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Abstract 

District heating covers around 80 % of the heating demand in apartment 

buildings and 10 % in single-family homes in Sweden. In the year 2010 the total 

input of energy to the Swedish district heating grids was about 70 TWh, which 

corresponds to 11 % of the total energy input to the whole energy system in the 

country. Through the combined production of heat and power the CHP-plants 

often reaches an efficiency of 90 % from energy in the fuel to produced heat and 

power. In order to keep the efficiency high it is important for the owners of the 

plant to have good knowledge about the plants performance at different 

operation points. Strängnäs Energi AB initiated this diploma work together with 

FVB Sverige ab in order to come up with a program for short term planning of 

the production of heat and power at the company´s CHP-plant. 

The work consists of three main parts. The first part is an introduction to district 

heating and optimization of such systems and it also handles a short explanation 

of the district heating system in Strängnäs. 

The second part covers the performance tests that have been done at Strängnäs 

Energi AB´s CHP-plant. The performance tests were carried out in order to 

investigate how the plant is operating. The results from the tests show that the 

efficiency of the plant is very poor. This has its explanation in the losses in forms 

of combustible content in the bottom ash, which in some cases reaches over 4 %. 

The problems with the combustion have been known for a while at Strängnäs 

Energi AB, but they did not have any calculated value of the efficiency. The 

company is working hard in order to come up with good solutions for the 

combustion and therefore this is not included in the diploma work. Instead the 

third part of the diploma work is focused on developing of a model for short 

term production planning. The model was made in MS Excel and it consists of a 

number of power and mass balances over one day. The key to the calculations in 

the model is the calculation of the alfa-value. The alfa-value together with the 

power in the hot water condenser gives an iterative calculation. The hot water 

accumulator is then either charged or discharged depending on current electrical 

price, demand of district heating and the level in the accumulator. The results 

from the simulations done with the model shows that it is possible for Strängnäs 

Energi AB to earn between 0 – 20 000 SEK during one day if they operate their 

plant as suggested in the model.  

Keywords: 

Renewable energy, Cogeneration, CHP, Production planning, Energy economics, 

Strängnäs, SEVAB 
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Sammanfattning 

Hälften av Sveriges bostäder och lokaler värms idag av fjärrvärme. Av 

fjärrvärmen produceras i sin tur knappt hälften i kraftvärmeverk där 

fjärrvärmebehovet ger ett underlag för samtidig elproduktion i en 

mottrycksturbin. Genom att producera el samtidigt som fjärrvärme kan de 

moderna kraftvärmeverken klara att hålla en verkningsgrad på typiskt 90 % från 

energiinnehållet i bränsle till producerad energi i form av el och värme. Att 

upprätthålla den höga verkningsgraden är av yttersta vikt för 

kraftvärmeproducenterna och detta görs dels genom att trimma anläggningen 

och dels genom löpande underhåll för att hålla den i god kondition. Förutom en 

hög verkningsgrad så är det även viktigt med en optimerad produktion. Detta 

kan innebära flera saker, bland annat vilka anläggningar som är mest ekonomiska 

att ha i drift men även på vilket sätt dessa anläggningar skall köras. I ett modernt 

fjärrvärmesystem kan alternativen vara många och den optimala körstrategin 

varierar därför hela tiden vilket kräver god kännedom om anläggningarna. 

I Strängnäs kommun verkar det kommunala bolaget Strängnäs Energi AB. I 

företagets verksamhet ingår bland annat produktion och distribution av 

fjärrvärme i stadens fjärrvärmenät. Sedan år 2009, då ett nytt kraftvärmeverk 

stod klart i staden, har fjärrvärmenätet vuxit sig större och omfattar nu även 

städerna Mariefred och Åkers styckbruk vilka har anslutits till Strängnäs 

fjärrvärmenät via transiteringsledningar. Trots ett stort nät och en modern 

anläggning för kraft och värmeproduktion så har verksamheten svårt att nå den 

önskade lönsamheten som företagets ägare har satt upp. Som ett led i arbetet 

med att nå lönsamheten har företaget, tillsammans med FVB Sverige ab, 

upprättat detta examensarbete.  

I examensarbetet har det ingått dels prestandaprov av anläggningen och dels 

skapandet av en modell för produktionsplanering. Prestandaproven visar på 

stora brister med förbränningen i pannan vid kraftvärmeverket. Trots en modern 

anläggning med en garanterad verkningsgrad runt 91 % klarar kraftvärmeverket 

idag bara att komma upp i som bäst 89 % och i vissa fall är förbränningen så dålig 

att verkningsgraden stannat vid 87 %. För att råda bot på dessa problem har 

företaget under våren 2012 arbetat hårt med flera åtgärder. Bland annat har 

analyser gjorts på bränslet och pannan har också delvis genomgått vissa 

ombyggnationer. Trots dessa åtgärder är det ännu långt kvar tills anläggningen 

presterar som utlovat. 
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Resultatet i examensarbetet visar att Strängnäs Energi AB har mycket att jobba 

på för att nå sin önskade lönsamhet. Förslag till åtgärder och fortsatt arbete som 

uppkommit under tiden för examensarbetet är bland annat; inblandning av ren 

aska i bränslebädden för att sänka temperaturen och motverka igensättningar i 

primärluftsdysor, genomföra utredning av optimal framledningstemperatur, 

upplåta en ackumulator för ångan till industrikunder samt utökad mätning av 

flöden och temperaturer i ång- och fjärrvärmenät. 

Modellen för produktionsplanering är skapad i Microsoft Excel. Modellen 

simulerar ett dygns produktion vid kraftvärmeverket i Strängnäs och den är som 

mest kraftfull då effektbehovet är något lägre än den maximala kapaciteten i 

kraftvärmeverkets panna samtidigt som elpriset varierar under ett dygn.  

Modellen för produktionsplanering har utvärderats och testats mot några dagar 

under driftsäsongen 2011-2012. Resultaten från dessa utvärderingar visar att 

företaget kör sin anläggning långt ifrån det som är mest ekonomiskt optimalt, 

speciellt när det råder höga elpriser under korta perioder. Vinsten som genereras 

för SEVAB genom att använda modellen varierar mellan 0 - 20 000 SEK/dygn 

beroende på förutsättningar ibland annat elpris, utomhustemperatur och 

energiinnehåll i ackumulatorn.  

Ett större fokus på kommande produktion av kraft och värme samt variationer i 

elpriset kommer att vara en stor hjälp för företaget i framtiden. Modellen för 

produktionsplanering ger ett bra underlag då driften vid kraftvärmeverket skall 

planeras på kort sikt. Modellen kan även utvecklas vidare för att även inkludera 

andra producerande anläggningar i Strängnäs fjärrvärmenät. 
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Beteckningar 
Beteckning Förklaring Formel/Sort 

    Massflöde [kg/s] 

   Entalpi [kJ/kg] 

   Effekt [W] 

   Temperatur  [°C] 

   Verkningsgrad 
       

        
 

[A] Uppmätt kvot mellan aska och bränsle [-] 

[bb] Halt av brännbart [-] 

[CO] Halt av kolmonoxid [-] 

COP-värde 
Coefficient Of Perfomance, 
värmepumpens effektivitet 

    
          

   
 

Cp Specifik värmekapacitet  [J/kg, °C] 

G Rökgasfaktor [-] 

Hetvattenpanna 
Förbränning i vattenkyld eldstad för 
produktion av hetvatten 

 

Hi Effektivt värmvärde MJ/kg 

  Kostnad/Pris SEK 

MWel Elektrisk effekt [MW] 

MWth Termisk effekt [MW] 

Roster 
Galler på vilket fastbränslen förbränns 
med lufttillförsel underifrån 

 

RT-flis 
Bränsle baserat på Returträ från bland 
annat rivning av byggnader 

 

SWOT 
Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats – Ekonomiskt analysinstrument 

 

TPA Third Party Access  

  
Alfavärde, kvoten mellan producerad el 
och värme 
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1 Inledning 
Avsnittet innehåller en introduktion och bakgrund till ämnet och leder sedan vidare 

till ett syfte och mål med arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Hälften av Sveriges bostäder och lokaler värms idag av fjärrvärme 

(Energimarknadsinspektionen, 2011). Av fjärrvärmen produceras i sin tur knappt 

hälften i kraftvärmeverk där fjärrvärmebehovet ger ett underlag för samtidig 

elproduktion i en mottrycksturbin (ÅF Energi & Miljö AB, 2005). Genom att 

producera el samtidigt som fjärrvärme kan de moderna kraftvärmeverken klara att 

hålla en verkningsgrad på typiskt 90 % från energiinnehållet i bränsle till 

producerad energi i form av el och värme (Svensk Energi, 2012 a). Att upprätthålla 

den höga verkningsgraden är av yttersta vikt för kraftvärmeproducenterna och 

detta görs dels genom att trimma anläggningen och dels genom löpande underhåll 

för att hålla den i god kondition. Förutom en hög verkningsgrad så är det även 

viktigt med en optimerad produktion. Detta kan innebära flera saker, bland annat 

vilka anläggningar som är mest ekonomiska att ha i drift men även på vilket sätt 

dessa anläggningar skall köras. I ett modernt fjärrvärmesystem kan alternativen 

vara många och den optimala körstrategin varierar därför hela tiden vilket kräver 

god kännedom om anläggningarna. Figur 1 är ett exempel på ett fjärrvärmesystem 

med olika produktionsanläggningar.  

 

Figur 1 – Generellt fjärrvärmesystem (Svensk Fjärrvärme, 2012) 
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1.1.1 Strängnäs Energi AB 
Strängnäs Energi AB är det kommunägda bolag (nedan nämnt SEVAB) för 

infrastruktur och fastighetsnära tjänster som verkar i Strängnäs. Bolaget ägs till 80 

% av Strängnäs kommun medan resterande del ägs av Eskilstuna Energi och Miljö 

(EEM), som är Eskilstunas kommunägda teknikbolag.  

Under år 2008 lät SEVAB upplåta ett nytt kraftvärmeverk i industriområdet 

Storängen i södra utkanten av Strängnäs. Kraftvärmeverket stod klart i början på 

2009. Förutom el och värme till kunderna i Strängnäs skulle verket även leverera 

en betydande mängd processånga till intilliggande industrier. Med ångleverans 

och fjärrvärmeunderlag som grund byggdes en pannanläggning på 36,7 MWth. 

Verket inkluderar panna med tillhörande turbin för elproduktion, kondensor för 

fjärrvärmeproduktion samt ackumulator för lagring av värme över tiden. I och med 

att en av de stora kunderna för processånga lade ned sin verksamhet redan under 

2009 ändrades förutsättningarna för driften av kraftvärmeverket radikalt i 

inledningen av verkets livstid. Bortfallet av ångkunden ledde givetvis till minskade 

intäkter från försäljning av ånga men det påverkar även elproduktionen negativ. 

En del åtgärder har påbörjats för att hantera bortfallet av ångkunden, bland annat 

har transiteringsledningar till Mariefred och Åkers styckebruk tagits i drift och en 

extra kondensor för värmeproduktion har ersatt ångkunden. Dessa åtgärder har 

tyvärr ännu inte givit det resultat som var önskvärt och den extra kondensorn har 

ännu inte tagits i drift. Detta tillsammans med problem i själva pannan har lett till 

att värmedelen av SEVABs organisation brottas med ekonomiska problem. Ett 

principschema för SEVABs kraftvärmeverk visas i figur 2. 

 

Figur 2 - Principschema för SEVABs kraftvärmeverk 
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Förutom tekniska problem vid produktionen och en allt för låg tillgänglighet vid 

kraftvärmeverket så utnyttjas heller inte anläggningen optimalt i alla driftlägen. 

Personalen vid driften av kraftvärmeverket har haft fullt upp att hålla uppe 

tillgängligheten i anläggningen och optimering av processen har inte varit 

prioriterat. Det här examensarbetet är skapat för att ge underlag för 

produktionsplanering vid anläggningar som SEVABs i Strängnäs. Det vill säga vilket 

som är den mest optimala balansen i produktionen sett ur ett ekonomiskt 

perspektiv.  

1.2 Syfte 
Detta examensarbete genomförs i syfte att hjälpa SEVAB i deras strävan mot att bli 

ekonomiskt lönsamt och att söka finna viktiga parametrar vid 

produktionsplanering som kan användas rent generellt på olika typer av 

anläggningar av liknande karaktär som den i Strängnäs. 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet är att det dels skall leda till en modell för 

driftoptimering och produktionsplanering av SEVABS fjärrvärmenät samt dels ge 

generella åtgärdsförslag för förbättring av driften vid kraftvärmeverket, något som 

också ska kunna användas vid andra anläggningar med liknande problem. 

1.4 Problemformulering 
Produktionen av fjärrvärme och el vid SEVABs kraftvärmeverk i Strängnäs har 

under de första åren haft problem med tillgängligheten, tekniken och driften. 

Eftersom pannan i Strängnäs inte fungerar tillfredsställande så skall ett 

prestandaprov genomföras som ett första moment i detta examensarbete. 

Prestandaproven genomförs för tre olika laster på kraftvärmeverkets panna i 

Strängnäs.    

I det andra momentet skall en modell över produktionen vid kraftvärmeverket 

skapas. Denna modell skall med hjälp av ingående data räkna ut den optimala 

körstrategin för kommande period i kraftvärmeverket. 

1.5 Avgränsning 
För relativt nya fjärrvärmenät kan kapitalkostnaden vara en mycket stor post. 

Detta hanteras oftast genom höga fjärrvärmetaxor, något som också återspeglas i 

den årliga Nils Holgersson rapporten där unga fjärrvärmenät, likt det i Strängnäs, 

ofta hamnar på höga placeringar i listan över högsta fjärrvärmetaxan i Sverige. I 

detta arbete behandlas endast de rörliga kostnaderna för 

produktionsanläggningar i fjärrvärmesystem. Kapitalkostnader, kostnader som rör 
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själva upplåtandet av produktionsenheten, måste betalas oavsett om 

anläggningen är i drift eller inte.  

I teoriavsnittet beskrivs andra produktionsanläggningar i fjärrvärmesystem samt 

de skatter och avgifter som uppkommer i samband med el- och värmeproduktion. 

Detta görs för att ge en sammanhållen bild av fjärrvärmens komplexhet, i 

rapporten i övrigt är det endast produktion vid kraftvärmeverk som är utrett och 

där tas ingen hänsyn till skatter och avgifter utan det är endast intäkter från 

elproduktion och kostnader för bränslet som avses. Intäkter från försåld värme i 

fjärrvärmenätet och ånga till industrikunder behandlas inte heller då dessa måste 

levereras oavsett prislapp. 

Då det inte finns någon mätning av den totala effekten i SEVABs fjärrvärmenät går 

det heller inte att skapa någon lastkurva som beskriver hela nätet vid alla 

temperaturer. Därför är modellen i Excel avgränsad till att enbart behandla 

temperaturer då kraftvärmeverket klarar hela effektbehovet ensamt. Vid 

temperaturer utanför detta område är det upp till operatörerna själva att starta 

reserv- och spetsanläggningar i rätt ordning. 

1.6 Metod och metodik 
Examensarbetet är indelat i ett antal steg för att underlätta arbetsgången.  

Rapporten inleds med ett teoriavsnitt där det ges en kort introduktion till ämnet 

och tyngdpunkten läggs på produktionsplanering i fjärrvärmesystem. I 

teoriavsnittet inhämtas informationen genom litteratursökningar. 

Efter avslutat teoriavsnitt utförs prestandaprov på anläggningen för att identifiera 

eventuella avvikelser vid själva produktionsenheten. Resultaten från 

prestandaprov jämförs sedan med det prestandaprov, även kallat leveransprov, 

som utfördes i och med överlåtandet av anläggningen från tillverkaren till SEVAB. 

Tillsammans med jämförelsen av de olika prestandaproven skall också historiska 

driftsdata samlas in för att undersöka hur anläggningen beter sig vid olika laster. 

Erfarenheterna från proven och de historiska data sammanställs och utvärderas 

sedan för att ge förslag på eventuella åtgärder i anläggningen.  

När full förståelse om anläggningen är nådd byggs en modell upp i lämplig miljö, 

t.ex. datorprogrammen Microsoft Excel eller Epsilon. Modellen skall fungera som 

ett verktyg för planering och optimering av driften vid anläggningen och det skall 

även gå att ändra ingående data för att passa andra kraftvärmeverk.    
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2 Teori 
Avsnittet inleds med en introduktion till produktionsanläggningar av fjärrvärme 

och ekonomisk optimering av fjärrvärmesystem. Vidare beskrivs produktionen av 

fjärrvärme i Strängnäs. 

2.1 Fjärrvärmesystem 
De Svenska fjärrvärmenäten bestå idag av ett cirka 1 800 mil långt ledningsnät 

som förser drygt 80 % av de Svenska flerfamiljshusen och drygt 10 % av våra villor 

med värme (Handelskammaren, 2009). År 2010 uppgick den totala tillsatta energin 

till fjärrvärmenäten till 70 TWh (SCB, 2010). Det motsvarar drygt 11 % av landets 

energitillförsel på totalt 616 TWh för år 2010 (Energimyndigheten, 2011). 

Produktion i värmeverk eller kraftvärmeverk är det vanligast förekommande sättet 

att producera fjärrvärme på men en produktionsanläggning står aldrig ensamt i ett 

fjärrvärmesystem. För att skapa ett robust system finns det alltid minst en 

reservanläggning men ofta flera och ibland även andra produktionsenheter eller 

avlastningar som kan användas i systemet. Avgörande för producentens 

lönsamhet blir att driftssätta de olika anläggningarna i rätt tid och i rätt ordning 

utifrån deras respektive kostnader i produktionen. För att ha möjlighet att 

förutspå den mest lönsamma produktionsmixen krävs god kännedom om alla 

anläggningars prestanda, kostnader och försäljningsintäkter för att göra 

noggranna kalkylmodeller för produktionsplanering.  

2.1.1 Kraftvärmeverk  
I ett kraftvärmeverk sker en samtidig produktion av el och värme genom en 

mottrycksturbin med fjärrvärmekondensor. Genom att producera el samtidigt som 

fjärrvärme kan de moderna kraftvärmeverken klara att hålla en verkningsgrad på 

typiskt 90 % från energiinnehållet i bränsle till levererad energi i form av el och 

värme (Svensk Fjärrvärme, 2012 a).  Hårda krav på låga utsläpp till luft och vatten 

från kraftvärmeverk har dessutom tvingat kraftvärmeproducenter till installation 

av sofistikerad reningsutrustning för bland annat stoft, svavel, kväveoxider med 

mera. Detta har bland annat lett till renare vattendrag och en förbättrad närmiljö, 

främst i tätbebyggda områden och städer (Svensk Fjärrvärme, 2012 b).  

Tack vare sin höga verkningsgrad, sofistikerade reningsutrustning och numer mer 

eller mindre rena bränslemix är kraftvärmeverken en stor bidragande faktor i 

omställningen till en mer hållbar energiförsörjning i Sverige (Svensk Fjärrvärme, 

2012 b). Ofta är det behovet av fjärrvärme som är helt styrande för produktionen i 

ett kraftvärmeverk. I moderna kraftvärmeverk finns det emellertid ofta också 

interna alternativ för produktionen. 
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Rökgaskondensor 

De senaste åren har installation av rökgaskondensering blivit populärt i Svenska 

kraftvärmeverk. Rökgaskondenseringen utnyttjar den energi som använts för att 

förånga vattnet i bränslet, energi som tidigare har gått förlorad i rökgaserna. 

Samtidigt som vatteninnehållet i rökgaserna kondenseras möjliggörs också en 

bättre rening då föroreningar som bland annat flygaska och kvicksilver följer med 

kondensatet (Naturvårdsverket, 2005).  

Kallkondens 

Med kallkondens, eller kondensdrift, menas att ångan i turbinens utlopp kyls mot 

något som är kallare än fjärrvärmereturen. Det kan till exempel utgöras av en sjö 

eller ett vattendrag. Detta görs för att höja elutbytet från anläggningen samtidigt 

som fjärrvärmeproduktionen faller bort. Vissa större anläggningar med 

flerstegsturbiner kan köras i en blandning mellan mottryck och kallkondens. 

Produktionsoptimeringen blir då än mer komplex eftersom elpriset spelar en allt 

större roll.  

Produktion på detta sätt i ett kraftvärmeverk är egentligen att betrakta som att 

”elda för kråkorna” då den bortkylda värmen går förlorad. Metoden är i första 

hand tänkt att användas vid extremt höga elpriser eller för att hålla uppe lasten i 

pannan vid låg efterfrågan i fjärrvärmenätet och därigenom undvika onödiga start 

och stopp av anläggningen. 

Returkylare 

En returkylare kopplas till fjärrvärmenätet och utgör då en fiktiv kund. Den fiktiva 

kunden utökar mottrycksunderlaget och kraftvärmeverket kan producera mer el. 

Detta sker genom att kyla ett delflöde av fjärrvärmen med antingen vatten genom 

en värmeväxlare eller luft med hjälp av fläktar. Precis som vid kallkondens kommer 

denna värme att gå förlorad och driftsättet är inte optimalt i baslastproduktion 

utan endast ett sätt att öka intäkterna vid höga elpriser eller för att hålla uppe 

lasten i pannan. 

Verkningsgrad 

Verkningsgraden för ett kraftvärmeverk är ett mått på hur effektivt den bundna 

energin i bränslet omvandlas i anläggningen. Här är det viktigt att skilja på 

pannverkningsgrad och anläggningsverkningsgrad. 

Pannverkningsgraden definieras som kvoten mellan upptagen effekt i pannvattnet 

och tillsatt effekt i bränslet. 
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Anläggningsverkningsgraden definieras som kvoten mellan nyttiggjord effekt i 

form av producerad el och värme och tillsatt effekt i bränslet. 

            
 

       

         
 

                       

        
 

För beräkningar på anläggningar där det är mycket enkelt att mäta eller beräkna 

bränsleflödet och dess energiinnehåll samt utgående energi i form av hetvatten, el 

eller ånga är verkningsgradsberäkningen i regel inget problem. För anläggningar 

med varierad sammansättning och kvalitet på bränsle kan det däremot vara 

svårare att ha exakt kännedom om anläggningens totala verkningsgrad. 

Alfavärde 

Alfavärdet för ett kraftvärmeverk är kvoten mellan producerad el och producerad 

fjärrvärme. Ett högt alfavärde är således ett tecken på högt elutbyte från 

processen. Detta är något som är önskvärt då el från kraftvärmeverk kan ge 

dubbla intäkter dels från försäljning av el på börsen och dels från försäljning av 

elcertifikat (se avsnitt 2.2.1). Samtidigt ger el producerad i kraftvärmeverk med 

förnybara bränslen en miljövinst (Svensk Energi, 2012 b). 

2.1.2 Värmepump 
Principen för en värmepump är att lyfta lågvärdig energi till högvärdig genom att 

tillsätta el. Under sent 1900-tal blev värmepumparna populära som baslast i 

fjärrvärmenäten då elpriset i Sverige under långa stunder var relativt lågt. Med 

stigande elpriser har dock de flesta värmepumparna i fjärrvärmenäten blivit allt 

för dyra som baslast och många har därför skrotats eller fungerar nu endast som 

spets- eller reservkraft (Energimyndigheten, 2011). Effektiviteten för en 

värmepump definieras med det så kallade COP-värdet. För att bibehålla ett högt 

COP-värde under hela året kan till exempel avloppsvattnet användas som 

värmekälla. En stor fördel med denna typ av drift är att det avkylda avloppsvattnet 

i sin tur sedan kan användas för fjärrkyla. Detta driftssätt utnyttjas bland annat vid 

Mälarenergis anläggning för fjärrkyla i Västerås (Mälarenergi, 2012). 

2.1.3 Hetvattenpanna 
En hetvattenpanna värmer inkommande fjärrvärmeretur till erforderlig 

framledningstemperatur genom förbränning i en vattenkyld eldstad. I Sverige är 

hetvattenpannor vanligast som baslastpannor i form av biopannor i mindre 

fjärrvärmenät eller som reservpannor, då oftast i form av oljepannor eller 

pelletspannor. Principen för en hetvattenpanna är mycket enkelt vilket även gör 

att kostnader för kringutrustning och andra system ofta kan hållas på en låg nivå 

vilket ger små investeringar för relativt stora effekter.  
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Nackdelen med en hetvattenpanna jämfört med ett kraftvärmeverk är avsaknaden 

av elproduktion. Detta ger en sämre anläggningsverkningsgrad med sämre 

nyttjande av bränsleresurser och avsaknad av intäkter från elförsäljning som följd.  

2.1.4 Spillvärme 
Ett av de absolut billigaste och smartaste sätten att producera fjärrvärme på är att 

utnyttja energi som annars skulle gå förlorad i form av spillvärme. Det finns ett 

antal fjärrvärmenät med en betydande del spillvärme i Sverige idag och många av 

de systemen placerar sig i topp när det gäller att hålla låga avgifter på 

fjärrvärmetaxorna. Nackdelen med en stor del spillvärme är förstås sårbarheten 

vid driftsavbrott, revision eller nedläggning av industrin vilken spillvärmen kommer 

ifrån.  

2.1.5 Hetvattenackumulator 
En hetvattenackumulator är en tank i vilken överskottsenergi i fjärrvärmenätet kan 

lagras. Ackumulatorn kan dels agera reserv för driftbortfall eller effekttoppar men 

en väl utnyttjad ackumulator är också till stor hjälp för att skapa en optimerad 

produktionsmix.  

2.2 Ekonomiskt optimerad produktionsmix 
Principen för produktionsoptimering i fjärrvärmesystem är relativt enkel, 

värmeunderlaget i form av anslutna kunder ligger alltid till grund för 

produktionen. För att förutspå kommande laster används oftast klimatdata och 

historiska data för belastningsvariationer över dygnet. Med detta underlag finns 

det god potential att göra rimliga gissningar för kommande produktion. 

För att få ut så mycket som möjligt av verksamheten är det av yttersta vikt att 

producenter av el och värme, likt vilket företag som helst, har kännedom om 

ekonomiska brytpunkter för sin verksamhet. I det här fallet handlar det om vilka 

produktionsenheter som skall vara i drift vid ett givet tillfälle och hur dessa skall 

köras. Dessa brytpunkter tas fram genom analyser på ingående ekonomiska 

variabler. För kraftvärmeverket gäller det att minimera produktionskostnaden och, 

i de flesta fall, maximera elutbytet. 

2.2.1 Elpris och elcertifikat 
Handel med el sker sedan avregleringen av den Svenska elmarknaden år 1996 på 

den nordiska elbörsen Nord Pool (Island exkluderat). Eftersom det inte enbart är 

utbud och efterfrågan som styr priset på elmarknaden så är uppbyggnaden av 

elpriset något komplicerad. Sedan den 1 november 2011 har Sverige dessutom 

delats in i fyra olika el-områden vilket ytterligare försvårar analysen och gör 

generella modeller av elpriset än mer komplicerade.  
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Att förutspå eller skapa ett medelvärde för elpriset är mycket svårt och det kan 

också ge upphov till komplikationer i framtiden om fel pris har siats. Detta medför 

att noggranna känslighetsanalyser över variationer i elpris alltid är viktiga vid 

upplåtandet av elproducerande anläggningar likt ett kraftvärmeverk. I figur 3 

nedan visas elprisets utveckling sedan starten av handel på spotmarknaden år 

1996. Här syns en viss ökning i elpriset totalt sett men även tydliga toppar under 

vintermånaderna respektive dalar under sommarmånaderna. 

Förutom intäkter från försäljning av el får sedan år 2003 också vissa elproducenter 

så kallade elcertifikat för sin produktion av förnybar el. Systemet med elcertifikat 

infördes för att öka andelen av förnybar el i Sverige och det har utvecklats och 

förbättrats under tiden. Producenter som omfattas av utdelningen av elcertifikat 

tilldelas ett certifikat för varje producerad megawattimme av förnybar el. 

Certifikatet säljs sedan på en konkurrensutsatt marknad där efterfrågan skapas 

genom att elintensiv industri, elproducenter och elhandlare på börsen tvingas 

köpa certifikat enligt en viss kvot. Under år 2010 motsvarade den kvoten 17,9 % av 

deras användning. (Energimyndigheten, 2011)  

De producerande anläggningar som är berättigade till elcertifikat är följande: 

(Svenska kraftnät, 2012) 

 Vindkraft 

Figur 3 - Spothandel med el, medelpriser för 1996-2011 (Energimyndigheten, 2011) 
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 Viss vattenkraft 

 Vågenergi 

 Solenergi 

 Geotermisk energi 

 Vissa biobränslen 

 Torv i kraftvärmeverk 

Vid starten med systemet för elcertifikat var målet att det skulle leda till en ökning 

av den förnybara elproduktionen med 17 TWh år 2016 jämfört med år 2002 

(Svenska Kraftnät, 2012). Sedan den 1 januari 2012 har Sverige, tillsammans med 

Norge, en gemensam marknad för elcertifikat. Här finns ett uttalat mål att öka den 

förnybara elproduktionen med 26 TWh, motsvarande 10 % av landens 

elproduktion, mellan åren 2012 och 2020. Tanken med en gemensam marknad för 

certifikaten är att det ska leda till bättre konkurrens och en mer stabil prisbild 

(Regeringen, 2012). I Figur 4 nedan visas medelpriser för spothandel av elcertifikat 

mellan åren 2003-2010, det vill säga innan samgåendet med Norge. 

 
Figur 4 - Spothandel med elcertifikat, månadsmedelpriser för 2003-2010 (Energimyndigheten, 2011) 

2.2.2 Fjärrvärmetaxa 
Priset på fjärrvärmen varierar runt om i Sverige. Producenterna av fjärrvärme vill 

ha en rimlig avkastning på sin verksamhet för att säkra nyinvesteringar och 

möjliggöra vinster samtidigt som det finns fler faktorer som påverkar priset av 

fjärrvärmen. Det som dock oftast ligger till grund för prissättningen är 

kapitalkostnaden för det aktuella nätet. Om nätet är ungt och kapitalkostnaden 

därigenom är hög belastas ofta fjärrvärmetaxen för detta. Hur taxan är uppbyggd 

varierar också, det finns exempel på producenter som valt att låta hela 

fjärrvärmetaxan bestå av ett rörligt pris, något som kan göra anläggningens 
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lönsamhet extremt känslig för milda vintrar. Prisutvecklingen för fjärrvärmen i 

Sverige ser ganska förutsägbar ut i de flesta kommuner, samtidigt som 

fjärrvärmeproducenter önskar ha en konkurrenskraftig produkt till ett rimligt pris 

styrs också en del av skatter och avgifter baserade på politiska beslut.  

Den enskilt största osäkerheten för fjärrvärmetaxorna är priset på bränslet. För 

anläggningar med flexibel bränsleanvändning är detta i regel inget problem medan 

de som byggt in ett beroende av ett enskilt bränsleslag kan orsakas stora 

bekymmer vid kraftiga prisökningar på aktuellt bränsle. Denna vetskap har gjort 

det mer populärt att upplåta anläggningar som tillåter en flexibel bränslemix och 

då gärna med möjligheten att förbränna avfall av olika typer. 

Eftersom det är fjärrvärmeunderlaget som styr produktionen vid ett 

kraftvärmeverk så kommer priset på fjärrvärmen inte ha någon inverkan på den 

kortsiktiga produktionsoptimeringen, fjärrvärmen måste ut på nätet oavsett 

prisbild. 

2.2.3 Eventuellt ångpris 
För anläggningar som även levererar processånga till intilliggande industrier 

tillkommer taxan för den levererade processångan som ingående parameter. På 

samma sätt som för fjärrvärmepriset så är ångan något som enligt kontrakt måste 

levereras oavsett pris och därför får det ingen påverkan på den kortsiktiga 

produktionsoptimeringen. Detta till trots är det självklart viktigt för producenten 

att från början ha rätt prislapp på sin vara.  

2.2.4 Utsläppsrätter, skatter och avgifter 
I takt med omställningen till ett hållbart samhälle och därav kraven på minskade 

utsläpp har kostnaderna för miljöskatter och miljöavgifter ökat. En mycket effektiv 

avgift har varit den för kväveoxider där producenter med låga utsläpp av 

kväveoxider relativt sin energiproduktion ges en fördel gentemot de med högre 

utsläpp, (Naturvårdsverket, 2012). Beroende på bränsle och typ av 

produktionsanläggning tas också avgifter och skatter ut för utsläpp av bland annat 

svavel, koldioxid, ammoniak med mera. Vilka skatter och avgifter som gäller är 

specifikt för varje anläggning men det står helt klart att det lönar sig ekonomiskt 

med så rena rökgaser som möjligt. 

2.2.5 Bränslepris 
Priset på bränsle har en direkt inverkan på lönsamheten för kraftvärmeverk. 

Prisutvecklingen för bränsle har gått fort i takt med ökad installerad effekt i de 

Svenska fjärrvärmenäten och därmed en högre efterfrågan på billigt bränsle.  
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Som figur 5 ovan visar har priserna för trädbränslen och torv ökat stadigt de 

senaste åren. Den utveckling som kanske sticker ut mest är den för returträ, även 

kallat RT-flis. Men trots en kraftig prisstigning de senaste åren så är returträ 

fortfarande relativt billigt. För de kraft- och värmeproducenter som byggt 

anläggningar enkom för eldning av returträ kan prisutvecklingen emellertid vara 

mycket oroande. Det är vid liknande utvecklingar, som för priset på RT-flis, som 

känslighetsanalyser vid projekterandet av anläggningar kan vara avgörande för 

den framtida lönsamheten. 

2.3 Hantering av förändrade förutsättningar för drift 
När en ny anläggning byggs så projekteras den utifrån gällande förutsättningar. I 

bästa fall görs noggranna känslighetsanalyser för att minimera konsekvenserna av 

förändringar i till exempel kundunderlag, kostnader eller intäkter. Trots noggranna 

känslighetsanalyser och förberedelser händer det ändå ibland att något 

oförutsägbart inträffar. Hur oförutsedda händelser hanteras skiljer sig självklart 

från fall till fall men med väl genomförda känslighetsanalyser och SWOT-analyser 

kan producenten stå väl rustad inför förändringar. 

För de flesta anläggningar som producerar fjärrvärme är det i dagsläget enskilt 

största hotet mot verksamheterna det så kallade tredjepartstillträdet (TPA) på 

marknaden. Tidigare har det företag som äger distributionssystemet, det vill säga 

fjärrvärmeledningarna, för ett område haft ett naturligt monopol på den 

marknaden. I och med regeringens utredning, TPA-utredningen (N 2009:02), vill 

man i framtiden tvinga ägarna till fjärrvärmenäten att öppna sina nät för andra 

Figur 5 - Prisutveckling trädbränslen och torv SEK/MWh, (Energimyndigheten, 2012) 
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aktörer. Inom ramen för TPA-utredningen har regeringen låtit tillsätta en särskild 

utredare som presenterat sitt betänkande av TPA-utredningen i rapporten 

Fjärrvärme i konkurrens, SOU 2011:44. I och med att andra aktörer skall tillåtas att 

använda de befintliga näten föreslår utredaren att fjärrvärmebolagens 

affärsområden splittras för att skilja på produktion, distribution och handel av 

fjärrvärme (Regeringen, 2011). De produktionsanläggningar som finns i de Svenska 

fjärrvärmenäten är helt dimensionerade för att tillsammans klara hela behovet av 

energi i respektive fjärrvärmenät. Branschen menar att förslaget med att låta 

andra aktörer konkurrera på en tidigare fredad marknad kan få helt fel 

konsekvenser, både lokalt men även ur ett nationalekonomiskt synsätt, detta 

beskrivs i den utredning som Svensk Fjärrvärme låtit tillsätta (Svensk Fjärrvärme, 

2011). Utredningen pekar på de risker som finns vid ett eventuellt 

tredjepartstillträde. Detta innefattar bland annat ökade svårigheter för 

produktionsoptimering på systemnivå i fjärrvärmenäten; Leveranser från andra 

aktörer gör det svårare för den tidigare huvudproducenten att optimera sin 

produktionsmix samtidigt som utrymme för planerat drift och underhåll minskar 

med ökad osäkerhet (Svensk Fjärrvärme, 2011). 

Det finns också självkart stora fördelar med ett tredjepartstillträde, inte minst när 

det gäller utnyttjandet av restvärme från energiintensiva industrier. Men eftersom 

varje fjärrvärmenät i landet är unikt i sig kan det vara farligt att göra några 

generella regler för alla nät.  

Att ett tredjepartstillträde blir verklighet kan vi vara säkra på, men exakt hur det 

kommer att se återstår att se. För att hantera ett tredjepartstillträde så är det hög 

tid för kraftvärmeproducenterna att börja rusta redan nu. De fjärrvärmebolag som 

riskerar att bli konkurrensutsatta är redan idag väl medvetna om detta och det 

finns exempel på bolag som redan har delat upp sina affärsområden i de tre olika 

delarna för att stå redo om resultatet från regeringens utredning vinner laga kraft i 

framtiden.  

2.4 Kraftvärmeverket i Strängnäs 
Kraftvärmeverket i Strängnäs togs i drift under år 2009. Tidigare hade 

fjärrvärmenätet i staden försetts med energi från bland annat två pelletspannor 

belägna vid det tidigare regementsområdet P10. Pelletspannorna fungerar idag 

som spets- och reservkraft då kraftvärmeverket numera ligger som baslast i nätet. 

Valet att satsa på kraftvärme var inte självklart från början, en noggrann utredning 

låg till grund för beslut av både anläggning och bränsletyp. Det som vägde över till 

kraftvärmeverkets fördel var den höga avkastningen tack vare försäljning av el och 

elcertifikat. Tyvärr har detta resultat ännu inte uppnåtts och det beror på en del 

olyckliga omständigheter.  
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SEVABs kraftvärmeverk består av en panna med vibrations-roster med en maximal 

termisk effekt på 36,7 MWth. Till pannan hör också en sofistikerad 

rökgasreningsanläggning där bland annat stoft, kväveoxider och svaveloxider 

avskiljs i olika steg. Ångan från pannan expanderar över en turbin, vars maximala 

effekt är knappt 9 MWel, innan den leds till fjärrvärmekondensorn. 

Fjärrvärmekondensorn kan även användas utan att turbinen är i drift och då kan 

hela den termiska effekten från pannan omvandlas till fjärrvärme. Anläggningen är 

även utrustad med en stor hetvattenackumulator som rymmer 10 000 m3. Den 

stora ackumulatorn är en god tillgång då anläggningen får en dynamik som annars 

inte hade varit möjlig. Pannan kan till exempel köras för att maximera förtjänsten 

från elförsäljning eller för att jämna ut kraftiga variationer i effektbehovet i 

fjärrvärmenätet. Förutom ackumulatorn finns också en returkylare inkopplad på 

fjärrvärmenätet. Returkylaren fungerar som en fiktiv fjärrvärmekund där ett 

delflöde av framledningen kan avkylas direkt. Detta möjliggör för SEVAB att hålla 

uppe effektbehovet i fjärrvärmenätet och på så sätt få ett högre elutbyte. Den 

bortkylda effekten är en förlust som endast kan räknas hem de dagar då elpriset är 

högt. Till denna returkylare finns det sedan tidigare en utredning från FVB som 

visar vid vilka elpriser och laster som det är lönsamt att ta den i drift. Om dessa 

beräkningar alls har blivit använda hos SEVAB är tveksamt och returkylaren 

används idag mest efter tycke och smak hos operatörerna.  

I och med att en av de stora kunderna för processånga lade ned sin verksamhet 

redan under 2009 ändrades förutsättningarna för driften av kraftvärmeverket 

radikalt i inledningen av verkets livstid. Bortfallet av ångkunden leder givetvis till 

minskade intäkter från försäljning av ånga men det påverkar även elproduktionen 

negativt. En del åtgärder har påbörjats för att hantera bortfallet av ångkunden, 

bland annat har transiteringsledningar till Mariefred och Åkers styckebruk tagits i 

drift och en extra kondensor för värmeproduktion har ersatt ångkunden.  Dessa 

åtgärder har tyvärr ännu inte givit det resultat som var önskvärt och den extra 

kondensorn har ännu inte tagits i drift. Detta tillsammans med problem i själva 

pannan har lett till att värmedelen av SEVABs organisation brottas med 

ekonomiska problem.  

Förutom tekniska problem vid produktionen och en allt för låg tillgänglighet vid 

kraftvärmeverket så utnyttjas heller inte anläggningen optimalt i alla driftlägen. 

Personalen vid driften av kraftvärmeverket har haft fullt upp att hålla uppe 

tillgängligheten i anläggningen och optimering av processen har inte varit 

prioriterat. 
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2.5 Prestandaprov vid kraftvärmeverket i Strängnäs 
Prestandaproven har, i så stor utsträckning som möjligt, utförts enligt gällande 

norm i form av SS-EN 12952-15 Water-tube boilers and auxiliary installations – 

Part 15: Aceptance tests. För verkningsgradsberäkning har den indirekta metoden 

valts där man beräknar förlusterna och sedan kvoten mellan respektive förlust och 

den tillförda energin. Denna kvot dras sedan av från talet ett varför 

verkningsgraden erhålls som ett decimaltal mindre än ett. Alla beräkningar har 

genomförts i MS Excel dit också analyser på bränsle och aska har importerats. 

Nedan redovisas alla de beräkningar som inkluderas i utvärderingarna av de olika 

prestandaproven. Resultaten från respektive prestandaprov redovisas sedan 

under rubriken 3.1 Prestandaprov. Till genomförandet av prestandaprovet 

upprättades ett provprogram som låg till grund för genomförandet av respektive 

prestandaprov. Detta provprogram finns bifogat som bilaga 2 till rapporten. 

2.5.1 Beräkningar för verkningsgrad 
Verkningsgraden för pannan beräknas genom 

               

där 

                                                                       

Respektive förlust beräknas individuellt med mätvärden och analysresultat som 

ingående värden. Förlusterna är dimensionslösa. 

Rökgasförlust 

             
                              

                        
  

G är en Rökgasfaktor som är beräknad utifrån bränslemall med analysvärden från 

laboratorium som indata. 

Specifik tillförd energi är summan av specifik tillförd energi i bränsle och 

förbränningsluft 

Strålningsförlust 

Formeln för strålningsförlust kommer från S-EN 12952.  

                  
             

   

                                     
 

Bränsleflöde beräknas iterativt genom verkningsgradsberäkningen och kännedom 

om värmevärdet i bränslet. 

Askförlust 
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[A] är i detta fall den uppmätta kvoten mellan flödet i askutmatningen och 

bränsleflödet till pannan. 

Oförbränt i rökgaser (Kolmonoxid, CO) 

                     
           

                        
 

2.6 Modell för produktionsplanering 
På SEVAB saknas det idag helt verktyg för att styra och förutse produktionen vid 

kraftvärmeverket. Trots en stor och välfungerande ackumulatortank är det oftast 

lasten i fjärrvärmenätet som styr hur anläggningarna skall köras. Detta är 

naturligtvis långt ifrån optimalt ur ett ekonomiskt perspektiv men inte heller 

optimalt för anläggningen då lastvariationer sliter mer på utrustningen. 

Inom examensarbetet har det skapats en modell i Microsoft OFFICE Excel där 

produktionen vid kraftvärmeverket kan simuleras för kommande dygn. Modellen 

bygger på energi och effektbalanser över dygnet. Som variabla indata till modellen 

används bland annat temperaturer, elpriser och bränslepriser för kommande 

dygn. Genom denna kännedom, samt kännedom om fjärrvärmenätets effektbehov 

kan en produktionsstrategi presenteras. Beroende på hur operatören väljer att 

använda ackumulatorn kan olika resultat uppnås. I modellen finns i princip tre sätt 

att köra kraftvärmeverket. Dessa tre körstrategier är; maximering av förtjänst från 

elförsäljning där turbinen belastas olika utifrån rådande elpris timme för timme, 

utjämning av dygnsvariationer genom att låta ackumulatorn ta upp variationerna 

och pannan ligger på konstant jämn last över hela dygnet samt den sista strategin 

där pannan och fjärrvärmekondensorn körs direkt mot rådande last i 

fjärrvärmenätet. Den sista strategin påminner mest om det sätt som anläggningen 

idag körs på och är att betrakta som den sämsta produktionsstrategin i detta 

sammanhang. 

Modellen är framtagen dels genom verkliga värden från anläggningens historiska 

driftdata och dels genom den Excel-modell som finns över anläggningen sedan 

tidigare.  

Vid maximering av förtjänst från el har modellen utvecklats till att endast simulera 

driften för var tredje timme. Detta eftersom beräkningarna tar allt för lång tid i 

den persondator som använts vid arbetet. Gränserna i problemlösaren är satta för 

att den annars skulle lösa problemet mot oändligheten. De gränser som är 

definierade är; Maximalt och minimalt energiinnehåll i ackumulatorn, Maximal och 

minimal i- respektive urladdningskapacitet samt ett slutinnehåll i ackumulatorn 

den sista timmen under ett dygn. 
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För att förenkla beräkningsgången är modellen utlagd så att ackumulatorn alltid 

startar och stoppar på ett energiinnehåll på 300 MWh. Detta för att det dels finns 

utrymme för extra laddning till ackumulatorn men även för att 300 MWh är en 

betydande mängd energi som räcker som reserv en god stund i Strängnäs 

fjärrvärmenät.  

2.6.1 Beräkningar i modellen 
Beräkningarna i modellen baseras på att effekten från värmekondensorn vid 

kraftvärmeverket skall motsvara behovet av fjärrvärme från nätet och 

ackumulatorn. Nätets behov beräknas med hjälp av en belastningskurva (beskrivs i 

2.6.3 Effektbehov i fjärrvärmenätet). Effekten till ackumulatorn beräknas via 

problemlösaren där i- respektive urladdad effekt bestäms utifrån val av 

körstrategi, elpris och lastvariationer i nätet. Hur beräkningarna sedan fortlöper 

beror helt på val av körstrategi, därför redovisas de valen här separat. 

2.6.1.1 Alfavärde 
Nyckeln till beräkningarna i modellen är alfavärdet. I modellen är alfavärdet 

beräknat som en funktion av kondensoreffekt, effekt i ångleverans samt 

framledningstemperatur i fjärrvärmenätet. Funktionen är framtagen med hjälp av 

en tidigare numerisk modell baserad på termodynamiska värmebalansberäkningar 

vid FVB Sverige ab. I den tidigare modellen beräknas el- och värmeproduktion 

utifrån effektbehov och framledningstemperatur i Strängnäs fjärrvärmenät där 

utgångspunkter är garantivärden för panna och turbin. Genom att köra 

anläggningen vid 36 olika driftsfall, vilka har valts utifrån erfarenheter från 

liknande problem, i modellen och från dessa driftsfall logga de olika värdena för 

kondensoreffekt, effekt i ångleverans, framledningstemperatur samt elproduktion 

fås ett polynom för alfavärdet som beror av dessa variabler, se figur 6. Alfavärdet 

påverkar i sin tur sedan kondensoreffekten varför en iterativ beräkning uppstår 

mellan alfavärdet och kondensoreffekten. De olika driftfallen som valdes redovisas 

i tabell 2 som också låg till grund för den kurvanpassning som gjordes för att skapa 

polynomet som beskriver alfavärdet.  

                             
                             

   

                            
  

Konstanterna som används i formeln för alfavärdet är resultatet av kurvanpassningen i 

Excel. Värdet för dessa konstanter presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1 - Konstanter för beräkning av alfavärdet 

Funktion för ALFA 

a 0,688864742 

b -0,013391829 

c 0,000350046 

d 0,005413277 

e 0,00077192 

f -0,003036414 

g 2,72555E-06 

 

 

Figur 6 - Alfavärde för 36 driftfall 
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Tabell 2 - Driftfall för skapande av funktion för alfavärde 

FALL 
PTH, PANNA 

[MW] 
ALFAVÄRDE 

[-] 
PKONDENSOR PEL PAVTAPPNING TFRAM,FJV 

1 36,7 0,36897 26,81 9,89 0 75 

2 36,7 0,37917 25,16 9,54 2 75 

3 36,7 0,39738 22,69 9,01 5 75 

4 36,7 0,41201 21,03 8,67 7 75 

5 27,5 0,36517 20,14 7,36 0 75 

6 27,5 0,37875 18,50 7,00 2 75 

7 27,5 0,40463 16,02 6,48 5 75 

8 27,5 0,42712 14,36 6,14 7 75 

9 15 0,35253 11,09 3,91 0 75 

10 15 0,37718 9,44 3,56 2 75 

11 15 0,43785 6,95 3,05 5 75 

12 15 0,51314 5,29 2,71 7 75 

13 36,7 0,33121 27,57 9,13 0 90 

14 36,7 0,34113 25,87 8,83 2 90 

15 36,7 0,35883 23,33 8,37 5 90 

16 36,7 0,37305 21,63 8,07 7 90 

17 27,5 0,32752 20,72 6,78 0 90 

18 27,5 0,34072 19,02 6,48 2 90 

19 27,5 0,36587 16,47 6,03 5 90 

20 27,5 0,38773 14,77 5,73 7 90 

21 15 0,31524 11,40 3,60 0 90 

22 15 0,33920 9,71 3,29 2 90 

23 15 0,39815 7,15 2,85 5 90 

24 15 0,47132 5,44 2,56 7 90 

25 36,7 0,27136 28,87 7,83 0 115 

26 36,7 0,28082 27,09 7,61 2 115 

27 36,7 0,29770 24,43 7,27 5 115 

28 36,7 0,31127 22,65 7,05 7 115 

29 27,5 0,26784 21,69 5,81 0 115 

30 27,5 0,28043 19,92 5,58 2 115 

31 27,5 0,30442 17,25 5,25 5 115 

32 27,5 0,32528 15,47 5,03 7 115 

33 15 0,25612 11,94 3,06 0 115 

34 15 0,27898 10,16 2,84 2 115 

35 15 0,33523 7,49 2,51 5 115 

36 15 0,40503 5,69 2,31 7 115 
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2.6.1.2 Effektbehov i fjärrvärmenätet 
Den behovskurva som används i modellen är framtagen från verkliga driftsdata 

hos SEVAB. Kurvan beskriver fjärrvärmeeffekten ut från kraftvärmeverket som en 

funktion av utomhustemperaturen. Kurvan tar med andra ord ingen hänsyn till 

veckodag eller årstid. Funktionen kan heller inte beräkna det totala behovet av 

energi i Strängnäs fjärrvärmenät. Detta eftersom SEVAB saknar mätning av 

leveranserna av fjärrvärme från några av sina reservanläggningar.  Detta gör att 

SEVAB inte har någon exakt kännedom om det totala behovet av värme under de 

kallaste perioderna på ett år.  

Funktionen till effekten har skapats med hjälp av OFFICE funktion trendlinje. Då 

kondensorns maxlast vid samtidig elproduktion nås strax under 0 °C så är 

funktionen endast giltig ner till denna temperatur och bör ej användas utanför 

den. För temperaturer högre än 15 °C gäller samma sak. I modellen behandlas 

denna problematik genom att behovet korrigeras utanför dessa temperaturer. 

Funktionen presenteras i figur 7 nedan och ekvationen som beskriver 

effektbehovet från kraftvärmeverket ser ut så här: 

                                   

 

 

Figur 7 - Effektbehovet från kraftvärmeverket 

2.6.1.3 Ekonomiska jämförelser i modellen 
På två ställen i modellen finns det ekonomiska jämförelser mellan olika körsätt. På 

huvudfliken indata och körstrategi görs jämförelsen mellan körstrategierna; 

maximering av förtjänst från el och utjämning av dygnsvariationer. På fliken 

maximering av förtjänst från el finns en annan jämförelse där alternativet, med 
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samma namn som fliken, jämförs med om anläggningen skulle köras mot behovet i 

nätet vid varje timme. I båda dessa ekonomiska jämförelser ingår endast ökning 

och minskning av intäkter från försäljning av el samt de bränslekostnader 

kopplade till lastförändringarna. Uppgifter om kostnader för utsläpp, ökad 

hjälpkraftkonsumtion, med mera ingår inte i dessa beräkningar vilket gör att de 

bör ses med viss kritik. Däremot stämmer storleksordningen bra vilket gör 

proportionerna korrekta. 

Intäkterna för varje timme summeras alltså och från den summan subtraheras 

sedan summan av kostnaderna.  

                                          

                       
 

      
 

                     

2.6.1.4 Strategimöjligheter 
Det finns som sagt tre möjligheter att köra anläggningen i modellen. Den tredje 

varianten, där anläggningen körs mot effektbehovet i fjärrvärmenätet behandlas 

inte ytterligare i den här rapporten varför det återstår två körsätt; maximering av 

förtjänst från elförsäljning där turbinen belastas olika utifrån rådande elpris timme 

för timme eller utjämning av dygnsvariationer genom att låta ackumulatorn ta upp 

variationerna och pannan ligger på konstant jämn last över hela dygnet. 

I båda fallen används Excels insticksmodul problemlösaren. Problemlösaren 

används, precis som namnet antyder, för att söka lösningar på problem i Excel. 

I det första fallet byggs ett problem upp där förtjänsten från den extra 

elproduktionen under ett dygn skall bli så stor som möjligt genom att ändra på i- 

respektive urladdningen av ackumulatorn för varje period under dygnet. En period 

motsvarar tre timmar och ett medel för elpriset och utomhustemperaturen 

används under varje period. Perioder om tre timmar har valts då det krävdes för 

mycket datorkapacitet för att göra beräkningen timme för timme. Med extra 

elproduktion avses den elproduktion som utgör skillnaden om anläggningens 

kondensor hade körts mot behovet i fjärrvärmenätet mot den optimerade 

produktionen. Skillnaden kan då bli negativ för perioder då elpriset är lågt och 

positivt för perioder då elpriset är högre. Negativ förtjänst är även möjligt vid 

normala eller låga elpriser då kostnaden för bränslet överstiger försäljningen av el. 

Detta visar dock inte på ett negativt resultat för anläggningen då försäljning av 

fjärrvärme och ånga inte ingår i dessa beräkningar.  
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Vid fallet där variationer i effektbehov skall hanteras är beräkningarna avsevärt 

mycket enklare. Så länge pannan inte når sin maximala kapacitet skall kondensorn 

läggas på den effekt som är medeleffekten i fjärrvärmenätet under dygnet. Så fort 

pannan når sin maximala kapacitet under en timme blir beräkningarna i 

programmet däremot giltiga och problemlösaren används nu i stället för att söka 

en så jämn last på pannan som möjligt över dygnet.  

Utjämning av variationer 

Vid beräkningar där kraftvärmeverket ska utjämna variationerna i fjärrvärmebehov 

inleds beräkningarna med att bestämma lastbehovet i fjärrvärmenätet. Därefter 

adderas problemlösarens framtagna, optimala, i- eller urladdning av ackumulatorn 

till den effekten. Detta ger en belastning på kondensorn som, tillsammans med 

framledningstemperatur och avtappningseffekt, ger ett alfavärde. Alfavärdet ger i 

sin tur elproduktionen. Begränsningarna i problemlösaren är valda på ett sådant 

sätt att pannan ska ligga på en så konstant last som möjligt över hela körningen.  

Slutligen bestäms lasten för pannan genom ekvation en nedan 

                                    

Maximering av förtjänst från el 

Precis som vid utjämning av variationer inleds beräkningarna även här med att 

bestämma effektbehovet i fjärrvärmenätet. Här är effektbehovet för varje period 

ett medelvärde för de kommande tre timmarna.  Med känd last i fjärrvärmenätet 

ställs värmekondensorn att leverera endast denna effekt, detta görs för att få fram 

ett alfavärde. Alfavärdet kommer i sin tur av en iterativ beräkning med just 

effekten i värmekondensorn. De inledande beräkningar presenteras här. 

                               

                   
 

   
  

                        

När dessa beräkningar är genomförda kontrolleras också om 

rökgaskondenseringen skall startas. Detta görs genom att ett villkor skapas där 

rökgaskondenseringen startar om pannans last motsvarar den maximala och om 

det finns ett underskott av levererad värme till fjärrvärmenätet. Om dessa villkor 

uppfylls startas alltså rökgaskondenseringen och dess effekttillskott motsvarar 20 

% av pannlasten. 

Nu inleds själva optimeringen av elproduktionen där laddningen av ackumulatorn 

styrs av problemlösaren. Laddning respektive urladdning av ackumulatorn ger en 

ny effekt i värmekondensorn vilket påverkar alfavärdet. Detta skapar en iterativ 
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beräkning för varje period och beräkningen avslutas när den maximala förtjänsten 

är nådd för hela dygnet.  

Begränsningarna för problemlösaren är satta för att motsvara verkligheten så bra 

som möjligt samt för att avgränsa beräkningarna till att innehållet i ackumulatorn 

både starta och slutar på 300 MWh. Dessa inställningar kan enkelt ändras för att 

motsvara den aktuella dagens nivåer. 

2.6.2 Rekommenderad körstrategi 
Beroende på vilket av körsätten som operatören väljer så redovisar modellen en 

rekommenderad strategi på kalkylfilens andra blad, indata och körstrategi. Det 

som främst är intressant här är pannlasten för varje timma samt intäktsökningen 

om pannan körs mot elpriset. Beräkningen för intäktsökningen redovisas oavsett 

om operatören väljer att maximera förtjänsten från elproduktion eller inte.  
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3 Resultat 
Under resultatavsnittet presenteras det resultat som framkommit under arbetets 

praktiska delar. Här ingår de prestandaprov som utförts vid anläggningen samt 

den modell som skapats för produktionsplanering. 

3.1 Prestandaprov 
Inom detta examensarbete har prestandaprov vid tre olika lastfall genomförts vid 

kraftvärmeverket i Strängnäs. Prestandaproven genomfördes för att få svar på hur 

mycket de problem med förbränningen (som beskrivs i avsnitt 2.4 

Kraftvärmeverket i Strängnäs) påverkar verkningsgraden hos pannan.  

Vid alla tre prover har bränslet bestått av rent RT-flis. Detta ger en fördel till 

pannan då bränslet blir mer homogent än det som används vid den dagliga driften 

och det ger samtidigt fördelar för beräkningarna då det är lättare att skatta 

värmevärdet för ett mer homogent bränsle. Prestandaproven har, i så stor 

utsträckning som möjligt, genomförts i enlighet med gällande normer för 

prestandaprov vid pannanläggningar, EN 12952-15:2003. Resultaten av 

prestandaproven har sedan utvärderats och ligger till grund för särskilda 

åtgärdsförslag. Under tiden som examensarbetet har genomförts har också SEVAB 

arbetat mycket med att åtgärda de problem och brister som har funnits vid 

pannanläggningen. Därför presterar pannan i dagsläget bättre jämfört med hur 

det såg ut då prestandaproven genomfördes i examensarbetet. Fullständiga 

beräkningar från prestandaproven finns redovisade i bifogade Excel-filer. 

De lastfall som pannan har utvärderats för är maxlast – 36,7 MWth, dellast – 75 % 

av maxlast samt minlast – 15 % av maxlast.  

3.1.1 Maxlast 
Vid provet av pannan på maxlast uppnåddes en pannverkningsgrad på 87,3 %. 
Denna verkningsgrad skall jämföras med den uppmätta vid leveransprovet på 
90,85 %. Den stora skillnaden i resultat mellan de båda proven är inte helt oväntat 
askförlusten. Vid leveransprovet uppmättes en askförlust på 0,98 % medan det vid 
detta prestandaprov stod för hela 3,97 %.  

3.1.2 Dellast 
Före dellastprovet hade SEVAB blivit tvungna att elda ner pannan för att rengöra 

rostern. Detta efter att dygnsmedelutsläppen av kolmonoxid överstigit de 

gränsvärden som myndigheterna satt upp för anläggningen. I och med att rostern 

under provet var i så gott skick som möjligt (efter rådande omständigheter) så 

borde också pannan ge en bättre verkningsgrad än under provet vid maxlast.  
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Vid detta prov uppgick pannans verkningsgrad till 86,9 % (91,8 % vid leveransprov) 

och askförlusten var i detta fall 4,6 %. Att askförlusten ökar istället för att minska 

trots rengjord roster är anmärkningsvärt. Den troligaste orsaken till detta är det 

askprov som togs under provet. Halten brännbart i detta askprov var högre än 

tidigare och det kan vara askprovet som har dålig representativitet.  

Tyvärr så hade man glömt att köra igång luftförvärmaren vid anläggningen varför 

temperaturen på förbränningsluften under provet var avsevärt mycket lägre än vid 

normal drift och övriga prestandaprov. Den lägre temperaturen spelar dock 

mindre roll i sammanhanget då det fortfarande är askförlusten som hamnar i 

centrum tack vare orimligt höga förluster i denna trots rengjord roster. Om 

temperaturen på förbränningsluften hade varit den samma som vid provet vid 

maxlast skulle verkningsgraden endast stiga med 0,9 % -enheter. 

3.1.3 Minlast 
Vid minlastprovet gav askan det bästa intrycket vid okulärbesiktning vid 

askutmatningsbandet. Tyvärr var nog detta mer av en synvilla då resultatet från 

beräkningarna visar att pannans askförluster fortfarande var närmare 4 %.  

Verkningsgraden för minlastprovet uppgick till 89,1 % (90,4 % vid leveransprov). 

Detta är en liten höjning jämfört med de två tidigare proven. Det är självklart 

anmärkningsvärt då en välmående anläggning normalt presterar som bäst vid 

fullast och sedan har en avtagande verkningsgrad med minskad last. En trolig 

orsak till denna ökning i verkningsgrad är att bränslet hinner brinna ut mycket 

bättre på rostern under minlast jämfört med högre laster. Detta innebär 

egentligen att SEVAB i dagsläget vinner på att elda pannan med så låg last som 

möjligt för att undanhålla askförlusterna så långt som möjligt.  

3.1.4 Sammanfattning av prestandaprov 
Det är tydligt att pannan inte presterar som utlovat enligt garantier. Tabell 3 visar 

en sammanställning av de prestandaprov som har utförts i examensarbetet med 

respektive förlust redovisad. 

Tabell 3 - Sammanställning av verkningsgrader 

Resultat av verkningsgradsberäkningar 

  

Prestandaprov, 
Examensarbete 

Rökgas-
förlust 

Strålnings-
förlust 

Ask-
förlust 

Oförbränt 

Maxlast 87,3% 7,7 % 1,0 % 4,0 % 0,0 % 

Dellast 86,9% 7,2 % 1,3 % 4,6 % 0,0 % 

Minlast 89,1% 4,9 % 2,2 % 3,9 % 0,0 % 

Resultaten i tabell 3 kan sedan jämföras med de prestandaprov som genomfördes 

när anläggningen var ny. Dessa resultat presenteras i tabell 4 nedan. 



Examensarbete   2012-09-18  

 

 

35 

 

Tabell 4 – Resultat från leveransprov 

Resultat av verkningsgradsberäkningar 

  
Leveransprov 

Rökgas-
förlust 

Strålnings-
förlust 

Ask-
förlust 

Oförbränt 

Maxlast 90,85 7,19 % 0,98 % 0,98 % 0,00 % 

Dellast 91,85 6,32 % 1,33 % 0,54 % 0,00 % 

Minlast 90,40 6,63 % 2,66 % 0,30 % 0,00 % 

 

En snabb jämförelse mellan tabell 3 och tabell 4 visar tydligt att det är askförlusten 

som bidrar till den stora sänkningen av verkningsgrad i pannan vid SEVABs 

kraftvärmeverk.  

3.2 Utvärdering av driften vid fyra olika dygn 
För att undersöka modellens funktion har data från fyra verkliga dygn hämtats ur 

SEVABs driftloggar. Dessa data beskriver effektbehovet för respektive dygn och 

hur operatörerna vid SEVAB valde att köra anläggningen. Det som söktes vid 

inhämtningen av data var dygn där det dels var stora variationer i 

utomhustemperaturen strax ovanför 0 °C och dels när elpriset varierade. 

Svängningarna i utomhustemperatur och elpris är intressanta då det sätter 

modellens dynamik på prov och temperaturer strax ovanför nollan medför att 

pannan inte nödvändigtvis behöver köras på maxlast.  

De fyra dygnen utvärderades separat och resultaten varierar något men i samtliga 

fall ligger SEVAB långt ifrån det mest ekonomiskt optimala körsättet som redovisas 

i modellen. De datum som är utvärderade är: 

 2011-11-14 

 2011-11-17 

 2012-02-21 

 2012-03-03 

Körsätten utvärderas på enklast möjliga sätt genom att dra av kostnaderna för 

bränsle från intäkterna från försäljning av el. Detta tankesätt används 

genomgående i modellen då ekonomiska jämförelser görs och beskrivs mer i 

avsnitt 2.6.4 Ekonomiska jämförelser i modellen.  

Denna förtjänst jämförs sedan med modellens optimala körsätt för respektive 

dygn. 

2011-11-14 

Under detta dygn skiljer det fem grader mellan den varmaste och den kallaste 

timmen i medeltemperatur. Detta är självklart inget unikt i det Svenska klimatet 
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vilket gör att samma förutsättningar garanterat kommer att dyka upp även i 

framtiden. Vad gäller elpriset så skiljer det hela 630 SEK/MWh mellan den 

billigaste och den dyraste timmen. Det höga elpriset i kombination med att 

utomhustemperaturen varierar något och samtidigt ligger mellan 0 °C och 10 °C 

gör detta dygn mycket intressant ur optimeringssynpunkt. Under detta dygn valde 

SEVAB att ladda ur ackumulatorn med cirka 30 MWh. Den mesta delen av 

urladdningen sker under dygnets åttonde timme då effektbehovet stiger samtidigt 

som det tycks vara någon störning i produktionen. Bortsett från denna timme 

flyter produktionen på utan störningar och anläggningen körs helt efter behovet i 

fjärrvärmenätet. Resultatet från SEVABS körstrategin visas i tabell 5 nedan.    

 
Tabell 5 – Driftdata med SEVABs körsätt 2011-11-14 

Timme 
Elpris 

[SEK/MWh] 
Effekt kondensor 

[MW] 
Eleffekt 
[MW] 

1 378,9 18,2 5,9 

2 367,1 19,3 6,2 

3 354,5 17,6 5,7 

4 354,0 17,4 5,6 

5 362,6 17,5 5,7 

6 389,9 17,9 5,9 

7 421,6 17,2 5,7 

8 620,2 7,7 2,5 

9 696,7 11,9 4,2 

10 646,7 16,9 5,7 

11 625,8 16,2 5,3 

12 614,0 19,4 6,6 

13 591,3 19,6 6,6 

14 589,5 19,4 6,1 

15 567,7 15,3 4,8 

16 617,7 20,3 6,6 

17 735,7 21,6 6,9 

18 1009,1 19,1 6,2 

19 908,0 20,0 6,5 

20 539,5 21,0 6,9 

21 422,1 20,2 6,6 

22 404,8 20,8 6,7 

23 396,4 20,1 6,4 

24 384,3 22,3 7,1 

Om modellen för produktionsplanering hade legat till grund för körstrategin hade 

pannan körts mot variationerna i elpris och körstrategin redovisas i tabell 6 nedan. 
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Tabell 6 – Optimerad körstrategi för 2011-11-14 

Timme 
Elpris 

[SEK/MWh] 
Effekt kondensor 

[MW] 
Eleffekt 
[MW] 

1 378,9 16,2 5,9 

2 367,1 16,2 5,9 

3 354,5 16,2 5,9 

4 354,0 16,9 6,2 

5 362,6 16,9 6,2 

6 389,9 16,9 6,2 

7 421,6 23,4 8,6 

8 620,2 23,4 8,6 

9 696,7 23,4 8,6 

10 646,7 23,4 8,6 

11 625,8 23,4 8,6 

12 614,0 23,4 8,6 

13 591,3 19,0 6,9 

14 589,5 19,0 6,9 

15 567,7 19,0 6,9 

16 617,7 23,4 8,6 

17 735,7 23,4 8,6 

18 1009,1 23,4 8,6 

19 908,0 23,4 8,6 

20 539,5 23,4 8,6 

21 422,1 23,4 8,6 

22 404,8 13,4 5,0 

23 396,4 13,4 5,0 

24 384,3 13,4 5,0 

Tack vare det mycket höga elpriset under några av dygnets timmat hade det under 

det här dygnet även kunnat vara intressant att starta returkylarna. På så sätt hade 

det skapats ett större fiktivt behov av fjärrvärme i nätet och mer el kunde ha sålts 

genom bibehållen hög last i pannan. Ett annat val kunde ha varit att tillåta en 

laddning av ackumulatorn under dygnet.  

Genom att jämföra intäkterna från försäljning av el kontra utgifter för bränsle för 

de två körstrategierna fås ett resultat för hur mycket optimeringen betyder, detta 

redovisas i tabell 7 nedan. 

Tabell 7 - Ekonomiskt resultat för 2011-11-14 

Körsätt 
Förtjänst 

[SEK] 

SEVAB      21 900     

Modell 1      41 900     

Modell 2      38 900     
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Resultatet i tabell 7 ovan visar att SEVAB hamnar långt ifrån det som modellen 

beräknar som optimalt körsätt. Även vid en konstant last på pannan över dygnet 

så genererar modellen en större förtjänst. Det måste dock finnas i åtanke at något 

har stört produktionen under en timme och SEVAB har därför tappat last, och 

därmed intäkter. Samtidigt med störningen i produktion är det naturligt fokus 

försvinner från optimering av processen. 

2011-11-17 

I tabell 8 nedan redovisas effektbehov, de gällande elpriserna för dygnet samt hur 

anläggningen kördes för varje timme.  

Tabell 8 – Driftdata med SEVABs körsätt för 2011-11-17 

Timme 
Elpris 

[SEK/MWh] 
Effekt kondensor 

[MW] 
Eleffekt 
[MW] 

1 390,0 24,2 7,3 

2 387,4 26,8 7,7 

3 387,8 25,9 7,4 

4 386,2 26,0 7,4 

5 392,4 24,9 7,3 

6 401,1 25,0 7,4 

7 447,6 25,0 7,4 

8 432,4 24,3 7,4 

9 431,6 21,8 7,2 

10 422,3 23,1 7,4 

11 421,6 24,8 7,5 

12 422,6 24,8 7,3 

13 426,8 22,5 7,2 

14 426,5 22,6 7,4 

15 433,4 22,8 7,4 

16 500,3 22,2 7,3 

17 537,4 22,9 7,4 

18 638,9 22,2 7,3 

19 706,2 22,7 7,3 

20 502,1 21,1 7,0 

21 418,6 21,1 7,1 

22 417,2 20,9 7,0 

23 407,1 21,2 7,1 

24 399,9 21,6 7,1 

I tabell 9 nedan redovisas resultatet från modellens beräkningar för aktuellt dygn. 
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Tabell 9 - Optimerad körstrategi för 2011-11-17 

Timme 
Elpris 

[SEK/MWh] 
Effekt kondensor 

[MW] 
Eleffekt 
[MW] 

1 390,0 17,0 5,8 

2 387,4 17,0 5,8 

3 387,8 17,0 5,8 

4 386,2 9,9 3,7 

5 392,4 9,9 3,7 

6 401,1 9,9 3,7 

7 447,6 17,5 6,0 

8 432,4 17,5 6,0 

9 431,6 17,5 6,0 

10 422,3 18,0 6,2 

11 421,6 18,0 6,2 

12 422,6 18,0 6,2 

13 426,8 17,1 5,9 

14 426,5 17,1 5,9 

15 433,4 17,1 5,9 

16 500,3 19,4 6,6 

17 537,4 19,4 6,6 

18 638,9 19,4 6,6 

19 706,2 22,7 7,9 

20 502,1 22,7 7,9 

21 418,6 22,7 7,9 

22 417,2 24,0 8,4 

23 407,1 24,0 8,4 

24 399,9 24,0 8,4 

Detta resultat är inte direkt jämförbart med det körsätt som SEVAB hade vid 
aktuellt dygn. Detta eftersom modellen, i sitt grundutförande, endast tillåts att 
köras med en nivå i ackumulatorn som är den samma vid slut som vid start. Trots 
att SEVAB under detta dygn laddar ackumulatorn med 100 MWh så ger modellens 
körsätt ändå en bättre förtjänst. Detta eftersom modellen håller nere 
bränslekostnaderna samtidigt som den maximerar förtjänsten från elförsäljning 
under rätt tider. Tabell 10 visar det ekonomiska resultatet från simuleringen och 
här finns också resultatet från ett andra körsätt redovisat (Modell 2 i tabellen). 
Detta är resultatet om modellen tillåts ladda ackumulatorn med 100 MWh, precis 
som SEVAB gjorde under dygnet. 

Tabell 10 - Ekonomiskt resultat för 2011-11-17 

Körsätt 
Förtjänst 

[SEK] 

SEVAB      14 100     

Modell 1      16 700     

Modell 2      24 500     
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2012-02-21 

Under detta dygn har SEVAB inte laddat ackumulatorn med mer än två 

megawattimmar vilket gör att modellens lösning kan jämföras direkt med SEVABs 

körsätt. I tabellerna nedan redovisas körningarna, tabell 11 för SEVABs körning och 

tabell 12 med modellens optimala lösning. 

Tabell 11 – Driftdata med SEVAB körsätt 2012-02-21 

Timme 
Elpris 

[SEK/MWh] 
Effekt kondensor 

[MW] 
Eleffekt 
[MW] 

1 272,4 19,0 6,2 

2 269,2 19,8 6,2 

3 269,5 19,9 6,1 

4 273,3 19,9 6,1 

5 282,0 19,1 6,2 

6 283,7 17,8 6,1 

7 308,0 19,6 6,2 

8 232,0 19,7 6,2 

9 328,4 18,1 6,2 

10 327,5 16,4 6,1 

11 328,4 19,1 6,1 

12 327,0 18,8 6,0 

13 325,8 18,5 6,1 

14 324,8 19,1 6,1 

15 324,8 19,1 6,2 

16 325,5 18,9 6,3 

17 329,2 18,7 6,3 

18 388,9 17,6 6,2 

19 395,6 18,9 6,1 

20 378,7 19,1 6,0 

21 334,2 18,0 5,9 

22 327,1 14,8 6,0 

23 318,3 18,3 6,1 

24 309,0 18,0 6,2 

Under detta dygn är det tydligt att SEVAB har hållt pannan på en så konstant last 

som möjligt. Variationen i elpris, där det skiljer 164 SEK mellan det högsta och 

lägsta elpriset för dygnet, är relativt låg. Detta gör att strategin som SEVAB har valt 

är bra.  
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Tabell 12 - Optimerad körstrategi för 2012-02-21 

Timme 
Elpris 

[SEK/MWh] 
Effekt kondensor 

[MW] 
Eleffekt 
[MW] 

1 272,4 20,3 7,1 

2 269,2 20,3 7,1 

3 269,5 20,3 7,1 

4 273,3 18,2 6,4 

5 282,0 18,2 6,4 

6 283,7 18,2 6,4 

7 308,0 18,4 6,5 

8 232,0 18,4 6,5 

9 328,4 18,4 6,5 

10 327,5 17,1 6,0 

11 328,4 17,1 6,0 

12 327,0 17,1 6,0 

13 325,8 16,3 5,8 

14 324,8 16,3 5,8 

15 324,8 16,3 5,8 

16 325,5 15,1 5,4 

17 329,2 15,1 5,4 

18 388,9 15,1 5,4 

19 395,6 19,2 6,7 

20 378,7 19,2 6,7 

21 334,2 19,2 6,7 

22 327,1 23,1 8,2 

23 318,3 23,1 8,2 

24 309,0 23,1 8,2 

Genom att istället låta pannan köras mot elpriset, så som i tabell 10 där lasten i 

anläggningen varierar efter elpriset så kan en del pengar sparas. I tabell 13 nedan 

redovisas resultatet från de ekonomiska beräkningarna för dygnet. Modell 1 är 

modellen körd mot maximering av förtjänst.  

Tabell 13 – Ekonomiskt resultat för 2012-02-21 

Körsätt 
Förtjänst 

[SEK] 

SEVAB – 11 600     

Modell – 2 600    

Resultatet visar att det finns utrymme att spara cirka 9 000 SEK under dygnet, 
detta trots att variationerna i ett första skede kan tyckas vara små.  

2012-03-03 

Här visar modellen att pannan skall köras på maximal last för dygnets alla timmar. 

SEVAB har legat något under den maximala lasten och därmed laddat ur 

ackumulatorn något. Tack vare det låga elpriset under hela dygnet är detta 
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troligen bättre än att hålla innehållet i ackumulatorn på en konstant nivå. Tabell 

14 visar hur SEVAB körde under dygnet. 

Tabell 14 - Driftdata och SEVABs körsätt för 2012-03-03 

Timme 
Elpris 

[SEK/MWh] 
Effekt kondensor 

[MW] 
Eleffekt 
[MW] 

1 282,4 22,5 7,3 

2 279,0 22,0 7,2 

3 277,4 21,8 7,2 

4 278,1 20,8 7,1 

5 277,7 19,7 7,1 

6 275,9 15,4 7,0 

7 272,1 21,7 7,7 

8 274,0 22,3 7,2 

9 279,1 22,3 7,1 

10 283,3 21,1 7,2 

11 283,7 22,7 7,3 

12 282,6 22,5 7,3 

13 275,6 22,6 7,3 

14 268,3 22,8 7,3 

15 269,7 22,8 7,2 

16 271,8 22,7 7,3 

17 276,2 22,9 7,3 

18 285,6 22,9 7,3 

19 291,2 22,9 7,4 

20 287,6 22,9 7,3 

21 283,0 21,0 7,2 

22 281,5 23,2 7,2 

23 276,1 22,8 7,3 

24 277,3 22,8 7,3 
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4 Diskussion och slutsatser 
Här diskuteras det resultat som framkommit i examensarbetes två praktiska delar; 

prestandaprovet och modellen för produktionsplanering 

4.1 Kommentarer till prestandaproven 
Eftersom förutsättningarna för de olika proven har varit något olika så är det inte 

helt rätt att jämföra de rakt upp och ner. Den slutsats som däremot kan dras är att 

askförlusten är alldeles för stor och klart högre nu än vid leveransen av pannan. 

Detta var självklart känt redan innan proven genomfördes men det fanns inget 

mått på hur stor askförlusten egentligen var. Tack vare de stora förlusterna och 

pannans låga verkningsgrad kan resultatet från prestandaproven tyvärr inte 

användas till annat än ett mått på hur undermåligt pannan presterar i dagsläget. 

Till detta kan det, i viss mån, dras paralleller för att uppskatta storleken på de 

ekonomiska förluster som blir konsekvensen av att elda pannan med en sämre 

verkningsgrad.  

4.1.1 Åtgärdsförslag pannanläggning 
Problemen med förbränningen hos SEVAB är så stora att det absolut krävs 

åtgärder. Detta har varit känt hos SEVAB sedan länge och mycket arbete har 

tidigare genomförts och även under våren 2012 har åtgärder vidtagits för att råda 

bot på problemen. Bland annat har man från SEVAB låtit göra plockanalyser på en 

stor del av de bränsleleveranser som inkommit till anläggningen. Dessa analyser 

kommer att användas för att sätta press på leverantörerna så att dessa levererar 

ett jämnare och finare bränsle helt enligt de kontrakt som finns upprättade 

parterna emellan. Förutom plockanalyser av bränslet så har också tillverkaren av 

pannan, Babcock & Wilcox Vöhlund, gjord en renovering av rostern. Denna 

renovering var absolut nödvändig då stora delar av rostern var svårt skadad och 

tätningar saknades på flera ställen vilket troligen har gjort att primärluften har 

kommit in i pannan på fel ställen med sämre förbränning som följd.  

Trots dessa åtgärder tycks pannan ändå inte hålla utlovad prestanda. Ett 

åtgärdsförslag som skulle kunna vara möjligt är att återföra en del av askan, 

alternativt blanda in ren aska i bränslet. Nyttan med detta skulle då vara att askan 

sänker temperaturen på det bränsle som ligger närmast rostern. Tack vare den 

sänkta temperaturen skulle aluminiumet i bränslet stelna i ett tidigare skede, 

innan det rinner ner och täpper till primärluftsdysorna. Denna metod är inte 

provad och måste diskuteras i samråd med panntillverkaren. En nackdel med 

metoden är att det skulle tillföras mer av flyktiga och skadliga ämnen som till 

exempel bly och kadmium. Detta är ämnen som man normalt inte vill ha i 

anläggningen då de är förknippade med stora miljöproblem. Återföring av aska till 
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eldstaden kan även ge problem med korrosion. Askåterföringen skulle därför kräva 

noggrann utredning och analyser på aska och rökgaser. (Naturvårdsverket, 2005) 

Under leveransprovet uppmättes högst verkningsgrad under dellastprovet. 

Pannan tycks alltså ha högre verkningsgrad vid laster under den maximala och det 

kan indikera att rostern är för liten eller felkonstruerad. Det kan även visa på att 

fördelningen av förbränningsluft i eldstaden inte fungerar optimalt. 

Pannanläggningar av den här typen är normalt dimensionerade för att ge högst 

prestanda vid maxlast. Eftersom en del ombyggnationer har gjorts sedan 

leveransprovet utfördes är det rimligt att nya prestandaprov utförs efter varje 

genomförd renovering för att följa upp det arbete som görs framöver. Utan 

uppföljning och utvärdering efter ombyggnationer är det omöjligt att veta om 

arbetet ger resultat. Justering av bland annat luftflöden i pannan är också av 

yttersta vikt efter genomförda ombyggnationer. Justeringar av detta slag görs med 

fördel av panntillverkaren tillsammans med driftpersonal vid verket.   

Resultaten från prestandaproven visar att kraftvärmeverket i Strängnäs i dagsläget 

presterar långt under givna garantivärden. Här finns det mycket pengar att spara 

om man från SEVAB kan få ordning på problemen. I tabell 15 nedan visas 

avvikelsen mellan den uppmätta verkningsgraden vid provtillfälle i 

examensarbetet och givna garantivärden från tillverkaren. 

Tabell 15 - Jämförelse mellan rådande verkningsgrad och garanterad 

  Nuvarande verkningsgrad Garanterad verkningsgrad Avvikelse 

Maxlast 87,3% 90,80 % 3,8 % 

Dellast 86,9% 90,86 % 4,4 % 

Minlast 89,1% 84,97 % - 

 

4.2 Diskussion kring modellen för produktionsplanering 
I modellen för produktionsplanering har värden från andra datormodeller använts. 

Detta gäller främst alfavärdet där en numerisk modell baserad på termodynamiska 

beräkningar och leverantörers garantivärden använts. Detta är inte optimalt men i 

och med att SEVAB saknar ordentliga loggar för de värden som krävs så är detta 

det bästa sättet i dagsläget. Om det visar sig att det beräknade alfavärdet avviker 

från det verkliga så måste en ny formel tas fram och då är det lämpligt att samla in 

data från driftsloggar. Tyvärr ligger inte alla erforderliga värden i samma 

datorsystem vilket gör insamlingen något omständlig. 

För effektbehovet i fjärrvärmenätet har en belastningskurva skapats där 

effektbehovet endast är en funktion av utomhustemperaturen. För att bygga ut 

modellen ytterligare och öka träffsäkerheten i belastningsprognosen bör 

belastningskurvan även innefatta skillnader mellan olika veckodagar, helger och 
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storhelger. I nuvarande modell kan en effektfaktor användas för att skala upp eller 

ner fjärrvärmebehovet om det är känt att den beräknade lasten skulle avvika mot 

den verkliga. 

Det är mycket svårt att validera resultatet från beräkningarna i modellen utan att 

göra empiriska studier där modellen körs parallellt med den verkliga driften. Detta 

beror bland annat på de kraftiga variationerna i avtappningsflöde till ångkunder. 

De körningar som är mest intressanta inträffar oftast då det är kraftiga variationer 

av temperaturen över ett dygn samtidigt som elpriser svänger. Detta sker i regel 

när pannan närmar sig sin maximala kapacitet vilket ger utrymme för 

produktionsoptimeringen att öka förtjänsten från elförsäljning.  

De utvärderingar som har gjorts av modellen visar ändå på stora skillnader i 

lönsamhet mellan hur anläggningen har körts jämfört med det optimala i 

modellen. Trots osäkerheten i denna validering så visar resultatet en tydlig 

riktning; genom att ha bättre kontroll på bland annat elpris och lastförändringar 

kan SEVAB tjäna 0 – 20 000 SEK/dygn bara genom att planera sin produktion 

bättre.   

Som modellen för produktionsplanering är uppbyggd idag kan den, efter viss 

intrimning användas för i princip vilken anläggning som helst. Anläggningsspecifika 

egenskaper finns inlagda i kurvan för fjärrvärmebehov, alfavärdet och 

begränsningarna i problemlösaren. Dessa är dock överblickbara och kan enkelt 

ändras för att passa en annan anläggning. 

Ett första steg i en utbyggd modell är att inkludera dygnets alla timmar i 

beräkningarna där förtjänsten från försäljning av el ska maximeras. I dagsläget 

simuleras endast produktion för åtta stycken tretimmarsperioder. Detta eftersom 

beräkningarna med problemlösaren tar allt för lång tid om de ska göras för varje 

timme i en vanlig persondator. 

Inställningen i modellen som anger att ackumulatorn skall laddas till samma nivå 

som den startar på kan vid behov ändras. Detta görs genom att ändra 

begränsningen i problemlösarens inställning. Inställningen är gjord för att 

ackumulatorn är tänkt att användas dels som reserv, därav den relativt höga 

laddningsgraden, och dels som en buffert för att utjämna lastvariationer i nätet. 

Vid god kännedom om kommande drift kan ackumulatorn självklart användas på 

andra sätt och då kan alltså inställningen ändras. 

Det största problemet för modellen är att pannan inte presterar enligt de givna 

garantierna. En del av beräkningarna i modellen är baserade på just dessa 

garantier. Detta gäller främst beräkningar där verkningsgraden för pannan ingår 

som indata. Där har det antagits en mycket högre verkningsgrad för pannan i 
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modellen jämfört med vad som i dagsläget råder. Detta har gjorts eftersom de 

rådande verkningsgraderna vid olika laster är att betrakta som tillfälliga avvikelser 

på grund av de orsaker som tidigare beskrivits. Ett alternativ till att använda de 

garanterade värden skulle vara att istället använda resultaten från 

prestandaproven som indata. Men detta resultat baseras som sagt på en ej fullt 

fungerande förbränning så det är inte heller optimalt. Att SEVAB får ordning på 

pannan är med andra ord viktigt även ur produktionsplaneringssynpunkt. 

5 Förslag till fortsatt arbete  
Här presenteras förslag på åtgärder som skulle kunna vara en hjälp för SEVAB i 

deras fortsatta arbete för en högre tillgänglighet och en mer optimerad 

produktion. 

En del är gjort men det finns fortfarande en hel del arbete kvar vid SEVABs 

anläggning innan den kommer att leverera det resultat som ägarna önskar. Under 

examensarbetets gång har en del frågetecken uppdagats, bland annat kring driften 

av anläggningen men även om anläggningens fysiska status. Trots att 

kraftvärmeverket i Strängnäs närmast är att betrakta som nytt så dras det ändå 

med problem som normalt sätt uppstår efter mer än tio års kontinuerlig drift. 

Detta gäller bland annat askutmatning och transportörer av aska som rimligen bör 

hålla under hela anläggningens ekonomiska livslängd men som redan blivit utbytta 

på kraftvärmeverket i Strängnäs på grund av slitage. SEVAB har med andra ord 

tvingats lägga ner stora belopp på att få anläggningens tillgänglighet till de nivåer 

som utlovas i kontrakten.  

Bränslet vid kraftvärmeverket i Strängnäs 

Det bränsle som används vid anläggningen är troligen den enskilt största orsaken 

till varför anläggningen inte kommit upp i sin utlovade tillgänglighet. Innehållet i 

bränslet har många gånger varit långt sämre än utlovat. Det är främst stora delar 

sten och annat obrännbart som kommer i leveranserna men också en betydande 

del metall och då främst aluminium. Aluminiumet är särskilt dåligt för pannan då 

dess egenskaper gör att det smälter ner i primärluftsdysorna, stelnar och helt 

täpper igen luftförsörjningen till rostern med ofullständig förbränning som följd. 

Här har SEVAB under våren 2012 inlett ett intensivt arbete med att sätta press på 

sina leverantörer av bränsle för att få ordning på leveranserna och därmed också 

de problem som kan kopplas till rostern. Detta arbete måste fortsätta 

kontinuerligt i framtiden för att minimera risken att bränsle av samma låga kvalitet 

åter kommer till anläggningen.  
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Fortsatta prestandaprov 

För att undersöka nyttan med de uppgraderingar och renoveringar som görs på 

anläggningen, bland annat vid ombyggnationer av roster och murning av eldstad, 

så är det viktigt med uppföljning. Ett relativt enkelt sätt att göra en uppföljning är 

att fortsätta med kontinuerliga prestandaprov på anläggningen. På så vis fås ett 

kvitto på förändringarnas verkan, något som annars förblir okänt. 

Modellen för produktionsplanering 

Den modell som nu har skapats för produktionsplanering kan utvecklas vidare i 

flera steg. Till att börja med bör lastkurvan för fjärrvärmen även inkludera 

veckodagar och årstider för att prognosen ska stämma så väl som möjligt. 

Lastkurvan bör även utvecklas så att övriga produktionsanläggningar kan adderas 

till modellen. Detta kräver i sin tur att det finns sofistikerad mätning vid varje 

produktionscentral och att värden från dessa finns tillgängliga för att på ett enkelt 

sätt loggas.     

Utredning av optimal framledningstemperatur 

Tyvärr körs anläggningen många gånger utan att någon större vikt läggs vid viktiga 

parametrar för optimering av produktionen. Bland annat finns det en 

slentrianmässig inställning i samband med val av framledningstemperatur i 

fjärrvärmenätet. Under flera tillfällen under våren 2012 har 

framledningstemperaturen varit onödigt hög och det tycks helt saknas kunskap 

om nätets optimala temperaturer för olika lastfall. Eftersom nätet är extra 

komplext i och med de utbyggnader som finns till Mariefred och Åkers styckebruk 

blir framledningstemperaturen extra viktig. I värsta fall kan en allt för hög 

framledningstemperatur sänka flödet så pass mycket att temperaturfallen i 

transiteringsledningen överstiger 10 °C. Förutom att flödet sänks så trycks också 

en del av elproduktionen bort med minskade intäkter från försäljning av el som 

följd. 

En utredning där en kurva med optimal framledningstemperatur tas fram är därför 

saknad och bör sjösättas snarast.  

Ackumulator för ångavtappning 

För att minska de kraftiga svängningarna i flöde av avtappningsånga till ångkunder 

kan en ackumulator för ångan installeras. Ackumulatorn skulle då ta upp 

variationerna i flödet och turbinen kan leverera ett jämt flöde av ånga till 

ackumulatorn. Detta system skulle likna det system som redan finns med 

ackumulator för fjärrvärmesystemet. I och med minskad variation i avtappningen 

skulle problemen med okända flöden i avtappningsånga undvikas och förtjänsten 

från elproduktionen skulle kunna maximeras ytterligare genom optimering av 

alfavärdet.  
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Utökad mätning av ångleverans 

I dagsläget saknas mätning på flödet till bland annat ångkunderna. Avsaknaden av 

flödesmätning är en risk då till exempel ett eventuellt läckage kan bli svårt att 

spåra och uppföljningen av leveransen av ånga blir komplicerad. Installation av 

flödesmätningen eller fjärravläsning av kundernas mätare skulle därmed vara en 

fördel för driftspersonalen. 

Fjärravläsning av effekter från övriga produktionscentraler 

Då det saknas uppgifter om effekttillskott från reserv- och spetsanläggningar i 

Strängnäs fjärrvärmenät är det ytterst svårt att veta hur stort effektbehovet i nätet 

egentligen är när dessa är i drift. När effektbehovet är okänt är det omöjligt att 

planera produktionen i nätet med någon som helst noggrannhet. Att inför 

temperatur och flödesmätning vid varje produktionsanläggning är önskvärt för att 

skapa en bättre kännedom om stadens fjärrvärmebehov.  
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Bilagor 

Under detta avsnitt finns de bilagor som tillhör arbetet. 

1. Instruktioner till användandet av modellen för produktionsplanering 

Modellen är tänkt att kunna användas i driftpersonalens dagliga arbete. Eftersom 

det krävs en viss handpåläggning vid varje körning är det viktigt att alla operatörer 

som använder modellen agerar på samma sätt. Värden som matas in för varje dag 

är elpris och temperaturer, övriga indata ändras inte i samma frekvens. 

 

Fliken indata och körstrategi 

Innan något matas in i modell måste i- och urladdningen av ackumulatorn 

nollställas på respektive beräkningsflik. Detta görs genom att klicka på knappen 

”rensa laddning” på vardera flik. 

När laddningen är ”nollad” matas dagsaktuella värden in i modellen. Detta görs 

under fliken Indata och rekommenderad körstrategi. Det är också här som 

resultatet utläses efter en körning i modellen. 

När elpris och temperaturen för kommande dygn är inmatat är det dags att köra 

simuleringen. Detta måste göras separat på två ställen i arbetsboken, dels i fliken 

utjämning av variationer och dels i fliken maximering av förtjänst från el.  

Nu är det dags att använda problemlösaren. Problemlösaren finns längst till höger 

under fliken data i Excels menyrad.  

Här matas elpriset in, timme för 

timme, för det kommande dygnet. 

Här matas temperaturen in 

för varje timme 
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Problemlösaren i Excel 

Under fliken utjämning av variationer är problemlösarens uppgift att lägga pannan 

på en så jämn last som möjligt över dygnet. För dagar där behovet av fjärrvärme 

understiger kondensorns maximala effekt för alla timmar är detta inga 

konstigheter utan beräkningen blir egentligen nödvändig först då behovet är 

högre.  

I problemlösaren finns vissa begränsningar, dessa är inställda defaultvärden och 

kan ändras av operatören.  

Problemlösaren startas genom att klicka på knappen ”lös”. Ibland kräver 

programmet flera körningar av problemlösaren, då är det bara att repetera 

proceduren tills lösningen är tillfredställande.  

Nästa steg är att köra problemlösaren under fliken maximering av förtjänst från el. 

Tillvägagångssättet är exakt detsamma som för föregående körning med en liten 

skillnad i begränsningar i problemlösaren. Dessa behöver inte ändras då 

problemlösaren kommer ihåg inställningarna för respektive flik. Under den här 

fliken söker problemlösaren en så stor intäktsökning som möjligt från elförsäljning 

genom att ändra på i- respektive urladdningen av ackumulatorn för varje timme.  

När körningen är klar kan resultatet utläsas från den första fliken. Beroende på 

vilket körsätt operatören väljer kommer också pannlasten för varje timme att 

förändras. 

Resultatet från simuleringen redovisas också i den sista fliken med namnen 

diagram. Här ändras diagrammen beroende på vilket körsätt som operatören har 

valt.
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Resultat vid maximering av förtjänst från el 

Här stegas pannans last var tredje timme. Innehållet i ackumulatorn är detsamma 

vid start och slut av perioden, 300 MWh. 

 

Resultat vid utjämning av variationer 

Pannlasten är konstant under dygnet och ackumulatorn hanterar svängningar i 

effektbehov hos fjärrvärmenätet. 
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2. PROGRAM FÖR PROVNING AV KRAFTVÄRMEVERKET 

VID STRÄNGNÄS ENERGI AB (SEVAB) 

SAMMANFATTNING 

Som inledning på ett examensarbete vid Mälardalens högskola (MdH) i 

samarbete med FVB Sverige AB (FVB) och Strängnäs Energi AB (SEVAB) kommer 

ett prestandprov att utföras vid kraftvärmeverket i Strängnäs. Detta dokument i 

form av ett provprogram ligger som grund för provningen. 

Prestandaprovet för fullast äger rum fredag 9 Mars 2012 samt dellastprover 15 

Mars 2012. Proverna avser endast verkningsgradsbestämning för pannanläggning 

och turbin. Emissioner, buller m.m. ingår inte i detta prov. 

Under provet kommer befintliga driftinstrument i så stor utsträckning som möjligt 

att användas för utvärderingen.  

Pannproven kommer att i så stor utsträckning som möjlig utvärderas enligt SS-EN 

12952-15 Water-tube boilers and auxiliary installations – Part 15: Aceptance tests 

(2003-09-26). Pannans effekt beräknas utgående från matarvattenflödet till 

pannan och entalpiskillnaden mellan utgående ånga och inkommande 

matarvatten. Energiinnehållet i bränslet bestäms genom prov på laboratorie, 

SEVAB står för omkostnader. 

Turbinens effekt beräknas med ingående ånga och utgående avtappnings- och 

avloppsflöden.   

Rökgaskylarens effekt beräknas från mätningar på fjärrvärmesidan.  

Huvuddelen av detta provprogram är direkt kopierat från det provprogram som 

användes i samband med leveransprovet av anläggningen. 
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INLEDNING 

När läkemedelsföretaget DSM:s verksamhet i Strängnäs lades ner avslutades också 

ångleveranserna från SEVAB till DSM. Detta fick självklart konsekvenser för SEVAB 

då ångan som leverarades till DSM motsvarande ett årsgenomsnitt på 4,5 MW. I 

och med nedgången  i ångleveransen, som numer endast motsvarar ett årsmedel 

på 2,5 MW till kvarvarande kund PFIZER, blir även elproduktionen vid 

anläggningen lidande. Detta tack vare minskad fyllnadsgrad i turbinens 

högtrycksdel med lägre verkningsgrad som följd.  

Prestandaprovet ska undersöka verkningsgraden för panna och turbin samt 

jämföra resultaten från dessa med de prestandprov som genomfördes i samband 

med överlämnandet av anläggningen från leverantören B&W Völund (Völund) till 

SEVAB.  

Prestandaprovet kommer att genomföras i början av mars 2012. Valet av tidpunkt 

är avgörande för att säkerställa att fullastprov kan utföras.   

Den ordinarie driftinstrumenteringen vid SEVAB kommer att användas för 

mätvärdesinsamling, ingen mätning av stoft, miljövärden buller etc kommer att 

genomföras utan endast fastställande av verkningsgrad för anläggningen och 

respektive delar. 

Utvärdering av proven görs av Robin Erneby, student vid Mälardalens högskola 

som genomför mätningen som en del av ett examensarbete på 30 Hp. En enskild 

rapport av prestandaprovet presenteras senast i utgången av mars månad 2012. 
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ALLMÄNT 

Innan proven genomförs skall inblandade parter tillsammans ansvara för att 

följande åtgärder är vidtagna: 

Att lämpligt provbränsle finns tillgängligt, med provbrnäsle avses normalt bränsle 

för drift av anläggningen. Att personal för handhavande av datorutrustningen finns 

tillgänglig. Att elmätningar på generatorn och hjälpkraftobjekt kan genomföras 

och att utrustning för att registrera mätdata finns till hands. Att prov kan tas på 

bränsle och aska.  

Att pannan är rengjord och klar för provning. Att existerande driftinstrument 

fungerar. 

Att turbinen är klar för provning, att existerande driftinstrument fungerar. 

Att rökgaskylaren och rökgasreningssystemet är klara för provning.  
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Hjälpeffektbehov 

Hjälpeffektbehov anges som anläggningens totala eleffektbehov vid drift med 

normalbränsle till 580, 520 respektive 440 kW vid 100, 75 respektive minlast.  

Verkningsgrad 

Verkningsgraden beräknas enligt SS-EN 12952-15 med luftförvärmare och 

rökgasrening liggande utanför balansgränsen. 

Förlusten för pusherkylning enligt kontraktet beräknas som bortkyld effekt för 

schaktkylning enligt P&I schema S1PAB Q301, denna förlust försummas i dessa 

prestandaberäkningar. Vid beräkning av askförlust anges temperaturen till 300 °C 

vilken kommer att användas om temperaturen inte kan mätas. 

Lastpunkter. 

Verkningsgrad skall beräknas i tre lastpunkter (min, 75 och 100% last) för 

normalbränslet. Beroende på belastningsförhållanden bör avvikelser i last på  ± 7,5 

% tillåtas. 

Entalpier för vatten och ånga beräknas enligt IAPWS-IF97 (Industrial Formulation 

for the Thermodynamic Properties of Water and Steam). 

Bränsle 

Prov av bränslet tas och utvärderas på laboratorium. 

Rengjord panna. 

Pannan ska rengöras (sotas) i god tid före provet. Pannan ska ha varit i normal drift 

minst ca 2 dygn innan proven inleds. Under provperioden skall pannan ej 

rengöras. Mellan de olika lastpunkterna (proven) kan pannan rengöras med till 

pannan hörande sotningsutrustning. 

Fortfarighetstillstånd 

Pannan skall gå med konstant last minst en timme innan proven påbörjas. Provtid 

är fyra timmar under stabil drift. Är det tveksamt om driften är väl stabil under 

den första timmens avläsningar förlängs provtiden (avläsningstiden) till fem 

timmar. Tillåten flödesvariation under provet regleras inte i SS-EN 12952-15 men 

är enligt DIN 1943 (turbinprovet) ±5% (kring provets medelvärde) vilket bör 

eftersträvas under provet.  

Lufttemperatur. 

Referenstemperatur för omgivningsluft är enligt kontraktet 25 °C. Den 

lufttemperatur som ska användas vid utvärderingen är dock lufttemperaturen 

efter luftförvärmarna eftersom luftförvärmningen sker med externt medium. 



Examensarbete – Bilaga 2  2012-09-18  

 

 

 

Övrigt 

Bottenblåsning bör ej ske under provet. Separat mätning på kontinuerlig 

bottenblåsning kommer att göras inom ramen för examensarbetet. 
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Beräkning 

Vid avvikande provförutsättningar ska korrektioner göras för ångtryck och 

ångtemperatur före turbin, ångflöde, in- och utgående fjärrvärmetemperatuer 

samt avvikande data för de båda ångavtappningarna enligt bilaga 3. 

Entalpier för vatten och ånga beräknas enligt IAPWS-IF97 (Industrial Formulation 

for the Thermodynamic Properties of Water and Steam). 

Mätutrustning 

Mätningarna sker med ordinarie driftinstrument som om möjligt bör 

kontrolleras/kalibreras före proven.  

  



Examensarbete – Bilaga 2  2012-09-18  

 

 

 

PROVENS GENOMFÖRANDE 

Verkningsgradsprov. 

För verkningsgradsprovet skall pannan köras vid tre olika lastnivåer.  

Proven genomförs dels vecka 1210 dels vecka 1211. Under fredagen den första 

veckan genomförs fullastprovet och under torsdagen den andra veckan genomförs 

de båda dellastproven. Förberedelser sker löpande dagarna innan proverna. 

Innan proven påbörjas skall pannan ha gått minst 1 timme med provbränslet på 

konstant last (=den önskade lastnivån). Proven pågår sedan ca 4 timmar på varje 

lastpunkt.  

Pannan sotas under natten så att rätt lastnivå kan vara nådd senast kl 07:30 och 

prov kan påbörjas kl 09.  

Luft- och rökgastemperaturer samt gasanalyser mäts och registreras med 

ordinarie instrumentering. Mätning av ångflöde, ångtryck och ångtemperatur görs 

via ordinarie driftinstrument. Mätpunktsförteckning finns i bilaga 1. 

Bränsleprov tas var 15:e minut under proven. Vid varje tillfälle tas två prov där det 

ena används för bestämning av fukthalt i bränslet och det andra används för att 

bereda ett generalprov timvis (dvs av 4 15 minutersprov) och 4 sådana 

generalprov bereds för varje lastpunkt (Eventuellt färre beroende på bränslets 

kvalitet). Generalproven delas i två delar där den ena skickas för analys och den 

andra används som reserv.  

Prov på oförbränt i stoft och bottenaska tas efter respektive prov. 

 

  



Examensarbete – Bilaga 2  2012-09-18  

 

 

 

Effektmätningar 

För bestämning av avgiven (nyttig) effekt mäts tryck och temperatur på utgående 

överhettad ånga, flöde av överhettad ånga samt tryck, temperatur och flöde på 

inkommande matarvatten.  

Generatorns aktiva och reaktiva effekt mäts via driftinstrument. 

Hjälpkraft mäts och registreras i ställverk enligt en särskilt framtagen objektlista. 

Övriga mätningar 

För att kunna göra värmebalanser och kontroller registreras många av de ordinarie 

mätpunkterna enligt mätpunktsförteckningen i bilaga 1. Finns begränsningar i vad 

som kan registreras (varje minut) kommer listan att bantas.  

Preliminär provplanering 

Vecka 1210 

Torsdag:  Kompletterande instrumentering. Kort prov för att kontrollera 
systemen för insamling av mätdata.  

Fredag:  Kl 06: Sotning inleds, ångsotning följs av vattensotning 

  KL 07: Fullast justeras in 

  Kl 08: Avstämningsmöte och ev justering av prov-programmet.  

Kl 09: Prov med panna och turbin 100 % last med normalbränsle och 
rökgaskylare i drift. Önskvärd provstart kl 09 vilket innebär att 
pannan bör vara färdigsotad kl 07 då rätt last ställs in. (prov 1). 
Provlängd 4 timmar. 

Vecka 1211 

Torsdag:  Kl 06: Sotning inleds, ångsotning följs av vattensotning 

  KL 07: Aktuellt lastfall justeras in (75% av maxlast) 

  Kl 08: Avstämningsmöte och ev justering av prov-programmet.  

  Kl 09: Prov med panna och turbin med normalbränsle 75 % last och 
rökgaskondensorn ur drift. Pannan sotas under natten och rätt 
lastnivå ställs in efter sotningen (prov 2). Provlängd 4 timmar.    

Kl 15 (ca): Prov med normalbränsle, minlast 37 % med rökgaskylaren 
(prov 3). Provtid 4 timmar. Mätning sker även på turbinen även om 
det endast är hjälpeffekt som är garanterad där..  
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UTVÄRDERING 

Metod 

Pannproven utvärderas i huvudsak enligt SS-EN 12952-15 med bildade 

medelvärden under provperioden. För beräkning av specifika luft- och 

rökgasmängder samt rökgasens specifika värme används bränslets analys och 

luftfaktorn (då provbränslet förmodligen skiljer sig avsevärt från de bränslen som 

behandlas i SS-EN 12952).   

Strålnings och ledningsförluster enligt S-EN 12952, kurvan för brunkol. 

Verkningsgraden baseras på lufttemperaturen efter luftförvärmarna varför 

driveffekten för luftfläktar inte ska räknas med som tillförd effekt. Referens- (bas-) 

temperatur är 25 °C. 

För bestämning av oförbränt i slagg används värmevärdet 27,2 MJ/kg i det bränn-

bara (värde för brunkol enligt normerna). Halten brännbart i slagg analyseras på 

analyslaboratorium. Specifikt värme för slagg är 1,0 kJ/kg,K. 

Turbinen utvärderas så långt möjligt enligt DIN 1943, upplaga februari 1975. På 

grund av den stora ångleveransen till industrin kommer massbalanser inte att 

kunna göras i enlighet med DIN.  

Rökgaskylarens effekt beräknas på fjärrvärmesidan. 

Rapport 

Fullständig utlåtande avges senast efter det att protokoll från analyslaboratorierna 

erhållits. 

Utfall 

Föreliggande provprogram samt tidigare kända prov och provledning bör 

användas vid förnyade prov. 
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BILAGA  1 till provprogram 

 

Rågas eller i pannan   

O2     

CO     

NO      

NO2     

SO2     

HCl     

Kanaltemperatur     

Efter rökgasrening   

O2     

CO     

NO      

NO2     

SO2     

Kanaltemperatur     

Mätpunktsförteckning Strängnäs   

Allmänt Bild 

S1HLA01CT001 Lufttemp före lufö Panna 

S1HLA05CT001 Sekundärufttemp efter lufö Panna 

S1HLA06CT001 Primärlufttemp efter lufö Panna 

S1HNA01CT001 Rökgastemp efter eko Panna 

S1HNA01CQ001 O2-halt Panna 

S1LAB31CT001 Temperatur matarvatten före eko MaVa 

S1LAB50CF001 Flöde matarvatten MaVa 

S1LAB50CP001 Tryck matarvatten för eko MaVa 

S1LBA10CT001 Temperatur ånga ut Ånga 

S1LBA10CP001 Tryck ånga ut Ånga 

S1LBA10CF001 Flöde huvudånga Ånga 
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S1HLA11CF001 Flöde primärluft zone 1 Panna 

S1HLA21CF001 Flöde primärluft zone 2 Panna 

S1HLA31CF001 Flöde primärluft zone 3 Panna 

S1HLA82CF001 *Flöde sekundärluft Ovn for Panna 

S1HLA81CF001 *Flöde sekundärluft Ovn bag Panna 

S1HLA71CF001 *Flöde sekundärluft OFA 1 V Panna 

S1HLA72CF001 *Flöde sekundärluft OFA 1 H Panna 

S1HLA61CF001 *Flöde sekundärluft OFA 2 V Panna 

S1HLA62CF001 *Flöde sekundärluft OFA 2 H Panna 

S1HLA51CF001 *Flöde sekundärluft OFA 3 V Panna 

S1HLA52CF001 *Flöde sekundärluft OFA 3 H Panna 

S1HLA50CF001 Summa sekundärluft Panna 

S1HRK05CF001 Ammoniakflöde NIVÅ 1 & 3 SNCR 

S1HRK06CF001 Ammoniakflöde NIVÅ 2 & 4 SNCR 

MAA10CP001 Tryck ånga in i turbin Turbindator 

MAA10CT001 Temp ånga in i turbin 

 LBA10CF001b Beräknat ångflöde Turbindator 

MAA20CP001 Tryck avtappning industri m.m Turbindator 

MAA20CT001 Temp avtappning industri m.m Turbindator 

LBQ10CF001 Flöde avtappning industri m.m Turbindator 

MAC20CP001 Tryck avtappning mavaförv Turbindator 

MAC20CT001 Temp avtappning mavaförv Turbindator 

LBQ10CF001 Flöde avtappning mavaförv Turbindator 

MAC10CP001 Tryck avlopp Turbindator 

MAC30CT001 Temperatur utlopp Turbindator 

MAG10CP001 Tryck i kondensor Turbindator 

MAG10CT001 Temperatur kondensor Turbindator 

LCA10CT001 Kondensattemperatur Turbindator 

4NDB10CT008 Temperatur fjärrvärme före kond ??? 

4NDA10CT002 Framledning fjärrvärme FJV 
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S4NDB10CF003 001?? Flöde FJV-nät FJV 

S4NDB10CP005 Tryck FJV före kondensor FJV 

S4NDB10CP001 Tryck FJV efter kondensor FJV 

Generator   

Finns i system, saknar KKS Effekt aktiv   

Finns i system, saknar KKS Effekt reaktiv   

Finns i system, saknar KKS Ström   

Finns i system, saknar KKS Spänning   

Finns i system, saknar KKS Cos fi   

Avläses Hjälpkraft Avläses separat 

Rökgaskylare   

S2HNA30CT001 Rökgastemp efter RGK RGK-kylare 

S2HNA10CT001 Rökgastemp efter eko RGK-rening 

S2GDK10CF002 Kondensatflöde RGK-kylare 

S2HNA40CQ005 O2-halt 

RGK-kylare -

>Miljö 

S2NDB10CT001 Returtemp fjärrvärme RGK-kylare 

S2NDB20CT001 Fjärrvärme efter RGK RGK-kylare 

4NDB10CF001 Fjärrvärmeflöde Turbindator 

Övrigt   

S2HNA40CQ001 NOx 

RGK-kylare -

>Miljö 

S2HNA40CQ003 SO2 

RGK-kylare -

>Miljö 

S2HNA40CQ004 HCl 

RGK-kylare -

>Miljö 

S2HNA40CQ007 CO-hög 

RGK-kylare -

>Miljö 

S2HNA40CQ008 CO-låg 

RGK-kylare -

>Miljö 

S2ENB10CW001 Kalkvikt ??? 

*Sekundärluftflöden avläses på PID-trend 
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Övriga Bilagor 

Till arbetet hör även en del Excelfiler och andra dokument. 

LÄS MIG.TXT 

En kort genomgång av de olika dokumentens innehåll. 

MODELL FÖR ALFAVÄRDE.XLSM 

Den modell som använts för att skapa ett polynom som beskriver alfavärdet som 

funktion av kondensoreffekt, framledningstemperatur samt avtappningseffekt. 

PRESTANDAPROV_75%_AV_MAXLAST.XLSM 

Resultat från prestandaprov vid 75 % av maxlast. 

PRESTANDAPROV_MAXLAST.XLSM 

Resultat från prestandaprov vid maxlast. 

PRESTANDAPROV_MINLAST.XLSM 

Resultat från prestandaprov vid minlast. 

PRODUKTIONSPLANERING.XLSM 

Modellen för produktionsplanering. 

KONTROLL AV MODELL 20111114.XLSM 

En kontroll av produktionsplaneringsmodellen som jämför SEVABs körsätt under 

ett dygn. 

KONTROLL AV MODELL 20111117.XLSM 

En kontroll av produktionsplaneringsmodellen som jämför SEVABs körsätt under 

ett dygn. 

KONTROLL AV MODELL 20120221.XLSM 

En kontroll av produktionsplaneringsmodellen som jämför SEVABs körsätt under 

ett dygn. 

KONTROLL AV MODELL 20120303.XLSM 

En kontroll av produktionsplaneringsmodellen som jämför SEVABs körsätt under 

ett dygn. 
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