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Abstrakt  

Syftet med undersökningen var att klargöra om en rökgaskondensor är en bra investering för 

Nybro Energi AB. Saxlund Bioenergy AB kontaktades för sammanställning av offert. Med hjälp 

av parametrar från Nybro Energi AB och offerten från Saxlund Bioenergy AB, gjordes 

beräkningar för att avgöra om en investering är lönsam. Resultatet av undersökningen visade att 

en investering av sådant slag som behandlats i detta arbete var intjänad efter mindre än sju år i 

drift och effekten som är möjlig att utvinna uppgår till 2,8 MW, förutsatt att panneffekten 

utgjordes av minst 15 MW.  Slutsatserna var att investeringen inte var betald efter sju år med 

underlag av att kostnader som utgjordes av eventuell ombyggnation inte var behandlade i 

undersökningen, detta innebar dock inte att en investering ärr olönsam då dessa kostnader 

uppskattades som små i förhållande till den totala besparingen efter att den ekonomiska 

livslängden på 15 år har löpt ut. 
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Abstract 

The purpose of this investigation was to clarify whether a flue gas condenser was a good 

investment for Nybro Energi AB. Saxlund Bioenergy AB was contacted for the compilation of 

quotation. Using parameters from Nybro Energi AB and the quote from Saxlund Bioenergy AB, 

calculations were made to determine whether an investment was suitable. The results of the study 

showed that the investment of the kind dealt with in this work was earned after less than seven 

years of operation, and the output that was possible to recover amounted to 2,8 MW, provided that 

the boiler output consisted of at least 15 MW. The conclusions were that the investment was not 

paid after seven years because of the costs consisted of possible reconstructions were not 

considered in the survey, this does not mean that an investment was unprofitable since these costs 

were estimated as small relative to the total savings after the economic life of 15 years, has 

expired. 
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1 Inledning 

Författarna har fått i uppdrag av Nybro Energi AB att undersöka huruvida en 

rökgaskondenseringsanläggning kan vara en lönsam investering för dem. Se bilaga 3 för 

uppdragsdirektiv.  

1.1 Problemformulering 

Nybro Energis nuvarande kraftvärmeverk består av sex pannor, varav tre oljepannor och tre 

flispannor. Oljepannorna används endast som reservkraft. De tre flispannorna har en 

sammanlagd effekt på cirka 48 MW. De två äldsta flispannorna har föråldrad teknik och 

därmed dålig verkningsgrad, så dessa skall endast användas som reservpannor i framtiden. På 

nuvarande kraftvärmeverk kommer då endast en flispanna att vara i drift, panna 4. Under 

kommande tvåårsperiod kommer kraftvärmeverket att kompletteras med ett nytt avfallseldat 

kraftvärmeverk. Den nya avfallseldade pannan och panna 4 på nuvarande kraftvärmeverk har 

tillsammans en effekt på cirka 44 MW. Det är önskvärt att komma upp i samma effekt som 

tidigare med hjälp av komplement till panna 4. Rökgaskondensering skulle kunna vara ett 

möjligt alternativ. De största osäkerheterna som råder kring om en rökgaskondensor är lämplig 

ligger i om rökgastemperaturen är tillräckligt hög, om temperaturen på fjärrvärmereturen är låg 

nog och om fukthalten i bränslet är tillräckligt hög samt om det blir lönsamt att dra 

fjärrvärmerören till rökgaskondensorn så långt som det krävs. 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att fastställa om rökgaskondensering är ett försvarbart alternativ 

enligt nedanstående mål. Se bilaga 3 för uppdragsdirektiv.  

1.3 Mål 

 Att välja typ och storlek av rökgaskondensor som är lämplig för anläggningen.  

 Att beräkna vilken effekt som är möjlig att få ut med hjälp av en rökgaskondensor. 

 Att beräkna installationskostnader och återbetalningstid för en nyinstallation. 

Delmål utöver uppdragsdirektivet: 

Att utse lämplig placering av rökgaskondenseringsanläggningen. 
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1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Miljöaspekter 

Eftersom uppdraget är att undersöka de tekniska och ekonomiska aspekterna för uppförandet 

av en rökgaskondensor så tar inte denna studie hänsyn till de reduceringar av miljöfarliga 

utsläpp som sker i rökgaserna.  

1.4.2 Praktiska svårigheter vid placering 

Det är önskvärt att placera rökgaskondensorn på taket mellan elfilter och skorsten. Det finns 

oklarheter kring takets hållfasthet. Denna utredning tar ingen hänsyn till hållfasthetsmässiga 

förändringar i befintlig konstruktion.  

1.4.3 Driftparametrar 

Panna 4 antas i fortsättningen gå med belastning enligt gällande varaktighetsdiagram. Dessa 

parametrar har utgåtts ifrån vid beräkningar.   

1.4.4 Övrigt 

Övriga kostnader som inte innefattas av undersökningen är fast elinstallation, eventuella extra 

uttag till pneumatisk utrustning, eventuell dragning av rör för färskvattenanslutning samt 

eventuell installation av nytt avlopp. 
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2 Bakgrund 

2.1 Rökgaskondensering 

Rökgaskondenseringsanläggningar används i allt större utsträckning vid förbränning av 

biobränslen med hög fukthalt för att utvinna värmeenergi från de fuktiga rökgaserna. Största 

anledningen till att denna typ av utrustning blivit så populär är att man tar till vara på 

värmeenergi från fukten i rökgaserna som annars skulle gått förlorad. En annan anledning till 

att de blivit populära är på grund av en allt hårdare miljölagsstiftning. Vid kondensering av 

rökgaser kondenseras även föroreningar i rökgaserna och släpps på så vis inte ut med 

rökgaserna i samma utsträckning som tidigare. En rökgaskondensor kräver att skorstenen och 

all annan utrustning som är placerad efter rökgaskondensorn är tillverkad i 

korrosionsbeständigt material, vilket är dyrt, men installationskostnader och driftkostnader är 

ändå väldigt låga i förhållande till effekten som kondensorn utvecklar så denna nackdel är 

förhållandevis liten. Dessutom har dessa apparater visat sig vara väldigt pålitliga med en lång 

livslängd och en kort återbetalningstid. Pannan på Nybro Energi AB som kan kompletteras 

med en rökgaskondensor har redan varit i drift i 20 år av sin ekonomiska livslängd vilket gör 

att återbetalningstiden för ovannämnd investering inte får vara för lång. 

2.1.1 Rökgaskondenseringsanläggning 

En rökgaskondenseringsanläggning från Saxlund Bioenergy AB har samlingsnamnet Renergi 

GK och består av tre delar: kondensor, avvattnare och kondensatreningssystem. Kondensorns 

funktion bygger på att ha en så stor värmeutbytande yta som möjligt på en liten volym för att 

kunna överföra största möjliga värmeenergi per volymenhet (Alvarez, Energiteknik Del 1, 

2006). Den största andelen värmeenergi utgörs av kondenseringsvärmen i rökgaserna. Efter 

pannan passerar rökgaserna rökgaskondensorn genom två rökgasrör. Här besprutas rökgaserna 

intensivt med vatten för att kondensera. Det varma kondensatet som bildas förs vidare till en 

värmeväxlare där ett värmeutbyte sker mellan fjärrvärmevattnets returledning och kondensatet 

från rökgaserna. Det är här effektutbytet sker (Svensk Rökgasenergi AB, 2015). Eftersom 

rökgaserna fortsätter kylas på vägen upp genom skorstenen så finns en risk för 

vattenutfällning. Detta motverkas med hjälp av en avvattnare som avskiljer vattenångan ur 

rökgaserna innan de når skorstenen. Avvattnaren fungerar på så sätt att lameller med fenor 
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skapar luftvirvlar som separerar vattnet från rökgaserna med hjälp av centrifugalkraften. Detta 

vatten förs sedan vidare till en ansamlingstank där det sedan återanvänds för besprutning av 

rökgaserna (Svensk Rökgasenergi, 2013). Kondensatet som bildas i rökgaserna renas sedan i 

två steg i ett vattenreningssystem. I det första steget passerar kondensatet ett lamellpaket där 

stora partiklar fångas upp. I steget därefter genomgår kondensatet ett sandfilter där det filtreras 

ytterligare för att sedan ansamlas i en klarvattentank. Från klarvattentanken flödar sedan 

kondensatet ut i avloppet (Svensk Rökgasenergi AB, 2015). Figur 2 visar en bild över en 

rökgaskondensoranläggning. Observera att en saltspärr inte kommer behövas i Nybro Energi 

AB:s fall eftersom denna anläggning kommer placeras efter ett elfilter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bild över en rökgaskondenseringsanläggning(ECO Innovation AB ) 
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2.1.2 Krav på bränslet 

För att en rökgaskondenseringsanläggning skall vara passande för en bioeldad anläggning 

ställs det krav på att fukthalten i bränslet skall vara tillräckligt hög för att avge tillräcklig 

mängd fuktiga rökgaser. Utan tillfredställande mängd fuktiga rökgaser fås inte tillräckligt med 

kondensat för att kunna utgöra ett tillräckligt stort värmeutbyte mellan rökgaskondensorn och 

fjärrvärmenätet. Det bränslet som Nybro Energi AB använder innehåller mycket fukt, vilket i 

sin tur gör att en rökgaskondensor kan vara en lämplig investering för att minska kostnaden för 

bränsle.  

2.2 Nybro Energi AB 

Nybro Energi AB köpte fjärrvärmenätet på 1990-talet för att kunna leverera fjärrvärme och 

elenergi till kommunens kunder genom att förbränna bark och spån som kommer från 

intilliggande fabrik. Nybro Energi AB producerar årligen cirka 150 000 MWh värmeenergi 

samt 20 000 MWh elenergi (Nybro Energi). 

2.2.1 Fjärrvärme 

Ett fjärrvärmesystem består av tre delar: Anläggningen där värme produceras, rörsystemet som 

distribuerar det varma vattnet till de fastigheter som är anslutna på fjärrvärmenätet och de 

värmecentraler som finns i den anslutna fastigheten som överför värmen från rörsystemet till 

huset (Nybro Energi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Schema över ett fjärrvärmenät(Nybro Energi ) 
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Vid värmeproduktionen eldas biobränsle i pannor, i Nybro Energi AB:s fall kommer detta 

biobränsle i huvudsak från intilliggande fabrik. Pannorna tillverkar ånga som i sin tur förs 

vidare, antingen till en ångturbin som tillverkar elenergi och vidare till en kondensor, eller så 

förbikopplas ångturbinen och ångan går direkt till kondensorn. I kondensorn kommer 

fjärrvärmevattnet tillbaka från fjärrvärmenätet och värms upp innan det skickas tillbaka ut på 

nätet igen.  Temperaturen på det varma vattnet varierar mellan 70-110 °C beroende på årstid. 

Rörsystemet leder ut det varma vattnet till de värmecentraler som finns lokaliserade i de 

fastigheter som är anslutna till fjärrvärmenätet. Dessa värmecentraler består av en 

värmeväxlare som överför värmen från fjärrvärmenätet till fastighetens egna 

uppvärmningssystem (Nybro Energi). Nybro Energi AB skickar även ut hetvatten på 120°C via 

ett separat system till den intilliggande fabriken. Ånga från pannorna transporteras till en 

kondensor där detta vatten värms upp. Se bilaga 4 för systemritning.  

2.3 Tidigare forskning 

Företaget har tidigare påbörjat utredningar i ämnet ovan men dessa utredningar har aldrig 

slutförts. Det är av olika anledningar som dessa utredningar aldrig slutförts. På grund av detta 

så finns inga tidigare utredningar refererat till i detta arbete. 

2.4 Definitioner 

Delflödeskondensering En del av den totala mängden rökgaser leds in i rökgaskondensorn 

och kondenseras för att säkerställa en konstant effekt. 

Ekonomisk livslängd Den tid man räknar med att en investering kommer vara ekonomiskt 

lönsam. 

Elfilter   Ett filter där gasen sakta passerar och får en negativ spänning 

genom tillämpning av elektroder som i sin tur gör att stoftet fastnar 

på elektriskt jordade utfällningsplåtar. 

Entalpi Mängden energi per viktenhet. 

Kalkylränta Räntesats som innefattar avkastningskrav, risk, inflation och ränta. 

Kapitalvärde Differensen mellan nuvärdet av inbetalningar och nuvärdet av 

utbetalningar.  

Kondensor  En anläggning som medelst kylning får ett medium i gasfas att 

övergå till vätskefas. 
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Kraftvärmeverk  En anläggning vars uppgift är ett producera elektrisk energi och 

värmeenergi. 

Nuvärdesmetoden En erkänd metod för att avgöra om en investering är lönsam inom 

ett bestämt antal år. Denna metod tar hänsyn till att pengars värde 

förändras över tid (Öving, 2009). 

Parameter  Ett tekniskt värde som krävs vid beräkning och dimensionering. 

Rökgas De gaser, vätskedroppar och partiklar som bildas vid förbränning. 

Varaktighetsdiagam Ett diagram som visar förhållandet mellan effekten som skall 

levereras och tiden som anläggningen skall vara i drift enligt en 

fastställd plan (Energi). 
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3 Metod 

3.1 Typ och storlek av rökgaskondensor 

3.1.1 Framtagning av parametrar 

Nybro Energi AB besöktes vid ett flertal tillfällen för framtagning av de parametrar som 

krävdes för att delge leverantören den information som behövdes för att kunna föreslå en 

lämplig rökgaskondensor. Parametrarna som krävdes var rökgasflöde, rökgastemperatur, 

returvattenflöde, returvattentemperatur, fukt-, syrgas- och vätehalt i bränslet, typ av bränsle 

och panneffekt. Parametrar avlästes med hjälp av dygns- och konstantrapporter från panna 4 

vilka gav ett medelvärde över året 2014. Dessa parametrar erhölls från Nybro Energi och 

ansågs förlitliga eftersom de kalibreras regelbundet och används dagligen i driften för 

anläggningen.  

3.1.2 Val av leverantör 

Saxlund Bioenergy AB valdes som leverantör. Anledningen till att Saxlund Bioenergy AB 

valdes var för att deras anläggning har hög verkningsgrad och är tillverkad i syrafast material 

som är lämplig för uppgiften. Efter studiebesök på Tingsryd Energi AB så erhölls information 

om att Saxlund Bioenergy AB:s utrustning har varit väldigt pålitlig och hade betalat sig efter 

cirka fyra år i drift. Första kontakt togs via telefon där problemet framställdes enligt 

problemformuleringen. Kontakt upprätthölls med leverantör via mail för att enkelt kunna 

utbyta information.  

3.1.3 Typ av rökgaskondensor 

Ett möte bokades in på Nybro Energi AB mellan leverantören och uppdragstagarna där en 

överenskommelse tecknades angående vilken typ och storlek av rökgaskondensor som är mest 

lämplig för anläggningen genom att gå igenom de parametrar som tidigare tillhandahållits 

leverantören samt med hjälp av en rundvandring på anläggningen. Efter detta möte 

sammanställdes en offert där kostnaden för installationen framgick.  



10 

 

3.2 Möjligt effektuttag 

3.2.1 Effektförlust till följd av delflödeskondensering 

Nybro Energi AB skickar hetvatten till närliggande industri som utgör en del av deras 

effektuttag och därmed producerar en stor del av rökgaserna. Returvattnet från industrin är för 

varmt för att kunna kondensera rökgaserna. Ovanstående bidrar till att fjärrvärmeflödet inte är 

tillräckligt stort för att kondensera all rökgas. Eftersom all rökgas från panna 4 inte då kan 

passera genom rökgaskondensorn kommer den inte kunna leverera sin maxeffekt. På grund av 

detta kommer endast delflödeskondensering att tillämpas, vilket innebär att endast en del av 

rökgasflödet kommer att ledas in i kondensorn.  

3.2.2 Kondensoreffekt 

Den effekt som kondensorn beräknas kunna leverera framgick av offerten från Saxlund 

Bioenergy AB.  

3.3 Ekonomiska beräkningar 

3.3.1 Installationskostnad 

Offerten från Saxlund Bioenergy AB innefattar kostnader för rökgaskondensoranläggningen, 

samtliga fjärrvärmerör och ny skorsten. Det som inte omfattas av offerten är fast 

elinstallation, eventuella extra uttag till den pneumatiska utrustningen, eventuell omdragning 

av rör för färskvattenanslutning, samt avlopp. Ombyggnation eller förstärkning av tak 

innefattas inte heller av offerten. Länsstyrelsen kontaktades för upplysning gällande 

eventuella kostnader för utredningar som krävdes gällande utsläpp av rökgaskondensat i 

dagvattenbrunn.  

3.3.2 Underhållskostnad 

Leverantören angav periodtid och kostnad för det periodiska underhållet för 

rökgaskondensorn. Detta innefattade byte av insprutningsmunstycken i kondensorn och 

resekostnader för servicepersonal från Saxlund Bioenergy AB. 

3.3.3 Minskad elintäkt 

Efter installation av en rökgaskondensor kommer behovet av ånga att minska för en bestämd 

effekt till fjärrvärmenätet, vilket medför att ångflödet till ångturbinen kommer att minska och 

därmed även effektuttaget från denna. Ångturbinen är kopplad till en generator som 
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producerar elenergi för försäljning. Minskningen av elförsäljning beaktas vid beräkning av 

återbetalningstid. Ångflödet står i direkt proportion till effektuttaget från en ångturbin enligt 

den generella effektformeln (Fagergren, 2012):  

𝑃[𝑊]  = [𝑘𝑔/𝑠] ∗ (𝑖2[𝑘𝐽/𝑘𝑔] − 𝑖1[𝑘𝐽/𝑘𝑔]) 

Efter nyinstallationen påverkades endast massflödet av ånga medan i1 och i2 förblev 

konstanta. Eftersom detta påstående tillämpades fås förhållandet mellan effekt och massflöde 

enligt formeln nedan: 

𝑊1[𝑊𝑠]

𝑊2[𝑊𝑠]
=

𝑃1[𝑊]

𝑃2[𝑊]
 =

1[𝑘𝑔/𝑠]

2[𝑘𝑔/𝑠]
 

Genom att använda dessa förhållanden kunde den minskade elenergin per år beräknas på 

följande sätt: 

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖/å𝑟[𝑘𝑊ℎ/å𝑟] = 

(𝑒𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖[𝑘𝑊ℎ/å𝑟] − (
𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡[𝑀𝑊] − 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟[𝑀𝑊]

𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡[𝑀𝑊]
∗ 𝑒𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖[𝑘𝑊ℎ/å𝑟])) 

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡/å𝑟[𝑘𝑟/å𝑟] =  𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖/å𝑟[𝑘𝑊ℎ/å𝑟] ∗ 𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ 

3.3.4 Beräkning av återbetalningstid 

För beräkning av återbetalningstid nyttjades nuvärdesmetoden som används för att beräkna 

om en investering är lämplig (Öving, 2009). Den önskvärda kalkylräntan och ekonomisk 

livslängd erhölls från Nybro Energi AB.  

3.3.4.1 Förtjänst efter installation 

Syftet med rökgaskondensering är att ta till vara på värmeenergin i rökgaserna som normalt 

sett skulle gått förlorad, därmed behövs inte längre lika mycket bränsle tillsättas för att uppnå 

samma värmeeffekt. Vinsten blir därmed den minskade bränslekostnaden. De antal timmar 

som panna 4 planeras gå med tillräcklig effekt för att driva rökgaskondensorn avlästes från 

planerat varaktighetsdiagram. Information om bränslepriset per MWh samt vad bruttointäkten 

på elproduktionen var 2014 delgavs av Nybro Energi AB.  

Energin från kondensorn per år beräknades genom att multiplicera kondensoreffekten med 

antalet drifttimmar per år.  

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔[𝑘𝑟/å𝑟] = 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖[𝑀𝑊ℎ/å𝑟] ∗ 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠[𝑘𝑟/𝑀𝑊ℎ] 
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3.3.4.2 Beräkning av lönsamhet 

Lönsamheten av investeringen beräknades genom framtagning av kapitalvärdet med hjälp av 

nuvärdesmetoden. Kapitalvärdet togs fram genom beräkning av den besparing som sker under 

den ekonomiska livslängden. Den totala besparingen beräknades enligt följande (Öving, 

2009): 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 15 å𝑟[𝑘𝑟]  = 

𝐵𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔[𝑘𝑟] − 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡[𝑘𝑟] − 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟[𝑘𝑟] 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒[𝑘𝑟] = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔[𝑘𝑟] − 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑛𝑎𝑑[𝑘𝑟] 

Om kapitalvärdet uppgår till ett positivt belopp så är investeringen lönsam enligt 

nuvärdesmetoden.  

3.3.4.3 Återbetalningstid 

Återbetalningstiden beräknades med hjälp av en graf som visar när investeringen blir lönsam. 

I den punkt där linjen för besparing korsar linjen för installationskostnad är investeringen 

betald.  

3.3.4.4 Återbetalningstid med högre kalkylränta 

Kompensation för oklarheter i den verkliga installationskostnaden gjordes genom att addera 

en risk på fyra procentenheter till den nuvarande kalkylräntan.  

3.4 Placering av rökgaskondensor 

För att avgöra vilken placering som är mest lämplig för en rökgaskondenseringsanläggning så 

anordnades ett möte på Nybro Energi AB mellan Saxlund Bioenergy AB och 

uppdragstagarna. En rundvandring gjordes på anläggningen där olika alternativ för placering 

visades för leverantören och efter mötet bestämdes vilken plats som ansågs mest lämpad 

enligt Saxlund Bioenergy AB.  

3.5 Metodkritik 

För att utföra detta arbete fick uppdragstagarna ta del av känslig information från både 

Saxlund Bioenergy AB och Nybro Energi AB. Denna information tilläts inte att publiceras i 

denna rapport, vilket medför att repeterbarheten av metoden blir lidande. För att ta del av 

denna information krävs kontakt med, samt tillåtelse av berörda parter.  
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4 Resultat 

4.1 Typ och storlek av rökgaskondensor 

Modell av rökgaskondensor som valdes bestämdes av följande parametrar som erhölls från 

Nybro Energi AB:s dygnsrapport samt konstantrapport från panna 4 (Nybro Energi AB): 

Panneffekt panna 4:   22 MW 

Rökgasflöde:   25531 m3/h 

Rökgastemperatur:  165 °C  

Returvattenflöde:   252 m3/h 

Returvattentemperatur:  47 °C 

Typ av bränsle:  Flis  

Fukthalt i bränslet:   40,5 % 

Syrgashalt:   4,9 % 

Vätehalt:   5,7 % 

Ovanstående värden gav modell Renergi D1200 (Svensk Rökgasenergi AB, 2015), vilken 

levererar sin maxeffekt vid en panneffekt på minst 15 MW. 

Delflödeskondensering ansågs vara den mest lämpade metoden att använda för anläggningen, 

detta innebär att endast en bestämd del av rökgasflödet får passera rökgaskondensorn för att 

säkerställa den effekt som rökgaskondensorn önskas leverera.  

4.2 Möjlig verklig effekt 

Den möjliga verkliga effekten från rökgaskondensorn vid en panneffekt av minst 15 MW och 

en fukthalt i bränslet på 40,5 % blev 2,8 MW (Svensk Rökgasenergi AB, 2015).  

4.3 Ekonomiska beräkningar 

4.3.1 Installationskostnad 

Enligt offert från Saxlund Bioenergy AB blev den totala installationskostnaden 8 670 000 

SEK (Svensk Rökgasenergi AB, 2015). 

Länsstyrelsen kontaktades för att få reda på om extra kostnader skulle tillkomma för att skicka 

ut rökgaskondensatet till dagvattenbrunn. Nybro Energi AB betalar i dagsläget en fast avgift 
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till länsstyrelsen vilket medför att inga extra kostnader för tillstånd kommer att debiteras 

Nybro Energi AB. Vid en eventuell utredning kan dock kostnader för detta tillkomma.  

4.3.2 Underhållskostnader 

Kostnader för byte av insprutningsmunstycken inklusive resekostnader för servicepersonal 

sker till en kostnad av 25 000 kronor och bör utföras vart tredje år. 

4.3.3 Minskad elintäkt 

Ångturbin beräknad elleverans 2016:    10 000 MWh 

Lägst panneffekt för att uppnå önskad kondensoreffekt:  15 MW 

Kondensoreffekt:      2,8 MW 

Bruttointäkten på elproduktionen 2014:     0,1 kr/kWh  

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖/å𝑟[𝑘𝑊ℎ/å𝑟] =(10 000 000 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 − (
 15 𝑀𝑊−2,8 𝑀𝑊

 15 𝑀𝑊
∗

10 000 000 𝑘𝑊ℎ/å𝑟))  = 1 867 000 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

𝑀𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡/å𝑟[𝑘𝑟/å𝑟] =  1 867 000 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 ∗ 0,1 𝑘𝑟/𝑘𝑊ℎ =  186 700 𝑘𝑟/å𝑟 

4.3.4 Beräkning av återbetalningstid med 8 % kalkylränta 

Den ekonomiska livslängden var 15 år. 

4.3.4.1 Förtjänst efter installation 

Bränslepriset för 2014:    180 kr/MWh. 

Antal timmar rökgaskondensorn beräknas leverera 2016:  3800 h 

𝐾𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖[𝑀𝑊ℎ/å𝑟] = 2,8 𝑀𝑊 ∗ 3800ℎ = 10 640 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 

𝐹ö𝑟𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡[𝑘𝑟/å𝑟] = 10 640 𝑀𝑊ℎ/å𝑟 ∗ 180 𝑘𝑟/𝑀𝑊ℎ = 1 915 200 𝑘𝑟/å𝑟 

4.3.4.2 Beräkning av lönsamhet 

Efter den ekonomiska livslängden på 15 år och en kalkylränta på 8 % så uppgår den totala 

besparingen till 14 730 000 kronor. Denna besparing minus kostnaden för installationen ger 

kapitalvärdet. 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 14 730 000 𝑘𝑟 − 8 670 000 𝑘𝑟 = 6 060 000 𝑘𝑟 
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Resultatet ovan angav besparing efter 15 år utöver avkastningskravet på installationen. När 

investeringen blir lönsam illustreras i figur 3. Linjen för total besparing korsar linjen för 

installationskostnad strax före 7 år.  Parametrar tillhörande grafen ligger under bilaga 1. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Figur 1. Investeringen blir lönsam innan 7 år 

4.3.5 Beräkning av återbetalningstid med 12 % kalkylränta 

Den totala besparingen efter den ekonomiska livslängden 15 år och en kalkylränta på 12 % 

ger en besparing på 11 720 000 kronor.  

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = 11 720 000 𝑘𝑟 − 8 670 000 𝑘𝑟 = 3 050 000 𝑘𝑟 

Resultatet ovan anger besparing efter 15 år utöver avkastningskravet på installationen. Figur 4 

visar att installationen blir lönsam efter 8 år.  Parametrar tillhörande grafen ligger under bilaga 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Investeringen blir lönsam efter 8 år 
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4.4 Placering av rökgaskondensor 

Efter rundvandringen på anläggningen tillsammans med Saxlund Bioenergy AB bestämdes att 

den lämpligaste placeringen av en rökgaskondensor var på taket mellan elfiltret och 

skorstenen.  

4.5 Resultatsammanfattning 

Vilken typ och storlek av rökgaskondensor är lämplig för anläggningen?  

Renergi D1200 ansågs vara en passande rökgaskondensor efter kontakt med Saxlund 

Bioenergy AB och denna tillämpas då som delflödeskondensor.  

 

Vilken effekt är möjlig att få ut med hjälp av en rökgaskondensor?  

Den högsta effekten som är möjlig att ta till vara på är 2,8 MW när panna 4 går med en effekt 

på minst 15 MW och fukthalten i bränslet inte understiger 40,5 %.  

 

Är en rökgaskondensor ett ekonomiskt försvarbart alternativ för Nybro Energi AB?  

Med en kalkylränta på 8 % och en ekonomisk livslängd på 15 år så har rökgaskondensorn 

betalat sig efter mindre än sju år i drift. Med en kalkylränta på 12 % och samma ekonomiska 

livslängd så blir investeringen lönsam efter åtta år. Med detta underlag kan det fastställas att 

en rökgaskondensor är en lönsam investering för Nybro Energi AB eftersom den totala 

installationskostnaden högst osannolikt kan öka så pass att vinsten utesluts.  

 

Vilken placering av rökgaskondensor är mest lämplig?  

Den placering som anses mest lämplig för en rökgaskondensor är på taket mellan elfiltret och 

skorstenen. Detta bestämdes efter en rundvandring på anläggningen med Saxlund Bioenergy 

AB.  
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5 Diskussion 

Syftet med undersökningen är att fastställa huruvida en rökgaskondensor är ett lämpligt 

alternativ för att komplettera Nybro Energi AB:s anläggning. För att klargöra detta delas 

diskussionen upp i följande delar.  

 

Är en rökgaskondensor ett ekonomiskt försvarbart alternativ?  

Förhållandet mellan installationskostnad och besparing per år visar sig vara gynnsamt på så 

vis att besparingen är stor i relation till installationskostnad. Detta ger en relativt kort 

återbetalningstid vilket krävs för att en installation skall anses lönsam. Den beräknande 

återbetalningstiden är något missvisande eftersom kostnaden för ombyggnation inte är 

medtagen i beräkningarna. Denna kostnad är svår att uppskatta. För att kompensera för 

oklarheter gällande installationskostnad tillämpas en utökad risk på fyra procentenheter som 

adderas till kalkylräntan, vilket i praktiken innebär en ökning av beräknad 

installationskostnad. Detta för att ytterligare säkerställa om investeringen är lönsam eller inte. 

Resultatet visar trots utökad risk att återbetalningstiden hålls inom tillåtna marginaler och att 

ett stort överskott erhålls. För att få fram ett mer rättvist resultat på återbetalningstiden bör 

ytterligare en undersökning göras som inkluderar den totala installationskostnaden från 

projektstart till drift. 

 

Investeringskalkyl 

Nuvärdesmetoden utgicks ifrån på grund av att den tar hänsyn till pengars värdeförändring 

över tid. Problemet som uppkommer med den typ av investeringskalkyl som använts i 

rapporten är att ingen hänsyn tagits till förändringar i bränsle- eller elpris över tid. Eventuella 

förändringar i kostnader för bränslet är omöjliga att förutspå, liksom förändringar i elintäkter 

på grund av förändrat marknadspris. Troligt är att bränsle- och elpris kommer följa inflationen 

men dessa har istället antagits förbli konstanta, detta för att ge ytterligare marginaler till 

beräkningar då inflationen av ovanstående priser hade gett ett positivare resultat och detta 

valdes att avstå ifrån eftersom inflationen inte exakt kan förutspås. För att få ett mer rättvist 
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resultat på när installationen kommer ha betalt av sig skulle en mer ingående beräkning av 

förändringar i el- och bränslepris behövts utföras.  

 

Vilken typ av rökgaskondensor och vilken storlek är lämplig för anläggningen?  

Modellen Renergi D1200 väljs eftersom denna typ av konfiguration på rökgaskondensor har 

visat sig ha hög verkningsgrad och goda förutsättningar för kontinuerlig drift. Dessutom är 

denna modell tillräckligt kompakt för att rymmas på angiven plats. Denna modell väljs för att 

den passar bäst med den planerade driften av panna 4. Rökgaskondensorn kommer leverera 

sin maxeffekt under större delen av planerad drifttid för panna 4, vilket i sin tur bidrar till en 

gynnsam återbetalningstid på installationen. En fullflödeskondensering ger ett högre 

effektuttag än den valda delflödeskondenseringen, men är inte tillämpbar eftersom 

fjärrvärmeflödet inte räcker till för att kondensera den totala mängden av rökgasflödet. Om 

fullflödeskondensering hade varit tillämpbart så skulle en större modell ha valts för 

anläggningen.  

 

Fukthalten i bränslet påverkar effektuttaget. 

Sedan undersökningens start har osäkerhet funnits kring om bränslet innehåller fukt nog för 

att få ut tillräcklig effekt i rökgaskondensorn så att en installation blir lönsam. Om fukthalten 

ökar med fem procentenheter så blir effektuttaget 50 procent högre än vid nuvarande fukthalt, 

men driften av pannan hade påverkats negativt. Resultatet visar att en fukthalt på 40,5 % är 

tillräckligt hög för att investeringen ska vara lönsam, men önskemålet om 4 MW uppnås ej 

med nuvarande fukthalt i bränslet. 

 

Underhållskostnader  

Undersökningen tar hänsyn till de underhållskostnader som anses vara de mest troliga att 

uppstå. Efter studiebesök och diskussion på anläggningar som har liknade 

rökgaskondensorsystem uppdagades att kostnader för avhjälpande underhåll kan anses helt 

försumbara. Det förebyggande underhåll som uppstår mer frekvent är rengöring av 

rökgaskondensoranläggningen, vilket anses vara en minimal kostnad för Nybro Energi AB då 

dessa kan utföras av egen driftpersonal. 
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Placering av rökgaskondensor 

Det finns tre olika alternativ för placering av rökgaskondensor på Nybro Energi AB. Första 

alternativet är att det skulle bli en utbyggnad där rökgaskondensorn kunde placeras i 

anslutning till skorsten och flygaskautmatningen. Detta avfärdades på grund av att Nybro 

Energi inte äger denna del av industritomten. Nästa plats är kallförrådet, under elfiltret. 

Platsen är ideal på så sätt att den är i direkt anslutning till skorsten och ytan är tillräckligt stor. 

Dock finns ingen öppning som är tillräckligt stor för att kunna forsla rökgaskondensorn till 

platsen. Det sista platsalternativet är mellan elfiltret och skorstenen på taket där det är möjligt 

att placera en rökgaskondensor. Osäkerheten ligger i takets hållfasthet, därför kontrollerades 

taket inifrån och slutsatsen drogs att det finns en möjlighet att förstärka taket i den mån det 

behövs. Denna plats är den som anses mest lämplig. Det skulle behövas ytterligare en 

utredning för att fastställa hur mycket taket måste förstärkas, samt kostnaden som uppstår för 

denna typ av ombyggnation eftersom detta inte har behandlats i denna rapport.    
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6 Slutsats 

Rökgaskondensorer används i allt större utsträckning på biobränsleeldade anläggningar. 

Uppdraget var att ta reda på om detta är ett försvarbart alternativ för Nybro Energi AB. 

Resultatet visar att en sådan investering kommer vara återbetald efter cirka sju år i drift och 

anses därmed vara en lönsam investering för Nybro Energi AB.  

 

De parametrar och värden som erhållits från Nybro Energi AB bedöms ha hög reliabilitet 

eftersom dessa instrument noggrant kalibreras och kontrolleras frekvent. Osäkerheter kring 

framtiden har bidragit till att elpris och bränslepris inte kan förutspås, därför har endast 2014-

års priser använts vid beräkningar i denna rapport.   

 

Under arbetets gång har uppdragstagarna delgivits konfidentiell information som inte får 

publiceras. Den konfidentiella informationen krävdes för att få fram rättvisa resultat. Denna 

information har refererats till i arbetet och för att ta del av denna information krävs 

godkännande av upphovsman. Detta medför att viss information har utelämnats i arbetet och 

repeterbarheten blivit lidande.   
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7 Förslag på fortsatt forskning 

7.1 Undersökning av ombyggnation 

Ett lämpligt förslag på fortsatt forskning för Nybro Energi AB är att undersöka takets 

hållfasthet och vilka eventuella åtgärder som krävs för uppförning av en rökgaskondensor på 

bestämd plats, då detta är ett komplext problem som måste lösas innan önskad investering kan 

göras. Det är lämpligt att undersöka vilka kostnader som uppstår för resterande delar som inte 

ingår i offerten.  

7.2 Drift med fuktigare bränsle 

En ökning av bränslets fukthalt till 45 % gynnar effektuttaget från rökgaskondensorn. En 

utredning huruvida panna 4 påverkas av detta är därför relevant för en utökad 

bränslebesparing.  
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Bilaga 1 

Parametrar för återbetalningstid med 8 % kalkylränta.  

År Bränslebesparing Nuvärdefaktor Förlust av Periodiska  Summa 

      elintäkt underhållskostnader besparing/år 

1 1773284 0,9259 172866 0 1600418 

2 1641901 0,8573 160058 0 1481843 

3 1520286 0,7938 148202 19845 1352238 

4 1407672 0,7350 137225 0 1270448 

5 1303485 0,6806 127068 0 1176417 

6 1206959 0,6302 117658 15755 1073546 

7 1117519 0,5835 108939 0 1008580 

8 1034783 0,5403 100874 0 933909 

9 957983 0,5002 93387 12505 852091 

10 887121 0,4632 86479 0 800641 

11 821429 0,4289 80076 0 741354 

12 760526 0,3971 74139 9928 676460 

13 704219 0,3677 68650 0 635569 

14 652126 0,3405 63571 0 588554 

15 603671 0,3152 58848 7880 536943 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

År 

Summa 

besparing Installationskostnad 

  efter X antal år efter X antal år 

1 1600418 8670000 

2 3082261 8670000 

3 4434500 8670000 

4 5704947 8670000 

5 6881364 8670000 

6 7954910 8670000 

7 8963490 8670000 

8 9897398 8670000 

9 10749489 8670000 

10 11550130 8670000 

11 12291484 8670000 

12 12967944 8670000 

13 13603513 8670000 

14 14192067 8670000 

15 14729010 8670000 



 

 

Bilaga 2 

Parametrar för återbetalningstid med 12 % kalkylränta.  

År Bränslebesparing Nuvärdefaktor Förlust av Periodiska  Summa 

    

 

elintäkt underhållskostnader besparing/år 

1 1710082 0,8929 166704 0 1543378 

2 1526797 0,7972 148837 0 1377960 

3 1363239 0,7118 132893 17795 1212551 

4 1217110 0,6355 118648 0 1098462 

5 1086684 0,5674 105934 0 980751 

6 970240 0,5066 94582 12665 862993 

7 866245 0,4523 84444 0 781801 

8 773549 0,4039 75408 0 698141 

9 690621 0,3606 67324 9015 614282 

10 616694 0,3220 60117 0 556577 

11 550620 0,2875 53676 0 496944 

12 491632 0,2567 47926 6418 437288 

13 438964 0,2292 42792 0 396172 

14 391850 0,2046 38199 0 353651 

15 349907 0,1827 34110 4568 311229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År Summa besparing Installationskostnad 

  efter Xantalår  Efter X antal år 

1 1543378 8670000 

2 2921338 8670000 

3 4133889 8670000 

4 5232351 8670000 

5 6213102 8670000 

6 7076095 8670000 

7 7857895 8670000 

8 8556037 8670000 

9 9170319 8670000 

10 9726896 8670000 

11 10223839 8670000 

12 10661128 8670000 

13 11057300 8670000 

14 11410951 8670000 

15 11722181 8670000 
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Uppdragsdirektiv   
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Datum: 2015-05-28   

Godkänd: 2014-10-5 

Utgåva 1.0 

Sida: 1(2) 

Författare: Jens Sjölin, Åsa Zackrisson  

 

Uppdragsgivare och uppdragstagare 

Uppdragsgivare: Linus Martinsson, Driftingenjör, Nybro Värmecentral AB. 

Uppdragstagare: Jens Sjölin, Sjöingenjörsstudent, Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan. 

Uppdragstagare: Åsa Zackrisson, Sjöingenjörsstudent, Linnéuniversitetet, Sjöfartshögskolan. 

 

Bakgrund 

Nybro Energis nuvarande kraftvärmeverk består av tre flispannor på en sammanlagd effekt av 

ca 48 MW. De två äldsta pannorna har förlegad teknik och dålig verkningsgrad, så dessa skall 

endast användas som reservkraft i framtiden. På nuvarande kraftvärmeverk kommer då endast 

panna fyra att vara i drift. Under kommande tvåårsperiod kommer kraftvärmeverket att 

kompletteras med ett nytt avfallseldat verk. 

Den nya pannan och panna fyra på nuvarande kraftvärmeverk kommer producera ca 44 MW.  

Målet är att komma upp i ungefär samma effekt som tidigare med hjälp av ett komplement till 

panna fyra. Rökgaskondensering skulle kunna vara ett möjligt alternativ.  

 

Uppdrag 

Ta fram en rapport avseende möjlighet att komplettera värmecentralen i Nybro med en 

rökgaskondensor till panna 4. Beräkningar på storlek, effekt och eventuella besparingar. 

Målet är att med hjälp av fjärrvärmenätets retur kunna kondensera rökgaserna och på så sätt få 

en högre returtemperatur in till värmeväxlaren som avger ångeffekten till fjärrvärmenätet. 



 

 

Detta skulle bidra till att mindre ångeffekt krävs för att uppnå önskad temperatur i 

fjärrvärmenätet.   

 

Mål 

Att välja typ och storlek av rökgaskondensor som är lämplig för anläggningen.  

Att beräkna vilken effekt som är möjlig att få ut med hjälp av en rökgaskondensor. 

Att beräkna installationskostnader och återbetalningstid för en nyinstallation. 

 

Produktmål 

Slutprodukten kommer vara en rapport med IMRaD-struktur som framställer en slutsats av 

ovanstående mål.  

Rapporten skall vara klar den 16 februari 2015. 

 

Resursram 

Uppdragstagarna har tillgång till anläggningen för att kunna ta del av den tekniska 

information som krävs för att klara målen för uppdraget. 

För att uppnå ett gott resultat krävs att uppdragsgivaren bistår med eventuell information och 

råd som behövs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Kondensattank
Matarvatten-

tank

120  °C

47 °C

252 m3/h 

Panna 1 Panna 2 Panna 4

36 ton/h

425 °C

Industri

Nybro stad

70-110 °C

Ångturbin

 

 

 

Färgbeskrivning 

Ljus blå: Ånga 

Blå: Fjärrvärme 

Grön: Kondensat 
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