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Förord 
Som ett avslutande arbete på högskoleutbildningen som Energiingenjör 

vid Mittuniversitetet i Härnösand ingår ett examensarbete på 15 hög-

skolepoäng. Arbetet avser att slutföras med hjälp av den kunskap som 

givits under utbildningen. 

Examensarbetet är utfört på det lokala el och fjärrvärmeverket Sunds-

vall Energi, i Korsta. Syftet med arbetet är att utvärdera det ekonomiska 

utfallet av aktuell bränslestrategi för avfallspanna F5 på Korstaverket. 

Arbetet har genomförts under perioden 15 maj 2014 till den 31 oktober 

2014. Under denna period har jag kommit i kontakt med personalen på 

Korstaverket och blivit varmt bemött. 

Jag skulle vilja säga tack till alla som har gjort mitt examensarbete 

möjligt. Mina handledare Olof Björkqvist från Mittuniversitetet och 

Anna-Karin Stengard från Sundsvall Energi samt Anette Rhodin Tek-

nikchef på Sundsvall Energi som gav mig möjligheten till att göra 

examensarbetet samt för ett trevligt bemötande och en hjälpande hand. 

Jag vill även säga tack till resten av personalen på Korstaverket som har 

förklarat, delat med sig av sina erfarenheter, tillhandahållit med materi-

al och nödvändig data, samt erbjudit en guidad tur genom anläggning-

en. 

Henrik Höijer 

Sundsvall 2014-10-31 
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Sammanfattning 
På vintern i de norra delarna av Sverige faller stora mängder snö på kort 

tid. Detta medför problem för kraftvärmeverken för avfall. Snöblandat 

bränsle förs in i pannan och bidrar till en högre fukthalt än vad pannan 

är dimensionerad för. Detta försämrar driften och kan t.o.m. orsaka 

driftstopp. Ett högvärdigt bränsle måste därför tillsättas för att optimera 

driften under vintertid. Examensarbetet är utfört på kraftvärmeverket 

Sundsvall Energi i Korsta. Målet är att undersöka hur användningen av 

stödbränslet påverkar det ekonomiska utskottet, samt ge en rekommen-

dation om hur stödbränslet skall användas på bästa sätt. I arbetet har 

vinterperioderna januari-april 2013 respektive 2014 jämförts för att 

klargöra eventuella skillnader i stödbränsleanvändningen. Den mängd 

avfall som förbrändes år 2013 var mindre än för 2014 med ca 9 500 ton. 

Den mängd stödbränsle som har förbränts är 3 375 ton för 2013 och 4 

790 ton för 2014. Det blandade avfallet har ett värmevärde på ca 11 

MJ/kg och stödbränslet har ett värmevärde på det dubbla, ca 22 MJ/kg. 

En högre andel av stödbränslet har tillförts under 2014 och har därmed 

påverkat driften positivt. En annan orsak till att driften har varierat 

kraftigt under vinterperioden 2013 respektive 2014 är att utomhustem-

peraturen har varit varmare 2014. En beräkningsmässig del har utförts 

för att ta reda på hur stödbränslet bör ha fördelats under januari-mars 

med avseende till olika scenarion, där mängden snö och fukthalt varie-

rar. Slutsatsen vid avslutat arbete är att dosera stödbränsle kontinuerligt 

under vinterperioden med hänsyn till den snömängd och fukthalt som 

bränslet innehar. En förslag presenteras om att ersätta stödbränslet 

genom att skydda avfallet från regn och snö vid mellanlagringen på 

Blåberget. Denna metod eller åtminstone en variant av den kan tänkas 

tillämpas i framtida bruk förutsatt att samtliga villkor uppnås. 

Nyckelord: Avfall, fukthalt, snö, stödbränsle, värmevärde.  



Utvärdering av stödbränsle 

Gällande aktuell bränslestrategi för 
panna F5 - 

Henrik Höijer 

 

 

 

 2014-10-31 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and 

iii 

Abstract 
In the Northern part of Sweden during winter, large amounts of snow 

falls in a short time. This causes problems for the combined heat and 

power (CHP) plants for waste. Waste mixed with snow are brought into 

the boiler and contributes to a higher moisture content than the boiler is 

constructed for. This impairs the operation and may even cause shut-

down. A fuel of a high heating value must therefore be added to optimi-

ze the operation during the winter. The project was performed at a 

power plant in Korsta, Sundsvall Energi. The task was to investigate 

how the use of support fuel affects the economy, as well give an recom-

mendation of how the support fuel should be spent in the best way. The 

work is compared during the winter periods January-April 2013 and 

2014 respectively, in order to clarify any differences in the support fuel 

use. The quantity of waste incinerated in 2013 was less than for 2014 

with almost 9500 tonnes. The amount of additional support fuel that 

was used is 3375 tonnes for 2013 and 4790 tonnes for 2014. The mixed 

waste has a calorific value of about 11 MJ/kg while support fuel has a 

heating value twice as high, about 22 MJ/kg. A higher percentage of the 

support fuel has been added in 2014 and hence affected the operation in 

a positive direction. Another reason that the operation has varied so 

greatly over the winter period 2013 respectively 2014 is that the outdoor 

temperature and the weather has varied greatly. A section for calcula-

tions have been done in order to find out how the support fuel should 

be distributed in January to March with respect to different scenarios, 

where the amount of snow and moisture content varies. The conclusion 

of the investigation is that the support fuel should be distributed conti-

nuously during the winter period with respect to the amount of snow 

and moisture content as the fuel contains. A proposal is presented to 

replace the support fuel by protecting the waste from rain and snow at 

the interim storage at Blåberget. This method, or at least a variant of it 

may be applicable for future use, provided that all conditions are 

achieved. 

 

Keywords: Waste, moisture, snow, support fuel, heating value.  
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1 Inledning 
1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet handlar om att undersöka bränslestrategin 

under vintertid gällande användningen av stödbränsle för att uppnå en 

optimal drift för avfallspannan. Samt ge en rekommendation om hur 

minimalt med stödbränsle som är möjligt att förbruka men ändå uppnå 

en tillfredsställande förbränningsprocess. På så vis finns det möjlighet 

till en ekonomisk förbättring för verksamheten. Arbetet är avsatt för 10 

veckors tid, där allt från planering, undersökning och rapportskrivning 

sker. 

1.2 Bakgrund och problemmotivering 

Under vinterperioden januari-april faller stora mängder snö under kort 

tid och värmebehovet är som högst då det är som kallast. Det innebär att 

hushållsavfallet och annat avfall som förs in i pannan är blöt av snö 

vilket försämrar driften och kan t.o.m. orsaka driftstopp p.g.a. att snön 

bidrar till en högre fukthalt i bränslet. Jämfört med övriga årstider 

påverkas inte driften lika kraftigt som den görs under vinterperioden. 

För att kunna behålla en bra förbränning i pannan under denna period, 

kompenseras avfallet med ett stödbränsle som innehar en låg fukthalt 

och ett högt värmevärde. På så vis uppnås en tillfredsställande förbrän-

ningsprocess och kunderna får en miljövänligare fjärrvärme, jämfört 

med tidigare år då olja användes under vintertid. Det som eftersträvas 

är att alltid driva avfallspannan på maxeffekt oavsett årstid för att 

förbränna inkommande avfall, därför att lagring av brännbart och 

organiskt avfall är emot lagen. 

Ett alternativ till stödbränsle är att utforma en strategi som gör att 

hushållsavfallet inte kommer i kontakt med snö som tidigare. En metod 

som används idag inom skogsindustrin är att skydda biobränslet under 

vintertid från fukt samt mögeltillväxt genom att täcka över skogsavfallet 

med papp [30][31]. Detta görs för att materialet skall vara perfekt för att 

användas som bioenergi. Denna metod kan vara av intresse vid mellan-

lagringen som sker på återvinningscentralen Blåberget. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien har som fokus på stödbränsleanvändningen och det ekonomis-

ka utfallet av avfallspannan. Avgränsningar har gjorts i arbetet genom 

att inte räkna med den el som ångturbinen generar till elnätet. 

1.4 Rapportöversikt 

Kapitel 1, inledningen innehåller en kortfattad beskrivning av vad 

examensarbetet handlar om. Samt en förklaring till varför problemet 

uppstår och vilka metoder det går att använda vid lösning. 

I kapitel 2 bakgrund presenteras Sundsvall Energi, den lokala leverantö-

ren av fjärrvärme i Sundsvall. I kapitlet 2.1 presenteras hur mycket de 

producerar och hur driften är uppdelad. Kapitel 2.2 beskriver avfalls-

pannan och dess designdata. Kapitel 2.3 beskriver vad avfallet består av 

och dess fukthalt samt hur inmatningen av avfallet fungerar. Även en 

förklaring om lagring av avfall sker. I kapitel 2.4 förklaras användning-

en av stödbränslet. I kapitel 2.5 beskrivs ångprocessen och i 2.6 presen-

teras fjärrvärmenätet och en beskrivning av hur fjärrvärmeutbytet i 

kondensorn resp. direktkondensorn sker. I kapitel 2.7 presenteras de 

beräkningar som kommer att utföras för att beräkna värmevärde, 

snömängd m.m. 

I kapitel 3 beskrivs utförandet av examensarbetet. Planering, utövning, 

hämtning av data, beräkningar samt presentation av frågeställning. 

Kapitel 4 visas resultatdelen där alla resultat presenteras samt tabeller, 

diagram och kostnadsexempel för ångproduktion, förbränt avfall, 

förbränt stödbränsle och den ekonomiska lönsamheten med användning 

av stödbränsle. En kommersiell metod som används vid lagring av 

biobränsle presenteras i slutet av resultatdelen. 

I kapitel 5 sker diskussion och slutsats av resultaten. 

Referenser. 

Bilagor. 
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2 Bakgrund 
2.1 Allmänt om Sundsvall Energi 

Sundsvall Energi är den lokala leverantören av fjärrvärme i Sundsvall. 

Varje dag tar ca 80 000 sundsvallsbor del av fjärrvärmen, såsom 

bostäder, företag, skolor och sjukhus. Huvuddelen av produktionen 

sker vid kraftvärmeverket i Korsta. Där produceras både el och 

fjärrvärme, ca 100 000 MWh el och 700 000 MWh fjärrvärme per år [1]. 

Kraftvärmeverket för avfall togs i drift hösten 2006 och utgör idag basen 

för fjärrvärmeproduktionen, vilket motsvarar ungefär 60 procent. 15 

procent sker med olja och/eller el. Resterande 25 procent utgörs av 

spillvärme spetsat med biobränsle från Ortvikens pappersbruk och 

likadant från Östrands massafabrik [1]. 

Sundsvall Energi ansvarar även för ett antal mindre lokala 

fjärrvärmenät runt om i länet som: Matfors, Kvissleby, Indal, Liden och 

Lucksta [2]. 

Ett utökat samarbete med SCA har nyligen genomförts och möjliggjort 

att ökade värmeleveranser kan tas tillvara från produktionen av Öst-

rand pappersmassabruk samt Ortviken sedan tidigare för att nyttja den i 

fjärrvärmeproduktionen. På så vis skall det kunna täcka spetsbehovet 

under vintertid. Om exempelvis Östrand skulle få problem i deras 

spillvärmeleverans eller att spillvärmen inte räcker till kan de spetsa 

genom att elda biobränsle för att säkerställa en kontinuerlig energileve-

rans. 

2.2 Avfallspanna 

Brännbart hushållsavfall blandat med verksamhetsavfall är den energi 

som återvinns i avfallspannan och är det primära bränslet som pannan 

är konstruerad för. Förbränningssystemet är en rosterpanna levererad 

av danska Babcock och Wilcox Vølund med en effekt på 60 MW [3]. Se 

tabell 1 för designdata för avfallspannan. 

2.2.1          Designdata avfallspanna, produktionsdata. 

Tabell 1 - designdata för avfallspannan [4]. 

Typ av panna:    Babcock & Wilcox Vølund 
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Ångproduktion,    69,93  t/h 

Max. tillåtet tryck (PS)   70,1  bar 

Normalt arbetstryck, överbehållare 51  bar abs. 

Tryck efter överhettare   45 bar abs. 

Ångtemperatur efter överhettare  400 °C 

Matarvattentemperatur   125 °C 

Rökgasmängd    112260  Nm3/h 

2.3 Avfall 

Avfallet består till största delen av hushållsavfall, sedan kommer  

industri och annat verksamhetsavfall och därefter flera andra kategorier. 

Avfallet vägs på en våg som lastbilarna kör upp på före och efter 

avlämning av avfallet. På så sätt förs statistik på hur mycket avfall som 

förbränns samt vilken kategori det tillhör [5]. 

Bränslets fukthalt får inte vara för högt och inte heller för lågt när det 

förs in i pannan. En hög fukthalt resulterar i att avfallet inte brinner 

tillräckligt bra och det uppstår oförbrända rester i slaggutmatningen. 

Det innebär en effektförlust i pannan och ett ökat omhändertagande av 

rester. Den maximala fukthalt som tolereras i pannan är 52 % och får 

inte överskridas [6]. Vid denna nivå av fukthalt är det nödvändigt med 

ett stödbränsle av bra kvalité för att säkerställa en effektiv förbrän-

ningsprocess för att undvika stopp i produktionen. 

En låg fukthalt resulterar i en temperaturutveckling hög nog för materi-

alförstörelse av pannan vilket leder till dyra reparationer. Ett ständigt 

bevakande är nödvändigt för att hålla koll på bränslets fukthalt för att 

behålla ett medelvärde på ca 27 % [6]. 

I bunkern där allt avfall lämnas av finns en kraftig gripklo som ständigt 

blandar inkommande hushållsavfall och verksamhetsavfall tills att 

bränslet blir lagom vått innan det förs in i pannan. Bränslets värmevär-

de är då ca 11 MJ/kg [6]. Sedan bränslet har lastats in i pannan tar det ca 

30 minuter tills att bränslet har förbränts [7]. I figur 1 visas en överskåd-

lig bild över bränslets inmatning och förbränning. 
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1. Brännbart avfall töms i avfallsbunkern. 

2. Traversen lyfter avfallet från bunkern in i pannan, ca 6-8    åt 

gången [8]. 

3. Avfallet brinner successivt genom rosten. Luft blåses in för en 

effektiv och kontrollerad förbränning. 

4. Vattenbad/slaggutmatningen. Här hamnar aska och oförbränt 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.3.1          Lagring av avfall 

Att lagra avfall har tidigare i Sverige varit ett alternativ som har utnytt-

jats inom industrin för kraft och värme. Lagring av avfall har utnyttjas 

främst under sommartid då värmebehovet är lågt för att sedan utnyttjas 

under vintertid då behovet är som högst. Det finns olika tekniker för 

lagring av avfall. En metod är att man lagrar avfallet i högar med en god 

ventilation för att undvika höga fukthalter och ökade temperaturer i 

lagringshögen. En risk för självantändning är störst i denna typ av 

lagermetod. Hushållsavfall som lagras i högar komprimeras av sin egna 

Figur 1 - processbild över förbränningen av inmatat 

bränsle. 
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tyngd och bör därför ej placeras i högar som är högre än tre meter. Detta 

för att undvika självuppvärmning och t.o.m. även självantändning. De 

egenskaper hos avfallet som ger upphov till detta är fuktighet, poröst 

material och innehåll av organiska komponenter. 

Det går också att bala avfallet med hjälp av plast. Denna metod kräver 

mer arbete och ger därmed bättre förutsättningar för avfallet, som 

mindre lukt, liten påverkan av fukt samt stabila förhållanden. Under-

sökningar visar att denna metod är den säkraste lagringsmetoden, så 

länge inte lagringsytan blir för stor [25]. I stora lager av balar har 

mätningar visat en metangashalt på över 50 %. Detta innebär flera saker: 

1) metangasen som bildas tyder på nedbrytning, vilket genererar värme, 

2) metangas är en farlig växthusgas som är brandfarlig, 3) detta innebär 

en brandrisk i höga koncentrationer [26]. 

Det går också att pelletera avfallet till avfallspellets. Detta görs genom 

att sönderdela avfallet till små mängder för att sedan komprimera 

avfallet under högt tryck med hjälp av plast som smälts samman. Detta 

medför att avfallet blir ett högvärdigt bränsle av ett högre värmevärde. 

Den avfallspellets som använts på Korstaverket köps in. 

Att lagra avfall under längre perioder medför energiförluster beroende 

på hur lång lagringstiden är. Avfallet påverkas negativt genom ned-

brytning av materialet av både kemiska och fysikaliska processer och 

ger därmed en sämre kvalité på avfallet. I tabell 2 visas energiförluster 

vid olika lagringsmetoder som har genomförts av Hogland 1998 [27]. 

Tabell 2 - Energiförluster vid olika lagringsmetoder (Hogland 1998). 

Avfallsbränsle Lagringsform Lagringstid Energiförluster Max.temp 

RDF* avfall Hög (ute) 

Hög (ute) 

5 månader 

9 månader 

37 % 

54 % 

78 °C 

- 

RDF* pellets Hög (ute) 

Hög (ute) 

5 månader 

9 månader 

23 % 

49 % 

- 

- 

Hushållsavfall I plastad bal 6 månader 1 % 25 °C 

*RDF står för refuse-derived fuel. Det är fast avfall som har krossats och torkats. 
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Som går att se är energiförlusten minst i en plastad bal, vid förutsättning 

att balen har blivit tillverkad på ett korrekt sätt och inte blivit utsatt för 

skador eller hanterats felaktigt. Värmevärdet och fukthalten påverkas 

ytterst lite under lagringstiden vid balning eftersom inplastningen 

skyddar innehållet effektivt från omgivningen. En betydligt större 

energiförlust sker vid lagring i hög med 37 - 54 % för 5 respektive 9 

månader. 

I nutid har regler och bestämmelser utförts i vilken grad lagring av 

avfall får ske. På Sundsvall Energis hemsida [28] finns en beskrivning av 

Blåbergets avfallsanläggning som säger: 

Vid Blåbergets avfallsanläggning sker mottagning och sortering av olika 

typer av avfall. Eftersom det idag är förbjudet att lägga brännbart och 

organiskt avfall på deponi, sker utveckling av alla typer av avfallsbe-

handlingar i avfallshierarkin. EU:s avfallshierarki säger att avfall i första 

hand ska minimeras, återanvändas, därefter materialåtervinnas, energi-

återvinnas och som sista alternativ deponeras. 

På Blåberget genomförs en mellanlagring då inkommande verksam-

hetsavfall sorteras där det brännbara och organiska avfallet skickas 

vidare till Korstaverket för förbränning. Det avfall som inte kan för-

brännas eller återanvänds förblir deponerat. Mellanlagring sker även 

under planerade eller oplanerade driftstopp. Därav motivering till att 

beredskap bör finnas för att ta hand om avfallet i hopp om att undvika 

kontakt med snö och regn [29]. Om inte, kommer fukthalten att öka 

väsentligt som i sin tur påverkar förbränningen negativt. Därmed finns 

det möjlighet till en förbättring gällande mellanlagring. 

2.4 Stödbränsle 

Användning av stödbränsle år 2013 bestod till största del av plast och 

gummi. Materialet kan ses som ett högvärdigt bränsle som är baserat på 

olja och ger därmed en bättre förbränning. 

Det stödbränsle som användes år 2014 är av största grad avfallspellets. 

Det består av pelleterat hushållsavfall [7]. Anledningen till övergången 

av avfallspellets är av ekonomiska skäl. 

I tabell 3 visas en stickprovsanalys för det pelleterade avfallet. Där visas 

data som bl.a. värmevärde och fukthalt. Stödbränslets värmevärde visas 

och är ca 22 MJ/kg och är dubbelt så högt som värmevärdet för avfall. 

Fukthalten är ca 3,6 % och är förhållandevis lågt jämfört med avfallet 
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som har medelvärdet på ca 27 %. Det visar att bränslet är ett högvärdigt 

bränsle med ett lågt fuktinnehåll och bidrar till en bättre förbrännings-

process. 

Tabell 3 - bränsleanalys för avfallspellets [9]. 

    As Received Air Dried Dry Basis Dry Ash Free 

 
Gross Calorific Value                       kcal/kg 5249 5358 5445 6194 

  MJ/kg 21.98 22.43 22.80 25.93 

  Ultimate Analysis         

 
Moisture                                                  % 3.60 1.60 --- --- 

  Carbon                                                      % 48.47 49.48 50.28 57.20 

  Hydrogen (excludes H in moisture)    % 6.82 6.96 7.07 8.05 

  Nitrogen                                                   % 0.65 0.66 0.67 0.76 

  Total Sulphur                                           % 0.20 0.20 0.20 0.23 

  Ash                                                            % 11.70 11.90 12.10 --- 

  
Oxygen by Difference (excludes O in 
moisture)                                                 % 28.56 29.20 29.68 33.76 

 

Bränslets fukthalt under vintertid kan bli orimligt hög p.g.a. att vid 

inmatningen till anläggningen medföljer snö. Inkommande bränsle som 

blandas med bränslet i bunkern riskerar att tillsammans ha en för hög 

fukthalt än vad pannan är dimensionerad för. Att endast blanda bräns-

let är inte tillräckligt; ett högvärdigt bränsle måste därför tillföras med 

jämna mellanrum. Blandningen av avfall och stödbränsle sker genom 

manuell drift av traversen. Bränslets sammansättning när det transpor-

teras in i pannan är uppskattad till att vara ca 5 % stödbränsle och 95 % 

avfall [10]. En viss fördröjning sker från och med att stödbränslet vägs in 

tills att det har förbränts. Denna fördröjning kan variera mellan 2-5 

timmar beroende på hur kranen arbetar samt hur mycket av stödbräns-

let som lyckas följa med in i pannan. 

2.5 Ångproduktion 

Under vintertid då värmebehovet hos kunden är som högst eftersträvas 

en hög ångproduktion. En optimal ångproduktion fås då bränslets 

fukthalt är så nära designdata som möjligt, d.v.s. inte för torrt och inte 

för fuktigt. Vattnet som befinner sig i pannans tuber förångas och blir 

till ånga med högt tryck. Ångan leds in i turbinen där en kraftig expan-

sion sker och tryckskillnaden får turbinen att rotera, som i sin tur får 

generatorn att generera el. Den expanderande ångan av hög temperatur 



Utvärdering av stödbränsle 

Gällande aktuell bränslestrategi för 
panna F5 - 

Henrik Höijer 

 

 

 

 2014-10-31 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and 

9 

leds sedan vidare till kondensorn. Ångan är nu av fuktig karaktär. I 

kondensorn sker värmeutbytet av returledningen då temperaturen på 

ångan sjunker och underkylning sker där ånga fullständigt övergår till 

vätska. 

Under vintertid körs turbinen på minlast och direktkondensorn på 

höglast för att prioritera fjärrvärmeproduktionen. Den större delen av 

ångan leds direkt till direktkondensorn för fjärrvärmeproduktion. En 

mindre del går via turbinen och genererar el, för att sedan användas till 

uppvärmning av fjärrvärmereturen. En del av ångan (hjälpånga) går 

delvis till anläggningen för stöd och till förvärmarkedjan av matarvatten 

[8]. I figur 2 visas en processbild över hur ångan distribueras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av den ångproduktion som produceras, kommer inte hela produktio-

nen att gå till försäljning, utan även till förluster och stöd av hjälpånga.  

2.6 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett av de miljövänligaste alternativen för värme och 

varmvatten för privata kunder och företag. Med en gemensam förbrän-

ningsprocess kan rökgaser omhändertas på ett miljöanpassat sätt och på 

så sätt minska klimatpåverkan. Tekniken är enkel och beprövad och har 

låga underhållskostnader [11].  

Figur 2 - processbild över hur ånga distribueras. 
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Det som sker rent tekniskt är att varmt vatten i fjärrvärmeledningen 

skickas ut till bostäderna där värmen överförs via ett indirekt system till 

bostadens radiatorkrets av en s.k. värmeväxlare. Efter att bostaden har 

tagit del av energin har temperaturen på fjärrvärmevattnet sänkts och 

skall därför återföras till produktionsanläggningen via en returledning. 

Fjärrvärmenätets returledning bemöts och värms upp via kondensorn 

genom ett indirekt utbyte med den högtempererade ångan. Flödet i 

kondensorn avgör vilken temperatur returledningen värms upp till, på 

samma sätt gäller det ångflödet för underkylning. 

I figur 3 visas hur fjärrvärmenätet över Sundsvall sträcker sig [12]. 

 

 

Figur 3 - karta över fjärrvärmenätet i Sundsvall. 
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2.7 Tillämpade formler 

En simulering genomförs i kapitel 4.5 Optimering av värmevärde, för att ta 

reda på hur stödbränslet bör ha fördelats under januari-mars med 

avseende till olika scenarion, där mängden snö respektive fukt varierar. 

2.7.1          Värmevärde 

I litteratur Henrik Alvarez Energiteknik del 1 [18] beskrivs blandningens 

värmevärde             för avfall          tillsammans med ett högvär-

digt tillsatsbränsle            enligt 

                                       (1) 

med p = tillsatsens andel i blandningen. 

Med avfallet under vintertid tillkommer snö och fukt i olika mängder. 

För att ta hänsyn till dessa variabler tillkommer ytterligare en beräkning 

med inspiration av Dulongs formel [19] för att ta reda på hur stor del av 

värmevärdet som minskas med avseende fukt och snö enligt 

                
  

  
                

  

  
  (2) 

då fuktens andel multipliceras med den mängd energi som krävs för att 

förånga ett kilo vatten, adderat med snömängden multiplicerat med den 

energi som krävs för att dels smälta ett kilo snö samt förånga dess vatten 

[20]. 

2.7.2          Snömängd 

All typ av avfall som har tippats av vid Korstaverket antas ha fraktats i 

en standard container på 20 fot med innermåtten LxBxH 

5890x2350x2390mm med en volym på 33    [21]. 

Den mängd snö som tillkommer med avfallet har beräknats enligt 

 
          

         
   

                      

         
  (3) 

då 21,45 ton har beräknats genom att multiplicera avfallets densitet 0,65 

       [22] med volymen för containern 33   . 

Nederbörden har beräknats genom att multiplicera         

              , då höjden är nederbörden i form av vatten. Detta 
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multipliceras med densiteten för vatten          , dividerat med 

          för att få snömängden i enheten ton. 

Nederbörd i form av snö beräknas genom att smälta snön för att få en 

rättvis gradering enligt SMHI [23]. För nyfallen snö finns en tumregel 

som säger att 1 cm snö blir konverterat till 1 mm vatten. Vid en neder-

börd av 20 cm snö, innebär detta 20 mm vatten. 

2.7.3          Referensvärde 

I simuleringen eftersträvas ett specifikt värmevärde som ansågs vara det 

optimala för förbränningsprocessen utifrån designdata. 

Detta värmevärde beräknades enligt 

         
     

       

 
                       

       

 (4) 

då       är den totalt tillförda effekten via avfall som beräknas enligt 

                            (4.1) 

med enheten MW. Där      är ångflödet i kg/s,       är entalpin för 

ångan och beräknas enligt 

                                       (4.2) 

där      är temperaturen av den överhettade ångan och      är dess 

tryck. 

    är entalpin för matarvattnet som beräknas enligt 

              
                            (4.3) 

     är strålningseffekten av pannans producerade effekt, som i detta 

fall är 1 % av effekten.              har uppskattats till att vara 2 MW. 

        är bränsleflödet i kg/s som beräknas enligt 

                        

     
 

 

        
 (5) 

då 2880 är summan av samtliga timmar från första januari till sista april. 

Samtliga formler i detta avsnitt utom bränsleflödet har hämtats från 

Beräkningsbeskrivning F5 Sundsvall Energi pdf, utövat av företaget 

Optimation AB [24]. 
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3 Metod 
Utredningen baseras på en litteraturstudie där planeringen av arbetet 

påbörjades genom att definiera huvudfrågan. Sedan har en konkret 

frågeställning utvecklats under arbetets gång, för att ta reda på vilka 

typer av frågor som är nödvändiga att besvara för att lösa huvudfrågan. 

Examensarbetet har sedan genomförts i olika steg. 

3.1 Frågeställning 

Frågeställningen nedan är uppdelad i fyra sektioner: avfall, avfallspan-

na, ekonomi och produktion samt framtida bruk och övrigt, med 

underfrågor till varje sektion. 

 På vilket sätt kan stödbränslet användas mer effektivt för att 

uppnå en optimal drift? 

 Avfall 

 Vad består avfallet av? 

 Hur påverkas driften av avfallet? 

 Avfallspanna 

 Hur ser ångproduktionen ut under våren 2013 jämfört med 

2014? 

o Har olika mängder avfallsbränsle förbrukats? 

o Hur har stödbränslet använts? 

 Vad består stödbränslet av? Fukthalt? Värmevärde? 

 Hur påverkas driften av stödbränslet? 

o Hur har utomhustemperaturen och vädret sett ut? 

 Vad är orsaken till en ojämn drift? 

 Ekonomi och produktion 

 Är det mer ekonomiskt lönsamt att köpa in stödbränsle för att 

kunna leverera mer fjärrvärme, eller tvärtom? 

o Vad kostar inköp av avfallspellets, gummi och plast? 

o Vad kostar en MWh fjärrvärme? 

 Framtida bruk och övrigt 

 Hur bör användningen av stödbränslet utnyttjas för framtida 

bruk? 

o Skall det öka/minska mängden avfallspellets? 

 Hur påverkas utsläppen av pannans drift? 

 Går det att förhindra att snö kommer in i pannan? 
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Arbetet påbörjades genom ett intag av övergripande information om 

pannans funktionalitet och uppbyggnad från driftbeskrivningar och 

teknisk data från leverantören av pannan [4][13]. Insamling av data har 

gjorts från bl.a. vågen för att veta hur mycket avfall som tagits emot, 

vilken kategori de tillhör, samt vilken mängd stödbränsle som använts. 

En hel del processdata gällande pannan har blivit hämtat från ett 

processuppföljningsprogram som heter AspenTech. Där finns data 

tillgänglig som temperatur, tryck, kranvikt, ångproduktion, värmevärde 

m.m. med möjlighet att välja momentant från vilken tidsperiod som är 

av intresse. En hel del arbete har även spenderats på att leta information 

från vetenskaplig litteratur samt pålitliga webbaserade källor. Denna 

litteratur har varit till stor hjälp för att dra vissa slutsatser gällande 

fukthalt vid lagring av biobränsle under olika perioder samt platser. 

Intervjuer av personalen på Sundsvall Energi har gjorts för att täcka 

övriga frågor kring processen och tolkning av data. Arbetsprocessen har 

sedan genomförts på egen hand, med frågeställningen som utgångs-

punkt. 

I arbetet har vinterperioderna januari-april 2013 respektive 2014 jämförs 

för att klargöra eventuella skillnader i stödbränsleanvändningen. 

Anledningen till att december månad inte jämfördes är p.g.a. att inget 

stödbränsle erfordrades i processen, december 2012 utan bara i decem-

ber 2013. 

För att ta reda på hur användningen av stödbränslet skall utnyttjas i 

framtida bruk behöver en beräkningsmässig del utföras. Detta kan 

sedan tillämpas genom att provköra bränslestrategin under ett flertal 

vinterperioder och därmed utföra justeringar tills ett optimum visas. 

En beräkningsdel har utförts vid olika scenarion av nederbörd i form av 

snö och fukt för att ta reda på i vilken utsträckning detta har påverkat 

värmevärdet, samt i vilka mängder stödbränslet bör utnyttjas vid de 

olika scenarierna. Till detta har kurslitteraturen Henrik Alvarez - Energi-

teknik använts för att utföra beräkningar, samt webbaserade källor för 

annan nödvändig information. Scenarierna har blivit benämnda efter 

olika namn beroende på vilken nederbörd och fukthalt som valts. 

Optimeringen har utförts för perioden januari-mars och inte för april, 

eftersom inget stödbränsle erfordrades då i processen. 
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4 Resultat 
4.1 Ångproduktion avfallspanna  

Nedan i figur 4 visas ett diagram för hur ångproduktionen förhåller sig 

under januari månad 2013. Längs X-axeln befinner sig tiden, och effek-

ten längs Y-axeln. Driftkurvan varierar ständigt under månaden och 

medeleffekten var 48 MW. Det beror på att avfallet har varit fuktig p.g.a. 

snö och därmed påverkat driften negativt. För att komplettera det våta 

avfallet har stödbränsle tillförts i förbränningen med ca 430 ton gummi 

och ca 60 ton plast, där totala mängden avfallet som förbrändes enbart i 

januari var ca 14 000 ton. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ångproduktionen under tidsperioden januari 2014 var avsevärt högre 

jämfört med 2013. Driftkurvan i figur 5, visar ett tydligt mönster av en 

jämnare drift med en medeleffekt på 59 MW och allt färre dippar. Vid 

denna tidpunkt användes 1 700 ton avfallspellets och 600 ton gummi, 

d.v.s. en femfaldig ökning av stödbränsleförbränningen jämfört med 

januari 2013. Det förbrända avfallet enbart i januari var ca 18 000 ton. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 – januari 2013. Markeringar visar datum då stödbränslet har vägts in på Korstaverket. 

Figur 5 – januari 2014. 
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I nästa diagram figur 6, går det att se hur produktionen av huvudånga 

har förändrat sig under perioden 1 januari 2013 till 30 april 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

I diagram figur 7, visas kurvan över produktionen av huvudånga året 

efter under samma period. Det går tydligt att se ett förbättringsmönster 

under 2014, med en högre medeleffekt samt mindre antal dippar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6 – Driftkurva från första januari till sista april 2013. 

Figur 7 – Driftkurva från första januari till sista april 2014. 
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I tabell 4 visas den medeleffekt över ångproduktionen från avfallspan-

nan för respektive månad och år. Ett mönster går att se, som talar om att 

medeleffekten för 2014 är högre. Anledningen till detta beror delvis på 

att en större mängd stödbränsle har använts under 2014 och har på så 

vis möjliggjort en hög förbränning av avfallet. Den andra orsaken till att 

medeleffekten har varit högre för 2014 är p.g.a. den milda vintern 

jämfört med 2013. Mer om detta i avsnitt 4.3 Utomhusklimat. 

Tabell 4. Medeleffekt ångproduktion 

Månad 2013 2014 Differens 

Januari 49,8 MW 58,7 MW 8,9 MW 

Februari 53,8 MW 56,8 MW 3,0 MW 

Mars 55,8 MW 59,4 MW 3,6 MW 

April 54,2 MW 58,2 MW 4,0 MW 

Medelvärde 53,4 MW 58,3 MW 4,9 MW 
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4.2 Bränsle avfallspanna 

4.2.1          Avfall 

Av den kontinuerliga avfallsförbränningen som sker under årets gång 

visas i tabell 5 hur mycket avfall som förbränts under respektive period 

[5]. Det är både hushållsavfall blandat med industriavfall som visas. 

Jämför perioden 2013 med 2014 har mängden förbränt avfall varit 

mindre med ca 9 500 ton. 

Tabell 5. Förbränning av blandat avfall till avfallspanna. 

Period Netto vikt 

Januari - April 2013 56 000 ton 

Januari - April 2014 65 500 ton 
 

4.2.2         Stödbränsle 

I tabell 6 visas den mängd stödbränsle som har förbränts under 

respektive period [5]. En betydligt större mängd har använts under 

perioden 2014 varav stödbränslet i största del består av avfallspellets. 

 
Tabell 6. Stödbränslemängd. 
Period 2013 Artikelnamn Antal lass Vikt ton 

Januari Gummi 13 430 

  Plast 2 60 

Februari Gummi 6 190 

  Plast 1 10 

  Avfallspellets 35 1 250 

Mars Avfallspellets 41 1 400 

April Plast 2 15 

Totalt för hela perioden:   100 3 355 ton 

     
Period 2014 Artikelnamn Antal lass Vikt ton 

Januari Gummi 23 600 

  Avfallspellets 49 1 730 

Februari Avfallspellets 40 1 360 

Mars Avfallspellets 32 1 100 

April - 0 0 

Totalt för hela perioden: 
 

144 4 790 ton 
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2013 

2014 

Under perioden 2014 har mängden stödbränsle ökat med ca 1 435 ton. 

Detta är en av flera anledningar till att effekten har varit högre för 2014 

och bidragit till en jämnare drift. 

4.2.3         Värmevärde 

Medelvärdevärdet av det förbrända bränslet för respektive månad och 

år visas i diagrammet nedan, med enheten megajoule per kilogram. 

Det som visas i figur 8 är mängden avfall blandat med den tillförda 

mängden stödbränsle som vid förbränningen har avgivit ett medelvär-

mevärde för respektive månad och år. Dessa värden är hämtade ur 

processuppföljningsprogrammet AspenTech. 

För 2014 är värmevärdet högre för samtliga månader. Det beror delvis 

på att den totala mängden av det högvärdiga stödbränslet är högre år 

2014, enligt tabell 5. Det beror delvis också på att utomhustemperaturen 

har en stark inverkan över bränslets fukthalt. Se förklaring i kapitel 4.4 

Beskrivning av förhållandet mellan utomhustemperatur och ångproduktion. 

4.3 Utomhusklimat 

En viktig parameter som har en avgörande roll i utvärderingen har att 

göra med hur vintern har förhållit sig. Under 2013 var det en kall och 

lång vinter, medan vintern 2014 var relativt mild. Se kapitel 4.3.1 

Utomhustemperatur. 

Figur 8 - värmevärde hämtat från AspenTech. 
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Eftersom det mesta av avfallet förvaras utomhus och är därmed blottad 

för snö och regn har utomhusklimatet och temperaturen en viktig roll 

över fastställandet av bränslets fuktighet. Vid minusgrader är sannolik-

heten hög att snö följer med bränslet in i pannan och smältprocessen 

påbörjas då bränslet kommer i kontakt med värme. Vid plusgrader 

smälter snön och en stor del av dess vatten rinner av bränslet innan det 

transporteras till kraftvärmeverket. På så sätt har utomhustemperaturen 

ett starkt inflytande över hur ångproduktionen förhållit sig. 

4.3.1          Utomhustemperatur 

Utomhustemperaturen i Sundsvall under perioden januari-april 2013 

jämfört med 2014 visas i figur 9. Den röda linjen visar utomhustempera-

turen för vinterperioden 2013 och har en medeltemperatur på -2,4 °C. 

Jämför 2014, den gröna linjen med en medeltemperatur på 0,9 °C. 

Nederbörden som varit består delvis av snö och regn beroende på 

temperatur. Den gröna kurvan för 2014 visar att temperaturen har varit 

plusgrader i sin storhet, varav den snö som kommit har tinat bort och 

inte följt med verksamhetsavfallet till förbränningen på samma sätt som 

tidigare år då temperaturen har varit minusgrader. I bilaga A och B 

visas nederbörden för respektive period [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Temperatur Sundsvall januari - april 2013 resp. 2014 [14]. 
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4.3.2          Miljö 

De validerade årsrapporterna (se bilaga C och D) gällande utsläpp av 

HCL, CO, NOx, SO2, stoft, TOC samt NH3 vid olika O2-nivåer har 

studerats. CO halten som visas i årsrapporterna är något högre för år 

2013 och är ett tecken på ofullständig förbränning. I avsnitt 4.2.3 visas 

att värmevärdet år 2013 är något lägre jämfört med år 2014. Vid en dålig 

förbränning medför detta ett ökat utsläpp av bl.a. CO, tjära, stoft och sot 

[16]. Övriga utsläpp som visas i de validerade årsrapporterna är inget 

anmärkningsvärt utöver det vanliga. 

4.4 Beskrivning av förhållandet mellan 
utomhustemperatur och ångproduktion 

Nedan i tabell 7 visas en sammanfattning av data, som har hämtats från 

tabell 4 & 6 och sammanställts med utomhustemperaturen för respekti-

ve månad som återfinns i figur 9. Denna jämförelse har gjorts för att visa 

hur utomhustemperaturen påverkar ångproduktionen. 

Tabell 7 - temperatur, stödbränslemängd och medeleffekt. 

Aspekt Januari Februari Mars April 

Temperatur 2013 (-/+) - - - + 

Temperatur 2014 (-/+) - + + + 

Stödbränslemängd 2013 480 ton 1450 ton 1400 ton 15 ton 

Stödbränslemängd 2014 2330 ton 1360 ton 1100 ton 0 ton 

Medeleffekt ångpro.2013 49,8 MW 53,8 MW 55,8 MW 54,2 MW 

Medeleffekt ångpro.2014 58,7 MW 56,8 MW 59,4 MW 58,2 MW 

4.4.1          Januari 

Utomhustemperaturen är vid minusgrader för både januari 2013 respek-

tive 2014. Stödbränslemängden som har använts i förbränningen 2013 är 

480 ton, resp. 2330 ton för 2014. Effekten för 2014 är högre än för 2013. 

Det säger att mängden stödbränsle som tillförs i förbränningen påverkar 

ångproduktionen positivt. 

4.4.2          Februari 

Utomhustemperaturen för februari 2013 är under noll grader Celsius 

och för 2014 är den över noll grader. Trots att en mindre mängd stöd-

bränsle användes år 2014 är ångproduktionens medeleffekt högre för 

2014 jämfört med 2013. Detta visar att ångproduktionen påverkas 

negativt av den rådande utomhustemperatur, ty snön som medföljer 

avfallet in i pannan ger en högre fukthalt i bränslet än vad stödbränslet 

kan kompensera för. 
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4.4.3          Mars 

Under mars månad råder samma förhållanden som i februari, vilket 

innebär att trots en ökad mängd stödbränsle för 2013 är effekten högre 

för 2014. Det säger att utomhustemperaturen påverkar ångproduktionen 

starkt p.g.a. snö som medföljer avfallet in i pannan och tar upp stora 

delar av energin som avges från bränslet, som annars skulle använts till 

att förånga vattnet i pannans tuber. 

4.4.4          April 

Det är plusgrader i april, både år 2013 och 2014. Det enda stödbränsle 

som använts är under 2013 med 15 ton. Trots det är effekten i pannan 

högre år 2014. Förklaringen till detta tros vara att temperaturen under 

april 2014 går vissa dagar upp emot 15 °C medans temperaturen för 

april 2013 endast stiger till 10-12 °C. På så sätt har bränslets fukthalt 

varit lägre för april 2014 och därmed bidragit till en bättre förbränning 

och därmed förångning. 

4.5 Optimering av värmevärde 

I detta kapitel har beräkningar genomförts för att ta reda på hur stöd-

bränslet bör ha fördelats under januari-mars 2013 resp. 2014. Beräkning-

arna har utförts utifrån tre olika scenarion där mängden nederbörd och 

fukthalt varierar. I samtliga scenarion har en optimering av stödbränslet 

gjorts för att uppnå ett referensvärmevärde på 11,18 MJ/kg. Detta 

värmevärde har beräknats m.h.a. data från kapitel 2.2.1 Designdata enligt 

ekvation (4) 

         
     

       

 
                       

       

 
        

         
             

Detta innebär att det värmevärde som eftersträvas i förbränningen är 

11,18 MJ/kg. 
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Det beräknade värmevärdet har beräknats enligt ekvation (1) 

                                       

med p = tillsatsens andel i blandningen. Värmevärdet för avfall har valts 

till 11 MJ/kg och värmevärdet för tillsatsbränslet har valts till 22 MJ/kg. 

                         
  

  
          

  

  
             

 

Tillsatsens andel i blandningen har beräknats genom att dividera 

mängden stödbränsle med mängden avfall för respektive månad. 

  
       

         
        Detta är för januari 2013. 

 

Med avfallet under vintertid tillkommer snö och fukt i olika mängder. 

För att ta reda på hur mycket värmevärdet sjunker med avseende till 

fukt och snö beräknas detta enligt ekvation (2) 

                
  

  
                

  

  
  

 

           
  

  
              

  

  
              

Den snömängd som har beräknats för t.ex. januari 2013 beror på mäng-

den avfall för den månaden (14 236 ton) samt mängden nederbörd 

         detta beräknades till 46 ton enligt ekvation (3) 

 

         
                

         
 

                 

         
        

Andelen snö har sedan beräknats enligt 

         
          

                
        

 

Nederbörden         har beräknats genom att multiplicera         

              , då höjden är nederbörden i form av vatten.  

             
                 

         
         

Detta multipliceras med densiteten för vatten           och divideras 

sedan med     för att få snömängden i enheten ton.  
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Det beräknade värmevärdet blir till sist 

                        

     
  

  
     

  

  
             för januari 2013. 

Det beräknade värmevärdet för samtliga scenarion är kalkylerade 

utifrån den verkliga mängden stödbränsle som har använts. Därefter har 

en optimering utförts, för att antingen höja eller sänka mängden stöd-

bränsle ända tills att det utvalda referensvärdet 11,18 MJ/kg uppnås. 

I tabell 8.1 visas scenario torrt med en nederbörd på 5 mm och en 

fukthalt på 27 %. Det beräknade värmevärdet var 10,75 MJ/kg för 

januari. Efter optimeringen visas att 552 ton stödbränsle bör tillföras i 

januari för att slutligen uppnå det utvalda värmevärdet 11,18 MJ/kg. 

Samma metod har utförts för samtliga tabeller, genom att öka/minska 

tillsatsens andel i blandningen. 

Tabell 8.1. Torrt Nederbörd 5 mm, fukthalt 27 % 

Period 2013 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/plast 488 ton 10,75 MJ/kg 1 040 ton 552 ton 

Februari Gum/plast/avf 1 450 ton 11,59 MJ/kg 960 ton -490 ton 

Mars Avfallspellets 1 396 ton 11,44 MJ/kg 1 050 ton -346 ton 

      Summa:   3 334 ton   3 050 ton -284 ton 

 

Tabell 8.2. Medel Nederbörd 10 mm, fukthalt 35 % 
   

Period 2013 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/plast 488 ton 10,57 MJ/kg 1 280 ton 792 ton 

Februari Gum/plast/avf 1 450 ton 11,40 MJ/kg 1 190 ton -260 ton 

Mars Avfallspellets 1 396 ton 11,25 MJ/kg 1 300 ton -96 ton 

Summa:   3 334 ton   3770 ton 436 ton 

 
Tabell 8.3. Blött Nederbörd 20 mm, fukthalt 40 % 

   

Period 2013 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

Efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/plast 488 ton 10,44 MJ/kg 1 450 ton 962 ton 

Februari Gum/plast/avf 1 450 ton 11,27 MJ/kg 1 350 ton -100 ton 

Mars Avfallspellets 1 396 ton 11,12 MJ/kg 1 470 ton 74 ton 

Summa:   3 334 ton   4  270 ton 936 ton 
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För samtliga scenarion borde stödbränslemängden ha ökat för januari 

samt fördelats mer jämt dem övriga månaderna för att uppnå referens-

värmevärdet 11,18 MJ/kg. För respektive scenario sjunker värmevärdet 

vid ökad nederbörd och fukthalt, vilket innebär att mer stödbränsle 

måste tillföras för att kompensera det sjunkande värmevärdet. Anled-

ningen till att ingen optimering har gjorts för april är p.g.a. att inget 

stödbränsle har krävts samt att snömängden har beräknats till noll. 

Efter optimeringen är utförd visas om stödbränslet har använts för 

mycket, eller för lite för respektive scenario. I tabell 8.1 borde stödbräns-

let ha minskat med ca 284 ton, och ökat i tabell 8.2 med ca 436 ton och ca 

936 ton i tabell 8.3. Detta innebär att den bränslestrategi som har körts 

har visat sig vara otillräcklig för scenario medel och blött. En ökning 

mellan 400-900 ton stödbränsle bör ske för att upprätthålla en optimerad 

drift. I tabell 9.1-9.3 visas scenario torrt, medel och blött för perioden 

januari-mars 2014. 

Tabell 9.1. Torrt Nederbörd 5 mm, fukthalt 27 % 
   

Period 2014 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/avfallsp 2 323 ton 11,79 MJ/kg 1323 ton -1000 ton 

Februari Avfallspellets 1 361 ton 11,94 MJ/kg 415 ton -946 ton 

Mars Avfallspellets 1 090 ton 11,60 MJ/kg 485 ton -605 ton 

Totalt för hela perioden: 4 774 ton   2 223 ton -2 551 ton 
 

Tabell 9.2. Medel Nederbörd 10 mm, fukthalt 35 % 
   

Period 2014 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/avfallsp 2 323 ton 11,60 MJ/kg 1630 ton -693 ton 

Februari Avfallspellets 1 361 ton 11,30 MJ/kg 1204 ton -157 ton 

Mars Avfallspellets 1 090 ton 10,96 MJ/kg 1400 ton 310 ton 

Totalt för hela perioden: 4 774 ton   4234 ton -540 ton 
 

Tabell 9.3. Blött Nederbörd 20 mm, fukthalt 40 % 
   

Period 2014 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/avfallsp 2 323 ton 11,49 MJ/kg 1800 ton -523 ton 

Februari Avfallspellets 1 361 ton 11,18 MJ/kg 1361 ton 0 ton 

Mars Avfallspellets 1 090 ton 10,84 MJ/kg 1580 ton 490 ton 

Totalt för hela perioden: 4 774 ton   4741 ton -33 ton 
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I tabell 9.1 med 5 mm nederbörd och en fukthalt på 27 %, bör stödbräns-

lemängden ha minskat med nästan hälften. I scenario medel med 10 mm 

nederbörd och 35 % fukthalt skulle stödbränslemängden ha behövt att 

minskat med ca 540 ton. I scenario blött, skulle stödbränslemängden ha 

behövt att minskat med ca 33 ton. Detta innebär att den bränslestrategi 

som har körts, har under dessa olika förhållanden visat sig vara i 

överflöd. Detta diskuteras i kapitel 5 Diskussion. 

4.6 Ekonomisk utvärdering 

En ekonomisk utvärdering har genomförts med hjälp av en kostnads-

kalkyl i tabell 10, för att undersöka om användningen av stödbränslet 

har varit gynnsam för fjärrvärmeproduktionen eller inte. 

Stödbränslet som använts är avfallspellets, gummi och plast varav tre 

olika prisnivåer för inköp av stödbränslet har blivit vald. Den mängd 

stödbränsle som använts har hämtats från tabell 6. 

Försäljning av fjärrvärmeproduktion kostar 860 kr per MWh [17]. 

Pannans medeleffekt i tabell 4 för respektive månad har använts till att 

beräkna hur många MWh som totalt blivit producerad per månad. En 

beräknad andel som motsvarar 10 % av ångproduktionen försvinner 

som förluster och hjälpånga. Detta är medräknat i kostnadskalkylen. 

I exemplet förutsätts att pannan arbetar dygnet runt varje månad, vilket 

blir 744, 672, 744 och 720 drifttimmar för respektive månad januari till 

april, multiplicerat med medeleffekten för respektive månad och år. 

Kostnaden beräknas genom att multiplicera mängden stödbränsle för 

respektive år med inköpspriset per ton. Differensen visar hur mycket 

inköpet har ökat respektive minskat från tidigare år. I räkneexemplet 

ingår inte kostnaden vid inköp av spillvärme från SCA. 

Nedan visas hur inkomsten varierat mellan åren 2013 och 2014.  
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Tabell 10. Kostnadskalkyl - gällande kostnader av stödbränsle och försäljning av fjärrvärme. 

Stödbränsle         

Stödbränsle Prisklass 
inköp 

Stödbränsle 
2013 

Stödbränsle 
2014 

Kostnad 
2013 

Kostnad 
2014 

Differens   

Avfallspellets 50 kr/ton 2 650 ton 4 190 ton 132 500 kr 209 500 kr 77 000 kr   

Gummi 20 kr/ton 620 ton 600 ton 12 400 kr 12 000 kr -400 kr   

Plast 200 kr/ton 85 ton 0 ton 17 000 kr 0 kr -17 000 kr   

  
Summa: 

 
3 355 ton 

 
4 790 ton 

 
161 900 kr 

 
221 500 kr 

 
59 600 kr 

  

 

Fjärrvärme 

        

 
Månad 

Försäljning 
fjärrvärme 

Pannans 
medeleffekt 

2013 

Pannans 
medeleffekt 

2014 

MWh 
produc/månad 

2013 

MWh 
produc/månad 

2014 

Inkomst 
2013 

Inkomst 
2014 

 
Differens 

Januari 860 kr/MWh 44,82 MW 52,83 MW 33 346 MWh 39 306 MWh 28 677 629 kr 33 802 747 kr 5 125 118 kr 

Februari 860 kr/MWh 48,42 MW 51,12 MW 32 538 MWh 34 353 MWh 27 982 886 kr 29 543 270 kr 1 560 384 kr 

Mars 860 kr/MWh 50,22 MW 53,46 MW 37 364 MWh 39 774 MWh 32 132 765 kr 34 205 846 kr 2 073 082 kr 

April 860 kr/MWh 48,78 MW 52,38 MW 35 122 MWh 37 714 MWh 30 204 576 kr 32 433 696 kr 2 229 120 kr 

         

     Summa: 118 997 856 kr 129 985 560 kr 10 987 704 kr 
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4.7 Inköp av energi från en dyrare 
produktionsanläggning 

4.7.1          Januari 2013 

Enligt beräkningarna i tabell 8.3 blött för januari borde stödbränsle-

mängden ha varit 1 450 ton, d.v.s. en ökning med ca 962 ton. Denna 

ökning hade kostat företaget ytterligare (962 ton * 50 kr/ton = 48 100 kr). 

Detta hade bidragit med att pannan kunde arbeta på max och därmed 

givit en högre medeleffekt. För att täcka fjärrvärmebehovet behöver 

Sundsvall Energi istället köpa energi från en dyrare produktionsanlägg-

ning. Spillvärme från SCA är troligtvis det förmånligaste alternativet. 

För att uppnå samma energimäng som för 2014 hade ett inköp av ca 

6 000 MWh behövts enligt kostnadskalkylen i tabell 10. Med en kostnad 

på uppskattningsvis 190 kr/MWh kostade detta företaget istället ca 

1 140 000 kronor. Samma beräkningsmetodik har använts för de övriga 

månaderna. 

4.7.2          Februari 2013 

Stödbränslet för februari borde enligt beräkningsexemplet minskat med 

ca 100 ton, vilket ger en besparing på ca 5 000 kronor. För att uppnå 

energimängden för 2014 hade ett inköp av ca 1 815 MWh behövts enligt 

tabell 10. Detta kostar företaget ca 345 000 kronor. 

4.7.3          Mars 2013 

Stödbränslemängden bör öka med 74 ton, vilket kostar 3 700 kronor. 

Den mängd energi som behöver köpas in är 2 410 MWh enligt tabell 10. 

Detta kostar företaget ca 458 000 kronor. 

4.7.4          April 2013 

Ingen stödbränslemängd erfordrades i april. Den mängd energi som 

behöver köpas in är 2 592 MWh enligt tabell 10. Detta kostar företaget ca 

492 000 kronor. 

Totalt blir detta en kostnad på ca 2 435 000 kronor. Detta innebär totalt 

en inkomstdifferens på ca 13,4 miljoner istället för 11 miljoner. 
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4.8 Kommersiell metod vid lagring av bränsle 

Anledningen till att stödbränsle används i processen är p.g.a. att värme-

värdet sjunker kraftigt under vintertid p.g.a. en hög snö och fukthalt i 

bränslet. Den årliga kostnaden för inköp av stödbränslet sträcker sig 

upp emot 160 000 - 220 000 kronor om år. Att ersätta användningen av 

stödbränsle krävs att hitta en metod som i längden är ekonomiskt 

hållbar och kostar mindre än dagens inköp av stödbränsle. 

Hushållsavfall får inte lagras under längre perioder p.g.a. den naturliga 

rötningsprocess som påbörjas där bl.a. den miljöfarliga gasen metan 

bildas. Däremot går det att mellanlagra avfall under en kortare period. 

Vid återvinningscentralen på Blåberget tillkommer stora delar av snön 

som följer med avfallet in i pannan. Utifrån detta finns det potential att 

förbättra mellanlagringen förutsatt att vissa krav uppnås. 

Att täcka över biobränsle under vintertid med hjälp av en papp för att 

förhindra fukt och mögeltillväxt är en metod som används nuförtiden 

inom skogsindustrin. Det finns olika bredd på pappen som är 3, 4 och 6 

meter. Mätningar har visat att torrhalten i bränslet ökar med upp till 9 % 

under sommartid/hösttid med en 6 m bred täckpapp samt skyddar emot 

nederbörd i form av regn och snö [32]. 

Ytterligare fukthaltsmätningar har gjorts under sommar/hösttid (1 juni-

29 oktober) och höst/vintertid (29 oktober - 6 februari). Under som-

mar/hösttid minskade fukthalten med ca 5-13 % och återfuktades under 

höst/vintertid med ca 2-16 % [33] beroende på vilken plats som valts. 

Mätningen genomfördes på två olika platser. Ena platsen var på plan 

mark utan synligt ytvatten. Den andra platsen var på en torr mark av 

osvallad sandig-grusig morän [34]. 

Detta innebär en möjlighet att avfall med en fukthalt på ca 27 % kommer 

med denna metod under höst/vintertid att öka med ca 2-16 % beroende 

på underlag, förutsatt att vältan täcks ordentligt så att regn och snö kan 

rinna av. I figur 10 visas en illustrerad bild över hur täckning genom-

förs. 
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Ett inköp av Walki Biomass Cover kostar 16 700 kr/ton. Ett ton innebär 

en täckyta på         
           

      
         , då en rulle väger ca 

300 kg [35][36]. Den mängd avfall som går att täcka m.h.a. ett ton Walki 

Biomass Cover blir ca 7 800 ton, enligt: 

 

                då höjden på avfallshögen är 3 meter. 

            
   

                          då avfallets densitet antas 

vara 650 kg/kubik [22]. 

 

          
           

      
          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 - Biobränsle täcks med papp m.h.a. kran. 

Figur 11 - Tre högar med totalt 7800 ton avfall, på en yta av 4000 kvadratmeter. 
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I korrekt benämning blir det 3x200 = 600 m, plus 66 meter, d.v.s. 3,3 

högar. 

 

Den mängd avfall som förbrändes i genomsnitt per månad under 

januari-april 2013 var ca 14 000 ton, varav hälften uppskattningsvis var 

verksamhetsavfall som hade mellanlagrats på Blåberget. Detta innebär 

att ca 7 000 ton verksamhetsavfall kan med hjälp av ett ton Walki 

Biomass Cover skyddas ifrån regn och snö till en kostnad av 16 700 kr. 

En energiförlust för avfallet kommer under denna period att ske med ca 

< 37 %, eftersom avfallet kommer att lagras mindre än 5 månader. 

Denna förlust sker med eller utan skydd av Walki Biomass Cover. 

 

Med hjälp av denna metod; ur en optimistiskt synvinkel kommer 

fukthalten endast att stiga till ca 29 % och ur en negativ synvinkel höjas 

till 43 %. I det goda fallet innebär detta en möjlighet att inköpet av 

stödbränsle kan bli besparad under vissa förutsättningar. Detta hade 

varit möjligt om följande krav uppnås: 1) tillräckligt med yta måste finns 

tillgänglig, 2) ett godkännandet av tillstånd krävs 3) samt en förändring 

över hur avfallet hanteras på Blåberget. Underhållskostnaden för det 

totala arbetet med att täcka över avfallet och placera det i längder bör 

inte överstiga dagens kostnader, eftersom de lastbilar som tippar av 

avfallet på Blåberget kan bli ombedd att tippa det enligt anvisningar. 

Att täcka över avfallet sker enkelt med ett kranverktyg, se figur 10. En 

investering av ett sådant verktyg bör dock göras. 

 

I ett kostnadsexempel vid inköp av 3 ton Walki Biomass Cover blir 

kostnaden 16 700 * 3 = 50 100 kr. Detta räcker till att täcka över ca 23 000 

ton verksamhetsavfall. Detta bör uppskattningsvis räcka under en 

vinterperiod. Den besparing som görs med denna metod jämfört med 

inköp av stödbränsle är i detta fall ca 190 000 - 50 000 = 140 000 kronor 

om år. 
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5 Diskussion 
Målet med examensarbetet var att utvärdera den aktuella bränslestrate-

gi gällande stödbränsle för att ta reda på hur användningen i framtida 

bruk bör se ut för att uppnå en optimal drift. En sådan beräkning har 

genomförts för att ta reda på vilka mängder stödbränsle som bör 

användas under olika förhållanden. Målet med examensarbetet har 

nåtts, där samtliga frågor i frågeställningen har blivit besvarade. Ingen 

tidigare uppfattning fanns om vilka mängder som använts både gällan-

de avfall och stödbränsle, samt vilka mängder som har beräknats fram. 

Ett mönster går att se i samtliga grafer, som tyder på att vid ökad 

mängd dosering av stödbränsle, desto högre blir värmevärdet och 

därmed ångproduktionen. Det går även att se markeringar i graf 4 vid 

vilka datum stödbränslet har vägts in på vågen. Efteråt töms detta i 

avfallsbunkern och stödbränslet blandas med avfallet för att sedan lyftas 

in i pannan för förbränning. Endast ett fåtal doseringar gjordes i början 

och i mitten på månaden utan effektpåverkan. Däremot visas i slutet av 

månaden att driften blev mer jämn och stabil då stödbränslet doserades 

kontinuerligt. 

Under vinterperioden januari 2013 tillfördes stödbränsle då förbrän-

ningen ansågs vara dålig enligt processoperatörerna. Det som ändrades 

inför de andra månaderna samt för 2014 var att stödbränslet tillfördes 

mer kontinuerligt i processen och på så sätt skapade en jämnare drift. 

Denna metod är mer önskvärd och hållbar på längre sikt och är den 

rekommenderade metoden för framtida bruk. 

En faktor som har visat sig vara viktig och har en stark inverkan över 

driften är utomhustemperaturen under vintertid. Trots att en större 

mängd dosering av stödbränsle har skett under februari och mars 2013, 

har det visat sig att medeleffekten är högre för februari och mars 2014, 

vilket bland annat har med utomhustemperaturen att göra. År 2013 var 

medeltemperaturen i sin helhet minusgrader under hela februari och 

mars. För samma period var det var plusgrader år 2014. Det tyder på att 

vid minusgrader kommer en större mängd snö att följa med bränslet in i 

pannan än vad som sker vid plusgrader. Eftersom då tinar snön och det 

rinner av avfallet innan det transporteras till kraftvärmeanläggningen. 

Detta är väldigt svårt att förklara vilken typ av orsak som ligger bakom 
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eftersom jag har själv inte varit på plats fysiskt och tittat hur det såg ut 

under respektive vinterperiod. En annan orsak kan vara att avfallets 

kvalité har varit bättre under 2014 jämfört med 2013 och därmed givit 

ett högre värmevärde. En anledning kan vara att striktare krav har 

genomförts gällande källsortering av hushållssopor för 2014, eller att en 

större mängd verksamhetsavfall från rivningsplatser/ombyggnationer 

kan ha bidragit till ett högre värmevärde. 

Av de miljöutsläpp som sker ifrån avfallsförbränningen nämndes CO 

halten att den var en aning hög och kan vara ett tecken på ofullständig 

förbränning. Ingen djupare utredning har gjorts kring detta som förkla-

rar hur mycket CO som frigörs vid en dålig förbränning. Som går att se i 

bilaga C och D, skiljer sig några medelvärden för CO halten vissa 

månader. Det kan möjligtvis vara en givare som har gått sönder och har 

på så sätt felaktigt påverkat medelvärdet till ett högre värde än tidigare 

mätningar. 

Vid en intervju med en kranförare berättades att bränslets sammansätt-

ning uppskattningsvis var ca 5 % stödbränsle och 95 % avfall när det 

blandade bränslet lyfts in i pannan. När beräkningar sedan gjordes på 

mängden stödbränsle dividerat på mängden avfall som förbrändes 2013 

(3375/56000 = 6,02%) resp. 2014 (4790/65500 = 7,31%) var bränslets 

sammansättning då mellan 6-8 %. Detta kan vara ett bra mått att förhålla 

sig till inför nästkommande vinterperiod. 

Genom arbetets gång har det visat sig att vid en jämn och ständig 

maximerad produktion uppnås högsta möjliga lönsamhet för verksam-

heten gällande fjärrvärmeproduktion. Dock finns det en gräns där 

överflöd av stödbränsle inte bidrar till någon lönsamhet utan endast en 

onödig kostnad. Kapitel 4.5 Optimering av värmevärde är ett avsnitt där 

beräkningar har utförts för att optimera värmevärdet till ett specifikt 

referensvärde. Detta i hopp om att undersöka vilken mängd stödbränsle 

som bör nyttjas vid särskilda förhållanden av snö och fukt. 

För perioden 2013 skulle den aktuella stödbränslemängden ha minskat 

för scenario torrt och ökat för scenario medel och blött för att uppnå 

värmevärdet 11,18 MJ/kg. För perioden 2014 skulle den aktuella stöd-

bränslemängden ha minskat för samtliga scenarion för att undvika 

överflöd och onödiga kostnader. Det scenario som troligtvis varit 

relativt lik verkligheten för 2013 är tabell 8.3. blött med en nederbörd på 

20 mm och fukthalt på 40 %. Mängden stödbränsle för samtliga scenari-
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on i januari 2013 borde varit högre. Anledningen till detta beror på att 

stödbränslet inte doserades kontinuerligt som för övriga månader. 

Mängden stödbränsle i februari och mars är däremot relativt lika 

jämfört med mängden som har använts på riktigt, vilket är bra. 

För 2014 är det troligtvis ett läge mellan scenario torrt och medel, med 

en nederbörd på ca 5 - 10 mm och en fukthalt på ca 30 %. Trots att det 

inte var så mycket snö vintern 2014 visar det sig att mängden nederbörd 

var högre för 2014 enligt bilaga B. Detta är den mängd som rekommen-

deras för att uppnå en optimal drift och samtidigt undvika ett överflöd 

av stödbränsle. 

Referensvärdet 11,18 MJ/kg är beräknat utifrån teknisk data från avsnitt 

2.2.1. Designdata, som ångflöde, temperatur & tryck för den överhettade 

ångan och temperatur & tryck för matarvattnet. Dessa värden valdes för 

att det är designdata som eftersträvas. Dock kan dessa värden skilja sig 

från verkligheten. Om ångflödet t.ex. ändras från 20,00 kg/s till 20,50 

kg/s har detta en stark påverkan av det beräknade värmevärdet. Samma 

sak gäller bränsleflödet som beräknades fram. 

Anledningen till att stödbränslemängden bör halveras i en sådan stor 

skala för scenario torrt i tabell 9.1. är p.g.a. att de förhållande av neder-

börd 5 mm och en fukthalt på 27 % är relativt densamma som en regnig 

sommar. Detta innebär ett överflödigt bruk av stödbränsle utifrån det 

beräknade värmevärdet. Detta är alltså inget misslyckande som Sunds-

vall Energi har gjort, utan endast teoretiska beräkningar baserat utifrån 

scenario torrt. 

Det var tänkt att snömängden för februari och mars 2014 i beräkningar-

na vid de olika scenarierna skulle ha blivit reducerad eftersom utomhus-

temperaturen har varit plusgrader i centrala Sundsvall enligt figur 9. 

Detta förutsatt att den mängd nederbörd i form av snö har smält och 

inte påverkat värmevärdet lika kraftigt. Detta tillämpades inte eftersom 

stora delar av hushållsavfall m.m. kommer inte bara från lokala återvin-

ningsstationer, utan även regionalt och utrikes. 

I kostnadskalkylen tabell 10 har inköpskostnaderna för stödbränslet 

ökat med ca 60 000 kronor 2014 jämfört med 2013, som i sin tur har givit 

en teoretiskt ökad inkomst med ca elva miljoner kronor. I denna beräk-

ning saknas flera parametrar som gör att inkomsten inte riktigt stäm-

mer. Underhållskostnader, inköp av material, oplanerade driftstop m.m. 
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är bland flera saker som inte tagits hänsyn till, som i sin tur kommer att 

minimera skillnaden i inkomst. Förutom dessa kostnader visas ändå i 

tabell 10 hur mycket inkomsten varierar p.g.a. en förändrad stödbräns-

lemängd. Av den orsaken finns tabellen till för. 

Ytterligare en sak som bör tas hänsyn till i tabellen är, under vinterperi-

oden 2014 var mängden förbränt avfall högre med ca 9 500 ton, vilket 

motsvara ca 17 % mer avfall än tidigare år. Anledningen till detta beror 

troligtvis på denna orsak. År 2013 arbetade pannan dåligt p.g.a. en hög 

fukthalt i bränslet. Som konsekvens bidrog detta till ett ökat antal 

driftstopp av avfallspannan, vilket innebär att bränsleflödet avstannar 

helt. Detta innebär även att pannan tvingas arbeta på en lägre effekt, 

vilket gör att bränsleflödet blir lägre jämfört med då avfallspannan 

arbetar på maxeffekt. Detta är anledningen till att medeleffekten har 

varit lägre för vinterperioden 2013 jämfört med 2014. Därav orsaken till 

att inkomsten för 2014 är högre. 

För att behålla en bra förbränning och ett högt bränsleflöde borde 

stödbränslemängden ha varit högre för 2013 än vad den redan var. Trots 

att mängden stödbränsle var högre för februari 2013 än för februari 

2014, var värmevärdet i tabell 4.2.3 högre för februari 2014. Detta måste 

bero på att snömängden var högre 2013. Om stödbränslemängden hade 

varit högre hade pannan kunnat arbetat på max och bränsleflödet hade 

varit på max. I mina beräkningar motsäger jag detta med att stödbräns-

lemängden bör minska i februari med 100 ton. Mina beräkningar 

stämmer alltså inte riktigt för februari 2013, eftersom det hämtade 

värmevärdet i figur 4.2.3 är lägre för februari 2013. Det hade stämt 

överrens om värmevärdet hade varit högre i februari 2013 jämfört med 

2014. 

I kapitel 4.7 visas tydligt hur förmånligt användandet av stödbränslet är 

jämfört med att köpa in energi från en dyrare produktionsanläggning. 

Från att köpa in ytterligare stödbränsle för att säkerställa en maximerad 

fjärrvärmeproduktion hade detta kostat Sundsvall Energi ca 50 000 

kronor. För att komma upp i samma energimängd som för 2014 behöver 

Sundsvall Energi istället köpa energi från en dyrare produktionsanlägg-

ning för ca 1,1 miljoner kronor. 

Svårigheterna under arbetets gång har främst varit att sätta sig in i hur 

förbränningsprocessen har påverkats gällande användningen av stöd-

bränslet, samt undersöka vilka andra aspekter som kan tänkas påverka 
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förbränningen. Det är svårt att utföra beräkningar av denna slag, 

eftersom det är många aspekter som bör tas hänsyn till, som utomhus-

temperatur, fukthalt och snömängd. I detta fall borde även utomhus-

temperaturen ha blivit medräknad i de olika scenarierna, som i sin tur  

påverkar snömängden. Ingen typ av djupare analys gjordes inom detta 

område därför att ingen kännedom fanns tillgänglig i vilken omfattning 

snön smälter beroende på temperatur. 

Att utföra mätningar över hur mycket snö som medföljer avfallet är 

väldigt problematiskt och är den största utmaningen för att göra en 

rättvis bedömning. I beräkningarna finns det många antaganden samt 

felkällor som kan ha påverkat resultatet i stor omfattning. Till exempel 

valdes utnyttjningstiden till 2880 timmar för januari till april. Detta kan 

skilja sig ifrån verkligheten, beroende på hur många stopp som har skett 

under dessa månader. Densiteten för avfallet uppskattades till att vara 

650       vilket gjorde att den totala vikten per lass blev 21,45 ton. Om 

densiteten hade valts till 700       hade vikten per lass blivit 23,1 ton, 

som i sin tur hade givit en ökning av snömängden januari 2013 med 13 

ton. Detta är en av flera orsaker som kan ge missvisande resultat i sin 

helhet. 

En uppgift med arbetet var också att undersöka om det fanns en möjlig-

het att undvika snöblandat bränsle. En sådan metod finns, genom att 

använda Walki Biomass Cover för att skydda avfallet vid mellanlag-

ringen ifrån regn och snö. Vid användning av Biomass Cover på en torr 

mark återfuktas avfallet under vintertid med ca 2 % ur en optimistisk 

synvinkel. Till denna metod krävs en god hantering och teknik vid 

täckandet av bränslet för att det skall hålla under en hel vinterperiod. 

Om avfallets fukthalt däremot skulle öka med 16 % faller idén om 

täckandet av avfall. Detta är svårt i nuläget att genomföra p.g.a. de krav 

som presenterades i kapitel 4.8. En variant av detta kan tänkas tillämpas 

i framtida bruk förutsatt att kraven bemöts. 

Ett fortsatt arbete inom detta område hade med fördel varit om det gick 

att närvara under vinterperioden och därmed gjort undersökningar som 

att ta prover från respektive period för att tydligt dokumentera bränslets 

fukthalt under de olika förhållanden som avfallet utsätts för, som 

förändringar av utomhustemperatur och nederbörd. För att kunna få en 

djupare inblick inom området krävs en längre uppföljning för att kunna 

dra slutsatser som är baserade på mer årlig statistik och därmed tidigare 
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erfarenhet. Däremot kan detta arbete vara en bra grund till en fortsatt 

studie. 
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Förord 
Som ett avslutande arbete på högskoleutbildningen som Energiingenjör 

vid Mittuniversitetet i Härnösand ingår ett examensarbete på 15 hög-

skolepoäng. Arbetet avser att slutföras med hjälp av den kunskap som 

givits under utbildningen. 

Examensarbetet är utfört på det lokala el och fjärrvärmeverket Sunds-

vall Energi, i Korsta. Syftet med arbetet är att utvärdera det ekonomiska 

utfallet av aktuell bränslestrategi för avfallspanna F5 på Korstaverket. 

Arbetet har genomförts under perioden 15 maj 2014 till den 31 oktober 

2014. Under denna period har jag kommit i kontakt med personalen på 

Korstaverket och blivit varmt bemött. 

Jag skulle vilja säga tack till alla som har gjort mitt examensarbete 

möjligt. Mina handledare Olof Björkqvist från Mittuniversitetet och 

Anna-Karin Stengard från Sundsvall Energi samt Anette Rhodin Tek-

nikchef på Sundsvall Energi som gav mig möjligheten till att göra 

examensarbetet samt för ett trevligt bemötande och en hjälpande hand. 

Jag vill även säga tack till resten av personalen på Korstaverket som har 

förklarat, delat med sig av sina erfarenheter, tillhandahållit med materi-

al och nödvändig data, samt erbjudit en guidad tur genom anläggning-

en. 

Henrik Höijer 

Sundsvall 2014-10-31 
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Sammanfattning 
På vintern i de norra delarna av Sverige faller stora mängder snö på kort 

tid. Detta medför problem för kraftvärmeverken för avfall. Snöblandat 

bränsle förs in i pannan och bidrar till en högre fukthalt än vad pannan 

är dimensionerad för. Detta försämrar driften och kan t.o.m. orsaka 

driftstopp. Ett högvärdigt bränsle måste därför tillsättas för att optimera 

driften under vintertid. Examensarbetet är utfört på kraftvärmeverket 

Sundsvall Energi i Korsta. Målet är att undersöka hur användningen av 

stödbränslet påverkar det ekonomiska utskottet, samt ge en rekommen-

dation om hur stödbränslet skall användas på bästa sätt. I arbetet har 

vinterperioderna januari-april 2013 respektive 2014 jämförts för att 

klargöra eventuella skillnader i stödbränsleanvändningen. Den mängd 

avfall som förbrändes år 2013 var mindre än för 2014 med ca 9 500 ton. 

Den mängd stödbränsle som har förbränts är 3 375 ton för 2013 och 4 

790 ton för 2014. Det blandade avfallet har ett värmevärde på ca 11 

MJ/kg och stödbränslet har ett värmevärde på det dubbla, ca 22 MJ/kg. 

En högre andel av stödbränslet har tillförts under 2014 och har därmed 

påverkat driften positivt. En annan orsak till att driften har varierat 

kraftigt under vinterperioden 2013 respektive 2014 är att utomhustem-

peraturen har varit varmare 2014. En beräkningsmässig del har utförts 

för att ta reda på hur stödbränslet bör ha fördelats under januari-mars 

med avseende till olika scenarion, där mängden snö och fukthalt varie-

rar. Slutsatsen vid avslutat arbete är att dosera stödbränsle kontinuerligt 

under vinterperioden med hänsyn till den snömängd och fukthalt som 

bränslet innehar. En förslag presenteras om att ersätta stödbränslet 

genom att skydda avfallet från regn och snö vid mellanlagringen på 

Blåberget. Denna metod eller åtminstone en variant av den kan tänkas 

tillämpas i framtida bruk förutsatt att samtliga villkor uppnås. 

Nyckelord: Avfall, fukthalt, snö, stödbränsle, värmevärde.  
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Abstract 
In the Northern part of Sweden during winter, large amounts of snow 

falls in a short time. This causes problems for the combined heat and 

power (CHP) plants for waste. Waste mixed with snow are brought into 

the boiler and contributes to a higher moisture content than the boiler is 

constructed for. This impairs the operation and may even cause shut-

down. A fuel of a high heating value must therefore be added to optimi-

ze the operation during the winter. The project was performed at a 

power plant in Korsta, Sundsvall Energi. The task was to investigate 

how the use of support fuel affects the economy, as well give an recom-

mendation of how the support fuel should be spent in the best way. The 

work is compared during the winter periods January-April 2013 and 

2014 respectively, in order to clarify any differences in the support fuel 

use. The quantity of waste incinerated in 2013 was less than for 2014 

with almost 9500 tonnes. The amount of additional support fuel that 

was used is 3375 tonnes for 2013 and 4790 tonnes for 2014. The mixed 

waste has a calorific value of about 11 MJ/kg while support fuel has a 

heating value twice as high, about 22 MJ/kg. A higher percentage of the 

support fuel has been added in 2014 and hence affected the operation in 

a positive direction. Another reason that the operation has varied so 

greatly over the winter period 2013 respectively 2014 is that the outdoor 

temperature and the weather has varied greatly. A section for calcula-

tions have been done in order to find out how the support fuel should 

be distributed in January to March with respect to different scenarios, 

where the amount of snow and moisture content varies. The conclusion 

of the investigation is that the support fuel should be distributed conti-

nuously during the winter period with respect to the amount of snow 

and moisture content as the fuel contains. A proposal is presented to 

replace the support fuel by protecting the waste from rain and snow at 

the interim storage at Blåberget. This method, or at least a variant of it 

may be applicable for future use, provided that all conditions are 

achieved. 

 

Keywords: Waste, moisture, snow, support fuel, heating value.  
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1 Inledning 
1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet handlar om att undersöka bränslestrategin 

under vintertid gällande användningen av stödbränsle för att uppnå en 

optimal drift för avfallspannan. Samt ge en rekommendation om hur 

minimalt med stödbränsle som är möjligt att förbruka men ändå uppnå 

en tillfredsställande förbränningsprocess. På så vis finns det möjlighet 

till en ekonomisk förbättring för verksamheten. Arbetet är avsatt för 10 

veckors tid, där allt från planering, undersökning och rapportskrivning 

sker. 

1.2 Bakgrund och problemmotivering 

Under vinterperioden januari-april faller stora mängder snö under kort 

tid och värmebehovet är som högst då det är som kallast. Det innebär att 

hushållsavfallet och annat avfall som förs in i pannan är blöt av snö 

vilket försämrar driften och kan t.o.m. orsaka driftstopp p.g.a. att snön 

bidrar till en högre fukthalt i bränslet. Jämfört med övriga årstider 

påverkas inte driften lika kraftigt som den görs under vinterperioden. 

För att kunna behålla en bra förbränning i pannan under denna period, 

kompenseras avfallet med ett stödbränsle som innehar en låg fukthalt 

och ett högt värmevärde. På så vis uppnås en tillfredsställande förbrän-

ningsprocess och kunderna får en miljövänligare fjärrvärme, jämfört 

med tidigare år då olja användes under vintertid. Det som eftersträvas 

är att alltid driva avfallspannan på maxeffekt oavsett årstid för att 

förbränna inkommande avfall, därför att lagring av brännbart och 

organiskt avfall är emot lagen. 

Ett alternativ till stödbränsle är att utforma en strategi som gör att 

hushållsavfallet inte kommer i kontakt med snö som tidigare. En metod 

som används idag inom skogsindustrin är att skydda biobränslet under 

vintertid från fukt samt mögeltillväxt genom att täcka över skogsavfallet 

med papp [30][31]. Detta görs för att materialet skall vara perfekt för att 

användas som bioenergi. Denna metod kan vara av intresse vid mellan-

lagringen som sker på återvinningscentralen Blåberget. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien har som fokus på stödbränsleanvändningen och det ekonomis-

ka utfallet av avfallspannan. Avgränsningar har gjorts i arbetet genom 

att inte räkna med den el som ångturbinen generar till elnätet. 

1.4 Rapportöversikt 

Kapitel 1, inledningen innehåller en kortfattad beskrivning av vad 

examensarbetet handlar om. Samt en förklaring till varför problemet 

uppstår och vilka metoder det går att använda vid lösning. 

I kapitel 2 bakgrund presenteras Sundsvall Energi, den lokala leverantö-

ren av fjärrvärme i Sundsvall. I kapitlet 2.1 presenteras hur mycket de 

producerar och hur driften är uppdelad. Kapitel 2.2 beskriver avfalls-

pannan och dess designdata. Kapitel 2.3 beskriver vad avfallet består av 

och dess fukthalt samt hur inmatningen av avfallet fungerar. Även en 

förklaring om lagring av avfall sker. I kapitel 2.4 förklaras användning-

en av stödbränslet. I kapitel 2.5 beskrivs ångprocessen och i 2.6 presen-

teras fjärrvärmenätet och en beskrivning av hur fjärrvärmeutbytet i 

kondensorn resp. direktkondensorn sker. I kapitel 2.7 presenteras de 

beräkningar som kommer att utföras för att beräkna värmevärde, 

snömängd m.m. 

I kapitel 3 beskrivs utförandet av examensarbetet. Planering, utövning, 

hämtning av data, beräkningar samt presentation av frågeställning. 

Kapitel 4 visas resultatdelen där alla resultat presenteras samt tabeller, 

diagram och kostnadsexempel för ångproduktion, förbränt avfall, 

förbränt stödbränsle och den ekonomiska lönsamheten med användning 

av stödbränsle. En kommersiell metod som används vid lagring av 

biobränsle presenteras i slutet av resultatdelen. 

I kapitel 5 sker diskussion och slutsats av resultaten. 

Referenser. 

Bilagor. 
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2 Bakgrund 
2.1 Allmänt om Sundsvall Energi 

Sundsvall Energi är den lokala leverantören av fjärrvärme i Sundsvall. 

Varje dag tar ca 80 000 sundsvallsbor del av fjärrvärmen, såsom 

bostäder, företag, skolor och sjukhus. Huvuddelen av produktionen 

sker vid kraftvärmeverket i Korsta. Där produceras både el och 

fjärrvärme, ca 100 000 MWh el och 700 000 MWh fjärrvärme per år [1]. 

Kraftvärmeverket för avfall togs i drift hösten 2006 och utgör idag basen 

för fjärrvärmeproduktionen, vilket motsvarar ungefär 60 procent. 15 

procent sker med olja och/eller el. Resterande 25 procent utgörs av 

spillvärme spetsat med biobränsle från Ortvikens pappersbruk och 

likadant från Östrands massafabrik [1]. 

Sundsvall Energi ansvarar även för ett antal mindre lokala 

fjärrvärmenät runt om i länet som: Matfors, Kvissleby, Indal, Liden och 

Lucksta [2]. 

Ett utökat samarbete med SCA har nyligen genomförts och möjliggjort 

att ökade värmeleveranser kan tas tillvara från produktionen av Öst-

rand pappersmassabruk samt Ortviken sedan tidigare för att nyttja den i 

fjärrvärmeproduktionen. På så vis skall det kunna täcka spetsbehovet 

under vintertid. Om exempelvis Östrand skulle få problem i deras 

spillvärmeleverans eller att spillvärmen inte räcker till kan de spetsa 

genom att elda biobränsle för att säkerställa en kontinuerlig energileve-

rans. 

2.2 Avfallspanna 

Brännbart hushållsavfall blandat med verksamhetsavfall är den energi 

som återvinns i avfallspannan och är det primära bränslet som pannan 

är konstruerad för. Förbränningssystemet är en rosterpanna levererad 

av danska Babcock och Wilcox Vølund med en effekt på 60 MW [3]. Se 

tabell 1 för designdata för avfallspannan. 

2.2.1          Designdata avfallspanna, produktionsdata. 

Tabell 1 - designdata för avfallspannan [4]. 

Typ av panna:    Babcock & Wilcox Vølund 
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Ångproduktion,    69,93  t/h 

Max. tillåtet tryck (PS)   70,1  bar 

Normalt arbetstryck, överbehållare 51  bar abs. 

Tryck efter överhettare   45 bar abs. 

Ångtemperatur efter överhettare  400 °C 

Matarvattentemperatur   125 °C 

Rökgasmängd    112260  Nm3/h 

2.3 Avfall 

Avfallet består till största delen av hushållsavfall, sedan kommer  

industri och annat verksamhetsavfall och därefter flera andra kategorier. 

Avfallet vägs på en våg som lastbilarna kör upp på före och efter 

avlämning av avfallet. På så sätt förs statistik på hur mycket avfall som 

förbränns samt vilken kategori det tillhör [5]. 

Bränslets fukthalt får inte vara för högt och inte heller för lågt när det 

förs in i pannan. En hög fukthalt resulterar i att avfallet inte brinner 

tillräckligt bra och det uppstår oförbrända rester i slaggutmatningen. 

Det innebär en effektförlust i pannan och ett ökat omhändertagande av 

rester. Den maximala fukthalt som tolereras i pannan är 52 % och får 

inte överskridas [6]. Vid denna nivå av fukthalt är det nödvändigt med 

ett stödbränsle av bra kvalité för att säkerställa en effektiv förbrän-

ningsprocess för att undvika stopp i produktionen. 

En låg fukthalt resulterar i en temperaturutveckling hög nog för materi-

alförstörelse av pannan vilket leder till dyra reparationer. Ett ständigt 

bevakande är nödvändigt för att hålla koll på bränslets fukthalt för att 

behålla ett medelvärde på ca 27 % [6]. 

I bunkern där allt avfall lämnas av finns en kraftig gripklo som ständigt 

blandar inkommande hushållsavfall och verksamhetsavfall tills att 

bränslet blir lagom vått innan det förs in i pannan. Bränslets värmevär-

de är då ca 11 MJ/kg [6]. Sedan bränslet har lastats in i pannan tar det ca 

30 minuter tills att bränslet har förbränts [7]. I figur 1 visas en överskåd-

lig bild över bränslets inmatning och förbränning. 
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1. Brännbart avfall töms i avfallsbunkern. 

2. Traversen lyfter avfallet från bunkern in i pannan, ca 6-8    åt 

gången [8]. 

3. Avfallet brinner successivt genom rosten. Luft blåses in för en 

effektiv och kontrollerad förbränning. 

4. Vattenbad/slaggutmatningen. Här hamnar aska och oförbränt 

material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2.3.1          Lagring av avfall 

Att lagra avfall har tidigare i Sverige varit ett alternativ som har utnytt-

jats inom industrin för kraft och värme. Lagring av avfall har utnyttjas 

främst under sommartid då värmebehovet är lågt för att sedan utnyttjas 

under vintertid då behovet är som högst. Det finns olika tekniker för 

lagring av avfall. En metod är att man lagrar avfallet i högar med en god 

ventilation för att undvika höga fukthalter och ökade temperaturer i 

lagringshögen. En risk för självantändning är störst i denna typ av 

lagermetod. Hushållsavfall som lagras i högar komprimeras av sin egna 

Figur 1 - processbild över förbränningen av inmatat 

bränsle. 
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tyngd och bör därför ej placeras i högar som är högre än tre meter. Detta 

för att undvika självuppvärmning och t.o.m. även självantändning. De 

egenskaper hos avfallet som ger upphov till detta är fuktighet, poröst 

material och innehåll av organiska komponenter. 

Det går också att bala avfallet med hjälp av plast. Denna metod kräver 

mer arbete och ger därmed bättre förutsättningar för avfallet, som 

mindre lukt, liten påverkan av fukt samt stabila förhållanden. Under-

sökningar visar att denna metod är den säkraste lagringsmetoden, så 

länge inte lagringsytan blir för stor [25]. I stora lager av balar har 

mätningar visat en metangashalt på över 50 %. Detta innebär flera saker: 

1) metangasen som bildas tyder på nedbrytning, vilket genererar värme, 

2) metangas är en farlig växthusgas som är brandfarlig, 3) detta innebär 

en brandrisk i höga koncentrationer [26]. 

Det går också att pelletera avfallet till avfallspellets. Detta görs genom 

att sönderdela avfallet till små mängder för att sedan komprimera 

avfallet under högt tryck med hjälp av plast som smälts samman. Detta 

medför att avfallet blir ett högvärdigt bränsle av ett högre värmevärde. 

Den avfallspellets som använts på Korstaverket köps in. 

Att lagra avfall under längre perioder medför energiförluster beroende 

på hur lång lagringstiden är. Avfallet påverkas negativt genom ned-

brytning av materialet av både kemiska och fysikaliska processer och 

ger därmed en sämre kvalité på avfallet. I tabell 2 visas energiförluster 

vid olika lagringsmetoder som har genomförts av Hogland 1998 [27]. 

Tabell 2 - Energiförluster vid olika lagringsmetoder (Hogland 1998). 

Avfallsbränsle Lagringsform Lagringstid Energiförluster Max.temp 

RDF* avfall Hög (ute) 

Hög (ute) 

5 månader 

9 månader 

37 % 

54 % 

78 °C 

- 

RDF* pellets Hög (ute) 

Hög (ute) 

5 månader 

9 månader 

23 % 

49 % 

- 

- 

Hushållsavfall I plastad bal 6 månader 1 % 25 °C 

*RDF står för refuse-derived fuel. Det är fast avfall som har krossats och torkats. 
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Som går att se är energiförlusten minst i en plastad bal, vid förutsättning 

att balen har blivit tillverkad på ett korrekt sätt och inte blivit utsatt för 

skador eller hanterats felaktigt. Värmevärdet och fukthalten påverkas 

ytterst lite under lagringstiden vid balning eftersom inplastningen 

skyddar innehållet effektivt från omgivningen. En betydligt större 

energiförlust sker vid lagring i hög med 37 - 54 % för 5 respektive 9 

månader. 

I nutid har regler och bestämmelser utförts i vilken grad lagring av 

avfall får ske. På Sundsvall Energis hemsida [28] finns en beskrivning av 

Blåbergets avfallsanläggning som säger: 

Vid Blåbergets avfallsanläggning sker mottagning och sortering av olika 

typer av avfall. Eftersom det idag är förbjudet att lägga brännbart och 

organiskt avfall på deponi, sker utveckling av alla typer av avfallsbe-

handlingar i avfallshierarkin. EU:s avfallshierarki säger att avfall i första 

hand ska minimeras, återanvändas, därefter materialåtervinnas, energi-

återvinnas och som sista alternativ deponeras. 

På Blåberget genomförs en mellanlagring då inkommande verksam-

hetsavfall sorteras där det brännbara och organiska avfallet skickas 

vidare till Korstaverket för förbränning. Det avfall som inte kan för-

brännas eller återanvänds förblir deponerat. Mellanlagring sker även 

under planerade eller oplanerade driftstopp. Därav motivering till att 

beredskap bör finnas för att ta hand om avfallet i hopp om att undvika 

kontakt med snö och regn [29]. Om inte, kommer fukthalten att öka 

väsentligt som i sin tur påverkar förbränningen negativt. Därmed finns 

det möjlighet till en förbättring gällande mellanlagring. 

2.4 Stödbränsle 

Användning av stödbränsle år 2013 bestod till största del av plast och 

gummi. Materialet kan ses som ett högvärdigt bränsle som är baserat på 

olja och ger därmed en bättre förbränning. 

Det stödbränsle som användes år 2014 är av största grad avfallspellets. 

Det består av pelleterat hushållsavfall [7]. Anledningen till övergången 

av avfallspellets är av ekonomiska skäl. 

I tabell 3 visas en stickprovsanalys för det pelleterade avfallet. Där visas 

data som bl.a. värmevärde och fukthalt. Stödbränslets värmevärde visas 

och är ca 22 MJ/kg och är dubbelt så högt som värmevärdet för avfall. 

Fukthalten är ca 3,6 % och är förhållandevis lågt jämfört med avfallet 
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som har medelvärdet på ca 27 %. Det visar att bränslet är ett högvärdigt 

bränsle med ett lågt fuktinnehåll och bidrar till en bättre förbrännings-

process. 

Tabell 3 - bränsleanalys för avfallspellets [9]. 

    As Received Air Dried Dry Basis Dry Ash Free 

 
Gross Calorific Value                       kcal/kg 5249 5358 5445 6194 

  MJ/kg 21.98 22.43 22.80 25.93 

  Ultimate Analysis         

 
Moisture                                                  % 3.60 1.60 --- --- 

  Carbon                                                      % 48.47 49.48 50.28 57.20 

  Hydrogen (excludes H in moisture)    % 6.82 6.96 7.07 8.05 

  Nitrogen                                                   % 0.65 0.66 0.67 0.76 

  Total Sulphur                                           % 0.20 0.20 0.20 0.23 

  Ash                                                            % 11.70 11.90 12.10 --- 

  
Oxygen by Difference (excludes O in 
moisture)                                                 % 28.56 29.20 29.68 33.76 

 

Bränslets fukthalt under vintertid kan bli orimligt hög p.g.a. att vid 

inmatningen till anläggningen medföljer snö. Inkommande bränsle som 

blandas med bränslet i bunkern riskerar att tillsammans ha en för hög 

fukthalt än vad pannan är dimensionerad för. Att endast blanda bräns-

let är inte tillräckligt; ett högvärdigt bränsle måste därför tillföras med 

jämna mellanrum. Blandningen av avfall och stödbränsle sker genom 

manuell drift av traversen. Bränslets sammansättning när det transpor-

teras in i pannan är uppskattad till att vara ca 5 % stödbränsle och 95 % 

avfall [10]. En viss fördröjning sker från och med att stödbränslet vägs in 

tills att det har förbränts. Denna fördröjning kan variera mellan 2-5 

timmar beroende på hur kranen arbetar samt hur mycket av stödbräns-

let som lyckas följa med in i pannan. 

2.5 Ångproduktion 

Under vintertid då värmebehovet hos kunden är som högst eftersträvas 

en hög ångproduktion. En optimal ångproduktion fås då bränslets 

fukthalt är så nära designdata som möjligt, d.v.s. inte för torrt och inte 

för fuktigt. Vattnet som befinner sig i pannans tuber förångas och blir 

till ånga med högt tryck. Ångan leds in i turbinen där en kraftig expan-

sion sker och tryckskillnaden får turbinen att rotera, som i sin tur får 

generatorn att generera el. Den expanderande ångan av hög temperatur 
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leds sedan vidare till kondensorn. Ångan är nu av fuktig karaktär. I 

kondensorn sker värmeutbytet av returledningen då temperaturen på 

ångan sjunker och underkylning sker där ånga fullständigt övergår till 

vätska. 

Under vintertid körs turbinen på minlast och direktkondensorn på 

höglast för att prioritera fjärrvärmeproduktionen. Den större delen av 

ångan leds direkt till direktkondensorn för fjärrvärmeproduktion. En 

mindre del går via turbinen och genererar el, för att sedan användas till 

uppvärmning av fjärrvärmereturen. En del av ångan (hjälpånga) går 

delvis till anläggningen för stöd och till förvärmarkedjan av matarvatten 

[8]. I figur 2 visas en processbild över hur ångan distribueras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av den ångproduktion som produceras, kommer inte hela produktio-

nen att gå till försäljning, utan även till förluster och stöd av hjälpånga.  

2.6 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett av de miljövänligaste alternativen för värme och 

varmvatten för privata kunder och företag. Med en gemensam förbrän-

ningsprocess kan rökgaser omhändertas på ett miljöanpassat sätt och på 

så sätt minska klimatpåverkan. Tekniken är enkel och beprövad och har 

låga underhållskostnader [11].  

Figur 2 - processbild över hur ånga distribueras. 
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Det som sker rent tekniskt är att varmt vatten i fjärrvärmeledningen 

skickas ut till bostäderna där värmen överförs via ett indirekt system till 

bostadens radiatorkrets av en s.k. värmeväxlare. Efter att bostaden har 

tagit del av energin har temperaturen på fjärrvärmevattnet sänkts och 

skall därför återföras till produktionsanläggningen via en returledning. 

Fjärrvärmenätets returledning bemöts och värms upp via kondensorn 

genom ett indirekt utbyte med den högtempererade ångan. Flödet i 

kondensorn avgör vilken temperatur returledningen värms upp till, på 

samma sätt gäller det ångflödet för underkylning. 

I figur 3 visas hur fjärrvärmenätet över Sundsvall sträcker sig [12]. 

 

 

Figur 3 - karta över fjärrvärmenätet i Sundsvall. 
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2.7 Tillämpade formler 

En simulering genomförs i kapitel 4.5 Optimering av värmevärde, för att ta 

reda på hur stödbränslet bör ha fördelats under januari-mars med 

avseende till olika scenarion, där mängden snö respektive fukt varierar. 

2.7.1          Värmevärde 

I litteratur Henrik Alvarez Energiteknik del 1 [18] beskrivs blandningens 

värmevärde             för avfall          tillsammans med ett högvär-

digt tillsatsbränsle            enligt 

                                       (1) 

med p = tillsatsens andel i blandningen. 

Med avfallet under vintertid tillkommer snö och fukt i olika mängder. 

För att ta hänsyn till dessa variabler tillkommer ytterligare en beräkning 

med inspiration av Dulongs formel [19] för att ta reda på hur stor del av 

värmevärdet som minskas med avseende fukt och snö enligt 

                
  

  
                

  

  
  (2) 

då fuktens andel multipliceras med den mängd energi som krävs för att 

förånga ett kilo vatten, adderat med snömängden multiplicerat med den 

energi som krävs för att dels smälta ett kilo snö samt förånga dess vatten 

[20]. 

2.7.2          Snömängd 

All typ av avfall som har tippats av vid Korstaverket antas ha fraktats i 

en standard container på 20 fot med innermåtten LxBxH 

5890x2350x2390mm med en volym på 33    [21]. 

Den mängd snö som tillkommer med avfallet har beräknats enligt 

 
          

         
   

                      

         
  (3) 

då 21,45 ton har beräknats genom att multiplicera avfallets densitet 0,65 

       [22] med volymen för containern 33   . 

Nederbörden har beräknats genom att multiplicera         

              , då höjden är nederbörden i form av vatten. Detta 
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multipliceras med densiteten för vatten          , dividerat med 

          för att få snömängden i enheten ton. 

Nederbörd i form av snö beräknas genom att smälta snön för att få en 

rättvis gradering enligt SMHI [23]. För nyfallen snö finns en tumregel 

som säger att 1 cm snö blir konverterat till 1 mm vatten. Vid en neder-

börd av 20 cm snö, innebär detta 20 mm vatten. 

2.7.3          Referensvärde 

I simuleringen eftersträvas ett specifikt värmevärde som ansågs vara det 

optimala för förbränningsprocessen utifrån designdata. 

Detta värmevärde beräknades enligt 

         
     

       

 
                       

       

 (4) 

då       är den totalt tillförda effekten via avfall som beräknas enligt 

                            (4.1) 

med enheten MW. Där      är ångflödet i kg/s,       är entalpin för 

ångan och beräknas enligt 

                                       (4.2) 

där      är temperaturen av den överhettade ångan och      är dess 

tryck. 

    är entalpin för matarvattnet som beräknas enligt 

              
                            (4.3) 

     är strålningseffekten av pannans producerade effekt, som i detta 

fall är 1 % av effekten.              har uppskattats till att vara 2 MW. 

        är bränsleflödet i kg/s som beräknas enligt 

                        

     
 

 

        
 (5) 

då 2880 är summan av samtliga timmar från första januari till sista april. 

Samtliga formler i detta avsnitt utom bränsleflödet har hämtats från 

Beräkningsbeskrivning F5 Sundsvall Energi pdf, utövat av företaget 

Optimation AB [24]. 
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3 Metod 
Utredningen baseras på en litteraturstudie där planeringen av arbetet 

påbörjades genom att definiera huvudfrågan. Sedan har en konkret 

frågeställning utvecklats under arbetets gång, för att ta reda på vilka 

typer av frågor som är nödvändiga att besvara för att lösa huvudfrågan. 

Examensarbetet har sedan genomförts i olika steg. 

3.1 Frågeställning 

Frågeställningen nedan är uppdelad i fyra sektioner: avfall, avfallspan-

na, ekonomi och produktion samt framtida bruk och övrigt, med 

underfrågor till varje sektion. 

 På vilket sätt kan stödbränslet användas mer effektivt för att 

uppnå en optimal drift? 

 Avfall 

 Vad består avfallet av? 

 Hur påverkas driften av avfallet? 

 Avfallspanna 

 Hur ser ångproduktionen ut under våren 2013 jämfört med 

2014? 

o Har olika mängder avfallsbränsle förbrukats? 

o Hur har stödbränslet använts? 

 Vad består stödbränslet av? Fukthalt? Värmevärde? 

 Hur påverkas driften av stödbränslet? 

o Hur har utomhustemperaturen och vädret sett ut? 

 Vad är orsaken till en ojämn drift? 

 Ekonomi och produktion 

 Är det mer ekonomiskt lönsamt att köpa in stödbränsle för att 

kunna leverera mer fjärrvärme, eller tvärtom? 

o Vad kostar inköp av avfallspellets, gummi och plast? 

o Vad kostar en MWh fjärrvärme? 

 Framtida bruk och övrigt 

 Hur bör användningen av stödbränslet utnyttjas för framtida 

bruk? 

o Skall det öka/minska mängden avfallspellets? 

 Hur påverkas utsläppen av pannans drift? 

 Går det att förhindra att snö kommer in i pannan? 
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Arbetet påbörjades genom ett intag av övergripande information om 

pannans funktionalitet och uppbyggnad från driftbeskrivningar och 

teknisk data från leverantören av pannan [4][13]. Insamling av data har 

gjorts från bl.a. vågen för att veta hur mycket avfall som tagits emot, 

vilken kategori de tillhör, samt vilken mängd stödbränsle som använts. 

En hel del processdata gällande pannan har blivit hämtat från ett 

processuppföljningsprogram som heter AspenTech. Där finns data 

tillgänglig som temperatur, tryck, kranvikt, ångproduktion, värmevärde 

m.m. med möjlighet att välja momentant från vilken tidsperiod som är 

av intresse. En hel del arbete har även spenderats på att leta information 

från vetenskaplig litteratur samt pålitliga webbaserade källor. Denna 

litteratur har varit till stor hjälp för att dra vissa slutsatser gällande 

fukthalt vid lagring av biobränsle under olika perioder samt platser. 

Intervjuer av personalen på Sundsvall Energi har gjorts för att täcka 

övriga frågor kring processen och tolkning av data. Arbetsprocessen har 

sedan genomförts på egen hand, med frågeställningen som utgångs-

punkt. 

I arbetet har vinterperioderna januari-april 2013 respektive 2014 jämförs 

för att klargöra eventuella skillnader i stödbränsleanvändningen. 

Anledningen till att december månad inte jämfördes är p.g.a. att inget 

stödbränsle erfordrades i processen, december 2012 utan bara i decem-

ber 2013. 

För att ta reda på hur användningen av stödbränslet skall utnyttjas i 

framtida bruk behöver en beräkningsmässig del utföras. Detta kan 

sedan tillämpas genom att provköra bränslestrategin under ett flertal 

vinterperioder och därmed utföra justeringar tills ett optimum visas. 

En beräkningsdel har utförts vid olika scenarion av nederbörd i form av 

snö och fukt för att ta reda på i vilken utsträckning detta har påverkat 

värmevärdet, samt i vilka mängder stödbränslet bör utnyttjas vid de 

olika scenarierna. Till detta har kurslitteraturen Henrik Alvarez - Energi-

teknik använts för att utföra beräkningar, samt webbaserade källor för 

annan nödvändig information. Scenarierna har blivit benämnda efter 

olika namn beroende på vilken nederbörd och fukthalt som valts. 

Optimeringen har utförts för perioden januari-mars och inte för april, 

eftersom inget stödbränsle erfordrades då i processen. 
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4 Resultat 
4.1 Ångproduktion avfallspanna  

Nedan i figur 4 visas ett diagram för hur ångproduktionen förhåller sig 

under januari månad 2013. Längs X-axeln befinner sig tiden, och effek-

ten längs Y-axeln. Driftkurvan varierar ständigt under månaden och 

medeleffekten var 48 MW. Det beror på att avfallet har varit fuktig p.g.a. 

snö och därmed påverkat driften negativt. För att komplettera det våta 

avfallet har stödbränsle tillförts i förbränningen med ca 430 ton gummi 

och ca 60 ton plast, där totala mängden avfallet som förbrändes enbart i 

januari var ca 14 000 ton. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ångproduktionen under tidsperioden januari 2014 var avsevärt högre 

jämfört med 2013. Driftkurvan i figur 5, visar ett tydligt mönster av en 

jämnare drift med en medeleffekt på 59 MW och allt färre dippar. Vid 

denna tidpunkt användes 1 700 ton avfallspellets och 600 ton gummi, 

d.v.s. en femfaldig ökning av stödbränsleförbränningen jämfört med 

januari 2013. Det förbrända avfallet enbart i januari var ca 18 000 ton. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 – januari 2013. Markeringar visar datum då stödbränslet har vägts in på Korstaverket. 

Figur 5 – januari 2014. 
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I nästa diagram figur 6, går det att se hur produktionen av huvudånga 

har förändrat sig under perioden 1 januari 2013 till 30 april 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

I diagram figur 7, visas kurvan över produktionen av huvudånga året 

efter under samma period. Det går tydligt att se ett förbättringsmönster 

under 2014, med en högre medeleffekt samt mindre antal dippar. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6 – Driftkurva från första januari till sista april 2013. 

Figur 7 – Driftkurva från första januari till sista april 2014. 
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I tabell 4 visas den medeleffekt över ångproduktionen från avfallspan-

nan för respektive månad och år. Ett mönster går att se, som talar om att 

medeleffekten för 2014 är högre. Anledningen till detta beror delvis på 

att en större mängd stödbränsle har använts under 2014 och har på så 

vis möjliggjort en hög förbränning av avfallet. Den andra orsaken till att 

medeleffekten har varit högre för 2014 är p.g.a. den milda vintern 

jämfört med 2013. Mer om detta i avsnitt 4.3 Utomhusklimat. 

Tabell 4. Medeleffekt ångproduktion 

Månad 2013 2014 Differens 

Januari 49,8 MW 58,7 MW 8,9 MW 

Februari 53,8 MW 56,8 MW 3,0 MW 

Mars 55,8 MW 59,4 MW 3,6 MW 

April 54,2 MW 58,2 MW 4,0 MW 

Medelvärde 53,4 MW 58,3 MW 4,9 MW 
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4.2 Bränsle avfallspanna 

4.2.1          Avfall 

Av den kontinuerliga avfallsförbränningen som sker under årets gång 

visas i tabell 5 hur mycket avfall som förbränts under respektive period 

[5]. Det är både hushållsavfall blandat med industriavfall som visas. 

Jämför perioden 2013 med 2014 har mängden förbränt avfall varit 

mindre med ca 9 500 ton. 

Tabell 5. Förbränning av blandat avfall till avfallspanna. 

Period Netto vikt 

Januari - April 2013 56 000 ton 

Januari - April 2014 65 500 ton 
 

4.2.2         Stödbränsle 

I tabell 6 visas den mängd stödbränsle som har förbränts under 

respektive period [5]. En betydligt större mängd har använts under 

perioden 2014 varav stödbränslet i största del består av avfallspellets. 

 
Tabell 6. Stödbränslemängd. 
Period 2013 Artikelnamn Antal lass Vikt ton 

Januari Gummi 13 430 

  Plast 2 60 

Februari Gummi 6 190 

  Plast 1 10 

  Avfallspellets 35 1 250 

Mars Avfallspellets 41 1 400 

April Plast 2 15 

Totalt för hela perioden:   100 3 355 ton 

     
Period 2014 Artikelnamn Antal lass Vikt ton 

Januari Gummi 23 600 

  Avfallspellets 49 1 730 

Februari Avfallspellets 40 1 360 

Mars Avfallspellets 32 1 100 

April - 0 0 

Totalt för hela perioden: 
 

144 4 790 ton 
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0,00 MJ/kg 

2,00 MJ/kg 

4,00 MJ/kg 

6,00 MJ/kg 

8,00 MJ/kg 

10,00 MJ/kg 

12,00 MJ/kg 

Januari Februari Mars April 

Värmevärde 

2013 

2014 

Under perioden 2014 har mängden stödbränsle ökat med ca 1 435 ton. 

Detta är en av flera anledningar till att effekten har varit högre för 2014 

och bidragit till en jämnare drift. 

4.2.3         Värmevärde 

Medelvärdevärdet av det förbrända bränslet för respektive månad och 

år visas i diagrammet nedan, med enheten megajoule per kilogram. 

Det som visas i figur 8 är mängden avfall blandat med den tillförda 

mängden stödbränsle som vid förbränningen har avgivit ett medelvär-

mevärde för respektive månad och år. Dessa värden är hämtade ur 

processuppföljningsprogrammet AspenTech. 

För 2014 är värmevärdet högre för samtliga månader. Det beror delvis 

på att den totala mängden av det högvärdiga stödbränslet är högre år 

2014, enligt tabell 5. Det beror delvis också på att utomhustemperaturen 

har en stark inverkan över bränslets fukthalt. Se förklaring i kapitel 4.4 

Beskrivning av förhållandet mellan utomhustemperatur och ångproduktion. 

4.3 Utomhusklimat 

En viktig parameter som har en avgörande roll i utvärderingen har att 

göra med hur vintern har förhållit sig. Under 2013 var det en kall och 

lång vinter, medan vintern 2014 var relativt mild. Se kapitel 4.3.1 

Utomhustemperatur. 

Figur 8 - värmevärde hämtat från AspenTech. 
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Eftersom det mesta av avfallet förvaras utomhus och är därmed blottad 

för snö och regn har utomhusklimatet och temperaturen en viktig roll 

över fastställandet av bränslets fuktighet. Vid minusgrader är sannolik-

heten hög att snö följer med bränslet in i pannan och smältprocessen 

påbörjas då bränslet kommer i kontakt med värme. Vid plusgrader 

smälter snön och en stor del av dess vatten rinner av bränslet innan det 

transporteras till kraftvärmeverket. På så sätt har utomhustemperaturen 

ett starkt inflytande över hur ångproduktionen förhållit sig. 

4.3.1          Utomhustemperatur 

Utomhustemperaturen i Sundsvall under perioden januari-april 2013 

jämfört med 2014 visas i figur 9. Den röda linjen visar utomhustempera-

turen för vinterperioden 2013 och har en medeltemperatur på -2,4 °C. 

Jämför 2014, den gröna linjen med en medeltemperatur på 0,9 °C. 

Nederbörden som varit består delvis av snö och regn beroende på 

temperatur. Den gröna kurvan för 2014 visar att temperaturen har varit 

plusgrader i sin storhet, varav den snö som kommit har tinat bort och 

inte följt med verksamhetsavfallet till förbränningen på samma sätt som 

tidigare år då temperaturen har varit minusgrader. I bilaga A och B 

visas nederbörden för respektive period [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 - Temperatur Sundsvall januari - april 2013 resp. 2014 [14]. 
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4.3.2          Miljö 

De validerade årsrapporterna (se bilaga C och D) gällande utsläpp av 

HCL, CO, NOx, SO2, stoft, TOC samt NH3 vid olika O2-nivåer har 

studerats. CO halten som visas i årsrapporterna är något högre för år 

2013 och är ett tecken på ofullständig förbränning. I avsnitt 4.2.3 visas 

att värmevärdet år 2013 är något lägre jämfört med år 2014. Vid en dålig 

förbränning medför detta ett ökat utsläpp av bl.a. CO, tjära, stoft och sot 

[16]. Övriga utsläpp som visas i de validerade årsrapporterna är inget 

anmärkningsvärt utöver det vanliga. 

4.4 Beskrivning av förhållandet mellan 
utomhustemperatur och ångproduktion 

Nedan i tabell 7 visas en sammanfattning av data, som har hämtats från 

tabell 4 & 6 och sammanställts med utomhustemperaturen för respekti-

ve månad som återfinns i figur 9. Denna jämförelse har gjorts för att visa 

hur utomhustemperaturen påverkar ångproduktionen. 

Tabell 7 - temperatur, stödbränslemängd och medeleffekt. 

Aspekt Januari Februari Mars April 

Temperatur 2013 (-/+) - - - + 

Temperatur 2014 (-/+) - + + + 

Stödbränslemängd 2013 480 ton 1450 ton 1400 ton 15 ton 

Stödbränslemängd 2014 2330 ton 1360 ton 1100 ton 0 ton 

Medeleffekt ångpro.2013 49,8 MW 53,8 MW 55,8 MW 54,2 MW 

Medeleffekt ångpro.2014 58,7 MW 56,8 MW 59,4 MW 58,2 MW 

4.4.1          Januari 

Utomhustemperaturen är vid minusgrader för både januari 2013 respek-

tive 2014. Stödbränslemängden som har använts i förbränningen 2013 är 

480 ton, resp. 2330 ton för 2014. Effekten för 2014 är högre än för 2013. 

Det säger att mängden stödbränsle som tillförs i förbränningen påverkar 

ångproduktionen positivt. 

4.4.2          Februari 

Utomhustemperaturen för februari 2013 är under noll grader Celsius 

och för 2014 är den över noll grader. Trots att en mindre mängd stöd-

bränsle användes år 2014 är ångproduktionens medeleffekt högre för 

2014 jämfört med 2013. Detta visar att ångproduktionen påverkas 

negativt av den rådande utomhustemperatur, ty snön som medföljer 

avfallet in i pannan ger en högre fukthalt i bränslet än vad stödbränslet 

kan kompensera för. 
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4.4.3          Mars 

Under mars månad råder samma förhållanden som i februari, vilket 

innebär att trots en ökad mängd stödbränsle för 2013 är effekten högre 

för 2014. Det säger att utomhustemperaturen påverkar ångproduktionen 

starkt p.g.a. snö som medföljer avfallet in i pannan och tar upp stora 

delar av energin som avges från bränslet, som annars skulle använts till 

att förånga vattnet i pannans tuber. 

4.4.4          April 

Det är plusgrader i april, både år 2013 och 2014. Det enda stödbränsle 

som använts är under 2013 med 15 ton. Trots det är effekten i pannan 

högre år 2014. Förklaringen till detta tros vara att temperaturen under 

april 2014 går vissa dagar upp emot 15 °C medans temperaturen för 

april 2013 endast stiger till 10-12 °C. På så sätt har bränslets fukthalt 

varit lägre för april 2014 och därmed bidragit till en bättre förbränning 

och därmed förångning. 

4.5 Optimering av värmevärde 

I detta kapitel har beräkningar genomförts för att ta reda på hur stöd-

bränslet bör ha fördelats under januari-mars 2013 resp. 2014. Beräkning-

arna har utförts utifrån tre olika scenarion där mängden nederbörd och 

fukthalt varierar. I samtliga scenarion har en optimering av stödbränslet 

gjorts för att uppnå ett referensvärmevärde på 11,18 MJ/kg. Detta 

värmevärde har beräknats m.h.a. data från kapitel 2.2.1 Designdata enligt 

ekvation (4) 

         
     

       

 
                       

       

 
        

         
             

Detta innebär att det värmevärde som eftersträvas i förbränningen är 

11,18 MJ/kg. 
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Det beräknade värmevärdet har beräknats enligt ekvation (1) 

                                       

med p = tillsatsens andel i blandningen. Värmevärdet för avfall har valts 

till 11 MJ/kg och värmevärdet för tillsatsbränslet har valts till 22 MJ/kg. 

                         
  

  
          

  

  
             

 

Tillsatsens andel i blandningen har beräknats genom att dividera 

mängden stödbränsle med mängden avfall för respektive månad. 

  
       

         
        Detta är för januari 2013. 

 

Med avfallet under vintertid tillkommer snö och fukt i olika mängder. 

För att ta reda på hur mycket värmevärdet sjunker med avseende till 

fukt och snö beräknas detta enligt ekvation (2) 

                
  

  
                

  

  
  

 

           
  

  
              

  

  
              

Den snömängd som har beräknats för t.ex. januari 2013 beror på mäng-

den avfall för den månaden (14 236 ton) samt mängden nederbörd 

         detta beräknades till 46 ton enligt ekvation (3) 

 

         
                

         
 

                 

         
        

Andelen snö har sedan beräknats enligt 

         
          

                
        

 

Nederbörden         har beräknats genom att multiplicera         

              , då höjden är nederbörden i form av vatten.  

             
                 

         
         

Detta multipliceras med densiteten för vatten           och divideras 

sedan med     för att få snömängden i enheten ton.  
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Det beräknade värmevärdet blir till sist 

                        

     
  

  
     

  

  
             för januari 2013. 

Det beräknade värmevärdet för samtliga scenarion är kalkylerade 

utifrån den verkliga mängden stödbränsle som har använts. Därefter har 

en optimering utförts, för att antingen höja eller sänka mängden stöd-

bränsle ända tills att det utvalda referensvärdet 11,18 MJ/kg uppnås. 

I tabell 8.1 visas scenario torrt med en nederbörd på 5 mm och en 

fukthalt på 27 %. Det beräknade värmevärdet var 10,75 MJ/kg för 

januari. Efter optimeringen visas att 552 ton stödbränsle bör tillföras i 

januari för att slutligen uppnå det utvalda värmevärdet 11,18 MJ/kg. 

Samma metod har utförts för samtliga tabeller, genom att öka/minska 

tillsatsens andel i blandningen. 

Tabell 8.1. Torrt Nederbörd 5 mm, fukthalt 27 % 

Period 2013 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/plast 488 ton 10,75 MJ/kg 1 040 ton 552 ton 

Februari Gum/plast/avf 1 450 ton 11,59 MJ/kg 960 ton -490 ton 

Mars Avfallspellets 1 396 ton 11,44 MJ/kg 1 050 ton -346 ton 

      Summa:   3 334 ton   3 050 ton -284 ton 

 

Tabell 8.2. Medel Nederbörd 10 mm, fukthalt 35 % 
   

Period 2013 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/plast 488 ton 10,57 MJ/kg 1 280 ton 792 ton 

Februari Gum/plast/avf 1 450 ton 11,40 MJ/kg 1 190 ton -260 ton 

Mars Avfallspellets 1 396 ton 11,25 MJ/kg 1 300 ton -96 ton 

Summa:   3 334 ton   3770 ton 436 ton 

 
Tabell 8.3. Blött Nederbörd 20 mm, fukthalt 40 % 

   

Period 2013 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

Efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/plast 488 ton 10,44 MJ/kg 1 450 ton 962 ton 

Februari Gum/plast/avf 1 450 ton 11,27 MJ/kg 1 350 ton -100 ton 

Mars Avfallspellets 1 396 ton 11,12 MJ/kg 1 470 ton 74 ton 

Summa:   3 334 ton   4  270 ton 936 ton 
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För samtliga scenarion borde stödbränslemängden ha ökat för januari 

samt fördelats mer jämt dem övriga månaderna för att uppnå referens-

värmevärdet 11,18 MJ/kg. För respektive scenario sjunker värmevärdet 

vid ökad nederbörd och fukthalt, vilket innebär att mer stödbränsle 

måste tillföras för att kompensera det sjunkande värmevärdet. Anled-

ningen till att ingen optimering har gjorts för april är p.g.a. att inget 

stödbränsle har krävts samt att snömängden har beräknats till noll. 

Efter optimeringen är utförd visas om stödbränslet har använts för 

mycket, eller för lite för respektive scenario. I tabell 8.1 borde stödbräns-

let ha minskat med ca 284 ton, och ökat i tabell 8.2 med ca 436 ton och ca 

936 ton i tabell 8.3. Detta innebär att den bränslestrategi som har körts 

har visat sig vara otillräcklig för scenario medel och blött. En ökning 

mellan 400-900 ton stödbränsle bör ske för att upprätthålla en optimerad 

drift. I tabell 9.1-9.3 visas scenario torrt, medel och blött för perioden 

januari-mars 2014. 

Tabell 9.1. Torrt Nederbörd 5 mm, fukthalt 27 % 
   

Period 2014 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/avfallsp 2 323 ton 11,79 MJ/kg 1323 ton -1000 ton 

Februari Avfallspellets 1 361 ton 11,94 MJ/kg 415 ton -946 ton 

Mars Avfallspellets 1 090 ton 11,60 MJ/kg 485 ton -605 ton 

Totalt för hela perioden: 4 774 ton   2 223 ton -2 551 ton 
 

Tabell 9.2. Medel Nederbörd 10 mm, fukthalt 35 % 
   

Period 2014 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/avfallsp 2 323 ton 11,60 MJ/kg 1630 ton -693 ton 

Februari Avfallspellets 1 361 ton 11,30 MJ/kg 1204 ton -157 ton 

Mars Avfallspellets 1 090 ton 10,96 MJ/kg 1400 ton 310 ton 

Totalt för hela perioden: 4 774 ton   4234 ton -540 ton 
 

Tabell 9.3. Blött Nederbörd 20 mm, fukthalt 40 % 
   

Period 2014 Artikelnamn 
Stödbränsle 

verklig mängd 
Beräknat 

värmevärde 
Stödbränslemängd 

efter optimering 
Hur stödbränslet 

bör ändras 

Januari Gum/avfallsp 2 323 ton 11,49 MJ/kg 1800 ton -523 ton 

Februari Avfallspellets 1 361 ton 11,18 MJ/kg 1361 ton 0 ton 

Mars Avfallspellets 1 090 ton 10,84 MJ/kg 1580 ton 490 ton 

Totalt för hela perioden: 4 774 ton   4741 ton -33 ton 
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I tabell 9.1 med 5 mm nederbörd och en fukthalt på 27 %, bör stödbräns-

lemängden ha minskat med nästan hälften. I scenario medel med 10 mm 

nederbörd och 35 % fukthalt skulle stödbränslemängden ha behövt att 

minskat med ca 540 ton. I scenario blött, skulle stödbränslemängden ha 

behövt att minskat med ca 33 ton. Detta innebär att den bränslestrategi 

som har körts, har under dessa olika förhållanden visat sig vara i 

överflöd. Detta diskuteras i kapitel 5 Diskussion. 

4.6 Ekonomisk utvärdering 

En ekonomisk utvärdering har genomförts med hjälp av en kostnads-

kalkyl i tabell 10, för att undersöka om användningen av stödbränslet 

har varit gynnsam för fjärrvärmeproduktionen eller inte. 

Stödbränslet som använts är avfallspellets, gummi och plast varav tre 

olika prisnivåer för inköp av stödbränslet har blivit vald. Den mängd 

stödbränsle som använts har hämtats från tabell 6. 

Försäljning av fjärrvärmeproduktion kostar 860 kr per MWh [17]. 

Pannans medeleffekt i tabell 4 för respektive månad har använts till att 

beräkna hur många MWh som totalt blivit producerad per månad. En 

beräknad andel som motsvarar 10 % av ångproduktionen försvinner 

som förluster och hjälpånga. Detta är medräknat i kostnadskalkylen. 

I exemplet förutsätts att pannan arbetar dygnet runt varje månad, vilket 

blir 744, 672, 744 och 720 drifttimmar för respektive månad januari till 

april, multiplicerat med medeleffekten för respektive månad och år. 

Kostnaden beräknas genom att multiplicera mängden stödbränsle för 

respektive år med inköpspriset per ton. Differensen visar hur mycket 

inköpet har ökat respektive minskat från tidigare år. I räkneexemplet 

ingår inte kostnaden vid inköp av spillvärme från SCA. 

Nedan visas hur inkomsten varierat mellan åren 2013 och 2014.  
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Tabell 10. Kostnadskalkyl - gällande kostnader av stödbränsle och försäljning av fjärrvärme. 

Stödbränsle         

Stödbränsle Prisklass 
inköp 

Stödbränsle 
2013 

Stödbränsle 
2014 

Kostnad 
2013 

Kostnad 
2014 

Differens   

Avfallspellets 50 kr/ton 2 650 ton 4 190 ton 132 500 kr 209 500 kr 77 000 kr   

Gummi 20 kr/ton 620 ton 600 ton 12 400 kr 12 000 kr -400 kr   

Plast 200 kr/ton 85 ton 0 ton 17 000 kr 0 kr -17 000 kr   

  
Summa: 

 
3 355 ton 

 
4 790 ton 

 
161 900 kr 

 
221 500 kr 

 
59 600 kr 

  

 

Fjärrvärme 

        

 
Månad 

Försäljning 
fjärrvärme 

Pannans 
medeleffekt 

2013 

Pannans 
medeleffekt 

2014 

MWh 
produc/månad 

2013 

MWh 
produc/månad 

2014 

Inkomst 
2013 

Inkomst 
2014 

 
Differens 

Januari 860 kr/MWh 44,82 MW 52,83 MW 33 346 MWh 39 306 MWh 28 677 629 kr 33 802 747 kr 5 125 118 kr 

Februari 860 kr/MWh 48,42 MW 51,12 MW 32 538 MWh 34 353 MWh 27 982 886 kr 29 543 270 kr 1 560 384 kr 

Mars 860 kr/MWh 50,22 MW 53,46 MW 37 364 MWh 39 774 MWh 32 132 765 kr 34 205 846 kr 2 073 082 kr 

April 860 kr/MWh 48,78 MW 52,38 MW 35 122 MWh 37 714 MWh 30 204 576 kr 32 433 696 kr 2 229 120 kr 

         

     Summa: 118 997 856 kr 129 985 560 kr 10 987 704 kr 
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4.7 Inköp av energi från en dyrare 
produktionsanläggning 

4.7.1          Januari 2013 

Enligt beräkningarna i tabell 8.3 blött för januari borde stödbränsle-

mängden ha varit 1 450 ton, d.v.s. en ökning med ca 962 ton. Denna 

ökning hade kostat företaget ytterligare (962 ton * 50 kr/ton = 48 100 kr). 

Detta hade bidragit med att pannan kunde arbeta på max och därmed 

givit en högre medeleffekt. För att täcka fjärrvärmebehovet behöver 

Sundsvall Energi istället köpa energi från en dyrare produktionsanlägg-

ning. Spillvärme från SCA är troligtvis det förmånligaste alternativet. 

För att uppnå samma energimäng som för 2014 hade ett inköp av ca 

6 000 MWh behövts enligt kostnadskalkylen i tabell 10. Med en kostnad 

på uppskattningsvis 190 kr/MWh kostade detta företaget istället ca 

1 140 000 kronor. Samma beräkningsmetodik har använts för de övriga 

månaderna. 

4.7.2          Februari 2013 

Stödbränslet för februari borde enligt beräkningsexemplet minskat med 

ca 100 ton, vilket ger en besparing på ca 5 000 kronor. För att uppnå 

energimängden för 2014 hade ett inköp av ca 1 815 MWh behövts enligt 

tabell 10. Detta kostar företaget ca 345 000 kronor. 

4.7.3          Mars 2013 

Stödbränslemängden bör öka med 74 ton, vilket kostar 3 700 kronor. 

Den mängd energi som behöver köpas in är 2 410 MWh enligt tabell 10. 

Detta kostar företaget ca 458 000 kronor. 

4.7.4          April 2013 

Ingen stödbränslemängd erfordrades i april. Den mängd energi som 

behöver köpas in är 2 592 MWh enligt tabell 10. Detta kostar företaget ca 

492 000 kronor. 

Totalt blir detta en kostnad på ca 2 435 000 kronor. Detta innebär totalt 

en inkomstdifferens på ca 13,4 miljoner istället för 11 miljoner. 
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4.8 Kommersiell metod vid lagring av bränsle 

Anledningen till att stödbränsle används i processen är p.g.a. att värme-

värdet sjunker kraftigt under vintertid p.g.a. en hög snö och fukthalt i 

bränslet. Den årliga kostnaden för inköp av stödbränslet sträcker sig 

upp emot 160 000 - 220 000 kronor om år. Att ersätta användningen av 

stödbränsle krävs att hitta en metod som i längden är ekonomiskt 

hållbar och kostar mindre än dagens inköp av stödbränsle. 

Hushållsavfall får inte lagras under längre perioder p.g.a. den naturliga 

rötningsprocess som påbörjas där bl.a. den miljöfarliga gasen metan 

bildas. Däremot går det att mellanlagra avfall under en kortare period. 

Vid återvinningscentralen på Blåberget tillkommer stora delar av snön 

som följer med avfallet in i pannan. Utifrån detta finns det potential att 

förbättra mellanlagringen förutsatt att vissa krav uppnås. 

Att täcka över biobränsle under vintertid med hjälp av en papp för att 

förhindra fukt och mögeltillväxt är en metod som används nuförtiden 

inom skogsindustrin. Det finns olika bredd på pappen som är 3, 4 och 6 

meter. Mätningar har visat att torrhalten i bränslet ökar med upp till 9 % 

under sommartid/hösttid med en 6 m bred täckpapp samt skyddar emot 

nederbörd i form av regn och snö [32]. 

Ytterligare fukthaltsmätningar har gjorts under sommar/hösttid (1 juni-

29 oktober) och höst/vintertid (29 oktober - 6 februari). Under som-

mar/hösttid minskade fukthalten med ca 5-13 % och återfuktades under 

höst/vintertid med ca 2-16 % [33] beroende på vilken plats som valts. 

Mätningen genomfördes på två olika platser. Ena platsen var på plan 

mark utan synligt ytvatten. Den andra platsen var på en torr mark av 

osvallad sandig-grusig morän [34]. 

Detta innebär en möjlighet att avfall med en fukthalt på ca 27 % kommer 

med denna metod under höst/vintertid att öka med ca 2-16 % beroende 

på underlag, förutsatt att vältan täcks ordentligt så att regn och snö kan 

rinna av. I figur 10 visas en illustrerad bild över hur täckning genom-

förs. 
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Ett inköp av Walki Biomass Cover kostar 16 700 kr/ton. Ett ton innebär 

en täckyta på         
           

      
         , då en rulle väger ca 

300 kg [35][36]. Den mängd avfall som går att täcka m.h.a. ett ton Walki 

Biomass Cover blir ca 7 800 ton, enligt: 

 

                då höjden på avfallshögen är 3 meter. 

            
   

                          då avfallets densitet antas 

vara 650 kg/kubik [22]. 

 

          
           

      
          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 - Biobränsle täcks med papp m.h.a. kran. 

Figur 11 - Tre högar med totalt 7800 ton avfall, på en yta av 4000 kvadratmeter. 
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I korrekt benämning blir det 3x200 = 600 m, plus 66 meter, d.v.s. 3,3 

högar. 

 

Den mängd avfall som förbrändes i genomsnitt per månad under 

januari-april 2013 var ca 14 000 ton, varav hälften uppskattningsvis var 

verksamhetsavfall som hade mellanlagrats på Blåberget. Detta innebär 

att ca 7 000 ton verksamhetsavfall kan med hjälp av ett ton Walki 

Biomass Cover skyddas ifrån regn och snö till en kostnad av 16 700 kr. 

En energiförlust för avfallet kommer under denna period att ske med ca 

< 37 %, eftersom avfallet kommer att lagras mindre än 5 månader. 

Denna förlust sker med eller utan skydd av Walki Biomass Cover. 

 

Med hjälp av denna metod; ur en optimistiskt synvinkel kommer 

fukthalten endast att stiga till ca 29 % och ur en negativ synvinkel höjas 

till 43 %. I det goda fallet innebär detta en möjlighet att inköpet av 

stödbränsle kan bli besparad under vissa förutsättningar. Detta hade 

varit möjligt om följande krav uppnås: 1) tillräckligt med yta måste finns 

tillgänglig, 2) ett godkännandet av tillstånd krävs 3) samt en förändring 

över hur avfallet hanteras på Blåberget. Underhållskostnaden för det 

totala arbetet med att täcka över avfallet och placera det i längder bör 

inte överstiga dagens kostnader, eftersom de lastbilar som tippar av 

avfallet på Blåberget kan bli ombedd att tippa det enligt anvisningar. 

Att täcka över avfallet sker enkelt med ett kranverktyg, se figur 10. En 

investering av ett sådant verktyg bör dock göras. 

 

I ett kostnadsexempel vid inköp av 3 ton Walki Biomass Cover blir 

kostnaden 16 700 * 3 = 50 100 kr. Detta räcker till att täcka över ca 23 000 

ton verksamhetsavfall. Detta bör uppskattningsvis räcka under en 

vinterperiod. Den besparing som görs med denna metod jämfört med 

inköp av stödbränsle är i detta fall ca 190 000 - 50 000 = 140 000 kronor 

om år. 
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5 Diskussion 
Målet med examensarbetet var att utvärdera den aktuella bränslestrate-

gi gällande stödbränsle för att ta reda på hur användningen i framtida 

bruk bör se ut för att uppnå en optimal drift. En sådan beräkning har 

genomförts för att ta reda på vilka mängder stödbränsle som bör 

användas under olika förhållanden. Målet med examensarbetet har 

nåtts, där samtliga frågor i frågeställningen har blivit besvarade. Ingen 

tidigare uppfattning fanns om vilka mängder som använts både gällan-

de avfall och stödbränsle, samt vilka mängder som har beräknats fram. 

Ett mönster går att se i samtliga grafer, som tyder på att vid ökad 

mängd dosering av stödbränsle, desto högre blir värmevärdet och 

därmed ångproduktionen. Det går även att se markeringar i graf 4 vid 

vilka datum stödbränslet har vägts in på vågen. Efteråt töms detta i 

avfallsbunkern och stödbränslet blandas med avfallet för att sedan lyftas 

in i pannan för förbränning. Endast ett fåtal doseringar gjordes i början 

och i mitten på månaden utan effektpåverkan. Däremot visas i slutet av 

månaden att driften blev mer jämn och stabil då stödbränslet doserades 

kontinuerligt. 

Under vinterperioden januari 2013 tillfördes stödbränsle då förbrän-

ningen ansågs vara dålig enligt processoperatörerna. Det som ändrades 

inför de andra månaderna samt för 2014 var att stödbränslet tillfördes 

mer kontinuerligt i processen och på så sätt skapade en jämnare drift. 

Denna metod är mer önskvärd och hållbar på längre sikt och är den 

rekommenderade metoden för framtida bruk. 

En faktor som har visat sig vara viktig och har en stark inverkan över 

driften är utomhustemperaturen under vintertid. Trots att en större 

mängd dosering av stödbränsle har skett under februari och mars 2013, 

har det visat sig att medeleffekten är högre för februari och mars 2014, 

vilket bland annat har med utomhustemperaturen att göra. År 2013 var 

medeltemperaturen i sin helhet minusgrader under hela februari och 

mars. För samma period var det var plusgrader år 2014. Det tyder på att 

vid minusgrader kommer en större mängd snö att följa med bränslet in i 

pannan än vad som sker vid plusgrader. Eftersom då tinar snön och det 

rinner av avfallet innan det transporteras till kraftvärmeanläggningen. 

Detta är väldigt svårt att förklara vilken typ av orsak som ligger bakom 
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eftersom jag har själv inte varit på plats fysiskt och tittat hur det såg ut 

under respektive vinterperiod. En annan orsak kan vara att avfallets 

kvalité har varit bättre under 2014 jämfört med 2013 och därmed givit 

ett högre värmevärde. En anledning kan vara att striktare krav har 

genomförts gällande källsortering av hushållssopor för 2014, eller att en 

större mängd verksamhetsavfall från rivningsplatser/ombyggnationer 

kan ha bidragit till ett högre värmevärde. 

Av de miljöutsläpp som sker ifrån avfallsförbränningen nämndes CO 

halten att den var en aning hög och kan vara ett tecken på ofullständig 

förbränning. Ingen djupare utredning har gjorts kring detta som förkla-

rar hur mycket CO som frigörs vid en dålig förbränning. Som går att se i 

bilaga C och D, skiljer sig några medelvärden för CO halten vissa 

månader. Det kan möjligtvis vara en givare som har gått sönder och har 

på så sätt felaktigt påverkat medelvärdet till ett högre värde än tidigare 

mätningar. 

Vid en intervju med en kranförare berättades att bränslets sammansätt-

ning uppskattningsvis var ca 5 % stödbränsle och 95 % avfall när det 

blandade bränslet lyfts in i pannan. När beräkningar sedan gjordes på 

mängden stödbränsle dividerat på mängden avfall som förbrändes 2013 

(3375/56000 = 6,02%) resp. 2014 (4790/65500 = 7,31%) var bränslets 

sammansättning då mellan 6-8 %. Detta kan vara ett bra mått att förhålla 

sig till inför nästkommande vinterperiod. 

Genom arbetets gång har det visat sig att vid en jämn och ständig 

maximerad produktion uppnås högsta möjliga lönsamhet för verksam-

heten gällande fjärrvärmeproduktion. Dock finns det en gräns där 

överflöd av stödbränsle inte bidrar till någon lönsamhet utan endast en 

onödig kostnad. Kapitel 4.5 Optimering av värmevärde är ett avsnitt där 

beräkningar har utförts för att optimera värmevärdet till ett specifikt 

referensvärde. Detta i hopp om att undersöka vilken mängd stödbränsle 

som bör nyttjas vid särskilda förhållanden av snö och fukt. 

För perioden 2013 skulle den aktuella stödbränslemängden ha minskat 

för scenario torrt och ökat för scenario medel och blött för att uppnå 

värmevärdet 11,18 MJ/kg. För perioden 2014 skulle den aktuella stöd-

bränslemängden ha minskat för samtliga scenarion för att undvika 

överflöd och onödiga kostnader. Det scenario som troligtvis varit 

relativt lik verkligheten för 2013 är tabell 8.3. blött med en nederbörd på 

20 mm och fukthalt på 40 %. Mängden stödbränsle för samtliga scenari-
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on i januari 2013 borde varit högre. Anledningen till detta beror på att 

stödbränslet inte doserades kontinuerligt som för övriga månader. 

Mängden stödbränsle i februari och mars är däremot relativt lika 

jämfört med mängden som har använts på riktigt, vilket är bra. 

För 2014 är det troligtvis ett läge mellan scenario torrt och medel, med 

en nederbörd på ca 5 - 10 mm och en fukthalt på ca 30 %. Trots att det 

inte var så mycket snö vintern 2014 visar det sig att mängden nederbörd 

var högre för 2014 enligt bilaga B. Detta är den mängd som rekommen-

deras för att uppnå en optimal drift och samtidigt undvika ett överflöd 

av stödbränsle. 

Referensvärdet 11,18 MJ/kg är beräknat utifrån teknisk data från avsnitt 

2.2.1. Designdata, som ångflöde, temperatur & tryck för den överhettade 

ångan och temperatur & tryck för matarvattnet. Dessa värden valdes för 

att det är designdata som eftersträvas. Dock kan dessa värden skilja sig 

från verkligheten. Om ångflödet t.ex. ändras från 20,00 kg/s till 20,50 

kg/s har detta en stark påverkan av det beräknade värmevärdet. Samma 

sak gäller bränsleflödet som beräknades fram. 

Anledningen till att stödbränslemängden bör halveras i en sådan stor 

skala för scenario torrt i tabell 9.1. är p.g.a. att de förhållande av neder-

börd 5 mm och en fukthalt på 27 % är relativt densamma som en regnig 

sommar. Detta innebär ett överflödigt bruk av stödbränsle utifrån det 

beräknade värmevärdet. Detta är alltså inget misslyckande som Sunds-

vall Energi har gjort, utan endast teoretiska beräkningar baserat utifrån 

scenario torrt. 

Det var tänkt att snömängden för februari och mars 2014 i beräkningar-

na vid de olika scenarierna skulle ha blivit reducerad eftersom utomhus-

temperaturen har varit plusgrader i centrala Sundsvall enligt figur 9. 

Detta förutsatt att den mängd nederbörd i form av snö har smält och 

inte påverkat värmevärdet lika kraftigt. Detta tillämpades inte eftersom 

stora delar av hushållsavfall m.m. kommer inte bara från lokala återvin-

ningsstationer, utan även regionalt och utrikes. 

I kostnadskalkylen tabell 10 har inköpskostnaderna för stödbränslet 

ökat med ca 60 000 kronor 2014 jämfört med 2013, som i sin tur har givit 

en teoretiskt ökad inkomst med ca elva miljoner kronor. I denna beräk-

ning saknas flera parametrar som gör att inkomsten inte riktigt stäm-

mer. Underhållskostnader, inköp av material, oplanerade driftstop m.m. 
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är bland flera saker som inte tagits hänsyn till, som i sin tur kommer att 

minimera skillnaden i inkomst. Förutom dessa kostnader visas ändå i 

tabell 10 hur mycket inkomsten varierar p.g.a. en förändrad stödbräns-

lemängd. Av den orsaken finns tabellen till för. 

Ytterligare en sak som bör tas hänsyn till i tabellen är, under vinterperi-

oden 2014 var mängden förbränt avfall högre med ca 9 500 ton, vilket 

motsvara ca 17 % mer avfall än tidigare år. Anledningen till detta beror 

troligtvis på denna orsak. År 2013 arbetade pannan dåligt p.g.a. en hög 

fukthalt i bränslet. Som konsekvens bidrog detta till ett ökat antal 

driftstopp av avfallspannan, vilket innebär att bränsleflödet avstannar 

helt. Detta innebär även att pannan tvingas arbeta på en lägre effekt, 

vilket gör att bränsleflödet blir lägre jämfört med då avfallspannan 

arbetar på maxeffekt. Detta är anledningen till att medeleffekten har 

varit lägre för vinterperioden 2013 jämfört med 2014. Därav orsaken till 

att inkomsten för 2014 är högre. 

För att behålla en bra förbränning och ett högt bränsleflöde borde 

stödbränslemängden ha varit högre för 2013 än vad den redan var. Trots 

att mängden stödbränsle var högre för februari 2013 än för februari 

2014, var värmevärdet i tabell 4.2.3 högre för februari 2014. Detta måste 

bero på att snömängden var högre 2013. Om stödbränslemängden hade 

varit högre hade pannan kunnat arbetat på max och bränsleflödet hade 

varit på max. I mina beräkningar motsäger jag detta med att stödbräns-

lemängden bör minska i februari med 100 ton. Mina beräkningar 

stämmer alltså inte riktigt för februari 2013, eftersom det hämtade 

värmevärdet i figur 4.2.3 är lägre för februari 2013. Det hade stämt 

överrens om värmevärdet hade varit högre i februari 2013 jämfört med 

2014. 

I kapitel 4.7 visas tydligt hur förmånligt användandet av stödbränslet är 

jämfört med att köpa in energi från en dyrare produktionsanläggning. 

Från att köpa in ytterligare stödbränsle för att säkerställa en maximerad 

fjärrvärmeproduktion hade detta kostat Sundsvall Energi ca 50 000 

kronor. För att komma upp i samma energimängd som för 2014 behöver 

Sundsvall Energi istället köpa energi från en dyrare produktionsanlägg-

ning för ca 1,1 miljoner kronor. 

Svårigheterna under arbetets gång har främst varit att sätta sig in i hur 

förbränningsprocessen har påverkats gällande användningen av stöd-

bränslet, samt undersöka vilka andra aspekter som kan tänkas påverka 
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förbränningen. Det är svårt att utföra beräkningar av denna slag, 

eftersom det är många aspekter som bör tas hänsyn till, som utomhus-

temperatur, fukthalt och snömängd. I detta fall borde även utomhus-

temperaturen ha blivit medräknad i de olika scenarierna, som i sin tur  

påverkar snömängden. Ingen typ av djupare analys gjordes inom detta 

område därför att ingen kännedom fanns tillgänglig i vilken omfattning 

snön smälter beroende på temperatur. 

Att utföra mätningar över hur mycket snö som medföljer avfallet är 

väldigt problematiskt och är den största utmaningen för att göra en 

rättvis bedömning. I beräkningarna finns det många antaganden samt 

felkällor som kan ha påverkat resultatet i stor omfattning. Till exempel 

valdes utnyttjningstiden till 2880 timmar för januari till april. Detta kan 

skilja sig ifrån verkligheten, beroende på hur många stopp som har skett 

under dessa månader. Densiteten för avfallet uppskattades till att vara 

650       vilket gjorde att den totala vikten per lass blev 21,45 ton. Om 

densiteten hade valts till 700       hade vikten per lass blivit 23,1 ton, 

som i sin tur hade givit en ökning av snömängden januari 2013 med 13 

ton. Detta är en av flera orsaker som kan ge missvisande resultat i sin 

helhet. 

En uppgift med arbetet var också att undersöka om det fanns en möjlig-

het att undvika snöblandat bränsle. En sådan metod finns, genom att 

använda Walki Biomass Cover för att skydda avfallet vid mellanlag-

ringen ifrån regn och snö. Vid användning av Biomass Cover på en torr 

mark återfuktas avfallet under vintertid med ca 2 % ur en optimistisk 

synvinkel. Till denna metod krävs en god hantering och teknik vid 

täckandet av bränslet för att det skall hålla under en hel vinterperiod. 

Om avfallets fukthalt däremot skulle öka med 16 % faller idén om 

täckandet av avfall. Detta är svårt i nuläget att genomföra p.g.a. de krav 

som presenterades i kapitel 4.8. En variant av detta kan tänkas tillämpas 

i framtida bruk förutsatt att kraven bemöts. 

Ett fortsatt arbete inom detta område hade med fördel varit om det gick 

att närvara under vinterperioden och därmed gjort undersökningar som 

att ta prover från respektive period för att tydligt dokumentera bränslets 

fukthalt under de olika förhållanden som avfallet utsätts för, som 

förändringar av utomhustemperatur och nederbörd. För att kunna få en 

djupare inblick inom området krävs en längre uppföljning för att kunna 

dra slutsatser som är baserade på mer årlig statistik och därmed tidigare 
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erfarenhet. Däremot kan detta arbete vara en bra grund till en fortsatt 

studie. 
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