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Abstract 

Med ett energikombinat vid Lillesjöverket vill Uddevalla Energi energieffektivisera samt 

sänka temperatur på återkommande fjärrvärmevatten, för att kunna utnyttja rökgas-

kondensorn effektivare. Uppdraget var att utreda mängden tillgänglig energi under 

sommarhalvåret och utföra en matematisk kalkyl som ska ligga till grund för val av tork. 

Valet stod mellan två alternativ av tork där storlek på värmeväxlararea och investerings-

kostnad skilde dem åt. Sedan följde dimensionering av fjärrvärmeledning samt cirkulations-

pump från fjärrvärmenätet till tork. Syftet var att ge Uddevalla Energi ett tekniskt besluts-

underlag för val av storlek på tork samt dimensionering av energiöverföring till densamma. 

Som metod användes flera olika beräkningsmodeller vid kalkylering av resultaten. Vid 

jämförelse mellan de två torkalternativen visade det sig att med en ökad investerings-

kostnad med 2,18 %, för en större värmeväxlararea i tork, ökade mängden energi som 

fanns tillgänglig till tork under sommarhalvåret med 16,7 %. Detta medförde att kostnad-

erna för tillskjuten energi sänktes med 65,9 % för att Uddevalla Energi skulle nå sitt mål på 

60 GWh. För att nå målet krävdes enligt kalkyl en installation av torkalternativ 2 samt en 

sänkning av antalet dagar då verket står still på grund av underhåll. 
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Abstract  

With an energy combine at Lillesjöverket, Uddevalla Energi wants to improve energy 

efficiency and lower the temperature of the returning district heating water in order to 

utilize the flue gas condenser more effectively. The assignment was to investigate the 

availability of power during the summer months and perform a mathematical calculation 

that will form the basis for the selection of dryer. The selection stood between two options 

of dryer where the size of the heat exchanger area and investment costs separated them. 

Also performed were sizing of the district heating water pipeline and the circulation pump 

from the district heating water network to the dryer. The purpose was to present Uddevalla 

Energi with a technical basis for selection of the size of the dryer and sizing of energy 

transfer to the dryer. As method several different calculations were used when calculating 

the results. When comparing the two options, it turned out that with an increased invest-

ment cost of 2.18%, for a larger heat exchange area in the dryer, the amount of energy 

available to the dryer during the summer months increased by 16.7%. This meant that the 

cost for energy contributed, for Uddevalla Energi to achieve their goal of 60 GWh, is 

reduced by 65.9%. To achieve their goal it was required by calculations to install dryer 

option number two and a reduction in the number of days in which the work is at a 

standstill due to maintenance. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Uddevalla Energi är Uddevallabornas eget energibolag. Bolaget är en väl sammanhållen 

koncern med verksamhet inom produktion och distribution av el, elhandel, fjärrvärme och 

fjärrkyla, entreprenadverksamhet, stadsnätsverksamhet, avfallsbehandling samt renhållning. 

Entreprenadverksamheten bedrivs i EnergiFokus AB, samägt med Trollhättan Energi AB. 

Uddevalla Energi omsätter cirka 430 miljoner kronor och har 129 anställda. Verksamheten 

inleddes 1857 med gasverksrörelse för belysningsändamål. Uddevalla Energi AB ägs av 

Uddevalla kommun. På Lillesjöverket, deras kraftvärmeverk, eldas hushållsavfall och 

verksamhetsavfall. När bränslet matas in i pannan kan man enkelt säga att vatten kokas. 

Vattnet värms så mycket att det blir till överhettad ånga. Denna ånga leds genom en turbin 

som i sin tur driver en generator varvid el alstras. Verket kan producera 60 000 MWh el, 

vilket motsvarar cirka 15% av Uddevalla Energis distributionsområdes årsbehov (Uddevalla 

Energi, 2013). Ångan går därefter in i en så kallad värmekondensor (värmeväxlare), där 

fjärrvärmevattnet värms upp av den varma ångan. Ångan kyls i sin tur ner och kondenserar 

till vatten. Det nedkylda kondensatet pumpas sedan tillbaka in i ångpannan (se Figur 1). 

 

Under sommarhalvåret minskas inmatningen av avfall till pannan i Lillesjöverket. Eftersom 

temperaturen stiger utomhus behövs det inte lika mycket värme till uppvärmning av kund-

ernas fastigheter och anläggningar. Om inmatningen minskas för mycket uppstår problem 

med rökgasemissioner till atmosfär. Därför kyls en del av värmen bort. Det är egentligen 

ett resursslöseri och vid en utredning upptäcktes en intressant möjlighet att ta vara på över-

skottsvärmen. Uddevalla Energi utreder nu möjligheterna att bygga en tork där överskottet 

utnyttjas till att torka blöt flis som kan förädlas vidare till pellets och/eller briketter. Tanken 

är att köpa in virke som massabruk och sågverk inte vill ta emot. Efter flisning torkas det 

med hjälp av överskottsvärmen och sedan förädlas det vidare till bränsle. Bränslet kan 

sedan eldas i egna anläggningar i till exempel Ljungskile och Munkedal. Mängden torkat 

och förädlat bränsle kommer vara större än egen förbrukning. Därför kommer bränsle 

kunna säljas, antingen till en samarbetspartner eller till närvärmeverk och industrikunder. 

Runt Uddevalla finns ingen tillverkare av förädlat bränsle, så den geografiska placeringen 
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anses som lämplig då närhet till hamn, Norge och regionala kunder finns. Uddevalla 

Energis mål är en produktion av 80 000 ton pellets med 60 GWh överskottsvärme under 

sommarhalvåret (Andersson, 2013). 

Undersökningen i rapporten bygger på två alternativ av tork som får sin energi ifrån 

fjärrvärmevattnet. Det som skiljer dem åt är storlek på värmeväxlararea och investerings-

kostnad, annars är de identiska. Vid en intemperatur på 85°C på fjärrvärmevattnet 

säkerställer Tork 1 en returtemperatur ut ur värmeväxlare till 52°C och Tork 2 till 40°C. 

Returtemperaturen blir en faktor i vad fjärrvärmevattnet får för temperatur in till rökgas-

kondensorn där kallare vatten ger större effektutbyte. Uddevalla Energi ska efter undersök-

ningen kunna välja det alternativ som passar dem bäst, utifrån tillgodogjord värmeeffekt i 

rökgaskondensor och investeringskostnad. 

 

 

Figur 1. Översikt Lillesjöverket (Uppdragstagaren) 
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1.2 Begreppsförklaring 

Rökgaskondensor är en utrustning som är placerad efter ångpanna i strömningsväg för 

rökgaserna från förbränning. Dess uppgift är att överföra restvärme från rökgaserna till 

returfjärrvärmevattnet genom att rökgaserna sprayas med vatten. Vattnet upptar värmen 

från rökgaserna och kondenserar när dessa inte kan bära mer fukt på grund av att dagg-

punkten uppnåtts. Detta uppvärmda kondensat leds sedan genom en värmeväxlare där 

värmen överförs till fjärrvärmereturvattnet. Värmeutbytet i rökgaskondensorn fungerar så 

att ju kallare fjärrvärmereturvatten desto högre tillgodogjord värmeeffekt. 

 

LT- och HT-kondensor är värmekondensorer som sitter placerade efter ångturbin där 

ånga avtappas vid lågt respektive högt tryck. Ångan kondenseras i dessa genom att fjärr-

värmevatten används som kylmedel. På så sätt värms fjärrvärmevattnet upp. 

1.3 Syfte 

Med ett energikombinat vid Lillesjöverket vill Uddevalla Energi energieffektivisera samt 

sänka temperatur på återkommande fjärrvärmevatten, för att kunna utnyttja rökgaskond-

ensorn effektivare. Uppdraget är att utreda mängden tillgänglig energi under sommar-

halvåret och utföra en matematisk kalkyl som ska ligga till grund för val av tork. Sedan 

följer dimensionering av fjärrvärmeledning samt cirkulationspump från fjärrvärmenätet till 

tork. Syftet är att ge Uddevalla Energi ett tekniskt beslutsunderlag för val av storlek på tork 

samt dimensionering av energiöverföring till densamma. 

1.4 Frågeställningar 

1. Vad blir temperaturen på fjärrvärmevattnets blandning till rökgaskondensorn efter 

inkoppling av tork? 

2. Hur stor är den tillgodogjorda värmeeffekten i rökgaskondensorn som funktion av 

returtemperatur på fjärrvärmevattnet? 

3. Hur mycket energi till tork finns tillgänglig under sommarhalvåret? 

4. Hur ser investeringskostnad av en större värmeväxlararea i tork och tillgodogjord 

värmeeffekt i rökgaskondensor ut ekonomiskt? 

5. Vilken dimension på fjärrvärmeledning krävs för överföring av energi till tork? 

6. Vilken kapacitet på cirkulationspump krävs för överföring av energi till tork? 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs de förutsättningar och metoder som använts för att besvara fråge-

ställningarna. En beräkningskalkyl har upprättats med Microsoft Office 2010 års program-

vara Excel. På så sätt kunde förändringar i resultat snabbt och enkelt visas genom att 

ingångsvärden ändrades. 

2.1 Förutsättningar 

1. Period för drift av tork förlades mellan 15 maj och 15 oktober. Det gav en period på 

153 dagar. Perioden valdes därför att det är under denna period då överskott av 

värmeeffekt finns. 

2. Temperatur på fjärrvärmevatten från förbrukare i Uddevalla under perioden, som 

beskrevs under punkt 1, beräknades från år 2013 till ett snitt på 48°C (se Bilaga 4). 

3. Temperatur på utgående fjärrvärmevatten från Lillesjöverket sattes till 85°C enligt 

Uddevalla Energi. 

4. Rapporter på producerad och levererad effekt från år 2010 användes (se Bilaga 5). 

5. Tid för stängning av Lillesjöverket på grund av underhåll sattes enligt Uddevalla Energi 

till 21 dagar. 

6. Effektproduktion över LT- och HT-kondensor sattes till 26,6 MW. Detta är maximala 

effektuttaget enligt Uddevalla Energi. 

7. Beräkningar byggde på en torkanläggning med 2 st torkar med ett effektuttag på 8950 

kW vardera, alltså totalt 17,9 MW (se Bilaga 2 och 3). 

8. Specifik värmekapacitet för vatten vid konstant tryck (  ) sattes till 4180 J/(kg∙K) och 

densitet ( ) hos fjärrvärmevattnet sattes till 980 kg/m3. Värdena togs utifrån 

medeltemperatur på fjärrvärmevattnet. 

2.2 Beräkning av temperatur på fjärrvärmereturvattnet 

För att få svar på vad temperaturen på fjärrvärmereturvattnet till rökgaskondensorn blev, 

beräknades blandningen från förbrukare i Uddevalla och från tork. Massflöde och temp-

eratur på fjärrvärmevattnet från förbrukare i Uddevalla togs fram genom att ett snitt på 
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levererad fjärrvärmeeffekt samt temperatur på returvattnet under sommarhalvåret användes 

som variabler i energiekvationen. Dessa data tillhandahölls av Uddevalla Energi (se Bilaga 4 

och 5). Temperaturen på utgående fjärrvärmevatten under sommarhalvåret var 85°C enligt 

Uddevalla Energi. Genom dessa värden kunde massflödet brytas ut ur energiekvationen: 

   ̇        

där: 

 =effekt [W] 

 ̇=massflöde [kg/s] 

  =specifik värmekapacitet för vatten vid konstant tryck [J/(kg∙K)] 

  =skillnad i temperatur [K] 

(Alvarez, 2006) 

 

På samma sätt beräknades massflödet från tork med den effekt som framgick av offerterna 

som tillhandahölls av Uddevalla Energi (se Bilaga 2 och 3). Detta massflöde varierade 

beroende på val av tork där storlek på värmeväxlararea avgjorde temperatur på returvattnet. 

Temperatur på blandningen av fjärrvärmevatten till rökgaskondensorn från förbrukare i 

Uddevalla och från tork togs fram genom formeln: 

     
 ̇      ̇    

 ̇   ̇ 
 

där: 

    =blandningens temperatur [K] 

 ̇ =massflöde från förbrukare i Uddevalla [kg/s] 

  =temperatur på returvattnet från förbrukare i Uddevalla [K] 

 ̇ =massflöde från tork [kg/s] 

  =temperatur på returvattnet från tork [K] 

(Alvarez, 2006) 

2.3 Tillgodogjord värmeeffekt i rökgaskondensor 

För att få svar på hur stor den tillgodogjorda värmeeffekten i rökgaskondensorn som 

funktion av returtemperatur på fjärrvärmevattnet var, tillhandahöll Uddevalla Energi data 

över rökgaskondensorn som beskrev effekt vid specifik returtemperatur (se Bilaga 6). 

Dessa data användes vid beräkning av mängden energi tillgänglig till tork. 
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2.4 Beräkning av energimängd tillgänglig till tork 

För att få svar på hur mycket energi till tork som fanns tillgänglig under sommarhalvåret 

tillhandahöll Uddevalla Energi data på producerad och levererad effekt av Lillesjöverket 

från år 2010 (se Bilaga 5). Mängden energi togs fram genom att energi levererad under 

perioden 15 maj till 15 oktober subtraherades från producerad energi under samma period 

av värmekraftverkets LT- och HT-kondensor och rökgaskondensor. Effektproduktion 

över LT- och HT-kondensor sattes till 26,6 MW enligt Uddevalla Energi. Tillgodogjord 

värmeeffekt i verkets rökgaskondensor, där energi utvinns ur rökgaserna, är direkt 

beroende av returtemperatur på fjärrvärmevattnet. Ju kallare desto högre effekt. Resultatet 

av subtraktion mellan producerad och levererad energi visade hur mycket energi som fanns 

tillgänglig till tork, beroende på returtemperatur på fjärrvärmevattnet till rökgaskondensor 

under sommarhalvåret. 

                                                  

2.5 Investerings- och driftskostnader 

För att få svar på hur investeringskostnad av en större värmeväxlararea i tork och tillgodo-

gjord värmeeffekt i rökgaskondensor såg ut ekonomiskt, tydliggjordes investeringskostnad 

av de två alternativen samt att ökade driftskostnader redovisades då beräkningar enligt 

avsnitt 2.4 visade att Uddevalla Energis mål på 60 GWh inte uppnåddes. Investerings-

kostnad för de två alternativen utlästes ur offerter som tillhandahölls av Uddevalla Energi 

(se Bilaga 2 och 3). De ökade driftskostnaderna beräknades genom att effekt behövde 

tillskjutas från annat värmeverk i Uddevalla, för att nå målet på 60 GWh, till en kostnad av 

175 kr/MWh. 

(                           )                                       

2.6 Dimensionering av fjärrvärmeledning 

Vid dimensionering av fjärrvärmeledning var det tre variabler som vägde in. Effektuttag i 

tork, flödeshastighet och temperatur på fjärrvärmevattnet ut ur tork. Effektuttag lästes ur 

offerterna (se Bilaga 2 och 3). Enligt Uddevalla Energi får flödeshastigheten i fjärrvärme-

ledning inte överstiga 2,5 m/s. Temperatur på fjärrvärmevattnet ut ur tork berodde på val 

av tork, med andra ord dess värmeväxlararea. Diameter på fjärrvärmeledning bröts ut ur 

massflödet i energiekvationen: 
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   ̇        

där: 

 =effekt [W] 

 ̇=massflöde [kg/s]   

  =specifik värmekapacitet för vatten vid konstant tryck [J/(kg∙K)] 

  =skillnad i temperatur [K] 

Massflödet beskrivs också som: 

 ̇   ̇    

där: 

 ̇=volymflöde [m3/s] 

 =densitet [kg/m3] 

Volymflödet beskrivs också som: 

 ̇       

där: 

 =area [m2] 

 =hastighet [m/s] 

Arean beskrivs i sin tur som: 

  
    

 
  

där: 

 =diameter [m] 

(Alvarez, 2006) 

Ur sambanden ovan framtogs sambandet nedan som visar fjärrvärmelednings 

innerdiameter i meter: 

  √
   

           
      

2.7 Kapacitetsberäkning av cirkulationspump 

Kapaciteten på cirkulationspumpen bestämdes av hur stort volymflöde den ska kunna 

hantera och vilken uppfordringshöjd den ska arbeta emot beroende på hur mycket tryckfall 

det är i anläggningen. Volymflödet är direkt knutet till effektuttaget samt temperatur på 

fjärrvärmevattnet ut ur tork. Effektuttaget lästes ur offerterna (se Bilaga 2 och 3). 

Temperatur på fjärrvärmevattnet ut ur tork berodde på val av tork där storleken på 
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värmeväxlaren skilde dem åt. Här användes igen energiekvationen. Volymflödet beskrivs 

som: 

 ̇  
      

       
      ⁄   

Pumpens uppfordringshöjd bestämdes av det totala tryckfallet över ledning, ventiler och 

värmeväxlare i tork samt höjdskillnad och differenstryck i fjärrvärmestamnät vid inkopp-

ling. Tryckfallet för ledning och ventiler beräknades med tabeller och nomogram ur pump-

handboken (Pumpportalen, 2014). Beräkningen byggde på en total rörlängd av 600 meter 

(se Bilaga 7) samt 6 st slussventiler, 2 st knärör (90°) och 2 st T-rör. Tryckfallet över värme-

växlare i tork var enligt Uddevalla Energi cirka 0,5 bar. Differenstrycket i fjärrvärmestam-

nätet vid inkoppling var ett erfarenhetsvärde och enligt Uddevalla Energi låg det på 0,5 bar 

negativt. Detta på grund av att pumpstationen, som reglerar differenstryck över förbrukare 

i Uddevalla, ligger på lägre höjd geodetiskt och på ett avstånd av cirka 3 kilometer från 

Lillesjöverket. Effektuttaget ur tork reglerades med en reglerventil efter cirkulationspump-

en och enligt Uddevalla Energi gav den upphov till ett tryckfall på 2 bar. Höjdskillnaden 

mellan fjärrvärmestamnätet och tork är +5 meter enligt Uddevalla Energi. Pumpens tryck-

ökning kunde då beskrivas som en subtraktion av differenstrycket i fjärrvärmestamnätet 

från det totala tryckfallet över ledning, ventiler och värmeväxlare i tork samt 

tryckreducering på grund av höjdskillnad: 

(
                     
                     

)                             

Tryckökningen uttryckt i pascal dividerades med tyngdaccelerationen och fjärrvärme-

vattnets densitet för att beskriva uppfordringshöjden i meter: 

                 
 

   
      

där: 

 =tryck (pascal) [Pa] 

 =tyngdacceleration ( 9,81) [m/s2] 

 =densitet [kg/m3] 

(Alvarez, 2006) 
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3 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten på frågeställningarna för de två alternativen, Tork 1 

och Tork 2. Detta är det tekniska beslutsunderlag framtaget åt Uddevalla Energi för val av 

tork. 

3.1 Alternativ Tork 1 

Nedan presenteras resultaten för tork som säkerställer en returtemperatur ut ur 

värmeväxlare till 52°C. 

Tabell 1. Tork 1 

Temperatur på fjärrvärmevattnets blandning till rökgaskondensor 50,37°C 

Tillgodogjord värmeeffekt i rökgaskondensorn som funktion av 
returtemperatur på fjärrvärmevattnet 

4,63 MW 

Energi som finns tillgänglig till tork under sommarhalvåret 47,88 GWh 

Investeringskostnader av tork 

Kostnad för tillskjuten energi för att nå upp till Uddevalla Energis mål på 
60 GWh 

2 382 200 € 

2 120 618 kr 

Minsta innerdiameter på fjärrvärmeledning för överföring av energi till tork 260 mm 

Minsta kapacitet på cirkulationspump för överföring av energi till tork 476,69 m3/h 
44,79 m uppfordringshöjd 

 

Som framgår av tabell 1 blir temperaturen på fjärrvärmevattnet in till rökgaskondensorn 

50,37°C när fjärrvärmevatten på 48°C från förbrukare i Uddevalla blandas med fjärrvärme-

vatten på 52°C från tork. Detta ger en tillgodogjord värmeeffekt i rökgaskondensorn på 

4,63 MW. Den tillgängliga energimängden under perioden 15 maj till 15 oktober blir då 

47,88 GWh. Investeringskostnaderna blir i detta fall enligt offert 2 382 200 € och för att 

Uddevalla Energi ska nå sitt mål på 60 GWh måste energi tillskjutas från annat värmeverk 

till en kostnad av 2 120 618 kr enligt avsnitt 2.5, då kostnaden ligger på 175 kr/MWh. Av 

fjärrvärmeledningen till och från tork krävs i detta fall en minsta innerdiameter på 260 mm 

samt en cirkulationspump som klarar av att leverera minst 476,69 m3/h med en 

uppfordringshöjd på 44,79 meter. 
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3.2 Alternativ Tork 2 

Nedan presenteras resultaten för tork som säkerställer en returtemperatur ut ur 

värmeväxlare till 40°C. 

Tabell 2. Tork 2 

Temperatur på fjärrvärmevattnets blandning till rökgaskondensor 43,87°C 

Tillgodogjord värmeeffekt i rökgaskondensorn som funktion av 
returtemperatur på fjärrvärmevattnet 

7,15 MW 

Energi som finns tillgänglig till tork under sommarhalvåret 55,87 GWh 

Investeringskostnader av tork 

Kostnad för tillskjuten energi för att nå upp till Uddevalla Energis mål på 
60 GWh 

2 434 200 € 

723 289 kr 

Minsta innerdiameter på fjärrvärmeledning för överföring av energi till tork 222 mm 

Minsta kapacitet på cirkulationspump för överföring av energi till tork 349,58 m3/h 
46,35 m uppfordringshöjd 

 

Som framgår av tabell 2 blir temperaturen på fjärrvärmevattnet in till rökgaskondensorn 

43,87°C när fjärrvärmevatten på 48°C från förbrukare i Uddevalla blandas med fjärrvärme-

vatten på 40°C från tork. Detta ger en tillgodogjord värmeeffekt i rökgaskondensorn på 

7,15 MW. Den tillgängliga energimängden under perioden 15 maj till 15 oktober blir då 

55,87 GWh. Investeringskostnaderna blir i detta fall enligt offert 2 434 200 € och för att 

Uddevalla Energi ska nå sitt mål på 60 GWh måste energi tillskjutas från annat värmeverk 

till en kostnad av 723 289 kr enligt avsnitt 2.5, då kostnaden ligger på 175 kr/MWh. Av 

fjärrvärmeledningen till och från tork krävs i detta fall en minsta innerdiameter på 222 mm 

samt en cirkulationspump som klarar av att leverera minst 349,58 m3/h med en 

uppfordringshöjd på 46,35 meter. 

3.3 Analys 

Vid jämförelse mellan de två torkalternativen visar det sig att med en ökad investerings-

kostnad med 2,18 %, för en större värmeväxlararea i tork, ökar mängden energi som finns 

tillgänglig till tork under sommarhalvåret med 16,7 %. Detta medför att kostnaderna för 

tillskjuten energi sänks med 65,9 % för att Uddevalla Energi ska nå sitt mål på 60 GWh. 

Dimensionen på fjärrvärmeledningen kommer även att kunna minskas med en standard-

dimension från DN 300 till DN 250 och kapaciteten på cirkulationspumpen kan minskas 

med 26,7 %. 
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4 Diskussion 

Under sommarhalvåret har Uddevalla Energi överskottsvärme i Lillesjöverket. Detta på 

grund av att förbrukare inte kräver lika mycket värme som under vinterhalvåret samt att 

inmatningen av avfall till pannan inte kan sänkas för mycket, då problem med rökgas-

emissioner till atmosfär uppstår. Istället för att kyla bort denna värme vill de utnyttja den 

till att torka flis som sedan pressas till pellets. Med inkoppling av tork på fjärrvärmenätet 

behöver Uddevalla Energi inte längre kyla bort värme. Genom ett högre uttag av värme-

effekt över verkets LT- och HT-kondensor kan Lillesjöverket drivas med en högre verk-

ningsgrad under sommarhalvåret utan att få problem med rökgasemissioner till atmosfär. 

Syftet med uppdraget var att ge Uddevalla Energi ett tekniskt beslutsunderlag för val av 

storlek på tork samt dimensionering av energiöverföring till densamma. För att kunna 

presentera resultat till beslutsunderlaget ställde uppdragstagaren upp sex stycken fråge-

ställningar. De specifika svaren återfinns i resultatkapitlet. Under uppdragsprocessen 

framkom att frågorna inte gick att besvara utan specifik inbördes ordning, det vill säga att 

de måste besvaras i en viss ordning. Detta på grund av att svar på föregående fråga krävdes 

för att kunna svara på nästa. Nedan följer en beskrivning av den ordning varvid frågorna 

fick sitt svar. Den första frågan var att utreda vad temperaturen på fjärrvärmevattnets 

blandning till rökgaskondensorn blir efter inkoppling av tork. När första frågan var be-

svarad kunde nästa fråga besvaras, nämligen hur stor den tillgodogjorda värmeeffekten i 

rökgaskondensorn som funktion av returtemperatur på fjärrvärmevattnet är. Efter ett svar 

på det utreddes hur mycket energi till tork som finns tillgänglig under sommarhalvåret. Av 

föregående frågors svar ställdes frågan hur investeringskostnad av en större värmeväxlar-

area i tork och tillgodogjord värmeeffekt i rökgaskondensor ser ut ekonomiskt. Angående 

energiöverföringen till tork ställdes frågorna vilken dimension på fjärrvärmeledning samt 

vilken kapacitet på cirkulationspump krävs för överföring av energi till tork? 

Vid kalkylering av resultaten iakttogs funderingar kring vissa av förutsättningarna. Då be-

räkningar grundas på rapporter på producerad och levererad effekt från år 2010, antogs att 

data från andra år inte skiljer speciellt mycket. Vid beräkning av temperatur på blandningen 

av fjärrvärmevatten till rökgaskondensor, från förbrukare i Uddevalla och från tork, 

beräknades ett snitt för perioden 15 maj till 15 oktober år 2013. Beroende på väderlek kan 
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snittvärdet variera från år till år, vilket medför att tillgodogjord effekt i rökgaskondensor 

förändras. Vid utredning av hur mycket energi till tork som finns tillgänglig under 

sommarhalvåret framkom att tiden då Lillesjöverket stängs för underhåll har stor påverkan 

på Uddevalla Energis mål på 60 GWh. Kortas tiden ner kan målet nås. 

Uppdragstagaren utförde en kalkyl som inte krävdes av uppdraget. Av kalkyl framkom att 

om torkalternativ 2 användes samt att stillestånd, på grund av underhåll, av Lillesjöverket 

sänktes från 21 dagar till 12 dagar kunde Uddevalla Energi nå sitt mål. Vid beräkningar där 

effektuttaget av tork användes var effekten specificerad till 8950 kW vardera. Detta är vid 

en omgivningstemperatur på 10°C samt en relativ fuktighet på 70 %. Sannolikt blir 

medeltemperaturen under perioden 15 maj till 15 oktober högre vilket medför ett lägre 

effektuttag som i sin tur påverkar mängden tillgänglig energi under sommarhalvåret 

positivt. Det betyder mer torkad flis som i sin tur betyder större intäkter. I beräkningar som 

uppdragstagaren utförde som prov, där ett lägre uppskattat värde på effektuttaget 

användes, visade det sig stämma. Dock inverkade detta inte i samma proportion, på 

Uddevalla Energis mål, som en sänkning av antalet dagar då verket står still på grund av 

underhåll. 

4.1 Slutsats 

Genom att ansluta en anläggning som torkar flis på sitt fjärrvärmenät eliminerar Uddevalla 

Energi sitt behov av att kyla bort värme sommartid. Lillesjöverket kan då också drivas med 

ett högre effektuttag vilket medför att problemet med rökgasemissioner till atmosfär förs-

vinner. För att Uddevalla Energi ska nå sitt mål på 60 GWh krävs enligt kalkyl en install-

ation av torkalternativ 2 samt en sänkning av antalet dagar då verket står still på grund av 

underhåll. 

4.2  Förslag till vidare forskning 

När Uddevalla Energi installerat sin torkanläggning skulle en utvärdering kunna göras där 

temperatur på fjärrvärmevatten och effektuttag ur tork undersöks. Alternativt skulle install-

ationen kunna undersökas med tanke på minskade rökgasemissioner till atmosfär sommar-

tid, då Lillesjöverket inte längre behöver drivas på dellast. Ur ekonomisk synvinkel skulle 

detta också kunna undersökas då Lillesjöverket nu kan drivas med en högre verkningsgrad 

samt att intäkter ökat i form av försäljning av pellets. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Direktiv 
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Bilaga 2. Utdrag ur offert Tork 1, 85-52°C
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Bilaga 3. Utdrag ur offert Tork 2, 85-40°C
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Bilaga 4. Returtemperatur på fjärrvärmevatten från förbrukare i Uddevalla 
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Bilaga 5. Exempel på månadsrapport över producerad och levererad effekt 
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Bilaga 6. Data över rökgaskondensor 

Returtemperatur 
på 

fjärrvärmevatten 
till 

rökgaskondensor 
[°C] 

Värmeeffekt 
tillgodogjord i 

rökgaskondensor 
[MW] 

41 8,03 

42 7,74 

43 7,43 

44 7,11 

45 6,77 

46 6,42 

47 6,04 

48 5,65 

49 5,24 

50 4,8 

51 4,34 

52 3,85 

53 3,33 

54 2,79 

55 2,2 

56 1,59 

57 0,93 

58 0,23 
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Bilaga 7. Plan över fjärrvärmeledning till och från tork 
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Bilaga 8. Uppdragsavslut 
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