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ABSTRACT 

Totally some 20 small CHP (Cornbined Heat and Power generation) gas turbine plants 
have been built in Finland and Denmark in recent years. There is a further market 
potential of some 37-55 new CHP gas turbine plants of the corresponding size in the 
Nordie countries. 

Within the fraruework of the project an overall concept of a CHP plant in modular 
structure has been developed, the main components of which are a gas turbine, a heat 
recovery boiler, a peak/stand-by hoiler and a district heat accumulator. The overall 
concept comprises four optional solutions, different in scope, of which the most suitable 
one can be ehosen for the object in question. The low-cost basic plant solution 
comprises a 4.3 MWe gas turbine and a 8.5 MW heat recovery boiler. This basic 
solution is best suited for the conditions in Finland. This solution can be supplementcd 
in stages with a peak/stand-by hoiler and a district heat accumulator, thus forming the 
solution that is best suited for Denmark. 

The basic plant solution is planned to be connected to a 50-80 GWh!a district heating 
nctwork. According to calculations, the price of dectricity generaled in the plant is 
some FIM 20-40/MWh cheaper than the average wholesale purchase price of dectricity 
(FIM 180-200/MWh) of a small energy utility in Finland. The plant thus can be 
considered competitive on the existing CHP market. 

The solution equipped with a district heat accumulator is competitive in Denmark when 
connected to a 30-65 GWh/a district heating network. The price of district heat 
generated in the plant was found to be 5-10% cheaper than that of district heat 
generated in gas boilers. This plant solution, developed for intermittent operation, is not 
competitive in small district heating networks of 30-50 GWh/a in Finland so far, as the 
relative price difference between dectricity sopplied in the daytime and in the night 
time is too small to secure plant profitability with a utilization period of maximum load 
of 2000-3000 hours per year. 

The investment price of the basic plant solution is estimated at FIM 14.3 million 
(specific price FIM 3330/k:We). The investment price of the plant solution equipped 
with a district heat accumulator is estmated at FIM 18.8 million (specific price FIM 
4370/k:We). These investment prices are competitive compared with CHP plants of 
similar size built in Denmark and Finland. The rclatively low investment pricc was 
rnaini y obtained owing to the extremely compact plant structure and the benefits offered 
by serial production (including decreased design costs). 

This product developcd for the Nordie market comprises both tum-key plant deliveries 
and as appropriate mcthods as possible for operation, service and maintenance of a 
small-sized CHP gas turbine plant. 



SAMMANDRAG 

I Finland och Danmark har under de senaste åren byggts sammanlagt cirka 20 små CHP 
(Combined Heat and Power generation= kombinerad el- och vänneproduktion) gastur
binanläggningar. Inom de nordiska länderna finns fortfarande en potential för ungefär 
37-55 nya CHP-gasturbinanläggningar i samma storleksklass. 

Inom ramen för projektet har ett heltäckande CHP-anläggningskoncept i modulstruktur 
tagits fram, vars huvudkomponenter består av en gasturbin, en avgaspanna, en topp/re
servpanna och en fjärrvärmeackumulator. Det heltäckande konceptet består av fyra 
kopplingsalternativ i olika omfattning, av vilka det alternativ kan väljas, som bäst 
lämpar sig för varje enskilt objekt. Det fördelaktiga basalternativet för anläggningen 
omfattar en 4,3 MWe gasturbin och en 8,5 MW avgaspanna. Det här basalternativet 
lämpar sig speciellt bra för finländska förhållanden. Basalternativet kan gradvis utvidgas 
så att det också omfattar en topp/reservpanna och en fjärrvärmeackumulator, varvid det 
lämpar sig närmast för danska förhållanden. 

Basalternativet för anläggningen är planerat att kopplas till ett 50-80 GWh/a fjärr
vånnenät Priset på den el anläggningen producerar har beräknats vara FIM 20-
40/MWh billigare än ett litet energiverks medelinköpspris på engrosel i Finland (FIM 
180-200/MWh}. Anläggningen kan således anses vara konkurrenskraftig på den nuva
rande CHP-marknaden i Finland. 

Alternativet där anläggningen är försedd med en fjärrvärmeackumulator är konkurrens
kraftigt i Danmark i anslutning till ett cirka 30-65 GWh/a fjärrvånnenät Enligt beräk
ningar som gjorts är priset på fjärrvärme prodecerad i anläggningen cirka 5-10 % lägre 
jämfört med priset på fjärrvärme producerad i gaspannor. Det här anläggningsalternati
vet som är planerat för intermittent drift är tillsvidare inte konkurrenskraftigt i Finland 
i anslutning till små fjärrvånnenät på 30-50 GWh/a, då den relativa prisskillnaden 
mellan dag- och nattcl är för liten för att kunna trygga anläggningens lönsamhet med 
en utnyttjningstid för toppeffekt på 2000-3000 h/a. 

Investeringspriset för basalternativet har uppskattats till FIM 14,3 miljoner (specifikt 
pris FIM 3330/k:We). Investeringspriset för anläggningsalternativet försett med fjärr
värmeackumulator har uppskattats till FIM 18,8 miljoner (specifikt pris FIM 4370/k:We). 
Dessa investeringspris är konkurrenskraftiga jämfört med CHP-gasturbinanläggningar 
som byggts i samma storleksklass i Finland och Danmark. Det relativt låga investe
ringspriset har uppnåtts tack vare anläggningens ytterst kompakta konstruktion och 
fördelarna med serietillverkning (bl.a. lägre konstruktionskostnader). 

Den ovannämnda produkten, en CHP-gasturbinanläggning i liten storleksklass, som 
utvecklats för den nordiska CHP-marknadcn är fast sammansatt av både nyckelfärdig 
leverans av anläggningen och ett så ändamålsenligt sätt som möjligt till drift, service 
och underhåll. 
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l. Bakgrund 

l. l Gasturbinanläggningarna i Danmark 

Under åren 1986-1990 har totalt tio naturgasdrivna gasturbinanläggningar byggts i 
Danmark /1/. I Bilaga l ingår en beskrivning av dessa anläggningars el- och värmeef
fekt samt gasturbintyper. Alla anläggningar är belägna på Jylland. Nya anläggningar är 
under planering eller byggnad, eller t o m i drift, också på andra ställen i Danmark. 

I Danmark är temperaturen på det utgående fjärrvärmevattnet i allmänhet under 90 oc 
också på vintern och temperaturen på returvattnet är cirka 40-55 °C (på sommaren 
högre än på vintern). 

Åtta olika gasturbintyper mellan 0,6 och 17 MWe har valts för anläggningarna. Motivet 
till att flera olika typers gasturbiner valts har bl.a. varit att man vill testa de olika 
turbintypernas lämplighet för danska förhållanden. I framtiden kan dessa erfarenheter 
utnyttjas vid val av gasturbiner för nya anläggningar. De gasturbintyper som gett de 
bästa resultaten kommer att bli vanligare i framtiden. Vissa nya gasturbintyper kommer 
troligtvis också i mån av möjlighet att väljas för nya anläggningar. 

Danmarks tariffstruktur 

För el producerad i en CHP-gasturbinanläggning betalar man i Danmark enligt en 
treledseltariff /2/. På Jylland är spetslasttariffen (ca DKK 600/MWh) i bruk 4,5 timmar 
på förmiddagen varje vardag och dessutom om vintern 1,5 timmar på eftermiddagen 
under tiden för spetslast Höglasttariffen (ca DKK 350/MWh) är i bruk de övriga 
tiderna under vardagarna från kl. 6.30 om morgonen till kl. 21.00 om kvällen. På natten, 
under veckoslutet och under söckenhelger är låglasttariffen (ca DKK 150/MWh) i bruk. 
För fjärrvänne producerad i en anläggning av denna typ betalar man i allmänhet ett pris 
beräknat utgående från motsvarande anläggning med gaspanna. På grund av ettariffsys
temet är drift med gasturbin knappast lönsam under lågtariffperioden. Det vanliga sättet 
att köra anläggningarna om vardagarna är dagligen intermittent drift. Anläggningarna är 
för det mesta utrustade med fjärrvärmeackumulator och reservpanna, som tryggar 
tillgången till den fjärrvärme som behövs då gasturbinen står. 

Prissättningen av naturgas är baserad på en tvåledstariff i Danmark. Priset på naturgas 
som används för elproduktion är ungefär en tredjedel av priset på naturgas som används 
för värmeproduktion. Också värme återvunnen i gasturbinens avgaspanna betraktas som 
värmeproduktion. Prisnivån för naturgas för elproduktion är i Danmark på samma nivå 
som i Finland vid drift med små CHP-gasturbinanläggningar. 

Projektmodeller i Danmark 

Gasturbinanläggningarna i Danmark har vanligtvis byggts i form av köparens egna 
projekt. Investeringspriset för anläggningarna har varit i storleksklassen DKK 6-10 
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miljoner/MWe. De stora växlingama i prisen beror närmast på att kraven som köparen 
specificerat för anläggningen i fråga har varierat. Ett stiligt och luftigt utförande kostar 
naturligtvis mera än ett anspråkslöst och utrymmessparande utförande. 

1.2 Små CHP-gasturbinanläggningar i Finland 

Projekten i Finland 

Totalt sju små gasturbinanläggningar har under åren 1988-1991 byggts i Finland. I 
dessa anläggningar finns allt som allt nio Solar Centaur H gasturbiner. Anläggningarnas 
grundläggande tekniska data ingår i Bilaga 2. ABB Strömberg Power (ABB) har 
levererat fyra anläggningar i så kallat nyckelfärdigt utförande samt huvudkomponenterna 
för ytterligare tre anläggningar. 

ABB/Solar-anläggningarna har i Finland uppförts till en relativt liten kostnad. Investe
ringskostnaderna har för alla anläggningar legat under FIM 4 miljoner/MWe. Kravnivån 
för anläggningarna har i synnerhet för byggnadens del delvis varit lägre än för motsva
rande danska anläggningar. Dispositionsplanen har i de finländska anläggningar i 
allmänhet också varit mera utrymmessparande än i de danska. 

På grund av kontinuerligt driftsätt har anläggningarna i Finland inte utrustats med 
fjärrvärmeackumulatorer, eftersom variationerna i behovet av fjärrvärme i dessa 
anläggningar sköts med hjälp av dellastdrift och genom reglering av dc övriga vännc
centralema som är anslutna till fjärrvärmenätet. En gasturbins miniroieffekt är ungefär 
60 % av den nominella effekten, vilket begränsar minimistorleken av ett lämpligt 
fjärrvärmenät till cirka 50 GWh/år. Tack vare anläggningarnas relativt långa årliga 
drifttid (5000-6000 h) har de ändå varit lönsamma för sina ägare. Alla anläggningar ägs 
av lokala energiverk eller motsvarande kommunala energibolag. De är obemannade och 
utrustade med fjärrstyrning. 

Tariffstrukturen i Finland 

I Finland har tillsvidare inga enhetliga pristariffer tillämpats för el eller naturgas 
genererad i CHP-anläggningar såsom i Danmark. I Finland kan försäljningspriset på el 
och värme producerad i olika anläggningar variera i hög grad. Priset på naturgas i de 
nuvarande anläggningarna varierar också kundvis, t.ex. beroende på när naturgasavtalet 
gjordes upp och hur länge det är giltigt. 

Temperaturen på fjärrvärmevattnet i Finland 

Det utgående fjärrvärmevattnets temperatur stiger i Finland om vintern till cirka 115 °C, 
då utomhustemperaturen är cirka -30 °C. Då utomhustemperaturen är -10 oc, behövs 
en temperatur på cirka 95 °C. Temperaturen på returvattnet varierar i allmänhet mellan 
45 °C och 65 oc (om vintern högre än om sommaren). Temperaturnivån i olika 
fjärrvärmenät avviker också något från varandra. Det utgående fjärrvärmevattnets 
temperatur, som regleras enligt utomhustemperaturen, är som lägst ungefär 75 °C. 
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2. Beskrivning av anläggningen 

2.1 Baskoppling av anläggningen och driftsätt 

Huvudkomponenterna i anläggningen utgörs av en gasturbin, en avgaspanna, en 
fjärrvärmeackumulator och en topp/reservpanna. Alternativa principdiagram för koppling 
av anläggningen ingår i Bilaga 3. 

Basalternativet omfattar enbart gasturbin och avgaspanna, som producerar fjärrvärme. 
Alternativ2omfattar därutöver en topp/reservpanna, som är seriekopplad till avgaspan
nan. I alternativ 3 ingår en extra pump som möjliggör användning av topp/reservpannan 
antingen separat eller i serie med avgaspannan. Alternativ 4 erbjuder det mest omfat
tande kopplingsalternativet och i det ingår ytterligare en fjärrvärmeackumulator, som 
gör att anläggningen lämpar sig speciellt för danska förhållanden. Anlägg-
ningen är planerad att kopplas in i existerande fjärrvärmenät. 

I basalternativet matar fjärrvärmepumpen returvattnet tillbaka i fjärrvärmenätet via 
avgaspannan. Det utgående vattnets tryck och temperatur regleras vid anläggningen i 
enlighet med belastningen av fjärrvärmenätet. Då gasturbinen är avställd produceras den 
fjärrvärme som behövs i nätets övriga reserv- och topplastpannor. 

I alternativen 2 och 3 kan temperaturen på vattnet från avgaspannan vid behov också 
regleras med hjälp av topp/reservpannan. Då gasturbinen inte är i drift produceras 
fjärrvärmen i anläggningens reservpanna. 

Det utgående fjärrvärmevattnets temperatur beror på utomhustemperaturen och på 
fjärrvärmenätets storlek. Bilaga 4 ger en överblick över på vilket sätt den sedvanliga 
vattentemperaturen är beroende av utomhustemperaturen och fjärrvärmenätets storlek i 
Finland. 

Driftsättet i basalternativet och i alternativen 2 och 3 kan vara antingen drift med 
konstant effekt eller med reglerad effekt. I drift med konstant effekt är gasturbinens 
eleffekt konstant (vanligtvis full effekt) och värmeeffekten regleras med hjälp av 
fjärrvärmenätets övriga pannor. I drift med reglerad effekt bestäms gasturbinens eleffekt 
utgående från fjärrvärmebehovet Drivs turbinen med dellaster, sjunker verkningsgraden 
i elproduktionen betydligt. Därför är avgaspannans minimivärmeeffekt i praktiken cirka 
70 % av den nominella effekten. 

Det typiska driftsättet för en anläggning utrustad med fjärrvånneackumulator (alternativ 
4) är dagligen intermittent drift. El produceras i allmänhet endast under dagstid på 
vardagar. Värme som lagrats i ackumulatorn matas in i fjärrvärmenätet om natten. Den 
fjärrvärme som behövs under veckoslut genereras i reservpannan efter att ackumulatorn 
laddats ur. Den här anläggningen kan anslutas till ett mindre fjärrvärmenät än en 
anläggning utan ackumulator. Då utnyttjningstiden för toppeffekten blir 2000-3000 h/a 
för den här anläggningen, som är planerad för intermittent drift, innebär det att ett rätt 
så högt pris måste fås för den el som produceras på dagen för att trygga anläggningens 
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lönsamhet. Tack vare fjärrvärmeackumulatorn kan gasturbinen alltid drivas med full 
effekt. Behovet av fjärrvärme och ackumulatorns kapacitet begränsar gasturbinens 
dagliga drifttid (i allmänhet 8-18 h). Då fjärrvärmeackumulatorn fyllts, stannar gastur
binen automatiskt. I det kopplingsalternativ som här presenteras kan fjärrvärmeackumu
latorn anslutas till processen på ett enkelt och relativt billigt sätt. Det här alternativet 
medger däremot inte att fjärrvärmeackumulatorn matar värme i fjärrvärmenätet samti
digt som gasturbinen är i drift. 

2.2 Gasturbin 

En gasturbin i storleksklassen 4 MWe valdes för anläggningen. Det finns ett rätt stort 
utbud på gasturbiner i den här storleksklassen på marknaden. Dessa gasturbiners 
verkningsgrad är ungefär 28-29 %. Också effektpriset är konkurrenskraftigt åtminstone 
upp till en storleksklass på 10 MWe. Dessutom lämpar sig en gasturbin i 4 MWe 
storleksklassen som är utrustad med en fjärrvärmeackumulator tekniskt också för små 
fjärrvärmenät (30-50 GWh/a), som det finns rikligt av i Danmark. 

Som basalternativ för gasturbinen valdes Ruston Typhoon, som representerar en ny typ 
i den här storleksklassen. Andra alternativ är t.ex. Solar Centaur H, samt Solar Taurus, 
utvecklad på basis av Solar Centaur H, samt Allison 501 KBS. Fördelama med 
Typhoon är något bättre verkningsgrad samt möjlighet till antingen vatten- eller 
änginsprutning för att vid behov reducera NO x-utsläppen. Reducering av NOx -utsläppen 
med förbränningstekniska metoder (Dry Low NOJ är under utveckling och torde 
komma ut på marknaden i slutet av 1993 /3/. 

Ruston Typhoon är en ena~:lad industrigasturbin, vars kompressordel har tio zoner och 
turbindel två zoner. Det finns sammanlagt sex brännkamrar. Axelkonstruktionen 
representerar Rustons typiska lösning, där de separata zonhjulen fästs vid varandra med 
en centerbult Gasturbinens tryckförhållande är ungefär 12,8:1. Omkring 40 exemplar av 
Typboorr-gasturbinerna har hittills redan sålts. 

Ett komplett gasturbinpaket innehåller i allmänhet: 

självrengörande sugluftsfilter 
sugluftsljuddämpare 
luftkanaler 
växel (1500 r/min) 
generator 
hjälputrustning 
regler- och styrsystem 
avgassystem 
ljudisolerad skyddskåpa 

Gasturbinens huvudbränsle är naturgas. Lätt eldningsolja är reservbränsle och det 
används endast under kortvariga störningar. 

5 



Kylningen av gasturbinens oljesystem sköts med hjälp av en luftkyld kylmedelkylare 
som ingår i vatten/glykolkretsen. Kylmedelkylaren placeras på byggnadens tak i 
närheten av sugluftsfiltret. I danska förhållanden kan oljesystemets kylningseffekt med 
hjälp av en värmeväxlare i allmänhet återvinnas i returvattnet, som är tillräckligt kallt 
för det här ändamålet. 

För start av gasturbinen och för rengöringspulserna i sugluftsfiltret behövs tryckluft, 
som produceras i en luftkompressorenhet försedd med en lufttorkare och en liten 
tryckluftsbehållare. 

Bilaga 5 visar på vilket sätt gasturbinens eleffekt är beroende av utomhustemperaturen 
(Ruston Typhoon) /3/. 

2.3 Avgaspanna 

A v gaspannan är en horisontal ribbrörsvärmeväxlare planerad för inomhusbruk, som 
lämpar sig för gasturbinens avgaser då naturgas eller lätt eldningsolja används som 
bränsle. Pannans mantel är av skivstruktur. 

Värdena för avgasen frän gasturbinen (Typhoon) till avgaspannan är /3/: 

Utomhustemperatur ec) 
A v gasmängd (kg/s) 
Avgastemperatur e c) 

-20 
20,6 

500 

-10 
20,0 

507 

o 
19,4 

513 

+15 
18,7 

521 

+30 
17,8 

530 

A v gaspannans fjärrvärmeeffekt är beroende av avgasens värden och av returvattnets 
temperatur, som ju i Finland i allmänhet varierar mellan 45 °C och 65 °C i enlighet 
med utomhustemperaturen och fjärrvärmenätet. Temperaturen på fjärrvärmevattnet som 
gär ut från avgaspannan regleras i enlighet med kravet på det utgående fjärrvärmevat
nets temperatur. Undantag utgörs av en anläggning utrustad med fjärrvärmeackumulator, 
där temperaturen på vattnet som går ut från avgaspannan konstant hålls vid 95 °C 
(samma som fjärrvärmeackumulatorns laddningstemperatur). 

Avgaspannan fjärrvärmeeffekt är högst cirka 8,5 MW. Då utomhustemperaturen stiger 
över O oc, sjunker värmeeffekten något. 

Exempel på typisk fjärrvärmeeffekt är: 

Utomhustemperatur ec) 
A v gaspannans 
värmeeffekt (MW) 

-20 

8,5 

-10 

8,5 

o +15 

8,5 8,2 

A v gaspannan är utrustad med ljuddämpare, nödvändiga inspektions-, luftnings- och 
tömningsanslutningar samt med säkerhetsanordningar och lokala tryck- och temperatur
mätare. I pannans utloppskanal finns ett avstängningsspjälL Avgaserna leds frän pannan 
direkt ut genom byggnadens vägg till skorstenen. 
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2.4 
Fjärrvärmeackumulator 

Fjärrvärmeackumulatorn är en tryckfri, cylinderforrnad, värmeisolerad stålbehållare. 
Ackumulatorns effektiva volym är cirka 2500 m3

• Den är cirka 20 meter högt och har 
en diameter på 13 meter. 

Fjärrvärmeackumulatorns utrustning består bl.a. av en liten elpanna för produktion av 
den ånga som behövs i övre delen av ackumulatorn, övertrycks- och undertrycks
skyddssystem för ackumulatorn, inspektionsluckor, utrustning för övervakning av 
vattennivån och utrustning för övervakning av vertikal temperaturdistribution i ackumu
latorn. 

Fjärrvärmeackumulatorns laddningskapacitet är beroende av returvattnets temperatur. 
Temperaturdifferensen i övre och undre delen av ackumulatorn är i allmänhet cirka 30-
40 °C. Motsvarande laddningskapacitet är ungefär 87-116 MWh. Då ackumulatorn är 
helt laddat, stannar gasturbinen automatiskt. Ackumulatorns laddningstemperatur är 
95 oc, vilket samtidigt är högsta tillåtna drifttemperatur för ackumulatorn. 

Då gasturbinen är i drift, matas den andel av fjärrvärmen producerad i avgaspannan in 
i ackumulatorn som inte matas direkt i fjärrvärmenätet. Ackumulatorns laddningseffekt 
varierar steglöst mellan O och 8,5 MW. Ackumulatorn kan inte mata värme i fjärrvär
menätet samtidigt som gasturbinen är i drift. Fjärrvärmepumpen för utgående vatten 
matar fjärrvärmevatten från ackumulatorns övre del i fjärrvärmenätet när anläggningens 
cirkulationspump står (gasturbinen står). 

Rörlinjerna till ackumulatorn kräver varken ventiler eller pumpar som styr vattenström
men under normal drift. I fall av eventuella störningar finns det nödavstängningsventiler 
som fungerar med tryckluft i ackumulatorlinjema. Dessa ventiler kan vid behov stänga 
av ackumulatorn från fjärrvärmenätet. För serviceändamål finns det också manuella 
avstängningsventiler i ackumulatorlinjema. 

2.5 Topp/reservpanna 

Topp/reservpannan är till sin konstruktion en sedvanlig vannvattenpanna med en 
maximal värmeeffekt på 8 MW. Pannan fungerar som en topparma i serie med avgas
pannan eller fjärrvärmeackumulatorn när det utgående fjärrvärmevattnets temperatur är 
högre än temperaturen på vattnet från avgaspannan. 

Den toppeffekt som en anläggning utrustad med fjärrvärmeackumulator behöver är 
högst 3 MW vid sträng kyla (-30 •q. Ifall den här tilläggseffekten inte helt och hållet 
behövs för fjärrvärmenätet, kornmer i motsvarande grad mera av avgaspannans vär
meeffekt att lagras i fjärrvänneackumulatom. Vid ackumulatordrift förorsakar tilläggs
effekten från toppannan en minskning av fjärrvärmeackumulatorns urladdningseffekt 
(gasturbinen står). 

7 



Varmvattenpannan fungerar som anläggningens reservpannan när gasturbinen är ur drift 
och efter att fjärrvänneackumulatom, ifall en sådan finns, har laddats ur. 

Huvudbränslet för topp/reservpannan är naturgas och reservbränslet lätt eldningsolja. 
Pannan är försedd med rökgasspjälL Avgaserna från pannan leds genom en egen 
rökkanal till anläggningens skorsten. 

2.6 Automation 

Automationen i anläggningen kan genomföras på två alternativa sätt. Regler- och 
styrsystemen som ingår i gasturbinleveransen kompletteras med hjälp av samma 
apparatteknik med de styrningar och regleringar som processens andra system kräver 
(huvudalternativet). Gasturbinens mikroprocessorstyrda system kan utökas med en 
behövlig mängd processanslutningar för andra system i eget skåp (avgaspanna, topp/re
servpanna, fjärrvärmeackumulator och fjärrvärmenät). För en serietillverkad typ av 
anläggning innebär det här en fördelaktig apparatsammansättning och ett enhetligt 
användargränssnitt för hela anläggningens del. Ytterligare fördelar som en centraliserad 
automation erbjuder är enhetlig dokumentation och bättre kontroll av helheten. 

Det andra alternativet är att automationen för den övriga processens del som inte ingår 
i själva gasturbinprocessen genomförs som ett separat automationssystem (t.cx. Simatic 
S5). Ett system som skall rymmas in i ett skåp kräver en viss grundsammansättning 
(centralenhet- och användargränssnitt). Dessutom behövs gränssnitt till gasturbinens 
eget automationssystem, vilket är ett ytterligare tillägg jämfört med huvudalternativet. 
Fördelama med ett separat automationssystem är närmast bättre möjligheter till skräd
darsydda processgränssnitt i enlighet med kundemas behov. I fråga om funktionen 
skiljer sig det här systemet inte nämnvärt frän huvudalternativet. 

Anläggningens fjärrdriftsgränssnitt kan enklast genomföras med hjälp av system 
baserade på modem och telefonnätet. För huvudalternativets del har Ruston ett färdigt 
nätsystem, som gör det möjligt att överföra bildskärms- och tangentbordsfunktioner 
över ett avstånd på några tiotals kilometer från anläggningen. Med ett separat automa
tionssystem (det andra alternativet) kan olika fjärrdriftsgränssnitt i varierande omfattning 
genomföras i enlighet med kundens speciella behov. 

2.7 Eltelrnik 

Kundens existerande elsystem utnyttjas i män av möjlighet genom att anläggningen 
placeras i närheten av dem. Haskopplingen av anläggningen omfattar därför inte 
huvudtransformator, högspänningsfält (20 kV) och lokaltransformator. I planeringen av 
anläggningen har dock möjligheterna att utvidga elsystemen enligt kundemas behov 
beaktats. De tilläggsutrymmen som eventuellt behövs för huvudtransformator, högspän
ningsfält och lokaltransformator fäs antingen genom att utvidga byggnaden eller placera 
dem utanför byggnaden. För de övriga elsystemen som ansluter sig till processen har 
reserverats tillräckligt med utrymme för alla alternativa baskopplingar (4 st.). Elsyste
men skall kunna anslutas till kundens elnät till så låga kostnader som möjligt, vilket är 
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utgångspunkten för behovet att ändra om elrummen. 

2.8 Layout 

Anläggningens allmänna layout ingår i Bilaga 6 både för basalternativets del och för 
alternativet utrustat med fjärrvärmeackumulator (alternativ 4). Det primära målet för 
konstruktionen har varit att minska anläggningsbyggnadens volym sålunda att nödvändig 
inspektion och service av huvudkomponenterna och hjälpsystemen kan utföras på ett 
tillfredsställande sätt medan anläggningen är i drift. För egentliga årsöversyner, som 
vanligtvis görs under sommaren, har byggnaden utrustats med rörliga dörrar eller ett 
rörligt väggelement för att ge önskat tilläggsutrymme utanför själva byggnaden. Genom 
dessa transportöppningar i byggnaden kan alla huvudkomponenter monteras på plats 
redan i byggnadsskedet. På så sätt kan en nästan slutlig finish av själva byggnaden 
göras redan innan huvudkomponenterna levererats till anläggningsplatsen. 

Tack vare att all onödig byggnadsvolym gallrats bort blir byggnadskostnaderna lägre. 
Dessutom ger de kortare avstånden inbesparingar vad gäller både rörledningar och 
kablar jämfört med en rymligare layoutplan. 

2.9 Byggnadsteknik 

Byggnadernas fundament är beroende på grundläggningsförhållandena antingen plats
gjutna betongplattor som vilar direkt på marken eller bärande element- eller platsgjutna 
betongplattor. 

Fjärrvärmeackumulatorns fundament vilar på markskikten. 

Gasturbinens och skorstenens fundament är platsgjutna betongplattor. Gasturbinfunda
mentet är avskilt från plattan på marken med en rörelsefog. Transformatoms fundament 
utgörs av en bassäng i betong, formad så att den har plats för hela oljemängden i 
transformatorn. 

Socklama är skal- eller sandwbicbelement i betong. Byggnadens stomme från markytan 
uppåt är konstruerad av stål och försedd med kryssträva för ge större styvhet. Pelarna 
är fåsta vid fundamenten med bultanslutningar. 

Trapporna i byggnaden är öppna ståltrappor. Trappstegen och trappavsatserna är 
varmgalvaniserade gallerelement Ytterväggarna är antingen betongsandwhichelement 
eller 100 mm tjocka Paroc-plåtelement. Den bärande konstruktionen under yttertaket är 
varmgalvaniserad, korrugerad plåtskiva. Som värmeisolering används 100 mm tjock 
mineralull. Yttertaken är filttak i polymerasfalt 

Byggnadens tegel- och andra mellanväggar i lätt konstruktion är målade. Plåtinner-och 
ytterväggama är plastklädda stålskivor. Fjärrvänneackumulatoms hölje består av 
plastklädda korrugerade stålskivor. 
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Skorstenens yttre material är Corten-stål eller målat stål. Skorstenen rasts med bultan
slutningar vid bottenplattan. 

Byggnadens areal är för basalternativets del cirka 150 m2 och volym cirka 600 m3
• 

Arealen till det mest omfattande alternativet försett med fjärrvärmeackumulator är 
ungefär240m2 och volymen cirka 1070 m3

• Skorstenens höjd bestäms utgående från de 
lokala förhållandena. Den sedvanliga skorstenshöjden i fråga om en CHP-gasturbinan
läggning i samma storleksklass har i Finland varit 35 m. 

Fasadalternativ för anläggningen är presenterade i Bilaga 7. Kundens önskemål beträf
fande byggnaden kan beaktas separat för varje anläggning, eftersom processens 
huvudkomponenter inte vilar mot byggnadens stomme. Därför är det också möjligt att 
anläggningen fårdigställs så att antingen kunden själv låter uppföra byggnaden eller att 
anläggningen placeras i en redan existerande byggnad. Byggnadens fasad kan också 
delvis utföras i glaselement, vilket innebär att t.ex. gasturbinen med hjälpsystem 
kommer att utgöra den centrala delen i byggnadens fasad. 

2.10 Montageteknik 

Anläggningens gasturbinpaket, avgaspanna och topp/reservpanna är fabriksgjorda, 
transportfärdiga moduler, som kan monteras på anläggningsplatsen på endast några 
dagar. Gasturbinpaketet och topp/reservpannan är dessutom provade på fabriken och 
sålunda i det närmaste fårdiga för drift. Anslutning till processen går snabbt. 

Automations- och elskåpen, som placeras i elrummen, monteras och provas i leverantö
rens fabriker före transport till anläggningsplatsen. Det är närmast bara kabling av 
processapparaturen till elskåpen och -centralerna som görs på anläggningsplatsen. 

Rörledningen som ingår i processen kan förfabriceras i verkstäder, vilket förkortar 
montagetiden. Montagen underlättas dessutom betydligt av att byggnaden kan finslipas 
så att den i det närmaste är färdig redan innan montagen påbörjas. Det här innebär att 
byggnads- och montagearbetena inte behöver ske samtidigt på anläggningsplatsen, 
vilket underlättar arbetet för både byggnadsarbetarna och montörerna. 

2.11 Olika optioner 

Baskopptingen av anläggningen kan kompletteras med ett flertal optioner i enlighet med 
de speciella behov som kunden och objektet har. Exempel på optioner som processen 
eventuellt kan omfatta är, nämnda enligt disciplin: 

Fjärrvärmesystemet 
expansions- och tryckhållningssystem 
system för behandling och matning av tillflödesvatten 
system för filtrering av fjärrvärmevattnet 
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Gasturbinen 
ång- eller vatteninsprutningssystem för reducering av NO)C
emissioner 
änginsprutningssystem för höjningaveleffekten (0,5 MWc) 
och reducering av NO x -emissionerna 
Dry Low NO,-brännkamrar (i slutet av 1993) 

A v gaspannan 

Elsystemen 

en liten ångpannsdel framför fjärrvärmedelen (behövs vid 
änginsprutning i gasturbinen) 
produktion av lågtrycksprocessånga förutom fjärrvärme 
produktion av hett vatten för industriprocesser förutom fjärr
värme 
tillsats av en kondenserande lågvärmedel efter fjärrvärmede
len (t.ex. för uppvärmning av sport- och bollplaner genom 
cirkulation av ljummet vatten) 
tillsatseldning av naturgas före avgaspannan 

huvudtransformator 
högspänningsfält (20 kV) 
lokaltransformator 

Dessa optioners lönsamhet måste uppskattas skilt för varje objekt. 

3. Anläggningens lämplighet för olika fjärrvärmenät 

Enligt basalternativet för anläggningen (alternativ l, Bilaga 3) är minimivärmeeffektcn 
cirka 6 MW, då gasturbinen drivs med delbelastning. Det är knappast lönsamt att driva 
turbinen med effekter som ligger under denna gräns, eftersom elverkningsgraden då 
sjunker. I finländska förhållanden förutsätter anläggningens lönsamhet å andra sidan en 
rätt så lång utnyttjningstid för toppeffekt (cirka 4000 h/a), vilket begränsar möjligheter
na att ansluta anläggningen till små fjärrvärmenät. Anläggningen lämpar sig i Finland 
bäst för ett sådant fjärrvärmenät, där toppvärmeeffekten är cirka 15-25 MW och 
konsumtionen av fjärrvärme cirka 50-80 GWh/a. 

I det fall att anläggningen är utrustad med en fjärrvärmeackumulator (alternativ 4, 
Bilaga 3) lämpar sig anläggningen tekniskt också för ett litet fjärrvärmenät med en 
toppvärmeeffekt på cirka 8-15 MW och en fjärrvärmekonsumtion på 30-60 GWh/a. 
Det här alternativet lämpar sig i synnerhet för förhållandena i Danmark. 

Hur lämplig topp/reservpannan (alternativ 2 och 3, Bilaga 3) är för objektet i fråga 
beror t.ex. på den existerande värmeproduktionsutrustningens kapacitet, typ, kondition 
och ålder i det ifrågavarande fjärrvärmenätet. En utredning av lämpligheten förutsätter 
därför att varje specifikt fjärrvärmesystem studeras separat. 
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Förutom anläggningens tekniska lämplighet är det dock i sista hand en lönsamhetsanalys 
av varje specifikt fjärrvärmenät som avgör anläggningens faktiska lämplighet för 
objektet. En sådan lönsamhetsanalys skall beakta varje enskild kunds speciella förhål
landen (t.ex. inköps- och försäljningspris på värme och el, priserna på naturgas, 
existerande energiproduktionskapacitet och behov av utbyggnad av kapaciteten). 

4. Konkurrenskraft 

4.1 Kostnadsuppskattningar 

Kostnadsuppskattningar för basalternativet av anläggningen (alternativ l) och för en 
anläggning försedd med fjärrvärmeackumulator (alternativ 4) ingår i Bilaga 8. 

De uppskattade investeringspriserna (oms O%, prisnivå 9/92) och specifika priserna för 
anläggningsalternativen är följande: 

Alternativ l 
Alternativ 4 

4.2 Lönsamhetsanalys 

Investering 

F!M 14,3 milj. 
FIM 18,8 milj. 

Specifikt pris 

F!M 3330/kWe 
F!M 4370/kWe 

För basalternativets del har lönsamhetsanalyserna utförts på basen av följande energi
mängder producerade i anläggningen: 

Fjärrvärmenätets storlek 
Värmeproduktion 
Elproduktion 

GWh/a 
GWh/a 
GWh/a 

50 
32,2 
16,3 

65 
40,3 
20,4 

Lönsamhetsanalyserna av alternativet utrustat med fjärrvärmeackumulator har gjorts på 
basen av följande energimängder producerade i anläggningen: 

Fjärrvärmenätets storlek GWh/a 30 40 50 65 
Värmeproduktion (Finland) GWh/a 16,7 21,1 24,7 35,0 
Elproduktion -"- G W h/a 8,5 10,7 12,4 17,8 
Värmeproduktion (Danmark) GWh/a 16,7 21,1 24,7 24,7 
Elproduktion -"- G W h/a 8,5 10,7 12,4 12,4 

Energimängderna är beräknade enligt de allmänna variationsserierna i fjärrvärmebehovet 
per timme i Finland. Den här studien har baserats på antagandet att drift med gasturbin 
inte är lönsam under den tid då den låga eltariffen i Danmark är gällande. Driftperioden 
för gasturbinen har på basis av intermittent driftsätt valts till högst 15 timmar om 
dygnet under vardagar. Den kortaste dagliga gasturbinsdriftperioden har antagits vara 
sex timmar. Enligt detta driftprogram står gasturbinen under helgdagar. För Finlands del 
har energimängderna i 30-50 GWh/a fjärrvärmenäten också beräknats enligt ett likadant 
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program för intermittent drift. I fråga om Finlands 65 GWh/a fjärrvärmenät däremot har 
antagits att gasturbinen är i kontinuerlig drift under de fyra vintermånaderna och 
däremellan i intermittent drift. 

Anläggningens lönsamhet har i det här sammanhanget studerats utgående från dagligen 
intermittent drift. En uppskattning av fjärrvärmeackumulatorns lönsamhet som en 
tilläggsinvestering för anläggningen ingår i samband med kontinuerligt driftsätt inte i 
analysen för finländska förhållandens del. 

De producerade energimängderna ökar betydligt, ifall gasturbinen drivs för att producera 
en så stor mängd fjärrvärmeenergi som möjligt i avgaspannan också under lågtarifftiden 
i Danmark. I det här fallet kunde avgaspannans andel täcka cirka 90 % av fjärrvär
menätets årliga värmebehov. 

Reservpannans andel har inte inbegripits i investeringskostnaderna för ackumulatoralter
nativet På motsvarande sätt har inte heller reservpannans värmeproduktion beaktats i 
lönsamhetsanalyserna. I praktiken produceras den andel av fjärrvärmebehovet med 
reservpannan, som avgaspannan inte kan producera i enlighet med det beräknade 
driftprogrammet 

Lönsamhetsanalyserna ingår i Bilaga 9. Energipriserna i Danmark har omräknats i 
finska mark (DKK l = FIM 0,72). 

El genererad i anläggningen enligt basalternativet är cirka FIM 20-40/MWh billigare än 
ett litet energiverks medelinköpspris (FIM 180-200/MWh} för motsvarande mängd 
elenergi. Anläggningen är enligt den här uppskattningen ett lönsammare alternativ för 
ett energibolag än inköp av samma mängd el till nuvarande tariffpris i Finland och 
produktion av nödvändig mängd fjärrvärme i gaspannor. 

Ackumulatoralternativet är lönsamt i Danmark, eftersom priset på fjärrvärme producerad 
i den här anläggningen är cirka 5-10 % lägre än priset på fjärrvärme producerad i 
gaspannor. l Danmark bestäms priset på el producerad i anläggningen i enlighet med en 
treledstariff. 

I Finland är ackumulatoralternativet ännu inte lönsamt, då skillnaderna mellan el 
producerad på natten och på dagen enligt den nuvarande elpristariffen är för små för att 
trygga lönsamheten hos en anläggning planerad för intermittent drift jämfört med 
alternativen baserade på elinköp och produktion av nödvändig mängd fjärrvärme i 
gaspannor. I små fjärrvärmenät däremot (30-40 GWh/a) är ackumulatoralternativet i 
den här storleksklassen det enda alternativet för en CHP-anläggnings del, eftersom en 
anläggning utan fjärrvärmeackumulator inte kan anslutas till ett så litet fjärrvärmenät på 
grund av att värmebehovet är så litet. I ett litet större fjärrvånnenät (65 GWh/a} är 
priset på el producerad med ackumulatoralternativet (FIM 179/MWh} i alla fall i samma 
storleksklass som priset på inköpt el. Det här innebär att ackumulatoralternativet under 
gynnsamma omständigheter skulle kunna vara lönsamt också i Finland, speciellt tack 
vare det flexibla driftsättet. 
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4.3 Känslighetsanalys 

Bilaga lO visar vilken inverkan fluktueringar i investeringspris, räntenivå, kalkyltid och 
naturgaspris har på priset av producerad el för basalternativets del i Finland. En 
20 % höjning av investeringsprisct, en höjning av räntenivån med tre procentenheter 
eller en höjning av naturgaspriset med FIM 5/MWh leder till en höjning av priset på el 
producerad i anläggningen med cirka FIM 15/MWh. En förkortning av kalkyltiden från 
15 år till 10 år innebär en höjning av priset på el producerad i anläggningen med cirka 
FIM 23/MWh. Priset på värme producerad i anläggningen har i denna känslighetsanalys 
hällits konstant (FIM 80/MWh). 

Bilaga 11 visar vilken inverkan fluktueringar i investeringspris, räntenivå, kalkyltid och 
elpris har på priset av värme producerad i anläggningen i Danmark. En 20 % ökning 
i investeringspriset höjer priset på värme producerad i anläggningen med cirka FIM 
1.4/MWh. En höjning av räntenivån med tre procentenheter höjer priset på värme med 
cirka FIM 17/MWh. En förkortning av kalkyltiden från 20 år till 15 år höjer värme
priset med ungefär FIM 11/MWh. I de här känslighetsanalyserna har priset på el hållits 
konstant (FIM 297/MWh). Ifall priset på el producerad i anläggningen stiger med FIM 
20/MWh (FIM 317/MWh), sjunker värmepriset med ungefär FIM 10/MWh. 

4.4 Jämförelse med andra anläggningar på marknaden 

Denna jämförelse begränsar sig enbart till CHP-gasturbinanläggningar i samma 
storleksklass, som redan byggts i Finland och Danmark. Anläggningens konkurrenskraft 
jämfört med CHP-anläggningar av annan typ, t.ex. gasmotoranläggningar, behandlas 
inte i detta sammanhang. 

Basalternativet för anläggningen är med avseende på det specifika priset (FIM 
3330/kWe) konkurrenskraftigt i jämförelse med ABE/Solar-anläggningarna som byggts 
i Finland. Anläggningarnas tekniska egenskaper uppvisar inga större skillnader. Fördelen 
med en Typhoon-gasturbin är möjlighet till änginsprutning både för reducering av 
NO" -emissioner och höjning av eleffekten med cirka 0,5 MW. Byggnadskostnaderna 
har dessutom kunnat sänkas genom att i mån av möjlighet minska byggnadens volym. 
Jämfört med ABB/Solar-anläggningarna erbjuder dessa anläggningar ytterligare fördelen 
med ett centraliserat automationssystem. 

Alternativet utrustat med fjärrvärmeackumulator är med avseende på det specifika priset 
(FIM 4370/kWe) konkurrenskraftigt jämfört med de billigaste CHP-gasturbinanlägg
ningar som byggts i Danmark. Också vad gäller de tekniska egenskaperna motsvarar 
den finländska anläggningen den danska. Det nyckelfärdiga alternativet för anläggningen 
är en konkurrensfördcl, eftersom den gör det möjligt för kunden att skaffa hela anlägg
ningen från en enda leverantör i stället för att själva behöva grunda ett resurskrävande 
anskaffningsprojekt som genomförs i form av delleveranser. 
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4.5 Tillgång till naturgas 

Ett villkor för anläggningens lönsamhet är att tillgången till naturgas till konkurrens
kraftigt pris är tryggad. Eftersom det existerande naturgasnätets kapacitet i Finland i 
synnerhet under toppkonsumtionsperioden om vintern i det närmaste är fullt utnyttjad, 
har man försökt begränsa antalet nya konsumenter, som ökar på toppkonsumtionen, 
genom att utöver den normala energiavgiften lägga relativt höga fasta avgifter till priset 
på naturgas. I synnerhet i de anläggningar, vars årliga utnyttjningstid för toppeffekt är 
rätt så kort, blir det totala priset på naturgas högt. En naturgasprisstruktur av den här 
typen behandlar anläggningar planerade för intermittent drift som toppeffektkonsu
menter, även om användningen av naturgas i dessa anläggningar är rätt så jämnt 
fördelad pä vinter, vår och höst. 

Ifall naturgasnätet i Finland i framtiden byggs ut och nya importkanaler som tryggar 
tillgängen till naturgas tas i bruk, torde det vara möjligt att underlätta byggandet av nya 
CHP-anläggningar genom att prisstrukturen för naturgas ändras sålunda, att anlägg
gar planerade för intermittent drift också skulle få naturgas till konkurrenskraftigt pris. 
Tillsvidare är tillgängen till naturgas ännu inget hinder för byggandet av små CHr
anläggningar i anslutning till det nuvarande naturgasnätet, ifall anläggningens övriga 
lönsamhetsförutsättningar kan tryggas. 

Användningen av naturgas speciellt i CHP-anläggningar stöds i betydande grad i 
Danmark. Priset på naturgas innefattar ingen fast avgift utan enbart energiavgiften, som 
är svagt graderad beroende pä kundens storlek. Tillgängen till naturgas till konkurrens
kraftigt pris för anläggningar av den här typen är tillsvidare tryggad i Danmark. Det nya 
programmet "energi 200QH innefattar till och med en skyldighet att bygga nya CHP
anläggningar i anslutning till de existerande fjärrvärmenäten. 

4.6 Produktionspris för el och vänne 

Förutsättningen för anläggningens konkurrenskraft är den nytta kunden får i form av 
lägre pris på produktion av el och värme i anläggningen jämfört med nuvarande 
tillförselsätt I Finland är motivet för anskaffning av anläggningen i allmänhet att det är 
billigare att själv producera el jämfört med alternativet att köpa el, i de fall där 
fjärrvånne helt och hållet produceras i gaspannor. Referenspriset på fjärrvärme för en 
kund i närheten av naturgasnätet motsvarar priset pä vänne producerad i en ny natur
gasdriven vånnecentraL 

Det prissättningssystem som tillämpas på naturgas i Finland, enligt vilket energipriset 
på naturgas är relativt lågt jämfört med totalpriset, leder till låga rörliga kostnader för 
energin både vad gäller el och värme. I praktiken lönar det sig därför alltid att driva 
gasturbinen när vånnelasten är tillräckligt stor. 

I Danmark beräknas försäljningsinkomsterna för anläggningens ägare för den el 
anläggningen producerat i enlighet med en treledstariff. Priset på naturgas omfattar 
ingen fast andel, vilket betyder att de rörliga kostnaderna för den producerade elen är 
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ungefär lika stora som försäljningspriset på el beräknat enligt den lägsta tariffen. Den 
här elpristariffen tvingar anläggningens ägare att köra sin anläggning med intermittent 
drift, varvid en fjärrvärmeackumulator är ett måste för anläggningens lönsamhet. 
Kriteriet för anskaffning av anläggningen är i allmänhet att priset på den producerade 
fjärrvännen är lägre jämfört med priset på värme producerad i gaspannor. Skillnaden i 
prissättningen av elgas och värmegas i Danmark stöder CHP-anläggningens lönsamhet. 
Lönsamhetsmarginalerna är dock små. Anläggningsägaren har inte som mål att göra 
vinst, utan att spara kostnader i produktionen av fjärrvärme. 

Under det här utvecklingsprojektets lopp har nya avgifts- och understödsregler inom 
Danmarks energisektor blivit aktuella. Dessa regler, som delvis är förorsakade av den 
pågående C02-debatten och delvis av andra energipolitiska faktorer, har inte beaktats 
i de lönsamhetskalkyler som gjorts i samband med denna rapport. Sammanfattningsvis 
kan dock konstateras, att de nya C02-reglema förbättrar naturgasdrivna CHP-anlägg
ningars konkurrenskraft och att lönsamheten i själva verket är bättre än vad ovan 
nämnda lönsamhetsanalyser utvisar. 

5. Drift och underhåll 

Driftåtgärderna för anläggningen, som är planerad för obemannad drift, begränsar till 
vanligen dagliga, regelbundna inspektionsbesök på anläggningen. Eventuella larm från 
fjärrövervakningen kan eventuellt förorsaka några extra besök månatligen. Då det gäller 
rutinmässiga åtgärder som hänför sig till anläggningens normala drift sköter den egna 
personalen dessa vid sidan av sin egen befattning. Utbildning av personalen sker 
vanligen under drifttagning och provdrift av anläggningen. Leveransen av huvud
komponenterna innefattar arrangemang av nödvändig utbildning. 

Personalen till ägaren av anläggningen sköter i allmänhet också regelrätt service i 
enlighet med serviceinstruktionema. Exempel på dessa serviceåtgärder är tvätt av 
kompressordelens skovlar i gasturbinen. 

De mest krävande serviceuppgifterna som ingår serviceprogrammet för gasturbinen 
förutsätter en sådan sakkännedom av gasturbintypen i fråga som det knappast lönar sig 
för anläggningens ägare att skaffa och underhålla. I det här fallet gäller det alltså för 
den egna personalen att sköta om att dessa arbeten utförs av experter och att övervaka 
arbetet efter bästa förmåga. 

Den cirka två veckor långa årsöversynen av anläggningen förläggs vanligen till 
sommaren. Under uppvärmningsperioden krävs normalt inga längre inspektioner av 
gasturbinen än sådana som kräver högst två dagars driftstopp. 

Anläggningens ägare kan också ingå ett serviceavtal med gasturbinleverantören. Då 
överflyttas skade- och tillgänglighetsrisken för anläggningens viktigaste utrustning från 
ägaren till leverantörens serviceorganisation, vilket givetvis beaktas vid prissättningen 
av serviceavtalet. 
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Anläggningens ägare kan överflytta en betydande del av serviceåtgärderna på anlägg
ningen till utomstående organisationer. För att kunna minimera servicekostnaderna 
förutsätts dock att konkurrenssituationen upprätthålls vid beställning av de ifrågavarande 
servicearbetena samt att egen övervakning utförs i tillräckligt hög grad. Att enbart stöda 
sig på apparatleverantören i en problemsituation kan höja servicekostnaderna betydligt. 

6. Miljökonsekvenser 

6.1 Rökgasutsläpp 

Avgaserna frän en naturgasdriven gasturbinanläggning innehåller närmast koldioxid 
(CO:z) och vatten (H20). Naturgasen innehåller i praktiken inget svavel alls, varför inte 
heller svaveldioxid i någon större grad uppstår under förbränningen i denna anläggning. 
Den enda betydande miljöbelastningen anläggningen ger upphov till är kväveoxider 
(NOJ som ingår i avgaserna och som uppstår i gasturbinens brännkammare i höga 
temperaturer. Endast då turbinen drivs med mycket små dellaster innehäller avgaserna 
frän gasturbinen andra skadliga gaser som os (CO) och obrännbara kolväteföreningar 
(CxHr), men dessa förekommer bara under en kort tid i samband med start och avställ
ning av gasturbinen. Vid drift med den sedvanliga delbelastningen (70-100 %) är os
och kolväteemissionerna ytterst små. 

CHP-anläggningen erbjuder tillsvidare det enda effektiva medlet för reducering av 
koldioxidemissioner. Med den här anläggningstypen kan dessa emissioner reduceras upp 
till 50 %, eftersom cirka 80-90 % av den energi bränslet innehåller kan tillvaratas i 
form av el och värme. Förbränning av naturgas ger dessutom upphov till en mindre 
mängd koldioxid än förbränning av andra fossila bränslen. 

Då anläggningen drivs med en 4 MWe gasturbin är NOx-emissionema i allmänhet cirka 
200 mg/MJ, vilket överensstämmer med de norrner som nuförtiden gäller nya anlägg
ningar i Danmark. I Finland finns det tillsvidare inga emissionsnormer för så här små 
gasturbinanläggningar. De nyaste ABB/Solar-anläggningar är visserligen utrustade med 
ett vatteninsprutningssystern som reducerar NO x -emissionerna till under 100 mg!MJ. En 
förutsättning för beviljandet av ett ekonomiskt betydande, offentligt räntestöd för 
anläggningsinvesteringen har varit att anläggningen är utrustad med detta system. 

Utveckling av förbränningstekniska metoder för NOx -reduktion för små gasturbiner 
(Ruston, Solar) är för tillf<illet på gång. Avsikten är för den här anläggningens del att 
kunna ta Dry Low NOx-brännkamrar i bruk så snart som möjligt. NOx-emissionerna 
kan under övergängsskedet reduceras med hjälp av antingen vatten- eller ånginsprut
ningssystem, som minskar NOx-emissionsnivän till under 100 mg!MJ. 

6.2 Buller 

Augläggningens gastutbin är utrustad med en ljudisolerad kåpa. Bullernivån på en 
meters avstånd från den här kåpan är högst 85 dB(A). I samband med gasturbinens 
sugluftsfilter och avgaspannan finns det ljuddämpare. Själva anläggningsbyggnaden 
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dämpar också bullernivån på yttre sidan, fastän inget särskilt ljudisoleringskrav specifi
cerats för anläggningen. De här åtgärderna bidrar till att bullernivån vid anläggnings
områdets gräns sjunker till en nivå under 45 dB(A), vilket motsvarar det krav som 
gäller i bostadsområden under dagtid i Danmark. Samma 45 dB( A) gräns har tillämpats 
pä de ABB/Solar-anläggningar som byggts i Finland. 

Om natten gäller bullergränsen 35 dB(A) i bostadsområden i Danmark. Normalt drivs 
en anläggning försedd med fjärrvärmeackumulator dock inte med gasturbin om natten. 
Det föreligger i Danmark därför inget hinder för att placera anläggningen i närheten av 
ett bostadsområde. 

6.3 Övrig miljöpåverkan 

Anläggningens utseende är nuförtiden av stor betydelse, om anläggningen placeras i 
närheten av redan existerande byggnader eller bostadsområden. Genom att placera 
anläggningsbyggnaden, skorstenen och den eventuella fjärrvärmeackumulatorn så bra 
som möjligt i förhållande till varandra och genom att använda olika beklädnadsmaterial 
och färgsättning försöker man att i så hög grad som möjligt passa in dem i det omgi
vande landskapet. Men ett industriområde där det också annars finns stora byggnader 
passar naturligtvis allra bäst som förläggningsplats. 

Några andra miljöverkningar ger anläggningen inte upphov till. Den här typens anlägg
ning har vanligtvis inte förorsakat t.ex. luktolägenheter eller belastning av vattendragen. 
Drift av anläggningen förutsätter heller ingen ständig trafik till eller från anläggningen. 
Det dagliga inspektionsbesöket är i allmänhet det enda synliga tecknet på verksamhet. 

7. Den nordiska marknaden för små CHP-gasturbinanläggningar 

Den mest utvecklade marknaden för små CHP-gasturbinanläggningar finns i Danmark, 
där naturgasnätet täcker nästan hela landet. Dessutom stöds byggandet av dylika 
anläggningar i Danmark på olika sätt, bl.a. genom att tillräckligt höga priser på el och 
värme garanteras för att trygga lönsamheten för anläggningsägarna. I Danmark finns det 
också mycket sådana fjärrvärmenät, där små CHP-anläggningar kan ersätta existerande 
värmecentraler. Tillsvidare har ungefär 10 små CHP-gasturbinanläggningar byggts i 
Danmark. 

I Finland är naturgasnätet begränsat till landets sydligaste del. Sammanlagt nio små 
gasturbiner har byggts i Finland, som är utplacerade i sju olika CHP-anläggningar. 
Inom det existerande naturgasnätet finns det ännu många små fjärrvännerrät som inte är 
utrustade med en CHP-anläggning. 

I Sverige är användningen av naturgas fortfarande obetydlig. Naturgas från Danmark är 
tillgänglig inom ett rätt så snävt område på Sveriges västkust. Naturgasens rätt höga 
prisnivå har för sin del bromsat upp byggandet av små CHP-gasturbinanläggningar. Om 
distributionsnätet för naturgas avsevärt byggs ut i Sverige i framtiden, kan det sätta fart 
på byggandet av nya CHP-anläggningar speciellt som följd av de strikta miljökraven. 
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Norge producerar rikligt med naturgas, men har ännu inte självt byggt en enda liten 
CHP-gasturbinanläggning. De betydande vattenkraftsresursema, som förser Norge med 
det mesta av den elenergi som behövs, samt den egna oljeproduktionen, har tillsvidare 
tryggat Norges energiförsörjning också utan användning och distribution av naturgas. I 
framtiden kan det bli aktuellt också för Norge att använda egen naturgas i små CHr
anläggningar. 

I de nordiska länderna finns det enligt uppskattning för tillfållet en marknadspotential 
för anläggningar av den här typen enligt följande (cirka 30-80 GWh fjärrvärmenät): 

Danmark 25-30 st. 
Finland 10-20 st. 
Sverige 2- 5 st. 
Norge - st. 

Totalt 37-55 st. 

8. Resultaten av utvecklingsarbetet 

Som resultat av projektet har en konkurrenskraftig CHP-anläggning med gasturbin i 
storleksklassen 4 MWe utvecklats. Det fördelaktiga basalternativet för anläggningen 
lämpar sig speciellt för finländska förhållanden. Basalternativet kan gradvis byggas ut 
till att omfatta det alternativ som inkluderar en topp/reservpanna och ytterligare en 
fjärrvärmeackumulator, som speciellt lämpar sig för förhållandena i Danmark. 

Gasturbinanläggningen är planerad i enlighet med kundemas minimikrav för att 
investeringspriset skall bli så lågt som möjligt. Kunden har möjlighet att bygga ut 
anläggningskonceptet med optioner som motsvarar deras egna individuella behov. De 
eventuella optionerna höjer inte investeringspriset för baskopplingen, eftersom de 
nödvändiga tilläggsutrymmena fås genom att utvidga byggnaden eller placera systemen 
som ingår i optionema utanför byggnaden. Det relativt låga priset har uppnåtts genom 
den ytterst kompakta konstruktionen av anläggningen och genom dc fördelar seriepro
duktion erbjuder (t.ex. lägre konstruktionskostnader per anläggningsenhet). 

Basalternativet lämpar sig närmast för fjärrvärmenät med en värmeförbrukning på 50-
80 GWh/a. Priset på el genererad i anläggningen är cirka FIM 20-40/MWh billigare än 
ett litet energiverks medelinköpspris för el (FIM 180-200/MWh) i Finland för tillfället. 

Anläggningsalternativet utrustat med en fjärrvärmeackumulator är konkurrenskraftigt i 
Danmark inom fjärrvärmenät med en värmeförbrukning på 30-65 GWh/a. I Finland är 
det här alternativet tillsvidare inte konkurrenskraftigt inom små fjärrvärmenät (30-
50 GWh/a) jämfört med elinköpsaltemativet, eftersom inköpspriserna för dagel och 
nattel varierar endast obetydligt. Det innebär att en anläggning planerad för intermittent 
drift har dålig lönsamhet på grund av att utnyttjningstiden för toppeffekt blir relativt 
kort (2000-3000 h/a). 
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Den nya produkten utvecklad för den nordiska CHP-marknaden är fast sammansatt av 
både nyckelfärdig leverans av anläggningen och möjligast ändamålsenliga metoder för 
drift, service och underhåll av en CHP-anläggning i den här storleksklassen. 

Tack vare IVOs tekniska konstruktionssystem går det snabbt att konstruera olika 
optionslösningar kring basalternativet. Konstruktionssystemet består av experter inom 
de olika tekniska disciplinerna {el-, automations-, byggnads-, layout- och processtek
nik) och av CAD-konstruktionsmetoder. 

9. Lista över referenser 

/1/ Naturgasdrevne Gasturbinanheg i Danmark, 
Beskrivetser og Driftserfaringer 
Hemming Petersen l I Kruger AS 
Jan de Wit l DGC 
Hörsholm september 1991 
ISBN nr 87-7795-004-6 

/2/ Diskussioner med representanterna för CHP-gasturbinanläggningarna i 
Hirtshals, Säby, Vrå, Ringköbing och Skjem förda under en resa i mars 
1992 i anslutning till projektet. 

/3/ Information tillhandahållen av tillverkaren av Ruston Typhoon-gasturbi
nen. 
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BILAGA l l (l) 

CHP-GASTURBINANLÄGGNINGAR I DANMARK /l/ 

ANLÄGGNING EL- VÄRME- GASTURBINTYP DRIFT- ANM. 
EFFEKT EFFEKT TAGNING 

(MW) (MW) 

Ve j en 0,6 5,2 * l Kawasaki KA 12300 1986 FV 

G i ve 0,8 7,5 *l Solar Saturn 1986 FV 

Brädstrup 0,8 10,0 * l Solar saturn 1987 FV 

Frederikshavn 17,0 29,0 ABB GT 35-C 1987 FV 

Säby 4,1 20,0 *l Dresser Rand Power 1988 FV 
DC 990 

Ringkäbi ng 6,0 16,9 * l Ruston Tornado 1989 FV 

Hirtshals 9,0 17,0 Solar Mars 1989 FV 

Vrå 3,7 8,2 All i son 501 KB5 1989 FV 

Nybro 4' o 12,0 * l Solar Centaur 1990 IND. 

Skjern 8,7 11,7 Ruston Tornado 1990 FV 

*) = efterförbränning av naturgas i avgaspannan 
FV = fjärrvärme 
INO. = industriprocess 



BILAGA 2 l (l) 

ABB/SOLAR CHP-GASTURBINANLÄGGNINGAR I FINLAND 
(Solar Centaur H) 

ANLÄGGNING EL- VÄRME- LEVERANSSÄTT DRIFT-
EFFEKT EFFEKT TAGNING 

(MW) (MW) 

Imatra 2x4, 2 2x8,5 Nyckelfärdig lev. 1988 

Nastola 4,2 8,5 Nyckelfärdig lev. 1988 

Kervo l 4,2 8,5 Nyckelfärdig lev. 1989 

Lahtis l 4' 2 8,5 Huvudkomp. 1990 

Bor gå 2x4,2 17,0 Nyckelfärdig lev. 1991 

Kervo 2 4,2 13,5 *) Huvudkomp. 1991 

Lahtis 2 4' 2 8,5 Huvudkomp. 1991 

*) 
FV 
ÅNGA 
IND. 

= efterförbränning av naturgas i avgaspannan 
= fjärrvärme 
= ångpanna 
= industriprocess 

ANM. 

FV 

FV 

FV 

ÅNGA/FV 

FV 

IND./FV 

IND./FV 



' l ' 
01 02 03 04 05 06~07 08 09 10 11-13 14 15 16 17 18 ~ 

A A :5 
b 

l l 
6 6 > 

~""~~, 6 (~ 
' ~ ~ 

o o 

.. ~. ~ 1,.~ FJÄRRVÄRMEVATTEN 

,, : l::i· E KAUKOLÄMPÖVES! E 

r 
F F 

j G NATURGAS G
MAAKAASU 

OLJA 

H ÖLJY l/\ 
iiiit ;~~.: p: /l r H 

~J - l ~ 8.5 MW ~~ J 
~ l l AVGASPANNA w D r----------. PAKOKAASUKATTILA w "' 

K ~ K ~ 
G ~ 

f4$[1 ~ 4>- • 
_,....., _, - . '""~"'"''" ;; 

L 1.--- 4 MW ----- I!YQ INTERNATIONAllTD PELSINKI. FI~<LAND All 5.10.92 L 3 
GASTURBIN "'" .. """' .. '' >-
KAASUTURPIINI MINI CHP - GASTURBINANLAGGNING : 

' PRINCIPOIAGRAM, ALTERNATIV l tBASALTERNAT!Vl § 
M MINI CHP KAASUTURP!lNILAITOS ,_...,.,. l'''"• M > 

PERIAATEKYTKENTÄ, VAIHTOEHTO 1 WERUSVAIHTOEHTOl 'f0~ l""'''' g 
~
±:b:rJ <>-• ..... ~ .. ~,,.. Is;,. ..... (,., ... ..,. ,.,_ , ... ~ 
-'" HP - - / R -

N N ..=:' 
CHANGE .. ...,., '"'"" 1.,..,,.,,., ~ 

i MUUTOS 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ~ 

\\L _____ ---~- _L ZG!:[I07,§1 CHP!.OGN ,._ 



l ' j j [ j 01 02 l o3 o~ l os l 06 fi:Jo7 l os o9 l 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 a; 

iliiir 
~J 

L 

NATURGAS 
MAAKAASU 

OLJA 
ÖLJY 

NATURGAS 
MAAKAASU 

OLJA 
ÖLJY 

LUFT 
l l MA 

Il 

> 
TOPP/RESERVPANNA 
PRIIMAUS/ VARAKATT ILA 

~ 
l L---------

GJ---1 

< MW 

GASTURBIN 
KAASUTURPl!Nl 

------

l/\ 
8.5 MW 

AVGASPANNA 
PAKOKAASUKATT!LA 

FJÄRRVÄRMEVATTEN 
KAUKOLÄMPÖVES! 

livo l lTD HFISifiKI Fil 

~ .. 
~MINI CHP - GASTURBINANLAGGI 

PRINCIPO!AGRAM, ALTERNATIV Z 
MINI CHP KAASUTURPIINILAITOS 
PER!AATEKYTkENTÄ, VA!HTOEHTO 2 

ITHP 
~ r r;;;, 

l o 

- -

r w 
:::;= 
~D 
c o 
WD 

w 
N 
;: 

-<3@
I"Äu"~i0.92 

'iTJp 
_, 

" •• 
l R ... , .. , .. " 

~ 
~ 
i5 

~ 

~ 
1 
" , 
~ 

f-

i5 

~ 
> 
2 
< 
" " < 

" 2 • " o 
~ 



l 

r 

J"llll~===·~~===r==~·~~===c==~·,~=r==~·~'==J[==~·s~:J==J•~•==l•I':I·I'~'I'==r===•~sc=JC==~·,~=r===,~·===c==J'[' ==JB·I·I·'J'[z==c=~,,~=r==='~'===c==2's~~==~"===r==Jn~~==~,.~~~' 

E 

L 

NATURGAS 
MAAKAASU 

OLJA 
ÖLJY 

NATURGAS 
MAAKAASU 

OLJA 
ÖLJY 

Jl 

> 
TOPP/RESERVPANNA 
PR!JMAUS/ VARAKATT Il A 

LUFT ~ IL MA 

-----1 l 

l 

G l------1 

L-------- ' "' 

L--------

GASTURBIN 
KAASUTURP!INI 

l!\ 

FJÄRRVÄRMEVATTEN 
KAUKOLÄMPÖVES! 

8.5 MW 

AVGASPANNA 
PAKOKAASUKATT!LA 

i !VO l lTD HElSINK l, FlrJLAID 

6 
' 

r ro 
:::p 
~D mo 
WD 

w 

~ 
• 

-<3-® 
,0_92 

'" 

b 

~ 
g 
~ 

.! 
• ~ 

' 



1111," 01joJj"josjoa '""-~ 

$!:=<;:;! 

l 11-111.1 .. '' 

' "!""l' ''l ' -1 ,l 

[HAI!Gf 
HUUTOS 

L 

J 

NATURGAS 
MAAKAASU 

OLJA 
ÖLJY 

NATURGAS 
MAAKAASU 

OLJA 
ÖLJY 

LUFT 
l LMA 

l l 

> 
TOPP/RESERVPANNA 
PRI!MAUS/VAAAKATTILA 

k___~ 
G l---i 

L-------- < MW 

GASTURB!N 
KAASUTURPl!Nl 

l 
[1 =c:='~'=::r==""=::r=::r•sc==::r,Ia =:r==•rr,=::r=::r•!• =:;-l

1i 

-c:_ 
35 °C 

__r:::l l:N: 
FJÄRRVÄRMEVATTEN 
kAUKOLÄMPÖVES! 

FJÄRRVÄRMEACKUMULATOR 
KAUKOLÄMPÖAKKU 

~ 

lA 
8.5 MW 

AVGASPANNA 
PAKOKAASUKATT!LA 

1!1"0 LLTD ""'~·· . '' MINI CHP - GASTURBINANLAGGNING 

~. 

PR!NC!POIAGRAM, ALTERNATIV 4 
MINI CHP KAASUTURP!INILAITOS 
PERIAATEKYTKENTÄ, VAIHTOEHTO 4 

ffiHP '""' ,.....,,,... __ f'" f!'•' 

l o 

r-

c~ 
-r -, 
mc 
w" 

w 

" • 

--c:3~ 
l"i.1T ~w n 

F 
l'fO~ r 

~--.,."" 

l R· 

~ 
5 

~ 
~ 
~ 

~ 
" • 
~ 

" 

5 

§ 
> 
z 

~ 
~ 
2 

~ 

" 



FJÄRRVÄRMEVATTNETs TYPISKA TEMPERATURER 
I FJÄRRVÄRMENÄTEN I FINLAND 
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-Utgående 
vatten 

fjärrvärmenät 

Returvatten 

Utomhustemperatur 

-20 -30 °C 
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performance 

Nominal Base Load Performance 

lnlet duct loss l kPo 

Exhaust duct loss 2kPo 

3.9MW ISO rated 
5000 ,---,--,--,.--,--,--, 

Ambient temperoture cc 

Altitude sea level 

Relative humidity 60% 

Geerbox efficiency 99.0% 

Gas and liquid fuels 

4.55MW 150 rated 
5500 ,-----,--,---,-,----,---, 

Ambient temperature "C 

Unfired heat recovery steam generation 
Exhaust gas mass How 17 kg/ s 

Mean specHic heat .26 kcol/kg/0
( 

Gas temp leoving boiler 120°( 

Assume feed wcter temp l 00°( 

3.9MW ISO rated 
11000 

1"- SatuJted 
200"c 

~10000 f-l;Joc 

300[C 

350"( 

f-400"C 

! 
j9ooo 

8000 
10 20 

Steom Pressure (Bar A} 

12000 

9000 
30 

Exhousl gas mass flow 17.7 kg/ s 

Mean specific heat .26 kcal/kg/oC 
Gas temp leoving boiler 120°( 

Assume feed woter temp l oooc 

4 55MW ISO rated . 
..... 

......... Sotu.ltod-
~ 
250"C 

c--;;;" c 
~~ 

3;r"C 

40b"c 
~ 

10 20 30 
Steam Pressure (Bar A) 

)) 
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BILAGA 8 l (2) 

KOSTNADSUPPSKATTNING AV BASALTERNATIVET, OMS 0 % 

- Gasturbin(Typhoon)+generatorpaket FIM 9,3 milj. 
- omfattar utvidgad automation 

- Avgaspanna(8,5 MW) FIM 1,5 milj. 

- Hjälpsystem FIM 0,7 milj. 
- 50 m3 tank för tunn eldningsolja 

med pumpenhet 
- system för kylning av smörjolja 

- skivvärmeväxlare(olja-vatten/ 
glykol) 

- kylmedelkylare{vatten/glykol) 
- pump+rörledning(vattenjglykol) 

- tryckluftskompressor+tankenhet 
- fjärrvärmepump+motor(ca 100 kW) 
- fjärrvärmerörledning+ventiler 
- rörledning för naturgas 
- rörledning för tunn eldningsolja 
- drifttagning 

- Elsystem FIM 1,4 milj. 

- Byggnadskostnader FIM 1,0 milj. 

- Rökgaskanaler+skorsten(35 m) FIM 0,4 milj. 

Total t FIM 14,3 milj. 



BILAGA 8 2 (2) 

KOSTNADSUPPSKATTNING AV ANLÄGGNINGSALTERNATIVET 
FÖRSETT MED FJÄRRVÄRMEACKUMULATOR, OMS O % 

- Gasturbin(Typhoon)+generatorpaket FIM 
- omfattar utvidgad automation 

- Avgaspanna(8,5 MW) FIM 

- Topp/reservpanna(B MW) FIM 

- Fjärrvärmeackumulator(3000 m3) FIM 

- Hjälpsystem FIM 
- system för kylning av smörjolja 

- skivvärmeväxlare(olja-fjärrvärme) 
- tryckluftskompressor+tankenhet 
- fjärrvärmepump+motor{ca 100 kW) 
- cirkulationspump+motor(ca 30 kW) 
- fjärrvärmerörledning+ventiler 
- rörledning för naturgas 
- drifttagning 

- Elsystem FIM 

- Byggnadskostnader FIM 

- Rökgaskanaler+skorsten(35 m) FIM 

Totalt FIM 

9,5 milj. 

1,5 milj. 

1,2 milj. 

2,1 milj. 

0,9 milj. 

1,5 milj. 

1,5 milj. 

0,6 milj. 

18,8 milj. 
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LÖNSAMHETSANALYS FÖR ANLÄGGNINGEN 

Basalternativ Ackumulatoralternativ 
Finland Finland Danmark 

E1effekt MW 
värmeeffekt MW 
Bränsleeffekt MW 
El verkningsgrad 
Total verkningsgrad 
Eleffekt/värmeeffekt 
Anläggningens medel
verkningsgrad 
Förhållandet mellan bränsle
förbrukning och elproduktion 
Förhållandet mellan bränsle
förbrukning och värmeproduktion 

Investering 
Specifik investering 
Ränta 
Räkningsperiod 
Annuitet 
Kapitalkostnader 
Övriga fasta kostnader 
Abonnentkostnader 
för el 
Fasta kostnader, tot. 

Rörliga drift- och ser
vicekostnader( ink!. 
personkostnader) 
Totalt pris på elgas 
Energipris på elgas 
Totalt pris på värmegas 
Energipris på värmegas 
Rörliga elproduktions
kostnader 
Rörliga värme
produktionskostnader 

FIM milj. 
FIM/kWe 

% 
a 

FIM milj ./a 
FIM milj.ja 
FIM milj .ja 

FIM milj./a 

FIM/MWhe 

FIM/MWh 
FIM/MWh 
FIM/MWh 
FIM/MWh 
FIM/MWhe 

FIM/MWh 

Produktionspris på FIM/MWh 
eljvärme, då fjärrvärme-
nätets storlek är, GWh/a 

30 
40 
50 
65 

4. 3 
8,5 

14,1 
0,30 
0,90 
0,51 
0,80 

1,19 

1,05 

14,3 
3330 

7 
15 
0,1098 
1,57 
0.06 
0,15 

1,78 

20 

60 
37,5 
60 
37,5 
64,6 

39,4 

167/80 
145/80 

4 • 3 
8,5 
14,1 

0,30 
0,90 
o, 51 
0,80 

1,19 

1,05 

17,6 
4090 

7 
15 
0,1098 
1,93 
0,07 
0,15 

2,15 

20 

60 
37,5 
60 
37,5 
64,6 

39,4 

311/80 
259/80 
231/80 
179/80 

4 • 3 
8,5 

14,1 
0,30 
0,90 
0,51 
0,80 

1,19 

1,05 

17,6 
4090 

7 
20 
0,0944 
1,66 
0,07 
o 

1,73 

20 

75 
75 

198 
198 
109,3 

207,9 

297/216 
297/195 
297/184 
297/184 



KÄNSLIGHETSANALYS FÖR BASALTERNATIVET 
(FJÄRRVÄRMENÄTETs STORLEK 65 GWhfa) 

Produktionspris på el, då referenspriset 
på värme är BO FIM/MWh 

BILAGA 10 l (l) 

190 FIM/MWh 

180 

170 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

4 

lO 

50 

l 
12,8 

55 

l 
14,3 

7 

15 

60 

l 
15,7 

65 

naturgaspris 

investeringspris 
räntenivå 

kalkylperiod 

Investeringspris 
l > 

17,2 FIM milj. 

Räntenivå 

lO % 

Kalkylperiod 

20 a 

Naturgaspris 

70 FIM/MWh 
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200 

190 

180 

170 

160 

BILAGA 11 l (l) 

KÄNSLIGHETSANALYS FÖR ANLÄGGNINGSALTERNATIVET FÖRSETT 
MED FJÄRRVÄRMEACKUMULATOR 
(DANMARK, FJÄRRVÄRMENÄTETs STORLEK ÄR 50 GWh/a) 

Prokuktionspris på värme, då medelreferenspriset 
på el är 297 FIM/MWh(DKK l= FIN 0,72) 

FIM/MWh 
räntenivå 

kalkylperiod 
referenspris på el investeringspris 

- referenspris på el 

--( 
l l l 

Investeringspris 
l > 

15,8 17,6 19,4 21,1 FIM milj. 

Räntenivå 

4 7 lO % 

Kalkylperiod 

15 20 a 

Referenspris på el 

277 297 317 FIM/MWh 
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