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2 Statkraft  
presentasjon

Grunnlastproduksjon
Spillvarme fra avfall 80 MW
Biobrensel 9 MW
Biogass 1 MW
Spillvarme fra industri 1 MW   
Varmepumpe 1 MW
Sum 92 MW

Topplastproduksjon og effektreserve
Elektrokjeler 65 MW
Bioolje 10 MW
Oljekjeler 50 MW
Naturgass (LNG) 30 MW
Propan-/butangass (LPG) 75 MW
Sum                         230 MW

Fjernvarmebyen Trondheim



Fjernvarme produksjon i Trondheim 
1983-2016

 
 GWh

Spillvarme 
fra avfall



Mottak av restavfall til Heimdal varmesentral 
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Heimdal varmesentral – linje 1 & 2 fra 1985
Diverse forbedringsprosjekter er utført:

1985: 2x5 tonn/t og 2x13 MW
2017: 2x6 tonn/t og 2x16,5 MW
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850oC

Heimdal varmesentral, linje 3 fra 2007
Diverse forbedringsprosjekter er utført:

2007: 15 tonn/t og 40 MW
2017: 17 tonn/t og 46,5 MW



Nytt prosjekt: Ny teknologi for røykgassrensning
- Reduserte driftskostnader og økt energiproduksjon     

Bakgrunn

▶ Statkraft har gode relasjoner med leverandør, Hitachi Zosen Inova AG, fra 1985. 
Anleggene i Trondheim har flere ganger vært brukt til uttesting av nye produkter:
- Vannkjølte rister (1995), el.filter og karboninndysing i vasketårn (2005), ammoniakkinndysing med 

vann (2007), nytt prosessdesign av sekundærkammer (2010), m.fl.

Historikk
- August 2015:Hitachi oversendte forespørsel om interesse for deltagelse i utprøving av en 

prototyp i et nytt utviklingsprosjekt.
- November 2015: Statkraft besluttet å delta.
- Juni 2016: Kontraktinngåelse av nytt utviklingsprosjekt.
- Juli/august 2017: Montering av nytt utstyr og planlagt idriftsettelse 6.sept 2017.

▶ Målsetting med prosjekt:   
- Målsetting er å installere en prototyp ved linje 3 av en mer effektiv røykgassrensing som vil gi 

reduserte driftskostnader og økt energiproduksjon.



Prosjektbeskrivelse: Semitørr til tørr røykgassrensing 
kombinert med økt energiproduksjon

▶ Prosjektbeskrivelse:
- Dagens løsning bruker vanninndysing for å redusere røykgasstemperatur fra 

ca 200 °C etter kjel til ca 155 °C i reaktor. Risiko for beleggdannelse pga 
vanninndysing i reaktor gir begrenset nedre prosesstemperatur på ca 150 °C .
- Planlagt ny prosesstempetartur <140 °C med bruk av varmegjenvinner 

(economiser) for reduksjon av røykgasstemperatur i stedet for vanninndysing. 
Dette er tørr rensing uten risiko for beleggdannelse.

Forbedringer for linje 3:
- Økt energiproduksjon med 1,5 MW som er beregnet til årlig ca 6 GWh økt 

energiutnyttelse. Kjelvirkningsgrad øker fra 87 til 90 %. 
- Forventet redusert  kalkforbruk med 20 % og tilhørende redusert mengde 

filterstøv med ca 25 %
- Redusert årlig vannforbruk med ca 10.000 m3
- Reduserte vedlikeholdskostnader med drift av reaktor og økt 

driftstilgjengelighet



Økonomiske forhold
- Investeringer og reduserte driftskostnader

▶ Investeringer:
- Leverandør Hitachi bidrar med eget tilskudd til utviklingsprosjektet.
- Kontrakt med Hitachi for totalentreprise er ca 30 MNOK
- Enova gav 8,7 MNOK i økonomisk støtte fra programmet: «Introduksjon av ny 

teknologi».
Reduserte driftskostnader:
- Økt energiproduksjon med 1,5 MW som er beregnet til årlig ca 6 GWh økt 

energiutnyttelse
- Redusert  kalkforbruk og redusert mengde filterstøv utgjør årlig ca 1,0 MNOK. 

Totale reduserte driftskostnader er forventet til ca 1,5 MNOK.
- Verdien av økt utnyttet 6,0 GWh pr år avhenger av alternativ 

produksjonskostnad, f.eks vil en alt.pris på 35 øre/kWh tilsvare 2,1 MNOK 
reduserte produksjonskostnader. 



Water
 Ca(OH)2 / Activated Carbon Recirculation

Fabric Filter
RCFB-Reactor

Tidligere system: Semitørr røykgassrensing 



Ny tørr røykgassrensing for Trondheim linje 3
Produktnavn: “Coolsorp”
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Endring fra semitørr til tørr røykgassrensing omfatter 
hovedsaklig at det installeres en ny lavtemperatur 
varmegjenvinner (economiser) som regulerer ønsket 
prosesstemperatur istedet for tidligere vanninndysing.

Scrubber



Coolsorp for Trondheim line 3
-Flow sheet of the planned new economiser

• Net new energy production: 1,5 MW
• Increased total production from 45 to 46,5 MW



Lay out for ny economiser
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Lay out for ny economiser (parallelt til eksisterende system)
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Plassering av ny 
eco linje 3

Bildet, 29.8.2017, viser 
plassering av ny eco 
mellom bygg for linje 
1&2 og bygg for linje 

3. 
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Teknologisk risiko
▶ Ny røykgassrensning bygges parallelt med eksisterende rensing for å 

opprettholde mulig drift på eldre system ved eventuelle driftsforstyrrelser. Det 
ble gjennomført en omfattende vurdering av teknisk risiko i perioden mars-mai 
2016. Vurderingen omfattet følgende forhold:
- Lavtemperatur korrosjon på ny eco (vanntemp på 100 °C og røykgasstemp 

på < 140 °C)  
- Beleggdannelse på rør i eco 
- Støvrensing i eco 
- Behandling av prosessvann fra vasketårn (tidligere brukt til kjøling i reaktor) 
- Endring av trykktap i systemet (røykgass side) 
- Optimale prosessforhold 
- Bruk av tidligere røykgassrensing som reservesystem

▶ Det er forhandlet fram tekniske garantier fra leverandør på utslippsverdier, økt 
energiproduksjon, kalkforbruk (prosessgaranti) og driftstilgjengelihet. 
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Eksempel på vurdering av risikoforhold:
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Stoichiometry ratio
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Resultater fra pilotforsøk (Hitachi) 
viser at effektiviteten i et kalkbasert 
rensesystem er sterkt 
temperaturavhengig.

Coolsorp test plant at Hinwil (CH), 1000 m3/h
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