvåret vilket också är de dagar det är högst 

belastning på elnätet. Tekniken har möjlighet att användas i krissituationer så 

som elavbrott och förse anläggning med el för leveranssäker värmeproduktion. 

Vid ökad efterfrågan på restprodukter från skogen är det viktigt att bränslet 

används resurseffektivt vilket kraftvärme bidrar till att göra.  

Detta examensarbete är en utvärdering av ombyggnation och installering av 

ORC-turbin på värmeverket. En teknisk- och lönsamhetsanalys har gjorts för att 

utvärdera resultatet av investeringen.  

Från den tekniska analysen framgick det att elverkningsgrad för denna 

fjärrvärmesäsong är 2,23 %, alfa-värde är 2,3 %, totalverkningsgrad för ORC-

system är 99,54 %. Ledningsförluster före ombyggnation var 19,7 % och efter 

17,25 %. Resultat av ombyggnation blev en sänkning av 

fjärrvärmereturtemperaturen vilket ger effektivare värmedistribution men visades 

även ge en ökning av elproduktionen. Framtida elproduktion förväntas öka 

eftersom detta är första anslutning till värmeverk.  

El producerad kan täcka upp till 60,5 % av årligt elbehov på anläggningen. 

Investeringskalkyl visade en icke lönsam investering om el säljs externt. Att 

producera och använda el internt inom anläggningen visade sig lönsamt även 

utan investeringsstöd. Ombyggnation av fjärrvärmeledning ledde till minskad 

bränsleåtgång trots kallare vinter än föregående år och ORC-installation. 

Sågverket fick även effektivare torkprocess. Ombyggnation av anläggning 

visades vara en lönsam investering. 

Känslighetsanalys visar hur variationer i elpris, bränslepris, elcertifikat, drift- 

och underhållskostnader samt energiskatt påverkar kostnadsbesparing. Resultatet 

blev att den största påverkan av kostnadsbesparing har variationer i energiskatt, 

elpris, drift- och underhållskostnader samt bränslekostnader. Elcertifikat visade 

en mindre påverkan på kostnadsbesparingen i detta fall. Drifttimmar är även en 

viktig parameter för lönsamhet.  
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Summary 
 

In order to achieve energy and climate targets for renewable electricity 

generation, a change of the Swedish energy system is required. Cogeneration is 

an effective way to increase efficiency and co-produce heat and electricity. There 

are 250 small-scale heating plants in Sweden with potential for electricity 

generation. One way to drive small-scale cogeneration is to install an ORC 

turbine that uses a different medium than water which can work at lower 

temperatures. Energikontor Sydost is running three demonstration projects with 

small scale CHP. One of them is runned by Ronneby Miljö och Teknik AB 

where an ORC turbine is installed at the heating plant in Bräkne-Hoby. Around 

the same time that the ORC-turbine was installed a reconstruction of a district 

heating pipeline to a nearby sawmill was done.  

This bachelor thesis is an evaluation of the rebuilding of the district heating 

pipeline and the installation of the ORC turbine at the heating plant. A technical 

and investment evaluation has been made to analyze the results.  

 

From the technical analysis it was found that the electric efficiency for this 

district heating season is 2.23%, the alpha value is 2.3%, the overall efficiency of 

the ORC system is 99.54%. Pipeline energy losses before reconstruction were 

19.7% and after 17.25 %. Lowering of district heating return temperature 

indicates not only a more efficient heat distribution but was also shown to 

increase electricity production. Future power generation is expected to increase 

as this is the first connection of a similar nature. 

 

Electricity produced can cover up to 60.5% of the annual electricity needs of the 

plant. Investment estimates showed a non-profitable investment if electricity is 

sold externally. Producing and using electricity internally within the plant proved 

profitable. For internal use of electricity, investment also proved profitable 

without investment subsidy. Reconstruction of district heating pipeline resulted 

in lower return temperature on the district heating network and reduced biomass 

consumption despite a colder winter than the previous year and ORC installation. 

The sawmill also got a more efficient drying process. Reconstruction of the plant 

was shown to be a profitable investment. 

 

Sensitivity analysis shows how fluctuations in electricity prices, fuel prices, 

electricity certificates, operating and maintenance costs and energy taxes affect 

cost savings. As a result, the biggest impact of cost savings has fluctuations in 

energy taxes, electricity prices, operating and maintenance costs and fuel costs. 

Electricity certificates showed less impact on cost savings in this case. Operating 

hours is also a parameter to account for. 

 

ORC technology has high availability during the winter months, which is also 

the days when it is the highest load on the power grid, thus reducing high power 
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peaks. The technology has the potential to be used in crisis situations such as 

power outages and supplying power plants for supply-safe heat generation. With 

increased demand for residues from the forest it is also important that the fuel is 

used efficiently, which cogeneration contributes to making. 
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Abstract 

Energikontor Sydost har startat demonstrationsprojekt inom småskalig 

kraftvärme. Ronneby Miljö och Teknik AB driver en demonstrationsanläggning 

för småskalig elproduktion med ORC-turbin på värmeverk i Bräkne-Hoby. I 

samband med installation av ORC-turbin gjordes även ombyggnation av 

fjärrvärmeledning till närliggande sågverk. 

Detta examensarbete är en teknisk- och lönsamhetsanalys för utvärdering av 

investeringen. Elverkningsgrad uppgick för denna fjärrvärmesäsong till 2,23 %, 

alfa-värde till 2,3 %, systemverkningsgrad för ORC-system till 99,54 %. 

Ledningsförluster minskade från 19,7 till 17,25 % efter ombyggnation. Det 

visades även att sänkning av fjärrvärmereturtemperatur ökar elproduktionen.  

Investeringskalkyl visade en icke lönsam investering om el säljs externt. Att 

producera och använda el internt inom anläggningen visade sig lönsamt även 

utan investeringsstöd. Ombyggnation av fjärrvärmeledning visades även vara 

lönsamt. 

Tekniken är vid anslutning till värmeverk förnybar, lokal och har hög 

tillgänglighet vid högbelastningstider.  

Nyckelord: Organic Rankine Cycle, ORC, Småskalig elproduktion, Småskalig 

kraftvärmeproduktion, Förnybar elproduktion, Lönsamhetsanalys, Teknisk 

analys, Känslighetsanalys.  
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Ordlista  

Rankinecykel – Termodynamisk cykel som omvandlar värme till arbete genom 

arbetsmedium i ångtillstånd.  

Kraftvärme - Samproduktion av värme och el, höjer verkningsgrad. [1] 

Småskalig värmeproduktion – Värmeproduktion upp till 10 MW.  

Distributionsledning – Ledning skilt från fjärrvärmenätet med primärvatten ut 

till Hoby-Sågen. 

ORC- Förkortning av Organic Rankine Cycle. Det är en variant av Rankinecykel 

med skillnaden att arbetsmedium inte är vatten och det används för lägre 

temperaturer. [2] 

Alfa-värde – Beskriver kvoten av producerad el och utgående värme i ett 

system.  

Elverkningsgrad – Beskriver kvoten av utvunnen el och tillförd värme i ett 

system. 

Totalverkningsgrad – Beskriver kvoten av totalt utvunnen energi och tillförd 

energi i ett system. [3]  

TS-diagram – Ett diagram som visar temperatur och entropi på sina axlar. 

Isentropisk fluid – En fluid med vertikal lutning på ångans mättningskurva i ett 

TS-diagram.  

Torr fluid – En fluid med positiv lutning på ångans mättningskurva i ett TS-

diagram. 

Våt fluid – En fluid med negativ lutning på ångans mättningskurva i ett TS-

diagram. [4] 

Sankeydiagram – Används för att få en enkel överblick av energibalans i 

system. [5] 

Nuvärdesmetod – Metod för att bedöma lönsamhet på investering idag utifrån 

kalkylränta och ekonomisk livslängd.  

NPV – Net Present Value, beskriver vad en investering är värd i dagsläget med 

hänsyn till tidsvärde av pengar, kalkylränta och ekonomisk livslängd. Positiv 

värde tyder på lönsamhet och negativt icke lönsam investering. [6] 

Annuitet – Beskriver det årliga överskottet per år med hänsyn till NPV av 

investering. Positiv annuitet tyder på lönsam investering och negativt icke 

lönsam. [7] 
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Pay-back tid – Återbetalningstiden, dvs tiden det tar att få tillbaka satsad 

investering. [6] 

Internränta – Känslighetsmått på hur lågt avkastningskrav kan få lov att vara 

innan investeringen ej är lönsam. [7] 

Känslighetsanalys – Undersökning kring hur förändringar i pris påverkar 

lönsamhet för investering. [8] 

N/A – Engelskans not available vilket översätts till ej tillgänglig. 
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1. Inledning 

Detta examensarbete är en utvärdering av småskalig elproduktion från ORC-

turbin installerad på värmeverk i Bräkne-Hoby samt ombyggnation av 

fjärrvärmeledning till närliggande sågverk.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Miljömål 

Sverige har satt som energi- och klimatmål att till år 2020 ha minst 50 % av 

energianvändningen förnyelsebart producerad, energianvändningen ska vara 20 

% mer effektiv än vid år 2008, dessutom ska växthusgaserna ha minskat med 40 

% från utsläppsvärdet år 1990.  För att nå dessa mål krävs omställningar för 

energisystemet inom den närmsta framtiden. Energisystemet ska gå från fossila 

källor till att producera el från förnybara källor och eventuellt avveckla 

kärnkraft. För att nå dessa mål krävs tillhandahållning av alla lokala och 

småskaliga resurser som energi från sol, vind, vatten, och bioenergi. [9]  

1.1.2 Energipolitik 

Förutom energi- och miljöpolitik omfattar även framtida energiförsörjning 

säkerhetspolitiken. Framtidens energisystem ska vara tillförlitligt och kunna 

fungera trots störningar och krissituationer. Mål om miljö är även en avgörande 

del för människans hälsa. En fungerande energiförsörjning är avgörande för 

Sveriges utveckling och framtid. Energikommissionen startade i mars 2015 en 

politisk undersökning om i vilken inriktning energipolitiken ska gå. 

Elförsörjningen lades stort fokus på eftersom det krävs omställning för att nå 

målen om förnybar elproduktion. EU ställer olika krav på sina medlemsstater för 

att uppnå energi- och klimatmål vilket har lett till olika lagar. Olika styrmedel 

har införts för att driva marknaden till förnybart, bland annat investeringsstöd för 

solceller och skattereducering av mikroproduktion av el har givits. [10]  

 

Genom historien har det varit staten som stått för utvecklingen av 

energisystemet, all storskalig elproduktion har varit statligt subventionerad så 

som vattenkraft och kärnkraft. Idag är det flera aktörer som har inflytande som 

tex. privata hushåll som har hög efterfrågan på förnybar energi. Många företag 

sätter högre krav än nationell politik eftersom de ser en vinst på längre sikt i att 

investera hållbart. [11] 
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1.1.3 Potential i Sverige för småskalig kraftvärmeproduktion 

Sverige delas in i 4 elområden, från elområde 1 längst norrut till elområde 4 

längst söderut. (Se Figur 1 nedan) I elområde 4 där ORC-projektet finns är 

elförbrukningen betydligt högre än elproduktion. I norra delarna av Sverige är 

produktionen högre än elanvändningen vilket visar att största användningen sker 

där minst el produceras. Det finns alltså ett behov av lokal elproduktion. 

Småskalig kraftvärme är ett sätt att producera energi lokalt. Fördelarna med att 

producera lokalt är minskade transporter, ökad användning av restvärme på 

industrier som också leder till ökad verkningsgrad, hög tillgänglighet av el, 

lönsamhet för landsbygden samt en stärkt miljöprofil. [12] Småskalig 

värmeproduktion innebär pannor under 10 MW. Det finns ungefär 250 

värmeverk i Sverige idag som även skulle kunna producera el. [2] 

 

 
Figur 1. Uppdelning av elområde i Sverige 
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Bildkälla: [13] 

1.1.4 ORC 

ORC tekniken användes under 1960-talet för elproduktion på geografiska 

områden som var otillgängliga, under oljekrisen år 1970 när energibesparingar 

blev viktiga utvecklades ORC till en populär teknologi för att utvinna el ur 

spillvärme. Med tiden så visades att elpriset inte ökade lika kraftigt som 

förväntat och teknologin fasades ut. En ytterligare anledning var de miljöfarliga 

ämnena som ingick i arbetsmedier som bidrog till att processen förbjöds. Nya 

anläggningar måste anpassas till nya arbetsmedier vilket gjorde att de dåvarande 

leverantörerna övergav tekniken. [14]  

1.1.5 Demonstrationsanläggning i Bräkne-Hoby 

Energikontor Sydost har startat projekt med tre demonstrationsanläggningar för 

småskalig elproduktion. En av dessa anläggningar drivs av Ronneby Miljö och 

Teknik AB där en ORC-turbin har installerats på värmeverket i Bräkne-Hoby. 

Projektet är det första i Sverige att driftsätta ORC-turbin i kombination med 

fjärrvärme. ORC-turbinen har 49,9 kW installerad effekt och är levererad av 

företaget Againity. Turbinen har anslutits mellan ledning ut och returledning från 

en 5 MW flispanna. Se Figur2 för ORC-modul installerad i Bräkne-Hoby samt 

Figur3 för generellt processchema för anslutning av ORC-turbin till 

värmepannor. I samband med investering av ORC-turbin gjordes även en 

ombyggnation av fjärrvärmeledning till närliggande sågverk. En enskild 

distributionsledning med primärvatten anslöts direkt till sågverket för att höja 

temperatur på torkprocessen och minska returtemperatur från fjärrvärmenätet.   

Den nya kraftvärmeanläggningen invigdes i maj 2017. [15] 
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Figur 2. Againitys ORC-system anslutet till 5MW flispanna i Bräkne-Hoby 

Bildkälla: [16] 

 
Figur 3. Generellt processchema för en ORC-process. Bildkälla: [16]  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att utvärdera värmeverket i Bräkne-Hoby innan och efter 

ombyggnation, dvs innan och efter direktanslutning med sågverk samt 

installation av ORC-system för kraftproduktion. Följande punkter ska utvärderas: 

 

 Teknisk analys av elverkningsgrad, alfa-värde, totalverkningsgrad på 

ORC-systemet, förändrad bränsleåtgång efter investering samt 

undersökning kring hur returtemperatur på fjärrvärmeledningen påverkar 

elproduktion och värmeproduktion. 

 

 Lönsamhetsanalys innan och efter ombyggnationer i två olika fall för 

investeringskalkyl, antingen intern användning av el eller vid extern 

försäljning av el. Investeringskalkyl ska även bedöma lönsamhet vid 

olika fall av möjlig elproduktion. En känslighetsanalys ska även ges 

baserat på olika parametrar som kan påverka lönsamheten.  

 Litteraturstudie som ger en överblick av ORC-systemet som teknik, dess 

användningsområde, leverantörer, utveckling i omvärlden, och 

elmarknaden.  

1.3 Avgränsningar 

Projektet har en tidsgräns på 10 veckor. I denna rapport kommer endast en 

analys av anläggningen i Bräkne-Hoby att göras. Undersökningen kommer att 

fokuseras kring eventuella minskningar i bränsleåtgång och ledningsförluster, 

analyser av elverkningsgrad och alfa-värde samt en lönsamhetsanalys av olika 

möjliga fall för investeringar. 

För energibalanser kommer en systemgräns att sättas för hela anläggningen och 

därmed kommer inga enskilda analyser för de olika processerna att göras. 

Analyser bygger på givna mätdata och inga egna mätningar har gjorts.  
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2. Teori 

2.1 Framtidens energisystem 

2.1.1 Framtidens elnät 

Dagens stamnät byggdes på 1950-talet och är byggt för storskalig produktion. 

Med en framtida elproduktion som går mot förnybara elproducenter med icke 

planerad produktion samt stor del småskalig elproduktion gör att delar av elnätet 

inte kommer att kunna användas eller alternativt behöver byggas ut eller 

förstärkas. [17]  Eftersom elektricitet är en färskvara, dvs att den måste användas 

direkt från producenten till konsumenten måste elnätet hela tiden balanseras. 

Detta görs genom noggranna prognoser och planerad elproduktion. En ökad del 

varierad tillförsel av el till elnätet kan skapa obalans i systemet, det behövs då 

noggranna prognosverktyg för att det ska fungera. De utmaningar som 

kraftsystemet står inför vid omställning till förnybar elproduktion är enligt en 

undersökning från Energimyndigheten för vägval efter 2020:  

 Hur ska balansen hanteras vid införandet av variabel förnybar 

elproduktion? 

 Hur ska systemet ge leveranssäkerhet de timmar när efterfrågan på el är 

hög men produktionen är låg? 

 Hur ska systemet fungera de timmar när efterfrågan på el är låg men 

produktionen är hög, kommer detta ge negativa elpriser? 

För att systemet ska fungera när det inte finns någon sol-, vind eller värmebehov 

krävs att det utvecklas ett system där allt kan samverka för att fungera. Om 

kärnkraften avvecklas helt kommer en regler- och baskraft att behövas för att 

säkra energiförsörjningen och forskning pågår kring utifall vattenkraft, 

kraftvärme, gaskraft eller industriella turbiner kan ersätta. [11] Mekanisk 

svängmassa är den tröghet som synkronmaskiner bidrar med i systemet och 

hjälper till att upprätthålla rätt frekvens på elnätet även vid störningar. Eftersom 

förnybara energikällor i de flesta fall inte står för någon tröghet i elnätet behöver 

detta kompenseras. [18] Utmaningar för framtiden är att upprätthålla samma 

balans på systemet, samma effekt, samt överföringsförmåga. [19]   

Framtidens kraftsystem ska samverka mellan samhällets användare och 

producenter och med hjälp av smarta system kan ett samhälle drivas byggt på 

förnybar elproduktion utan störningar eller avbrott. Med smarta system menas 

laststyrning, kraftelektronik och ny teknik, energilagring, olika styrning och 

informationstjänster. [20]  Energilager ska kunna användas vid överskott på 

elnätet och betyder att energi lagras både som elektricitet eller som värme för 

senare användning.  
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En annan viktig utredning är hur ökningarna av mikroproducenter kommer att 

påverka kraftsystemet. Dels är mikroproducenter mer oberoende av nätet då de 

kan använda egenproducerad el men de kommer också behöva använda elnätet 

för att utjämna sin elproduktion. [11] Att både sälja elektricitet och att 

konsumera kallas prosumenter. Finns det ekonomisk möjlighet kan det bidra till 

att distributionsnäten ej används på samma sätt och att det bildas mer lokala 

enheter. [17]  

2.1.2 Tillgänglighet 

Elanvändning varierar stort och under högbelastade dagar på året krävs att det 

finns möjlighet att öka produktion momentant. Under kalla dagar har vindkraft 

en tillgänglighet på 10 % vilket gör att det behövs andra resurser som vattenkraft 

som snabbt kan öka eller minska produktionen för att hålla balans i systemet. 

[21] Solkrafts förväntade tillgänglighet en kall vinterdag är så lite som 0 % enligt 

Luleå energi. [22] 

2.1.3 Utveckling i omvärlden 

I Tyskland har politik gynnat stor satsning inom vindkraft i norr och solceller i 

södra delarna vilket har bidragit i många fall till att Polens elnät har påverkats 

när överskott har gett en obalans. Även i Danmark har det satsats stort på 

vindkraft vilket har gjort att vid hög efterfrågan på elektricitet och dålig 

vindprognos har det tvingats importera från andra länder. Detta gör att de i dessa 

fall är beroende av andra länder för sin elproduktion. [18] 

Vad gäller utveckling av ORC har USA den största installerade effekten i 

världen. Tillsammans med Turkiet och Nya Zeeland har de en stor andel 

geotermisk energi där ORC även kan appliceras. På grund av incitament och 

teknik är Italien, Tyskland, Österrike och Kanada störst inom ORC för bioenergi. 

[23]  

2.1.4 Ö-drift  

För att vid krissituationer kunna säkra energiförsörjningen är en lösning att det i 

framtiden kan finnas möjlighet att driva lokala energikällor utan kontakt med det 

centrala elnätet. Svenska kraftnät definierar ö-drift som ett elsystem inom ett 

begränsat geografiskt område som drivs lokalt (produktion, överföring och 

konsumtion av el). Området kan kopplas bort automatiskt från elnätet eller 

planeras för ö-drift. [24] 
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2.2 ORC 

2.2.1 Tekniker för småskalig elproduktion 

Traditionella ångturbiner som används i storskaliga värmeverk för 

kraftvärmeproduktion är inte lönsamma eller tekniskt möjliga för småskalig 

kraftvärmeproduktion. Det finns andra tekniker som kan användas och dessa är 

förbränningsmotorer, stirlingmotorer, ORC, bränsleceller, flashboxteknik och 

gasdrivna mikroturbiner. [25]  De andra demonstrationsprojekten som 

Energikontor Sydost startat innefattar även mikroturbiner för våt ånga samt 

förgasningsteknik. [26] [8] 

2.2.2 Teknisk teori 

En Organisk Rankine Cykel (ORC) använder samma princip som en 

ångkraftsprocess förutom att istället för vatten som arbetsmedium drivs 

processen av ett organiskt arbetsmedium. Komponenterna som existerar i cykeln 

är (1) Förångare, (2) Turbin, (3) Kondensor och (4) Pump illustrerade i Figur 1. 

ORC-kretsnedan. 

  

 
Figur 1. ORC-krets  

ORC-tekniken använder ett organiskt ämne som har en låg kokpunkt för att 

kunna driva en turbin. Denna vätska förångas under tryck och expanderas genom 

ett turbinsteg. Turbinen är sedan kopplad till en generator och genererar el. Efter 

turbinen kyls ångan ned till vätska under ett lägre tryck.  [14] Nedan redovisas 
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ett TS-diagram som illustrerar processen, se Figur 2. Exempel på ett 

Termodynamiskt diagram för en ORC-process. 

 

  
Figur 2. Exempel på ett Termodynamiskt diagram för en ORC-process. 

Bildkälla: [27]  

 

De termodynamiska stegen i processen beskriver hur mycket energi som tillförs 

samt bortförs. Genom att undersöka varje del separat kan en helhetsbild på hur 

mycket energi som kan utvinnas visas stegvis. Ekvationer 1,2,3,4 beskriver de 

olika delsteg som finns i processen. 

Mekaniskt arbete av pump: 

                    (1) 

Där Wpump motsvarar den mekaniska energin som förbrukas av pumpen. mwf  är 

massflödet för arbetsmedium. h är den specifika entalpin vid processteg 1- 2. 

Förångningsteg: 

                  (2) 

Där Pf  är hur mycket effekt som förångare tar upp från tillförd värmemängd. mwf 

motsvarar massflöde för arbetsmedium. h är den specifika entalpi vid processteg 

2-4. Värmemängden som tillförs är även beräkningsbar på processteg 6-8 som 

baseras på specifika entalpin för förångningsmedium samt dess massflöde. 

Expansionssteg: 

                      (3) 
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Wturbin är det arbete som utvinns av turbinen. mwf massflöde för arbetsmedium, h 

är specifika entalpin vid processteg 4 samt 5 som representerar entalpin före 

respektive efter expansionssteget. 

Kondenseringssteg: 

                    (4) 

Pk är energin som bortförs i kylningsvattnet, mwf massflöde för arbetsmedium, h 

är specifika entalpin vid processteg 1 samt 5 som representerar entalpin före 

samt efter kondensorsteget. Värmemängden som bortförs är även beräkningsbar 

på processteg 9-10 som baseras på specifika entalpin för kylningsmedium samt 

dess massflöde. [28]  [27] 

Vid sänkning av inloppstemperatur på kondensorsidan i ORC-kretsen kommer 

det finnas en potential att utvinna större mängd energi och därmed kommer 

systemets termiska verkningsgrad att öka. Men denna potential begränsas utav 

arbetstemperaturer på arbetsmedium och tryck för processen. Elproduktionen är 

styrd av kondenseringstemperatur på arbetsmedium. De arbetsmedier som 

används i ORC-system är torra eller isentropiska vilket gör att lägre temperaturer 

kan utnyttjas eftersom de inte behöver överhettas, se kapitel 2.2.3 

Arbetsmedium. [29] [30]  

Elproduktion från ORC skulle möjligtvis kunna täcka el för driften av pumpar 

och system på en anläggning vilket gör anläggningen självförsörjande i 

elektricitet vid avbrott på elnätet. Detta beror dock på storlek på turbin och 

anläggning. [31]  

2.2.3 Arbetsmedium 

Ångas olika faser kan delas in i fuktig, mättad och överhettad ånga. I figur 6 

visar kurvorna ångans mättade tillstånd i ett TS-diagram. TS-diagram används 

för att beskriva arbetsmediers termodynamiska beteende i samband med 

temperatur och entropi.  Det finns tre olika grupper av arbetsmedium; torra, 

isentropiska samt våta arbetsmedier. Dessa grupper klassificeras beroende på 

lutning för ångans mättnadskurva vid torr mättad ånga. Isentropiska fluider har 

en nästan vertikal lutning. Torra fluider har positiv lutning och karaktäriseras 

som en fluid med hög molekylär massa. Våta fluider är lika vatten när de 

analyseras pga. dess molekylära massa samt karaktäriseras av negativ lutning. 

[4]  
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Figur 6. TS-diagram för torra, isentropiska samt våta fluider.  

Bildkälla: [4] 

Våta fluider kommer att kräva en överhettning av ångan för att undvika att 

vätskedroppar bildas under expansionsfasen. Vätskedropparna skadar och 

korroderar turbinbladen vid kontakt. Vid lägre temperatur blir temperaturskillnad 

i processen lägre och överhettning är inte ett effektivt alternativ eftersom det inte 

är möjligt att utvinna samma mängd energi som vid högre temperaturskillnad. 

Då kurvan för den torra respektive isentropiska fluiden har en positiv lutning för 

mättnadskurvan undviks risken för vätskedroppar i expansionssteget av ORC- 

processen. Det krävs inte en överhettning av ångan vilket gör att torra respektive 

isentropiska fluider är mer lämpliga för en ORC-process än de våta fluiderna.  

Beroende på anläggning går det att utvinna olika temperaturer ur processen som 

påverkar valet av arbetsmedium, dessa är: 

·      LT (låg temperatur) <150 °C 

·      MT (medeltemperatur) 150-250 °C 

·      HT (hög temperatur) >250 °C 

Vid val av arbetsmedium finns kriterier som måste uppfyllas beroende på 

temperaturintervall, kriterierna efterfrågas då de höjer effektiviteten och 

stabiliteten på systemet. Exempel på kriterier för fluiden: 

 Hög entalpi 

 Acceptabla tryck för förångning samt kondensering 

 Bra termiska egenskaper samt termisk stabilitet vid höga temperaturer 



 

12 

Julia Lundkvist, Nazar Ibrahim 

 

 Icke korrosiv  

 Icke giftig eller antändbar 

 Ej miljöfarlig (låg GWP) 

[32]  

Högt entalpifall under expansionsfasen är en väsentlig del för att ha maximal 

effekt på systemet. Fluiden ska tappa så mycket entalpi som möjligt i 

expansionsfasen då effektiviteten för elproduktion är baserad på skillnaden i 

temperatur och tryck för turbinens inlopp respektive utlopp.  

Det organiska arbetsmediet i ORC har en viss temperatur då den börjar kemiskt 

brytas ner över tid, för att undvika detta arbetar vätskan långt under denna gräns. 

Detta sätter även gränser för hur mycket energi som är möjligt att utvinna från 

temperaturfallet, samt val av medium beroende på arbetstemperatur från 

värmekällan. [30]  

Global Warming Potential, GWP, utvecklades för att kunna jämföra olika gasers 

växthuspåverkan. Den är en faktor på hur mycket ett utsläpp av en växthusgas 

bidrar till den globala uppvärmningen jämfört med koldioxid. Koldioxid har 

värdet 1.  Vid större GWP värde får vi en större uppvärmning av jorden om gas 

skulle släppas ut. [33] 

Tabell 1. Generella Arbetsmediers fysikaliska egenskaper. 

Working 
fluids 

R134a HFC-
134a 

Isobutane 
R600a HC-

600a 

R245fa 
HFC-
245fa 

R123 
HCFC-123 

PF505
0 

PFC-
5050 

HFE700
0 

n-
pentane 

R601 HC-
601 

HFE7100 

Formula CH2FCF3 CH(CH3)3 
CF3CH2C

HF2 
CHCl2CF3 

(CF3)2

(CF2)3 

C3F7OC

H3 
C5H12 

C4F9OCH

3 

Molecular 

weight 
102 58 134 153 288 200 72 250 

Type, ξ(=ds

/dT) 

−0.39 

isentropic 
1.03 “dry” 

0.19 

isentropic 

0.12 

isentropic 

>0  

“dry” 

>0  

“dry” 
1.28 “dry” 

1.83  

“dry” 

Boiling T, °

C 
−26.3  −11.7  15.3 27.8 30 34 36 61 

Critical T, °

C 
101.5 134.7 157.5 183.7 150 165 196.5 195.3 

Critical P, 

MPa 
4.06 3.64 3.64 3.66 2.13 2.48 3.36 2.23 

Latent heat, 

kJ/kg 
155.4 303.4 177.1 168.4 88 142 349 112 

GWP 1300 3 1030 120 High  370 20 390 
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Tabellkälla: [4] 

 

Tabell 1 visar exempel på generella arbetsmedier som kan användas i ORC-

process.  

2.2.4 Kylningstemperatur 

Det kan överslagsmässigt vid lägre temperaturskillnader i turbin antas att 

sänkning av inloppstemperatur till kondensor är proportionell mot 

elproduktionen. En lägre inloppstemperatur ger en högre elproduktion. [34] Men 

detta beror på systemets arbetsmedium, massflöde, tryck och temperaturfall över 

turbinen. Ett antagande kan göras där värmekällans effekt är konstant. Flödet och 

temperaturskillnad i fjärrvärmereturledning bestämmer hur mycket el som kan 

produceras med hänsyn till parametrarna i ORC-kretsen. Dessa parametrar är 

temperatur in till turbin, temperatur efter turbin, tryck i systemet samt 

massflöde.[35] 

2.2.5 Användningsområden ORC 

2.2.5.1 Restvärme från industriella processer  

Spillvärme från industriella processer kan användas för elproduktion med 

kriteriet att den har en tillräckligt hög temperatur för att bedriva ORC processen. 

[11] 

2.2.5.2 Fjärrvärme som värmekälla  

Fjärrvärmen som utvinns vid kylning av processer för förbränning av avfall, på 

industrier samt värmeverk eller kraftvärme kan användas för elproduktion med 

kriterium att den har en tillräckligt hög temperatur för att bedriva ORC-process. 

[2] 

2.2.5.3 Solenergi – Concentrated solar power (CSP) 

Genom att använda speglar eller linser för att koncentrera solinstrålning till en 

punkt kan temperaturen höjas och arbetsmedium förångas. Den koncentrerade 

termiska värmen kan i sin tur användas i samband med en Rankine Cykel för att 

generera el. Det finns många CSP-system som förångar vatten, men genom att 

byta ut vatten till ett organiskt medium kan lägre temperaturer utnyttjas. Detta 

möjligör elproduktion för små anläggningar som endast kan generera små 

mängder termisk energi.[32] 

2.2.5.4 Geotermisk värmekälla 

Värme från jordens inre kallas för geotermisk värme och den ökar i temperatur 

med djupet under jordytan. Denna energi kan utvinnas och användas till el- och 

värmeprocesser. Men värmemängden som emitteras varierar med plats och 
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tidpunkt, energimängden som emitteras från jorden inre (4*10^13 W) motsvarar 

ungefär 4 gånger mer än världens energiförbrukning. 

Temperaturgradienten nära jordens yta med hänsyn till djup är 30°C/km. 

Temperaturgradienten ökar vid platser närmare till jordens inre, t.ex. vid 

kontinentalplattor. 

Vid utvinning transporteras den geotermiska energin via ett medium och 

överförs till den organiska fluiden, en ORC-process som ser ut enligt Figur 7. där 

el produceras. Kylning av kondensor görs via luftkylning, vattenkylning och 

kylningstorn.[36]  

 
Figur 7. Principschema för en Geotermisk ORC anläggning. 

Principen i Figur 7.  ovan är endast användbar för temperaturer på värmekällan 

<150°C. [32] 

  



 

15 

Julia Lundkvist, Nazar Ibrahim 

 

2.2.6 Leverantörer och deras lösningar 

ORC-tekniken i Sverige är hittills inte kommersiell men i andra delar av Europa 

har det tack vare incitament och styrmedel blivit större. 21 december 2016 fanns 

det ca 2,7 GW effekt från 1754 ORC enheter över hela världen. De företagen 

som är mest dominerande inom tekniken är ORMAT för geotermisk energi samt 

Turboden främst inom bioenergi.[23]  

Exempel på leverantörer i Sverige är Opcon, Climeon, och Againity.  

I underrubrikerna beskrivs leverantörer av ORC för elproduktion från främst 

bioenergi.  

2.2.6.1 Opcon  

Opcons powerbox-system producerar el från spillvärme med temperaturer ned 

till 55°C. Systemlösningarna genererar el från 150 kW till 1600 kW beroende på 

anläggningens storlek. Powerboxen kan anslutas till befintliga anläggningar som 

genererar värme mellan 55-95°C. Värmekällor som ligger inom detta intervall 

kan vara t.ex. fjärrvärme eller spillvärme från industrier. [37] Opcon powerbox 

installerades på kraftvärmeverk i Eskilstuna med installerad effekt på 500 kW 

brutto. Elverkningsgrad vid maxlast uppgick till 3 %, alfa-värde 10 %, och 

totalverkningsgrad för ORC-processen vid maxlast uppgick till 63 %. Tyvärr 

begränsade kylvattnet elproduktionen eftersom det var ungefär hälften av 

optimala temperaturen för Opcon Powerbox. [38] 

2.2.6.2 Turboden 

Turboden systemlösningar använder sig utav en hetoljekrets som medium till 

ORC systemet. Främst är det högtempererade anläggningar som denna principen 

använder sig av. Högtempererade värmeanläggningar använder värmen från 

pannan till en hetoljekrets och värmer upp ORC-kretsen för elproduktion. 

Anledningen till att hetolja används istället för vatten är att hetolja kan uppnå 

högre temperaturer utan att öka trycket på kretsen vilket annars bidrar till slitage. 

Det negativa med hetolja är att den är kostsam. Oljebyten innebär även en 

säkerhetsrisk då den är lättantändlig vid läckage. Fördelar med olja istället för 

vatten är även att högre temperaturer kan uppnås vilket ökar potentiell 

elproduktion.[14]  

Värmen från oljan går vidare till ORC kretsen där el utvinns. Kylningsvattnet 

från kretsen kan användas till fjärrvärme då den brukar vara omkring 80-120°C. 

[32] 

Turboden har installerat ca 300 ORC-system på anläggningar för bioenergi 

runtom i världen och kan anpassas till förbrännings-, pyrolys-, förgasnings- 

anläggningar. Totalt genererar dessa 300 anläggningar 391 MW el. [39] Vanlig 

storlek för ORC-turbin varierar mellan 400-2000 kW. [40] Alfa-värde för en 

ORC-turbin ansluten på 4,8 MW anläggning är 0,19 %. [41] 
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2.2.6.3 Climeon 

Climeons ORC-process arbetar med en värmekälla med temperaturer mellan 70-

120°C. Kylningen har inloppstemperatur mellan 0-35°C. Den låga 

kylningstemperaturen möjliggör för Climeon att maximera sin elproduktion. 

Baserat på kylningstemperaturen fås olika verkningsgrader för deras 150 kW 

modul. Vid lägre kylningstemperatur fås en bättre verkningsgrad för moduler i 

allmänhet och det utnyttjas för att framhäva deras produkter. [42] Climeons 

120kW modul installerad på SSAB i Borlänge har en teoretisk 

elverkningsgraden på ca 10% med 90°C värme samt 20°C kylvatten. [43] 

2.2.6.4 Againity  

Againity är en av de få svenska företagen som levererar ORC-turbiner. Deras 

moduler varierar mellan 20 kW till 2,5 MW. Againitys ORC- process baseras på 

temperatur på värmekälla. Deras processer kräver en temperatur från 90°C och 

kylningsprocessen av enheten kan anslutas till utomhusluft, närliggande flod, 

vatten för bostäder, hotell, sjukhus eller industri. Vid en högtempererad 

värmekälla med temperaturer mellan 350 - 550°C används hetolja. [44]  För 

lägre temperatur används arbetsmedium R1233zd. R1233zd är ett miljövänligt 

köldmedium med en GWP på 1 vilket gör den till ett lämpligt köldmedium i ny 

utrustning. [45] 

2.3 Värme- och kraftvärmeverk 

2.3.1 Fjärrvärme  

Fjärrvärme kan utvinnas från spillvärme från industrier, förbränning av avfall 

eller som bioenergi på kraftvärmeverk eller värmeverk. Fjärrvärmenäten täcker 

stora delar av Sverige och är ett användarvänligt sätt att distribuera värme till 

olika delar av samhället. Vid effektiv värmedistribution bör temperaturskillnaden 

mellan utgående fjärrvärmevatten och ingående vara mellan 40-50 °C. En kall 

fjärrvärmereturtemperatur är viktigt eftersom det ger:  

 Kylning av ångturbiner vid elproduktion. (Ökar verkningsgraden)  

 Möjlighet att använda lågtemperaturssystem som exempelvis 

värmepumpar.  

 Effektiv rökgaskondensering.  

 Stor temperaturdifferens som medför ett litet flöde och minskar 

energibehovet av distributionspump.  

 Minskade värmeförluster i kulvertsystem. [6] 

2.3.2 Småskalig värmeproduktion 

Småskaligt innebär en värmeproduktion under 10 MW. Detta kan vara pannor 

inom industri eller för fjärrvärme. [2]  
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2.3.3 Kraftvärmeverk 

I ett kraftvärmeverk samproduceras värme och el vilket är ett resurseffektivt sätt 

att utnyttja så mycket energi som möjligt av bränslet. Bränsle kan vara avfall, 

restprodukter från skog. Spillvärme från industri kan också användas. 

Totalverkningsgrad för en anläggning brukar ligga mellan 90 och 93 %. Om 

energi utvinns från rökgaser som i teknik för rökgaskondensering så kan 

totalverkningsgraden för anläggning uppgå till 100 %. Elverkningsgrad varierar 

mellan 30-50 % och resterande är värmeproduktion. El producerat från 

kraftvärme uppgår idag till 9 % av den totala energiproduktionen. Dessa data 

gäller Sverige år 2017. [46]  

2.3.4 Biomassa 

Ur hållbarhetsperspektiv strävas efter att inte direkt använda biomassa till 

energiutvinning utan ta ut som en restprodukt eller avfall. För skogbiomassa 

handlar det om kaskadanvändningsprincipen där produkten används i så många 

led möjligt innan det i sista steg används till energiutvinning. För stor del av 

skogsbiomassan finns redan detta användningssätt men den stora frågan är var 

restprodukterna från skogen är resurseffektivast. Det finns en ständigt ökad 

efterfråga på restprodukter från skogen och den förväntas öka ännu mer i 

framtiden. Resurserna räcker inte till alla energiändamål, det måste utredas var 

den är effektivast och mest lönsam. Detta kan vara för att ersätta fossila källor 

inom industrier och transportsektorn eller användas för kraftvärmeproduktion. 

[11]  

2.3.5 Sankeydiagram 

Ett sankeydiagram är ett typ av diagram som visar energiflöden över ett system, 

storleken på pilarna i ett sankeydiagram motsvarar energimängden. Med hjälp av 

ett sankeydiagram visas storleken på anläggningen, verkningsgrader samt 

förluster i samma bild. Diagrammen i denna rapport har energitillförsel, 

omvandling och tillförsel från vänster till höger. [5] 

 

2.4 Elmarknad 

Elnätet består av stamnät, regionnät och lokalnät och dessa har olika spänning. 

Stamnätet ägs av Svenskt Kraftnät, regionnät och lokalnät av andra elnätsägare. 

Elproducenter levererar ut el till elnätet. Elhandelsföretag köper producerad el 

och säljer till konsument.  



 

18 

Julia Lundkvist, Nazar Ibrahim 

 

2.4.1 Elkonsument 

Den totala kostnaden för el som konsument består av elpriset som olika 

elhandelsbolag erbjuder (detta kan väljas som fast kostnad eller rörlig kostnad). 

Förutom elpris betalas även en energiskatt och moms. Konsumenten måste även 

teckna ett elnätsabonnemang med elnätsägare där fast abonnemangsavgift och 

rörlig överföringsavgift tillkommer. Elnätsabonnemang och olika avgifter 

varierar beroende på elbehov.  

2.4.1.1 Elpris/spotpris  

Elpriset regleras varje timme av Nordpool som är den nordiska elbörsen. 

Elproducenterna säljer sin el till elhandelsbolag till fast eller rörligt pris. [25] Se 

Figur 3. Variationer i elprisför variationer i elpris mellan år 2013 och 2018.  

 
Figur 3. Variationer i elpris 

Bildkälla: [47] 

2.4.1.2 Energiskatt  

Både producenter och konsumenter betalar även en energiskatt per kWh. Efter 1 

januari 2018 ligger energiskatt på 33,1 öre/kWh. Inklusive moms blir kostnaden 

41,38 öre/kWh. [48]  

 
2.4.1.3 Elcertifikat 

Ett styrmedel för förnybar elproduktion är elcertifikat som infördes i Sverige år 

2002. Systemet kallas Cesar och innebär att elhandelsbolag måste köpa en viss 

kvot förnybar elektricitet i form av elcertifikat. Priser på elcertifikat har varierat 

genom åren, se Figur 4. Prisutveckling i elcertifikatpris nedan. Stora industrier 

med hög elanvändning eller producenter som även konsumerar egenproducerad 

el måste också uppfylla kvotsystemet om förnybar el. Ett elcertifikat tilldelas 
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sedan elproducenterna per levererad MWh förnybar elenergi i 15 år. (Efter 15 år 

anses elproducenterna ha uppnått sådan vinst att det går att driva utan 

elcertifikat) Vad som kan bli en stor kostnad för småskaliga producenter är att 

för att detta ska gälla krävs inrapportering varje timme. Det blir alltså en hög 

kostnad för administrativt arbete i form av rapportering och mätningar. [25]  

Kostnader för inrapportering och mätningar kan för småskalig elproduktion 

uppgå till priser runt 2000 - 10 000 kr/år. [49]  

 
Figur 4. Prisutveckling i elcertifikatpris 

Bildkälla: [50]  

2.4.1.4 Elnätsabonnemang  

För att använda elnätet betalas en abonnemangsavgift som beror på hur stor 

huvudsäkringen är. Upp till 80 A betalas bara en överföringsavgift som beror på 

hur mycket ström som överförs samt den tidigare nämnda abonnemangsavgiften 

per månad. Över 80 A kallas det effektabonnemang och det tillkommer då en 

effektavgift som utgår från toppeffekt per månad. [51] 
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2.4.2 Elproducent 

Vid anslutning till elnät måste elproducent ingå i ett elnätsabonnemang från 

elnätsbolaget som för elproducent består av fast grundavgift och 

abonnemangsavgift, samt en ersättning som ges för den nätnytta som producerad 

el ger elnätet. Vid förnybar elproduktion tillkommer även ursprungsgaranti och 

elcertifikat för den andel förnybar el som producerats. Beroende på energislag 

finns även andra investeringsstöd. [52]  

2.4.2.1 Nätnytta  

Det tillkommer förluster för resistans i ledningar samt vid överföring av 

elektricitet genom transformatorer till elnätet. Nätnyttan är till för att kompensera 

producenterna för den nytta som deras elektricitet ger nätet. Eftersom det vid 

långa överföringssträckor måste transporteras genom stamnät, regionnät och till 

slutkunden ut på det lokala nätet så sker här en del förluster i jämförelse med att 

direkt föra elektriciteten genom lokala nätet. För små elproducenter betalas 

nätnyttan med schablonvärde eller ges inget alls eftersom det är svårt att 

bestämma ett värde på vad det tillför. [49]  

2.4.2.2 Skatter att ta hänsyn till som elproducent  

Energiskatten betalas av den som producerar och konsumerar elen men det görs 

undantag för skatteplikt beroende på om det är småskalig eller storskalig 

elproduktion. [53] Enligt lag 1994:1776 om energiskatt på elkraft, kapitel 11, § 

2, är elproducent inte skyldig att deklarera skatteplikt om generatoreffekt är 

mindre än 50 kW och används på anläggning. Om el överförs till ledningsnät 

som omfattas av nätkoncession måste dock energiskatt betalas. [54] 

 

Enligt Ellag 1997:857 kapitel 3, § 1, får inte nätbolag producera och sälja el inom 

samma bolag. Enligt Ellag 1997:857 kapitel 1, § 2 delas anläggningen upp om 

olika delar av anläggning har olika innehavare. [55]  Eftersom Ronneby Miljö 

och Teknik AB är nätägare kan inte ORC-turbin vara placerad i samma bolag 

vilket gjorde att Ronneby Miljöteknik Energi AB startades. Detta innebär att 

Ronneby Miljö och Teknik AB driver värmeverket medan Ronneby Miljöteknik 

Energi AB producerar el. Juridiskt delas anläggningen upp i två anläggningar 

vilket gör att el inte används inom anläggning och därmed blir el skattepliktig. 

Därför överförs istället el till ledningsnät. Om värmeverk och ORC-turbin ägdes 

av samma bolag och användes internt på anläggning skulle en installerad 

generatoreffekt på 49,9 kW ej vara skattepliktig.  

 

För anslutningar om mindre än 63 ampere och en effekt på mindre än 43,5 kW 

görs undantag för inmatningsavgift. Detta är för att gynna småskaliga 

elproducenter som ansluts till elnätet för att ibland ge överskott av sin 

elproduktion. Upp till 1500 kW effekt är anslutningar för småskaliga 

elproducenter baserade på kostnaden för mätningar och inrapporteringar. I 

undersökning var kostnaden per kWh producerad för 1500 kW anläggning 

jämfört med 2000 kW anläggning 3,7 öre billigare. Småskaliga elproducenter 
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(under 1500 kW) betalar endast 2 % av kostnaderna som storskaliga 

elproducenter gör. Det är därför stor skillnad i kostnader för 1500 kW effekt och 

2000 kW. [56]  

2.4.2.3 Ursprungsgaranti 

Ursprungsgaranti berör elproducenter och elleverantörer. För att kunna 

identifiera energikällan från var elen är producerad så delar staten ut garantier 

per MWh producerad el. Dessa garantier kan sedan säljas på öppen marknad till 

elleverantörer och vidare till konsumenten som kan se produktionsslag på el de 

köper. [57]  

2.4.2.4 Bränslepriser 

Bränslet som används på anläggningen i Bräkne-Hoby är en blandning av bark 

från närliggande sågverk samt inköpt flis. Priset på skogsflis steg under en tid 

men har nu en mer stabil prisutveckling. Se Figur 5. Variationer i bränslepris  

 
Figur 5. Variationer i bränslepris 

Bildkälla: [58]  
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3. Metod 

Projektet är en fallstudie för en ORC-turbin på värmeverk i Bräkne-Hoby. 

Mätdata som undersökts är givna av anläggningsägare och leverantör av ORC-

modul. Muntliga källor har även varit en tillgång för att bedöma skatteregler och 

elnätsabonnemang. Viss mängd data har bedömts som orimlig pga. mätfel och 

inte använts.   

 

Arbetet är delvis en litteratursökning för information kring elmarknad, politik 

och mål, samt teknik som berör elproduktion med ORC-turbin.   

 

Lönsamhetsanalys är baserat på givna mätdata och beräknas med 

nuvärdesmetod, annuitetsmetod, payback -metod samt internräntemetod för att 

utvärdera olika fall av elanvändning och elproduktion. Investeringskostnader 

delas upp för investering av ORC-turbin samt investeringskostnad för 

ombyggnation av fjärrvärmeledning till närliggande sågverk.  

 

Teknisk analys av systemen beräknas och jämförs med hjälp av termodynamiska 

formler där verkningsgrader, temperaturer, och bränsleåtgång bedöms. Detta 

redovisas med Sankeydiagram. 
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4. Genomförande 

4.1 Objektbeskrivning 

Före installering av ORC-turbin samt före ombyggnation av fjärrvärmeledning 

till sågverket producerade anläggningen endast fjärrvärme. Ingen elproduktion 

skedde i samband med detta. Sågverket var kopplat till fjärrvärmenätet som 

gjorde det svårt för värmeverket att leverera hög temperatur till sågverkets 

torkprocess och samtidigt kunna hålla en låg returtemperatur på fjärrvärmenätet. 

Returtemperatur från fjärrvärmenät före ombyggnation var ungefär 58–60 °C. Se 

Figur 6. Processchema innan ombyggnation  

 
Figur 6. Processchema innan ombyggnation.  

Investeringen har bestått av att ansluta en ORC-modul till primärledning samt till 

returledning. Pannans system behövde inte ändras. ORC-processen har ett 

arbetsmedium som använder inloppstemperaturer mellan 95-110°C som 

värmekälla till förångare. Utloppstemperatur på 88-100°C levereras vidare från 

förångare ut på fjärrvärmenätet. Se Tabell 2 för olika temperaturer och flöden. I 

samband med investering i småskalig elproduktion har även sågverket kopplats 

med egen distributionsledning skilt från fjärrvärmenätet som den tidigare var 

ansluten till. På detta sätt ska returtemperaturer bättre optimeras. Se Figur 7.  
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Figur 7. Processchema efter investeringar 

 

Tabell 2: Temperaturer och flöden efter ombyggnation 

Parameter °C Flöde (m3/h) 

Till ORC förångare ca 95 - 110 120 

Från ORC förångare 88 - 100 120 

Fjärrvärmeretur till ORC 44 - 55 60 

Fjärrvärmeretur från ORC 53 - 88 60 

Till Hoby-Sågen 95 - 110 N/A 

Från Hoby-Sågen 75-78 N/A 
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Tabell 3: Allmän information kring anläggningen efter investering. 

Information kring ORC och anläggning   

Värmepannans nominella effekt 5 MW 

Livslängd ORC  20 år  

ORC installerad effekt 49,9 kW  

Totalkostnad ORC  
 

1 752 029 

Kostnad för ombyggnation av 

fjärrvärmeledning till sågverk 

 

103 503  

 

Total elproduktion 2017/2018 162,4 MWh (oktober 2017-april 

2018) 

 

Tabell 3 redovisar information kring anläggning efter investering av ORC-turbin 

samt ombyggnation av fjärrvärmeledning.  

4.2 Tekniska beräkningar 

4.2.1 Verkningsgrad och alfa-värde 

Beräkningar utförda för alfa-värde, elverkningsgrad och totalverkningsgrad för 

ORC ( ,     samt     ) är baserade på systemgränsen omkring ORC-modulen. 

Systemgränsen visas i Figur 7. Beräkningarna är baserade på loggdata som visar 

momentana värden över perioder beskrivna i Bilaga 3. Därefter beräknas ett 

medelvärde för perioden för att få fram ett slutgiltigt värde som representeras i 

resultatet. 

 

För att få fram effekten på tillförd samt bortförd värme beräknas den enligt 

formel 5 nedan 

 

                  (5) 

 

Effekt i form av tillfört respektive bortfört värme. m, massflöde för vattnet,    

temperaturskillnaden för inlopp respektive utlopp. Cp, specifika 

värmekapaciteten för vatten. 

 

Alfa-värde,    beskriver förhållandet mellan producerad el och utgående värme i 

ORC-processen.  Den beräknas enligt formel 6 nedan.  
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    (6)  

 

    , är verkningsgrad för el producerad av ORC och beräknas genom att ta 

kvoten av totalt producerad el och tillförd värme till förångare. Detta beräknas 

enligt formel 7 nedan.  

 

     
           

              
    (7) 

 

Totalverkningsgraden      på ORC modulen beräknas genom att ta totalt 

producerade elen och värmen som kvot av tillförd energi. Detta beräknas enligt 

formel 8 nedan.  

 

     
                            

              
   (8) [3] 

4.2.2 Tillförd- och bortförd värme 

Eftersom ombyggnation lett till minskad returtemperatur i fjärrvärmeledningen 

och det är fjärrvärmeledningen som är kopplad till kondensor i ORC-kretsen är 

det relevant att utreda hur elproduktionen varierar med temperaturen i 

returledningen.  

Undersökning kring hur elproduktionen varierar med fjärrvärmeretur 

temperaturen till kondensor visas genom att skapa en graf för 

fjärrvärmereturtemperatur och el producerad. Mätdata är givna av Againity, se 

Bilaga 3.  

Potentiella värmeöverföringen till ORC-processen är baserad på skillnaden 

mellan tillförd energi och bortförd energi som sker på förångarsida och 

kondensorsida. ORC-systemets totala energi beror av fjärrvärmereturtemperatur, 

därför görs antaganden av fast massflöde 17 kg/s i returledning och fast 

temperaturskillnad i returledning till kondensor (med varierad inloppstemperatur, 

se Bilaga 3.4). Tillförd effekt, dvs förångarens effekt sätts konstant till 1843,13 

kW. Dessa värden är valda baserat på effekt, massflöde samt temperaturer som 

uppmättes vid besökstillfälle på anläggning. Detta görs för att ge en uppfattning 

hur fjärrvärmereturtemperaturen påverkar systemet. 

Den bortförda energin kommer variera med fjärrvärmereturtemperatur och på så 

vis påverka potentiella värmeöverföringen till ORC-processen. Formel 4 används 

för beräkningar.  
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4.2.3 Sankeydiagram 

Ett sankeydiagram är ett typ av diagram som visar energiflöden över ett system, 

storleken på pilarna i ett sankeydiagram motsvarar energimängden. Med hjälp av 

ett sankeydiagram visas storleken på anläggningen, verkningsgrader samt 

förluster i samma bild. Diagrammen i denna rapport har energitillförsel, 

omvandling och tillförsel från vänster till höger. [5] 

Beräkningar utförs från den totala energi som är tillfört från bränslet. Se Tabell 

4, Tabell 5 samt givna data i Bilaga 1. Verkningsgraden för pannan bestämmer 

hur mycket av energin som går i förlust vid förbränning av bränslet. Utredning 

av producerade värmen bestämmer uppdelningen av energin och hur mycket som 

går till varje del värmebehov, det är värmebehov av ORC, Hoby-Sågen, och 

fjärrvärmenät. Hoby-sågen är en kund till anläggningen och ingår i parametern 

levererad värme.  

 

Tabell 4: Värmemängd, statistik för 2016 

Parameter Effekt (GWh) 

Tillfört bränsle 20,6 

Producerad värme 17,8 

Levererad värme 14,3 

Värmeöverföringen för ORC enheten beräknas av den uppskattade 

elproduktionen 162,4 MWh, tillsammans med verkningsgraden 99,54 % givet 

ifrån Finn Miljöteknik AB. Pannans verkningsgrad uppgår till 86 %.  

 

Tabell 5: Värmemängd, statistik för 2017 

Parameter Effekt (GWh) 

Tillfört bränsle 20,5 

Producerad värme 17,6 

Levererad värme 14,4 

Värmeöverföring ORC 0,16 

Baserat på parametrarna i Tabell 4 och Tabell 5 kan ett Sankeydiagram ritas upp 

enligt energibalansen för värmemängden året före och efter installation av ORC 

och ombyggnation. Utöver det beräknas ledningsförluster före och efter 

ombyggnation enligt formel 9 nedan. 

                     
               

                 
   (9) 
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4.2.4 Bränsleåtgång  

För att göra en analys på energieffektivisering av ombyggnation görs en analys 

på årlig bränsleåtgång före och efter investering. Detta ger även en årlig 

kostnadsbesparing av bränsle för investeringskalkylering enligt kapitel 4.3.1 

nedan.  

4.3 Lönsamhetsberäkningar 

4.3.1 Investeringskalkylering  

Vanligaste metoderna för att bedöma lönsamhet av investering är 

nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, pay-back metoden samt 

internräntemetoden. Det krävs oftast mer noggranna kalkyler än bara pay-back-

metod. För att undersöka möjlig investering krävs att det även tas hänsyn till 

variationer som ökningar av energipriser, kalkylräntor, tidsvärdet av pengar och i 

dessa fall används nuvärdesmetoden. Nuvärdet uttrycker hur mycket en framtida 

lönsamhet är värd idag med hänsyn till avkastningskrav. Det beräknas med 

formel 10 och 11:  

 

   ∑
  

       
(10) 

 

  = investeringens värde idag (nuvärde) 

  = kostnadsbesparing/intäkter uppdelad per n år 

n= år 

r= kalkylränta 

1/(1+r)^n = diskonteringsfaktor, beräknas för varje år. 

 

                              (11)  

NPV= skillnaden i nuvärde och investeringskostnad, bedömer lönsamhet. 

 

Kalkylräntan beskriver hur viktigt det är för investeringen att lönsamhet ska ske 

idag än efter ett år. Ekonomisk livslängd är den tid som investeringen förväntas 

kunna vara lönsam. En hög kalkylränta och hög ekonomisk livslängd kommer ge 

en låg diskonteringsfaktor vilket innebär krav på hög kostnadsbesparing för att 

nå ett lönsamt nuvärde. För att bedöma lönsamhet gäller att total 

kostnadsbesparing, dvs nuvärdet överskrider investeringskostnaden. Vad gäller 

återbetalningstid tillämpas pay-back metoden vilket kan beräknas enligt formel 

12 nedan:  

 

   
                         

                       
    (12) 

[6]  
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Annuitetsmetoden används också för att bedöma lönsamhet och ger en 

beskrivning av det årliga överskottet motsvarande nuvärdet. Det beräknas genom 

att multiplicera NPV för investeringen med annuitetsfaktorn. Ger det ett positivt 

värde är investeringen lönsam respektive negativt för ej lönsamt. Dessa 

annuiteter kan användas för att jämföra olika alternativ. Annuiteten beräknas 

med formel 13 och 14:  

 

                      (13) 

 

    
 

           
     (14)  

 

Internräntemetoden kompletterar nuvärdemetoden. Det är ett slags 

känslighetsmått på hur stor kalkylräntan får lov att bli innan nuvärdet får ett 

negativt värde och investeringen inte är lönsam. Högre ränta än internräntan 

kommer inte att uppfylla avkastningskrav. Internräntan beräknas enklast genom 

att sätta in olika räntor och se när NPV blir negativt. [7] 

 

I en tidigare förundersökningen gjord av Againity var återbetalningstid 5-6 år 

men det görs en undersökning av återbetalningstid för aktuella siffror.   

 

För beräkning av inbetalningsöverskott eller kostnadsbesparing beräknas det 

genom formel 15. [7] 

 

                                                  (15) 
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4.3.2 Olika scenarion för elanvändningen 

1. Externt– det betalas energiskatt på producerad el av Ronneby Miljö och 

Teknik AB, detta för att el överförs externt till ledningsnät och då blir 

skattepliktig. En lönsamhetsanalys för nuvarande situation innebär därför 

pga. skatteregler att ta hänsyn till energiskatt på producerad el.  

2. Internt - Att använda el internt inom samma bolag skulle ge en annan 

kostnadsbesparing eftersom energiskatt då inte behöver betalas.  

 

Investeringskostnader i Tabell 6 samt inbetalningsöverskott/kostnadsbesparingar 

med avseende på olika intäkter och kostnader i Tabell 7, Tabell 8 och Tabell 9 

används för att utföra investeringskalkyleringar av dessa olika fall. Se Bilaga 1 

och Bilaga 2 för mätdata och excelberäkning. Eftersom detta är ett 

demonstrationsprojekt finns inget givet avkastningskrav på investering och 

antagande görs med kalkylränta 4 % i samtliga fall, teknisk livslängd för ORC-

turbin är 20 år.  

 

Investeringskalkyl för ombyggnation av fjärrvärmeledning till Hoby-Sågen görs 

separat med samma avkastningskrav och ekonomisk livslängd.  

4.3.3 Olika scenarion för elproduktionen 

1. Nuvarande situation - Investeringskalkylering för elproduktionen som 

den sett ut det första året, dvs 162,4 MWh.  

2. Medelproduktion - Investeringskalkylering med en effekt motsvarande 

när ORC-turbinens elproduktion stabiliserats, i detta fall 43 kW och med 

antagande av konstant drifttid under 7 månader, dvs 5040 h, blev 

medelproduktion 216,72 MWh per år.   

3. Maximal produktion - Investeringskalkylering vid maximal elproduktion, 

alltså den installerade effekten 49,9 kW och med antagande av konstant 

drifttid under 7 månader, dvs 5040 h, blev maximal elproduktion 251,5 

MWh per år.  

 

Medelproduktionen är ett antagande av medeleffekt mellan lägsta och högsta 

effekt efter stabilisering som ansågs variera mellan 39 - 46 kW, se Bilaga 3. 

Medelvärde av 39 och 46 kW blev en medeleffekt på ungefär 43 kW som sedan 

valdes att räkna med. Maximal elproduktion utgår från den största möjliga effekt 

som turbinen är installerad för. Investeringskostnader i Tabell 6 samt 

inbetalningsöverskott/kostnadsbesparingar med intäkter och kostnader från 

Tabell 7, Tabell 8, Tabell 9 används för att beräkna och utvärdera dessa olika 

fall. Se Bilaga 1 och Bilaga 2 för mätdata och excelberäkning. Kalkylränta antas 

vara 4 %, teknisk livslängd för ORC är 20 år. Olika scenarion för möjlig 

elproduktion beräknas både för internt och externt fall.  
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I Tabell 6 redovisas de olika investeringskostnaderna för ombyggnation och 

ORC-turbin.  

 

Tabell 6: Investeringskostnader.  

 

 

I Tabell 7 redovisas de olika avgifter, kostnader och intäkter som tas hänsyn till 

investeringskalkylering vid externt fall.  

 

Tabell 7: Intäkter/kostnadsbesparingar och kostnader att beakta vid beräkning av 

inbetalningsöverskott för investeringskalkylering vid externt fall. 

Intäkter Kostnader 

Elpris  

Förlust- och effektersättning 

Grundavgift (elnätsabonnemang för 

produktion) 

Elcertifikat  Inrapporteringskostnad 

Ursprungsgaranti Drift och underhållskostnader 

 Bränslekostnad för ORC  

 Energiskatt och moms 

 

Tabell 8: Intäkter/kostnadsbesparingar och kostnader att beakta vid beräkning av 

inbetalningsöverskott för investeringskalkylering vid internt fall. 

Intäkter Kostnader 

Elcertifikat  

Minskad energiskatt och moms Inrapporteringskostnad 

Minskad effektavgift  Drift och underhållskostnader 

Minskad överföringsavgift  Bränslekostnad för ORC  

 

  

Investeringsuppdelning 

Total investeringskostnad  1 855 532 

Hoby-Sågen ombyggnation 103 503 

ORC- investeringskostnad 1 752 029 

EU-bidrag för ORC-turbin 525 843 

 

ORC- investering med 

bidrag 

1 226 186 
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I Tabell 8 redovisas de olika avgifter, kostnader och intäkter som tas hänsyn till 

investeringskalkylering vid internt fall.  

 

Tabell 9: Elnätsabonnemang för producent och konsument för 80A och 

effektabonnemang för anläggning i Bräkne-Hoby 

Elnätsabonnemang  Konsument Producent 

Grundavgift  - 152 kr/månad 

Förlustersättning  2,9 öre/kWh 

Effektersättning  5,4 öre/kWh 

Abonnemangsavgift  600 kr/månad  

Överföringsavgift  6.43 öre/kWh  

Effektavgift  95.2 kr/kWh  

 

För att sälja el till elnätet krävs avtal för både konsument och producent enligt 

EON, se Tabell 9. [59] [51] Genom att beräkna vad den totala elproduktionen 

från ORC motsvarar i intäkter/kostnadsbesparing med dessa abonnemang kan en 

investeringskalkyl göras utifrån olika scenarion i kapitel 4.3.2 och kapitel 4.3.3.  

4.3.4 Känslighetsanalys  

För att förstå hur variationer i bland annat elpris, bränslepris, elcertifikat, drift- 

och underhållskostnader och energiskatt påverkar kostnadsbesparingen kan en 

känslighetsanalys göras för att förutse möjliga konsekvenser för en investering. 

Känslighetsanalys beräknas genom att undersöka procentuella förändringar +/- 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 %. Då får man en översikt kring hur dessa variationer 

skulle påverka den årliga besparingen. [8]   

4.3.5 Kostnaden per kWh för ORC 

Den faktiska totala kostnaden per kWh kan vara av intresse. Totala kostnaden för 

ORC består av avgifter, underhållskostnader, administrativt arbete och 

bränslekostnader. Dessa summeras och divideras på totalt producerade 

elektriciteten i kWh.  

  



 

33 

Julia Lundkvist, Nazar Ibrahim 

 

5. Resultat och analys 

5.1 Teknisk analys före och efter ombyggnation 

5.1.1 Sankey diagram före ombyggnation och installation av ORC-turbin 

 
Figur 8. Sankey diagram innan ombyggnation av anläggningen  

 

Pannverkningsgraden för anläggningen uppgår till 86 %. Figur 13 visar att före 

ombyggnation och installationen av ORC-turbin uppgick ledningsförlusterna till 

19,7 % av producerad värme.  

 

Hoby-Sågen AB har före ombyggnation till egen distributionsledning haft 

svårigheter med att hålla rätt temperaturer till sin torkningsprocess. Det har även 

varit höga returtemperaturer till pannan. Efter ombyggnation på sågverket har det 

sparats in cirka ett dygn i torkningsprocess per torkningstillfälle vilket har lett till 

en större mängd produktion per år, dvs gett en ekonomisk vinst för sågverket. 

Levererad temperatur till Hoby-Sågen har höjts med 20 °C, från 85 °C till 95-

110 °C.   
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5.1.2 Sankey diagram efter ombyggnation och installation av ORC-turbin 

 
Figur 9. Sankeydiagram efter ombyggnation av anläggningen 

 

Vad gäller värmeverket visar figur 14 att ombyggnation av anläggningen har lett 

till att ledningsförlusterna minskat till 17,25 %. Enligt driftchef Arne Andersson 

har returtemperaturerna även sänkts med 10°C vilket förklaras av den minskade 

ledningsförlusten.  

 

Tabell 10. Verkningsgrader för ORC-modulen efter ombyggnation av 

anläggningen 

 

Parameter % 

Elverkningsgrad 2,28 

Alfa-värde 2,3 

Totalverkningsgrad 99,54 

 

Totala mängden producerad el från ORC uppgick 2017 - 2018 till 162,4 MWh.  

Tabell 10 är beräknad och baserad på loggdata från 27-02-2018 till 27-04-2018 

enligt Bilaga 3. 1 där ett medelvärde för alfa-värde uppgår till 2,3% samt 

elverkningsgrad 2,28%. Totalverkningsgraden för ORC modulen har 

utvärderades av Finn miljöteknik AB sedan tidigare till 99,54%. [3] 
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5.1.3 Fjärrvärmereturens temperatur och elproduktion från ORC  

Figur 15 visar potentiell överförd värme till ORC-systemet beroende på 

fjärrvärmereturtemperatur. En sänkning av returtemperatur visar en ökning av 

möjlig värmeöverföring för hela systemet vilket också möjliggör en högre 

elproduktion.  

 
Figur 10. Potentiell värmeöverföring till ORC modulen med sänkning av 

inloppstemperatur till kondensor.  

 
Figur 11. Elproduktion samt kylningstemperatur till kondensor 

Figur 16 visar hur inloppstemperatur till kondensor (för period 5-12 mars 2018 

enligt   
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Bilaga 3. 3) påverkar elproduktionen. I samband från Figur 15 visar detta att 

temperaturen till kondensor har en stor betydelse för en högre elproduktion. För 

att maximera elproduktionen efterfrågas en låg inloppstemperatur. 

 

 
Figur 12. Momentan effekt för ORC modulen under 2017-10-28 till 2018-03-26 

Figur 17 visar hur elproduktionen över fjärrvärmeperioden 2017/2018 har varit 

enligt Bilaga 3. 2. Under denna period producerades ca 147 MWh el. 

Under de första månaderna av elproduktion uppstod en intrimningsfas av 

modulen som påverkade elproduktionen negativt, därefter stabiliserades modulen 

och systemet kunde köras under stabila förhållanden. Baserat på en uppskattning 

att systemet bibehåller en stabil produktion nästa år förutses en ökning i framtida 

elproduktion. Vissa dagar loggades inte vilket förklarar att vissa dagar inte är 

med i grafen, under 2018 -01-29 har det antagningsvis blivit ett problem i 

panndriften som har påverkat den momentana effekten för modulen. 

5.1.4 Möjlig elproduktion  

Tabell 11: Nuvarande elproduktion samt möjlig framtida elproduktion.  

Elproduktion  Effekt 

(kW) 

MWh Täckning av 

årligt 

elbehov för 

anläggningen 

(%) 

Nuvarande  ~39-46 162,4  39  

Medel 43 216,7 
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Mellan oktober till april 2017/2018 producerades 162,4 MWh el. Tabell 11 visar 

motsvarande elproduktion för medeleffekt på 43 kW samt maximal effekt på 

49,9 kW för konstant drifttid under 7 månader, dvs 5040 h. Förutsatt att 

anläggningen bibehåller samma elförbrukning på 415,7 MWh som under år 2016 

visas hur stor del av elbehovet som elproduktionen täcker. 

5.1.5 Tillgänglighet  

ORC-turbinen har hög tillgänglighet hela fjärrvärmesäsongen 2017/2018 med 

4512 drifttimmar enligt Bilaga 3. 1. Vintertid har den hög tillgänglighet pga. 

högt värmebehov. 

5.2 Lönsamhetsanalys före och efter ombyggnation och installation av 

ORC-turbin 

5.2.1 Investeringskalkyl för ombyggnation av fjärrvärmeledning  

Den totala levererade fjärrvärmen ökade från 14,3 GWh år 2016 till 14,4 GWh år 

2017, en ökning på 0,1 GWh i levererad värme. Trots ökad levererad fjärrvärme 

och en installation av ORC-turbin som under fjärrvärmesäsong producerade 

162,4 MWh el gick bränsleåtgången av biobränsle totalt ner med 0,2 GWh 

mellan år 2016 och 2017. Bränsleåtgången var innan ombyggnationen och 

anslutning av ORC 20,5 GWh/år. Efter ombyggnationen har biobränsleåtgång 

minskats till 20,3 GWh/år. Detta innebär total bränslebesparing motsvarande 36 

000 kronor per år efter ombyggnation.  

  

Ombyggnation av fjärrvärmeledning till Hoby-Sågen  

 

Tabell 12: Bedömning av lönsamhet ombyggnation. 

Investeringskalkyl Ombyggnation 

Inbetalningsöverskott 36 000 kr/år 

NPV (4 % kalkylränta) 385 749 kr 

Annuitet 28 391 kr 

 

Internränta 34,5 % 

Pay-back 2,88 år 
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Med en kostnadsbesparing i bränslekostnad på 36 000 kronor per år och 

investeringskostnad för ombyggnation på 103 503 kronor visades investeringen 

lönsam med avkastningskrav på 4 % och 20 års livslängd. Se tabell 12 för 

lönsamhetsanalys. NPV för investeringen är 385 749 kronor, annuiteten 28 391 

kronor och återbetalningstiden cirka 2,88 år. Internränta är 34,5 % vilket påvisar 

att hög avkastning kan förväntas. 

5.2.2 Investeringskalkyl ORC-turbin 

Lönsamhet för externt och internt fall 

 

Tabell 13: Bedömning av lönsamhet för olika fall utan EU-bidrag.  

Investeringskalkyl Externt Internt 

Inbetalningsöverskott/ 

Kostnadsbesparing 

-46 926 kr/år 119 578 kr/år 

NPV (4 % kalkylränta, 

20 år) -2 389 766 kr -126 922 kr 

Annuitet -175 887 kr -9 341 kr 

Internränta  0 % 3,15 % 

Pay-back  - 14,65 år 

  

Tabell 13 redovisar olika fall utan EU-bidrag. Investeringskostnad utan EU-

bidrag är 1 752 029 kronor. 
 

För externt fall där el överförs till ledningsnät tillkommer energiskatt vilket gör 

att investeringen inte är lönsam med avkastningskrav på 4 % och ekonomisk 

livslängd på 20 år. Att internt använda el inom anläggning gav en 

återbetalningstid på 14,65 år utan investeringsbidrag. Med avkastningskrav på 

3,15 % skulle internt fall utan investeringsstöd vara lönsamt för motsvarande 

elproduktionen mellan oktober 2017- april 2018.  
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Tabell 14: Bedömning av lönsamhet för olika fall med EU-bidrag. 

Investeringskalkyl Externt Internt 

Inbetalningsöverskott/ 

Kostnadsbesparing 

-46 926 kr/år 119 578 kr/år 

NPV (4 % kalkylränta) -1 863 923 kr 398 921 kr 

Annuitet -137 185 kr 29 361 kr 

Internränta 0 % 7,4 % 

Pay-back - 10,25 år 

  

Tabell 14 redovisar de olika fallen med investeringsstöd från EU. 

Investeringskostnad med EU-bidrag är 1 226 186 kronor.  
 

Lönsam investering var internt fall där el används internt på anläggning. Detta 

ger ett positivt NPV samt annuitet med 10,25 års återbetalningstid och 

internränta på 7,4 %. Även med investeringsstöd blev investeringens lönsamhet 

negativ vid extern försäljning av el, detta eftersom det tillkommer en energiskatt 

vid överföring till ledningsnät.  

 

Lönsamhet vid olika fall av elproduktion  

 

Tabell 15: Bedömning av lönsamhet för internt fall för olika scenarion av 

elproduktion med EU-bidrag. 

Investeringskalkyl  Nuvarande 

elproduktion 

Medelproduktion 

(43 kW) 

Maximalproduktion 

(49 kW) 

Inbetalningsöverskott/ 

Kostnadsbesparing 

 119 578 kr/år 171 902 kr/år 

 

205 423 kr/år 

 

NPV (4 % 

kalkylränta) 

 

398 921 kr 1 110 012 kr 1 565 578 kr 

Annuitet  29 361 kr 81 697 kr 115 227 kr 

Internränta  7,4 % 12,73 % 15,85 % 

Pay-back  10,25 år 7,13 år 5,96 år 

 

Tabell 15 redovisar möjlig framtida elproduktion och möjlig framtida lönsamhet 

av investering vid internt fall där el används på anläggningen och med EU-

bidrag.  
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Samtliga scenarion visade att investering är lönsam. Lägsta återbetalningstid kan 

vara 5,96 år och utgående från nuvarande elproduktion 10,25 år.  

Tabell 16. Bedömning av lönsamhet för internt fall för olika scenarion av 

elproduktion utan EU-bidrag. 

Investeringskalkyl Nuvarande 

elproduktion 

Medelproduktion Maximalproduktion 

(49 kW) 

Inbetalningsöverskott/ 

Kostnadsbesparing 

119 578 kr/år 171 902 kr/år 

 

205 423 kr/år 

 

 

NPV (4 % 

kalkylränta) -126 922 kr 584 169 kr 1 039 736 kr 

Annuitet -9 341 kr 42 995 kr 76 525 kr 

Internränta 3,15 % 7,5 % 9,95 % 

Pay-back 14,65 år 10,19 år 8,53 år 

 

Tabell 16 visar internt fall av olika scenarion för elproduktion utan 

investeringsstöd.  

Med nuvarande elproduktion visas en lönsamhet med internränta 3,15 % och för 

samtliga möjliga scenarion för medel- och maximalproduktion är investering av 

ORC-turbin lönsam. ORC-turbin är vid intern användning på anläggningen en 

lönsam investering även utan investeringsstöd.  

Vad gäller lönsamhet för externt fall visades investering icke lönsamt för samtlig 

elproduktion. Se Bilaga 2.  

Kostnad per kWh för ORC inklusive drift och underhåll, bränsle, administrativt 

arbete i form av inrapportering för elcertifikat samt för energiskatt uppgick till 

0,86 kr/kWh vid externt fall och 0,45 kr/kWh vid internt fall. Dessa siffror är 

beräkningar utifrån nuvarande elproduktion för denna fjärrvärmesäsong.  
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5.3 Känslighetsanalys  

 
 

Figur 13. Känslighetsdiagram för påverkan i kostnadsbesparing av elpris, 

bränslepris, elcertifikat, energiskatt och drift och underhåll 

Känslighetsanalys för investering av ORC-turbin utgår från nuvarande situation 

med ORC-turbin och värmeverk inom olika bolag. Se Figur 13 som visar 

variationer i priser för elcertifikat, energiskatt, elpris, bränslepris samt drift- och 

underhållskostnader och hur dessa variationer skulle påverka 

kostnadsbesparingen/inbetalningsöverskottet. Att bedöma av graferna 

påverkades kostnadsbesparing mest av variationer i energiskatt, elpris, samt 

drift- och underhållskostnader och bränslepris. Elcertifikat har på grund av 

energiskatt och kostnader inte lika stor påverkan av kostnadsbesparingen.  
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 ORC  

ORC är en form av Rankine-cykel med skillnaden att arbetsmedium är organiskt 

med lägre kokpunkt än vatten och därför kan turbinen nyttjas för lägre 

temperaturer än för traditionella ångturbiner som används vid storskaliga 

kraftvärmeverk. Arbetsmedium som används är en torr fluid vilket gör att 

överhettning inte är ett krav. ORC kan appliceras geotermiskt, till solenergi, till 

restvärme från industrier samt inom bioenergi. USA har den största installerade 

effekt där geotermisk värmekälla används mest. Italien, Österrike, Tyskland och 

Kanada har haft incitament och teknik som gjort att ORC har växt fram inom 

bioenergi. I Sverige finns ORC-leverantörer som Opcon, Climeon och Againity. 

Stor leverantör av ORC-turbiner för bioenergi är italienska Turboden som 

levererar främst mellan 400-2000 kW ORC-turbiner. Againity kan leverera 

moduler mellan 20 kW till 2,5 MW.  

6.2 Samhällsrelevans  

ORC-turbin ansluten till värmeverk bidrar till att uppnå energi- och klimatmål 

om förnybar elproduktion. Sol- och vindkraft är väderberoende medan ORC-

turbin ansluten på värmeverk är styrt av värmebehov. Trots att turbinen endast 

drivs under vinterhalvåret är det under dessa månader som elbehovet är som 

störst. ORC-turbin ansluten till värmeverk kan då hjälpa till att sänka 

effektbehovet och bidrar till att elnätet slipper höga effekttoppar. I energidebatter 

diskuteras tillgänglighet. Vind- och solkraft är väderberoende och har låg 

tillgänglighet vid högbelastningstider på året. ORC-turbinen i anslutning till 

värmeverk har istället hög tillgänglighet vintertid vilket är under de dagar då 

elnätet som nämnt är högt belastat. Om vindkraft under kalla vinterdagar har 10 

% tillgänglighet och solkraft 0 % har elproduktion från ORC-turbinen 100 %. 

För krissituationer kan det vara möjligt för värmeverk att fortsätta producera el 

internt och leverera värme ut till samhällen trots avbrott på elnätet, detta så 

kallad ö-drift. Vid användning internt blir anläggningen mindre beroende av 

elnätet.   

 

Eftersom vissa skattelättnader ges för elproduktion under 1500 kW samt även 

gratis imatningsavgift till egenproducenter under 43,5 kW kan det ur detta 

perspektiv vara mer lönsamt med mer småskalig elproduktion. Det utdelas även 

elcertifikat som ska vara ett ekonomiskt stöd för förnyelsebar el. Dessa 

elcertifikatpris har dock varit låga den senaste tiden vilket inte ger samma 

önskade effekt av detta styrmedel. Elproducenter påverkas mer av 

skattelättnader, det visades stor skillnad i lönsamhet vid externt fall där 

energiskatt tillkom och internt fall där el ej var skattepliktig. Detta kan påverka 

utveckling av förnybar elproduktion. För en omställning av det svenska 

energisystemet måste politiken gynna förnybar elproduktion.  



 

43 

Julia Lundkvist, Nazar Ibrahim 

 

 

Det finns en ökad efterfrågan på restprodukter från skogen. Det är därför viktigt 

att biomassa används där det är resurseffektivast samt samhällsekonomiskt 

effektivast. Att ansluta en ORC till värmeverk där storskaliga ångturbiner inte är 

möjliga betyder att mer energi av bränslet utnyttjas i systemet.  

6.3 Lönsamhetsanalys  

Lönsamhetsanalys visade att det är en lönsam investering med ORC-turbin på 

49,9 kW så länge den används inom anläggningen. Tekniken var även lönsam 

utan investeringsstöd vilket kan bidra till att fler investerar i ORC-turbin. Vid 

överföring till ledningsnät blir investering icke lönsam. Eftersom Ronneby Miljö 

och Teknik äger anläggning och är nätägare finns det inte möjlighet att använda 

el internt på anläggning. För framtida lönsamhet bör värmeverk och ORC-turbin 

vara placerat i samma bolag och användas internt på anläggning. Internt täcker 

producerad el upp till 60,5 % av årliga elbehovet vilket innebär en 

kostnadsbesparing.  

Eftersom detta är en demonstrationsanläggning och första gången en ORC-turbin 

kopplas på liknande sätt till en värmepanna i Sverige kunde inte ORC-turbin 

drivas hela året. Under projektets gång har erfarenhet samlats och ORC-turbinen 

förväntas kunna installeras och drivas med full kapacitet direkt vid installation. 

För att undersöka framtida möjligheter beräknades en medelproduktion utifrån 

effekt vid stabilisering som motsvarade 216 720 kWh per år om den skulle vara i 

bruk under oktober till april. Vid maximal produktion uppgick det till 251 496 

kWh för samma tidsperiod. Internt fall visade lönsamhet även utan 

investeringsstöd för samtliga scenarion för elproduktion. Externt fall visade sig 

inte vara lönsamt.  

Drifttimmar för ORC-turbin begränsas av värmebehovet och kan därför variera. 

Om det är en mild eller kall vinter kommer ha stor påverkan på hur mycket el 

som produceras och vilken kostnadsbesparing detta ger anläggningen. För 

exempelvis industrier med värmepanna i drift hela året kan återbetalningstid 

halveras med dubbel drifttid vilket ger högre lönsamhet.  

Investeringskalkylen är baserad på elpris, bränslepris, elcertifikat, energiskatt, 

samt avgifter för elnätsabonnemang för konsument/producent mellan perioden 

oktober 2017-april 2018 vilket är ett antagande för att förutspå hur lönsam 

investeringen är. Dock visar känslighetsanalys att variationer kan påverka 

kostnadsbesparingen. De variationer som påverkade kostnadsbesparingen mest 

var energiskatt, elpris, bränslepris och drift-och underhållskostnader. Elcertifikat 

visade sig påverka kostnadsbesparingen mindre vilket påvisar att styrmedel i 

detta fall inte är ett effektivt sätt att styra marknaden till förnybar elproduktion. 

Ekonomiskt medför ORC-modul från Againity ej några extra omkostnader då 

ingen ombyggnation av pannsystem behöver göras. Det är en enkel lösning 

vilket gör att trots liten elproduktion kan det vara en lönsam investering.  
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6.4 Teknisk analys  

Av den tekniska analysen framgick att alfa-värde för ORC-systemet är 2,3 %. 

Elverkningsgrad på anläggning är 2,23 % och systemverkningsgrad för ORC-

process är 99,54 %. Det behövs ingen utbyggnation av pannans system för att 

installera ORC-modul vilket gör det enkelt. Trots liten elproduktion ger det inga 

större förluster med en systemverkningsgrad på 99,54 % och det kan ur detta 

perspektiv anses vara en lyckad teknisk lösning eftersom det täcker mellan 39-

60,5 % av det årliga elbehovet på anläggningen.  

Trots installation av ORC-turbin och en kallare vinter än föregående år har 

bränsleåtgången minskat vilket påvisar en energieffektivisering av systemet. 

Ombyggnationen av fjärrvärmeledning till sågverket har bidragit till att 

returledningstemperaturer för fjärrvärmenätet har minskat med 10°C. En påföljd 

är även att ledningsförlusterna minskat från 19,7 % till 17,25%. 

Ombyggnationen av fjärrvärmeledning till sågverket är en lyckad teknisk lösning 

för att minska ledningsförlusterna. Undersökningen av hur returtemperaturen 

påverkar elproduktionen visar att med en lägre returtemperatur fås en högre 

elproduktion. Det blir en effektivare värmedistribution samtidigt som det är en 

förutsättning för att öka elproduktionen i ORC-modulen.  

 

Givna mätdata kunde inte användas för att beräkna systemverkningsgrad på 

ORC-systemet pga. mätfel, därför hänvisas ORC-processens totalverkningsgrad 

till mätresultat av Finn Miljöteknik AB. Det bestämdes under rapportens gång att 

endast beräkna elverkningsgrad och alfa-värde för ORC modulen under perioden 

där värden var acceptabla.  

 

I beräkningssteget av den potentiella värmeöverföringen till ORC-systemet 

bestämdes att förångningseffekten med konstanta temperaturer och flöden alltid 

är 1843,13 kW. Under en verklig process kommer dessa värden variera. Detta 

gör att grafen inte kan användas som en referens för den verkliga 

värmeöverföringen i ett system utan är en uppskattning för att se hur mycket 

värme som kan överföras till ORC-kretsen. Detta gäller även kylningssidan där 

vattenflödet antogs vara konstant. 

 

  



 

45 

Julia Lundkvist, Nazar Ibrahim 

 

6.5 Förslag till fortsatt arbete  

Förslag till fortsatt arbete är att undersöka 2018/2019 fjärrvärmesäsongs 

elproduktion utan intrimningsfas. Detta kan då göras för att se om 

ledningsförlusterna samt bränsleåtgång minskat även detta år.  

Då mätfel uppstod i loggdatan kan en fortsatt undersökning vara att se hur 

totalverkningsgraden för ORC enheten, elverkningsgrad och alfa-värde över ett 

helt år med exakta mätdata är. 
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Bilaga 2.6 Medelproduktion externt fall.  
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Bilaga 2.8 Medelproduktion internt fall med EU-bidrag 

 

 



 

11 

Julia Lundkvist, Nazar Ibrahim 

 

Bilaga 2.9 Maximal produktion internt fall med EU-bidrag 
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Bilaga 2.10 Internt fall medelproduktion utan EU-bidrag. 

 

 

 
 

 

 



 

13 

Julia Lundkvist, Nazar Ibrahim 

 

Bilaga 2.11 Internt fall maximal produktion utan EU-bidrag. 
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Bilaga 2.12 Känslighetsanalys.  
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BILAGA 3 

Bilaga 3. 1. Utdrag från loggdata av leverantören Againity.  

 
Bilaga 3. 2. Utdrag från manuell loggdata av Ronneby Miljöteknik AB.  
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Bilaga 3. 3.Utdrag från Againitys loggdata över fem dagars tid.
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Bilaga 3.4. Temperaturintervall för inloppstemperatur till kondensor. 

Temperaturer_in Entalpi_in Temp_ut Entalpi_ut 

50 209.296 75 313.971 
49 205.115 74 309.777 
48 200.934 73 305.584 
47 196.77 72 301.41 
46 192.572 71 297.2 
45 188.393 70 293.009 
44 184.213 69 288.818 
43 180.033 68 284.628 
42 175.854 67 280.439 

41 171.674 66 276.25 
40 167.495 65 272.062 
39 163.316 64 267.874 
38 159.137 63 263.687 
37 154.958 62 259.501 
36 150.779 61 255.314 
35 146.6 60 251.129 
34 142.422 59 246.944 
33 138.243 58 242.759 
32 134.064 57 238.575 
31 129.885 56 234.391 
30 125.706 55 230.208 

 


