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1. Introduktion till 
kraftvärmesystem
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Kombinerad produktion av el och värme ökar energieffektiviteten och minskar 
koldioxidutsläppen.

Kraftvärmeverk innebär flera möjligheter att minska beroendet av fossila 
bränslen. 

Kraftvärme kan tillämpas oberoende av energikällan. 

I Sverige dominerar biobränsle- och avfallseldade system, men finns också verk 
med fossila bränslen.

Sett till den använda primärenergin, finns det en besparingspotential på upp till 
30 % – och för värmemarknaden ända upp till 70 %.

Introduktion till kraftvärmesystem
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Transfer
Loss

Separate Supply Combined Heat and Power Supply

Coil-fired Power Plant

Heating Boiler

Decentral Combiend
Heat and Power 

Station 100 %

Primary Energy Demand
100 %

Primary Energy Demand
151 %

Figur 1: Fördel med kraftvärmesystem – jämförelse mellan konventionella energislag och kraftvärme avseende primärenergianvändning (källa: ASUE20; translated [1])
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Figur 2: Energiflödet vid endast elproduktion samt vid centraliserad och decentraliserad kraftvärmeproduktion (källa: ASUE99) [2])

100 % bränsleenergi kan omvandlas till 
mer än 90 % effektiv energi.

Verkningsgraden i konventionella 
kraftverk är bara omkring 35–59 %.



Samtidig produktion av värme och el

• Fast kvot av värme- och elproduktion

Genom utnyttjande av värme och el 

• Effektiviteten ökar upp till 90 % jämfört med 
konventionell kraftproduktion

Funktionsprinciper

• Elstyrd drift

• Värmestyrd drift

• Nätstyrd drift

➢Optimala verkningsgrader uppnås endast under 
värmestyrd drift.

Grundläggande principer
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Figur 3: Energiflöden vid kombinerad värme- och elproduktion 
(källa: EnergieAgentur.NRW GmbH: 2016; translated [3])
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Tabell 1: Olika typer av styrning av kraftvärmesystem – översikt (källa: : Getec 2020 [4])



EFFEKTOMRÅDE BRÄNSLEN

Ång- eller kondensturbin
500 MW < 𝑃𝑒𝑙 < 1 100 MW

Kärnkraftverk: 𝑃𝑒𝑙 < 1 600 MW

Kol (olja, gas, biomassa)

Gasturbin
1 MW < 𝑃𝑒𝑙 < 545 MW

Mikroturbiner: 𝑃𝑒𝑙 < 100 kW

Naturgas, biogas, eldningsolja

Förbränningsmotor/ 

kolvmotor

1 KW < _ < 10 MW Naturgas, biogas, fasta biobränslen

Bränsleceller
125 KW < 𝑃𝑒𝑙 < 1,4 MW

(prototyp 59 MW)

Metanol, naturgas, vätgas, syntetisk gas 

(kolgas)

Kraftvärmetillämpningar – klassificering av effektområden

12

Tabell 2: Klassificering av flera kraftvärmeenheter [7]



Kraftvärmetillämpningar – klassificering av effektområden
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Figur 5: Olika kraftvärmetekniker. Prestanda i förhållande till effektivitet (källa: ASUE16 [8])



Dimensionering av kraftvärmeenheter
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Förhållande mellan värmeeffekt och antal drifttimmar per år
(rumsuppvärmning och tappvarmvatten)

Värmeeffekt i kW

Pannor

Kraftvärmeenhet

Antal timmar med fullt utnyttjande per år*

Totalt antal timmar per år

*Summa av antal drifttimmar per år beräknat vid nominell effekt.

Figur 6: Exempel på drifttimmar och dimensionering av en kraftvärmeenhet (källa: ASUE, 2015) [9]

Rätt dimensionering säkerställer lång hållbarhet och 

ett stort antal timmar vid fullt utnyttjande per år.

Cirka 20 % av kraftvärmeenhetens termiska nominella 

kapacitet bör utgöra grund för beräkning och 

planering.

Baslasten täcks effektivt samt 50 % av det årliga 

värmebehovet.

Det återstående värmebehovet täcks vanligen med 

hjälp av pannor eller ytterligare värmekällor.
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3. Översikt över kraftvärmeenheter
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Kraftvärmesystem uppdelade efter bränslen och tekniker
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Figur 7: Tillförsel av olika bränslen vid produktion av elektricitet och värme med olika kraftvärmelösningar (källa: Vattenfall Tyskland [10])



Förbränningsmotorer
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Standardförbränning, vanligen kompletterande panna för 
toppbelastningar

Värme från kylvatten och olja har temperaturer inom 80–
90 °C

Avgastemperaturer tillräckligt höga för ångproduktion

Operativa egenskaper

Mestadels styv koppling mellan el- och värmeproduktion

Motormoduler arbetar vanligen vid nominell last 

Kan förbättras med moderna styrsystem och/eller 
värmelagring

Drift utan konstant övervakning möjlig upp till 72 timmar
Figur 8: Vanligt arrangemang av kraftvärmeenheter i ett kraftverk. Flera 
sammankopplade motorer producerar el och värme i händelse av stor 
efterfrågan (källa: AGFW)



Systemen består av en eller flera gasturbiner

Värmeutnyttjandet sker i spillvärmepanna med eller utan 
hjälpeldning

Energivärden på 0,5–0,8 kWhel/kWhth

Gasturbiner använder värme vid 400–600 °C från avgaser

Tillämpningarna är högt utvecklade, kompakta och mycket 
effektiva

Viktiga egenskaper:

Billiga driftförhållanden (startbeteende, automatisering)

Frikoppling av elkraft för värmeproduktion

Kompakt design

Låga investeringar

Låga personalbehov tack vare hög grad av automatisering

Gasturbiner
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Figur 9: Exempel på frikoppling av fjärrvärme från ett gasturbinkraftverk (källa: 
AGFW)



Operativa egenskaper

Vatten omvandlas till ånga i ett pannsystem.

Under ångans expansion i en turbin omvandlas 
ångenergin till rörelse som i sin tur omvandlas till 
elektricitet.

För värmeproduktion finns två olika sätt:

Frikoppla värme från processen i kraftverket

Använda överskottsvärme från kondensprocessen 

Ångturbiner/kondensturbiner
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Figur 10: Huvudprincip för ett kondenskraftverk (källa: AGFW )



Gasturbiner fokuserar på kraftproduktion 
(65–80 %)

Rökgasvärme kan utnyttjas vid låg 
temperatur

Energivärden
på 0,8–1,2 kWhel/kWhth

Ingen ytterligare värmekälla för 
ångturbinprocessen behövs → högt 
energiutnyttjande 

Kombikraftverk
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Figur 11: Frikoppling av fjärrvärme från ett gasturbinkraftverk (källa: AGFW11)



Detaljerad förklaring av de kopplade gasturbin- och ångturbinprocesserna

En kombination av en eller flera gasturbiner och en eller flera ångturbiner

Temperaturen 400–600 °C i avgaserna producerar färskånga vid 40–
80 bar/350–540 °C 

Ångturbinen är ansluten till värmeväxlare och ett fjärrvärmenät

Hjälpeldning ökar eleffekten hos ångturbinen och/eller värmeeffekten i 
fjärrvärmesystemet

Egenskaper för spillvärmeprocessen

Ingen ytterligare värmekälla för ångturbinprocessen behövs

Låga personalbehov

Relativt låga investeringar

Platt kurva för den specifika värmeförbrukningen i det elektriska 
dellastområdet

Kombikraftverk
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Figur 12: Frikoppling av fjärrvärme från ett 
gasturbinkraftverk (källa: AGFW11)



Direkt kopplad produktion av el och värme utan mekanisk energi

Kontrollerad reaktion av väte och syre med vatten

El genereras mycket effektivt genom denna elektrokemiska 
process med god kontrollerbarhet

Olika temperaturnivåer för utnyttjningsbar spillvärme – beroende 
på bränslecellstekniken

Bränsleceller differentieras enligt teknik och/eller 
arbetstemperatur (låg, medelhög, hög)

Förbättringsområden:

Optimerat material, cellernas livslängd, investeringskostnader 
och kringkostnader 

Bränsleceller
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Figur 13: Principiell drift hos en vätebaserad bränslecell 
(Källa: Vaillant Remscheid [11])
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4. Kraftvärmesystemens 
framtid
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Sammanfattning av ny kraftvärmeteknik och framtida potentialer

kraftvärmeanläggningar har genomgått en snabb utveckling de senaste åren 

kraftvärmelösningar bidrar till att generera el och värme på olika sätt

flexibla lösningar som kan fungera med en ökande andel förnybara energikällor i framtiden

ett viktigt gränssnitt mellan sektorerna elektricitet, gas och värme.

Ändringar är nödvändiga!

→ de flesta kraftvärmesystem i Europa använder fortfarande fossila bränslen

→ Sverige och Litauen har kommit längst i utfasningen av fossila bränslen i kraftvärmeverk

→ alternativa bränslen är nödvändiga och genomförbara – även i befintliga kraftvärmeverk

Kraftvärmesystemens framtid
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Möjliga förnybara och återvunna energikällor

Biomassa och avfall

Vätgas eller metan som produceras av förnybara energikällor (så kallad syntetisk gas)

Kraftvärmesystemens framtid
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Tidsaxel för energiomvandling

Omsättning av el Värmeomvandling Omsättning av gas

Klassiska kraftvärmesystem

Flexibel kraftvärme Kraftvärmesystem Syntetisk kraftvärme

Stora motorer, lagring, Power2Heat Stora värmepumpar, solenergi

Säsongslagring, biomassa

Power2Gas

Idag

Framsteg inom energiomvandling/andel RES/andel sektorkopplad produktion/reduktion av koldioxidutsläpp

Figur 14: Tidsaxel för energiomvandling och kraftvärmesystemens roll (källa: AGFW 2019)
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