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Sammanfattning 
Uppdragets huvudsakliga ändamål har varit att utveckla en modell för 

SCA Ortvikens pappersbruk, för beräkning av ångans momentankost-

nad. I rapporten bildas en uppfattning om hur Ortviken producerar pap-

per och visar en överblick av fabrikens ångcentral, samt hur okända 

bränsleflöden kan tas fram. Därefter förklaras modellens konstruktion 

vilket inkluderar den information som krävs och hur den hämtas, skap-

ade regler och antagande för att göra modellen genomförbar, samt de be-

räkningssteg som utförs. För att kunna skapa modellen har studier om 

ångnätet utförts på plats och information hämtats ur litteratur. 

Modellens slutprodukt är gjord i Microsoft Excel och använder ett till-

läggsprogram PI för att kunna hämta information från fabrikens databas. 

Ångans eftersökta mängdkostnad redovisas i Excel-dokumentet, i rap-

porten visas exempel från slutprodukten och redogörs med en förkla-

rande text. Slutprodukten innehar inte bara momentana beräkningar utan 

erbjuder även förmågan att se över dåtida ångkostnader. 

 

Nyckelord: Ångkostnad, bränslekostnad, bränsleblandning, pappers-

bruk, förbränningspannor, ångpanna, pannverkningsgrad. 
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Abstract 
The main purpose of the assignment has been to develop a model for SCA 

Ortviken’s paper mill, which can calculate the momentary cost of the pro-

duced steam. The report provides an idea of how Ortviken produces pa-

per and an overview of the factory’s “steam center”, also how unknown 

fuel flows can be obtained. Furthermore, the model’s design is explained 

which includes the information required and how it is retrieved, created 

rules and assumptions to make the model feasible, as well as the per-

formed calculations. To create the model, studies on the steam network 

have been carried out on site and information has been obtained from 

different literatures. 

The final product of the model is made in Microsoft Excel and uses an 

add-on called PI to retrieve information from the factory’s database. The 

desired amount cost of steam is given in the Excel document, the report 

displays examples from the final product with a describing text. The final 

product does not only have momentary calculations, it also offers the abil-

ity to review past time steam costs. 

Keywords:  Steam cost, fuel cost, fuel mixture, paper mill, combustion 

boiler, steam boiler, boiler efficiency.  
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Förord 
Tack till all personal på SCA Ortviken för erat fantastiska bemötande. 

Speciellt stort tack till Kerstin och Mattias.  
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Terminologi 
Förkortningar och akronymer 

bb Bränsleblandning. 

BM1 Bestrykningsmaskin 1. Extern maskin efter pappersma-

skin 1. 

Elp Elpanna. 

FAB Framtagning av bränslefaktor.  

FFG Frisk, färsk gran. Metod att sätta krav på levererad gran. 

HT Högtryck. Högsta trycket av ångcentralens tre tryckni-

våer. 

k-värde Bränslefaktor. Viktandel.  

LT Lågtryck. Lägsta trycket av ångcentralens tre tryckni-

våer. 

LWC Lightweight coated. En tillverkad papperstyp vid Ortvi-

ken. 

MT Mellantryck. Mittersta trycket av ångcentralens tre 

trycknivåer. 

P1 Panna 1.  

PI Databas och tilläggsprogram till Microsoft Excel. 

PM1 Pappersmaskin 1. 

SCA Svenska Cellulosa AB. Företag. 

SEAB Sundsvall Energi AB. Företag. 

T1 Tidsintervall 1. 

Tagg Identifikation för ett objekt i fabriken. 

TMP Massafabriken. 

TMP Termomekanisk massa (termomechanical pulp). Ett sätt 

att frilägga trädets fibrer. 



Ekonomiskt utfall av bränsle och bränsleblandningar 

En modell för framtagning av ång- och bränslekostnader 

Anton Olsson   

Terminologi 

2018-07-09 

 

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

viii 

TOT Total. 

TS Torrsubstans.  

ÅC Ångcentral.  

Ångack. Ångackumulator. 

Matematisk notation 

Symbol Beskrivning 

�̇�  Bränsleflöde. 

𝑐𝐵  Bränslets specifika värmekapacitet. 

𝐸𝑁  Nyttiggjord energi. 

𝐸𝑇  Tillförd energi. 

𝐹  Bränslets fukthalt 

k Bränslefaktor. En faktor som beskriver en bränsletyps 

procentdel, i bränsleblandningens totala mängd massa. 

𝐻  Viktandelar väte. 

𝐻𝑖  Bränslets effektiva värmevärde. 

𝐻𝑠  Bränslets kalorimetriska värmevärde. 

𝑖𝑙2
 Luftentalpi efter luftförvärmare. 

𝑖𝑚𝑣  Matarvattnets entalpi. 

𝑖öℎ  Ångans överhettade entalpi. 

𝑙𝑒  Specifik luftmängd. 

𝑚  Massa.  

�̇� Massflöde. 

𝑡𝐵  Bränslets temperatur. 

�̇� Volymflöde. 

Å  Ångflöde. 
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𝜂 Verkningsgrad. 

 𝜂𝑓  Förbränningsverkningsgrad. 

𝜂𝑝  Pannverkningsgrad. 

𝜌  Densitet. 
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1 Inledning 
Avdelningen Ved & Energi hos SCA Ortviken i Sundsvall har ett önske-

mål att kunna följa upp och förutse det momentana ekonomiska utfallet 

vid förbränning av olika bränslen och bränsleblandningar i fabrikens 

ångpannor. Att ha en god uppfattning över energisystemet och dess eko-

nomiska utfall ger möjlighet till att jämföra fler metoder för processopti-

mering och ekonomiska besparingar.  

Uppdraget är att ta fram en modell för det ekonomiska utfallet genom att 

komplettera befintliga energiberäkningar och tillgänglig information som 

t.ex. flöde och typ av bränsletillförsel. Modellen ska kunna användas av 

processoperatörer för att omedelbart se hur kostnaden av ångproduktion 

påverkas av bränsleval och för att möjliggöra processoptimering, exem-

pelvis uppföljning av kostnadsförändringar till följd av påverkan av öv-

riga avdelningar och ångförbrukare eller genom begränsad fastbränsle-

tillgänglighet, exempelvis ett beslut av en annan avdelnings som utförts 

för att skapa en besparing kanske egentligen kostat fabriken mer i bräns-

lekostnader än vad åtgärden lyckades spara.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Som processoperatör för ångpanncentralen i SCA Ortviken finns det idag 

begränsat med hjälpmedel att vid drift se hur ens egna val påverkar det 

ekonomiska utfallet. Idag är det först vid månadsskiftet då en energirap-

port redovisas då bränslekostnaderna kan behandlas. Genom att få en 

uppfattning om bränslekostnaderna i realtid så skapas både ett fortsatt 

intresse och en grund till att fortgå driftoptimering med en ekonomisk 

intention.  

1.2 Övergripande syfte 

En modell om bränsle- och ångkostnader kommer att hjälpa personalen i 

sitt dagliga arbete för att optimera kostnader för den producerade ångan. 

En kostnadsuppfattning kan även bildas om fjärrvärmeleveransen till 

Sundsvalls kommun. I framtiden kan modellen fortsättningsvis utvecklas 

för att ta fram LT-ångans energivärden till pappersmaskinerna och där-

efter brukas i produktkalkyler, vilket resulterar i en betydligt större kän-

nedom om kostnaden för tillverkningen av Ortvikens pappersprodukter. 
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1.3 Avgränsningar 

Modellen ska fokusera på bränslekostnader och ta avstånd från ångcen-

tralens totala produktionskostnader för ångberedning. 

Modellen ska inte behandla den reducerade LT-ångan ut på fabriksnätet.  

1.4 Lågnivåproblemformulering 

Projektets mål: 

a) Beskriva energisystemet och samspelet mellan ångproducent och 

förbrukare. 

b) Visa hur produktionskostnader för bränsle och bränslemixar kan 

beräknas. 

c) Skapa en modell vilket nyttiggör punkt a och b. 

d) Visa i ett exempel hur modellen kan appliceras som ett verktyg för 

processoptimering. 

1.5 Översikt  

I kapitel 2 ”Ortvikens pappersbruk” redovisas bakgrundsmaterial vilket an-

vänds vid modellens konstruktion.  

Rubrik 2.1 ”Pappersprocessen” skapar en övergripande förståelse om hur 

Ortviken tillverkar papper. 

Rubrik 2.2 ”Ångcentralen” beskriver relationen mellan ångproducent och 

ångkonsument.  

Rubrik 2.3 ”Förbränningspannor” förklarar förbränningspannors eldning-

sanordning samt uppbyggnad, förbränningsprocessen, bränslenas trans-

portväg och egenskaper. 

Rubrik 2.4 ”Elpannan” förklarar elpannans funktion. 

Rubrik 2.5 ”Mätdata” beskriver hur givares mätdata loggas på Ortviken 

och hur information kan hämtas till modellen. 

Kapitel 3 ”Metod” redogör hur författaren gått tillväga för att lösa pro-

jektets fyra mål. 
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Under kapitel 4 ”Modellens konstruktion” redovisas allt som brukas i mo-

dellens slutprodukt och hur den kan återskapas. 

Rubrik 4.1 ”Bränsleflöden” listar kända och okända bränsleflöden, samt 

hur dessa kan erhållas. 

Rubrik 4.2 ”Uppbyggnad” beskriver hur modellen fungerar, utförda be-

räkningar och nödvändig information. 

Kapitel 5 ”Resultat” visar modellens slutprodukt med bilder från Excel 

dokumentet. 

Kapitel 6 ”Diskussion” gör en kort sammanställning av arbetet och dis-

kuterar vissa nämnvärda delar. 

1.6 Författarens bidrag 

Studier, modellens konstruktion och rapporten har utförts av författaren. 

Personal har varit en betydande hjälp vid studier om pappersprocessen 

och ångcentralen.  



Ekonomiskt utfall av bränsle och bränsleblandningar 
En modell för framtagning av ång- och bränslekostnader 
Anton Olsson    

Ortvikens pappersbruk 

2018-07-09 

 

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

13 

2 Ortvikens pappersbruk 
I detta kapitel redovisas erforderligt bakgrundsmaterial till modellens 

konstruktion.  

2.1 Pappersprocessen 

Ortviken köper endast ”frisk, färsk gran” (FFG) vilket är en metod för att 

ställa krav på den levererade granveden. Det intressanta vid inköp av 

FFG som pappersproducent, är att den färska granen inte hunnit mörkna 

och på så vis ger en god ljuskvalitet vid papperstillverkningen. Vedråva-

ran köps från SCA Skog, vars råvara avverkats från egen skog eller köpts 

in från privata skogsägare. Lastbilar kör veden till Ortviken och kan här-

ifrån följas i figur 2.1 från stock till papper.  

 

Figur 2.1: Pappersprocessens flödesschema. (Källa: [1]) 

Granveden transporteras först till renseriet. Här kapas stockarna och blir 

med dysor besprutade av kondensatsvatten från massafabriken, vilket 

blöter veden samt tinar upp den på vintern. Barken kan då lättare skrub-

bas bort när stockarna tumlar runt i barktrumman i nästa steg. Stocken 

kommer ut fri från bark och blir huggen till flis. Den överblivna barken 

används som ett biobränsle i fabrikens beredning av ånga.  
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Flisen förflyttas vidare via transportband till massafabriken och blir ter-

momekanisk massa (TMP) i raffinörerna. Massafabriken består av flera 

steg. Innan första steget av raffineringen så tvättas och förvärms bland 

annat flisen. Den varma och blöta flisen matas tillsammans med mel-

lantrycksånga (MT-ånga) från ångcentralen (ÅC) in i raffinören. Princi-

pen av raffinörmassa bygger på att två eller en roterande skiva maler och 

mekaniskt bearbetar flisen till massa (se figur 2.2). Flisen matas in genom 

en öppning i mitten på en av skivorna och mals ner till mindre fragment 

ända tills fibrerna friläggs. Trädråvaran som roterar längs med skivorna 

upplever en centrifugalkraft vilket pressar ut råvaran mellan skivornas 

springa. Måttet mellan diskarna kan justeras efter önskad utgående par-

tikelstorlek [2]. 

 

Figur 2.2: Raffinörmassa. 

Processen av TMP skapar inte bara massa utan också en ansenlig mängd 

värmeenergi vilket utnyttjas i ångomformare och kan på så vis återan-

vändas. Värmeenergin kommer ursprungligen från den tillsatta elenergi 

som får raffinörskivorna att rotera. När fibrerna kastas runt och krockar 

inuti raffinören skapas värme från friktion vilket värmer upp fibrerna 

och förångar vattnet [2].  

Efter raffinering lagras massan i ett lagringstorn. Med pappersmassan 

kan beredning av mäld ske genom att späda ut det med bakvatten och 

retentionskemikalier vilket underlättar bindningen mellan fibrer. Even-

tuellt tillsätts även olika färgfyllnadsämnen. 
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En pappersmaskin kan delas in i olika partier: formning, pressning och 

torkning. Beroende på pappersmaskin (PM) och dess slutprodukt kan 

en bestrykande del även finnas. PM5 gör obestruket offset och standard 

tidningspapper vilket inte bestryks till skillnad till de andra två LWC-

maskinerna, LWC1 (PM1) och LWC4 (PM4). LWC-papper (lightweight 

coated) bestryks med en mineralbaserad smet för att ge papperet bättre 

tryckegenskaper och en ökad ljushet. PM4 har online-bestrykning vilket 

betyder att papperet bestryks i maskinen. PM1 vilket är en äldre maskin 

har en extern bestrykningsmaskin (BM1). I första partiet tar papperet 

form genom att en formningsvira besprutas av mälden bestående av 

cirka 1% fiber. Efter formningen är torrhalten straxt under 20%. Det fort-

satta skapade pappersarket går sedan vidare in i presspartiet där det 

körs genom ett flertal pressnyp. Papperet sluttorkas sedan i torkpartiet 

vilket sker över cylindrar som värmts upp av ånga levererat från fabri-

kens ångcentral. 

Efter pappersmaskinen rullas papperet av i en rullmaskin samt skärs till 

önskat format och är nu redo för vidare leverans. Slutprodukten går till 

olika tryckerier för vidare tryckning av veckotidningar, dagstidningar, 

kataloger, reklambroschyrer, m.m. 2016 producerades 67% LWC, 28% 

obestruken offset och 5% standard tidningspapper [1]. 
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2.2 Ångcentralen 

Allt inom ånga, kondensat, tryckluft, industrivatten, fjärrvärme, oljelager 

och matarvatten ansvarar ångcentralen för. Dessa områden innefattar 

alltså allt från de tillförda bränslena, ångberedningen och levererad ånga 

till fabrikens konsumenter.  

Det finns tre trycknivåer ÅC-nätet huvudsakligen använder; högtryck 

(HT), mellantryck (MT) och lågtryck (LT), vars respektive tryck ligger på 

55 bar, 10 bar och 2,5 bar. Det finns fem förbränningspannor som alla ma-

tar HT-nätet och en elpanna som matar MT och LT-nätet. Ångpannorna 

är emellertid inte de enda ångleverantörerna i ÅC, massafabrikens ång-

omformare tar hand om överbliven värmeenergi från tillverkningen av 

TMP och levererar lågtrycksånga till ångcentralen. 

Högtrycksångan kan ta flera vägar inom ÅC vilket visas i figur 2.3 nedan, 

allt från att lagras i en ackumulator, generera el i en ångturbin eller i en 

reduceringsstation få ett lägre tryck och till sist brukas i en ångkonsu-

ment, exempelvis en pappersmaskin. Fjärrvärme, värmning och automa-

tisering är ytterligare konsumenter vilket inte redovisas i figuren. 

 

Figur 2.3: Översiktsbild av ångcentralen. 
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2.3 Förbränningspannor 

En ångpanna är en anläggning som producerar processånga. I en förbrän-

ningspanna sker detta med hjälp av den frigjorda värmen från förbrän-

ning, därav ”förbränningspanna”. Hur väl en förbränningspanna kan ta 

tillvara på ett bränsles kemiskt bundna energi beror dels på hur effektiv 

förbränningen av bränslet är, samt hur effektivt ångpannan kan använda 

värmeenergin till att producera ånga. 

Med storskalig förbränning tillkommer stora mängder av aska och rök-

gaser och måste hanteras för att minimera hälso- och miljörisker. 

2.3.1 Bränslen 

Fem olika bränslen används huvudsakligen till ångpannornas förbrän-

ningsprocesser; internt barkblandbränsle (även kallat internbark), externt 

råbiobränsle (externbark), slam, träpulver och eldningsolja. I figur 2.4 ne-

dan klargörs vilka bränsletyper som används i respektive ångpanna. Ut-

över dessa används även gasol vid start av förbrännare samt aska från P3 

till P1. 

 

Figur 2.4: Bränsle till respektive ångpanna. 
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Sammansättning 

Ett bränsle utgörs av den brännbara substansen samt åtföljande aska och 

fukt. De brännbara substanserna är flyktiga ämnen bestående av kolväte-

föreningar och återstående fast koks från pyrolys i förbränningsproces-

sen. Ytterligare inkluderas kväve, svavel och syre vanligtvis med de 

brännbara substanserna. Ej brännbara ämnen namnges aska. Bränslets in-

nehåll kan förenklat uttryckas:  

Bränsle = torr substans + fukt.  

Torr substans = brännbar substans + aska.  

Brännbar substans = flyktiga ämnen + koks.  

Bränslets värmeinnehåll 

Ett bränsles värmevärde beskriver den värmemängd vid fullständig för-

bränning som frigörs per mängdenhet bränsle. Fastställning av värme-

värdet sker experimentellt i en bombkalorimeter vilket består av ett slutet 

förbränningskärl i en känd mängd vatten. Från förbränning av en känd 

mängd bränsle och uppmätning av vattnets temperaturökning kan ett 

värmevärde kallat kalorimetriskt värmevärde eller övre värmevärde, Hs 

beräknas. Eftersom det är ett slutet system försvinner ingen energi från 

den kondenserade vattenångan som uppstår vid förbränning av väte och 

förångning av fukt i bränslet. Vid förbränning i ett öppet system försvin-

ner vanligtvis denna energi ut ur förbränningskammaren med varma 

rökgaser och hinner därmed inte kondensera. Vattnet ger därmed ett ne-

gativt bidrag i bränslets värmeavgivning. Den värmemängd per mängd-

enhet som faktiskt kan utnyttjas kallas effektivt värmevärde eller det 

undre värmevärdet, Hi och kan beräknas enligt formel 2.1. [5] 

(2.1) 

𝐻𝑖 = 𝐻𝑠 − 2,5 ∙ (8,94𝐻 + 𝐹) 

De variabler formel 2.1 består utav är 𝐻𝑖 = effektivt värmevärde. 

𝐻𝑠 = Kalorimetriskt värmevärde. 2,5 MJ/kg = vattens förångningsentalpi. 

8,94 beskriver viktandelar vatten som formas vid oxidation per mängd 

väte. 𝐻 = viktandelar väte. 𝐹 = bränslets fukthalt. 

I figur 2.4 ”Bränsle till respektive ångpanna” klargörs de huvudsakliga 

bränslena Ortviken använder. I tabell 2.1: ”Angivna värmevärden” redo-

visas kalorimetriska värmevärden för de fasta bränslena samt eldnings-
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oljans effektiva värmevärde. De övre värmevärdena kommer från bräns-

lerapporter gjorda av Bränslelaboratoriet Umeå AB och eldningsoljans 

undre värmevärde är hämtat produktinformation från leverantören 

Preem AB. (Se bilagor A till E.)  

Tabell 2.1: Studiens tillämpade värmevärden. 

Bränsle Hs (MJ/kg) Hi (MJ/kg) 

Internt barkblandbränsle 20,23  

Externt råbiobränsle 19,95  

Träpulver 20,37  

Industrislam 16,27  

Eldningsolja 3A Ultra LS  42,5 

 

Följande underrubriker beskriver ursprung och transport till förbrän-

ningskammare för varje bränsletyp. 

Internt barkblandbränsle 

Efter barktrumman kan överbliven bark användas som ett bränsle till 

ångberedning. I renseriet försämras dock torrhalten avsevärt där den 

blöts ner för att underlätta barkens avskrubbning. Innan barken används 

som ett bränsle rivs den ner i ett tämligen mer finmalt material och 

pressas för att uppnå en bättre torrhalt, därefter samlas barkbränslet i 

”barkhyddor” innan transport till ångpanna och förbränning [3]. 

Industrislam 

Överskottsvatten från fabrikens processer rinner ner till sedimenterings-

bassänger. I vattnet finns organiskt material som vid ett utsläpp skulle 

kunna skada den lokala mottagande miljöns ekosystem, av denna anled-

ning genomgår vattnet olika reningssteg. Dessa steg avskiljer primärt fast 

material och sekundärt organiskt lösta ämnen. I det primära steget av-

skiljs fiberslam genom sedimentering och avvattnas i ett senare steg för 

att öka torrhalten. Mikroorganismer utnyttjas i det sekundära steget för 

att bryta ner organiskt material som löst ut från fibern under processerna 
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för blekning och framställning av TMP. Den biologiska reningen genere-

rar bioslam vilket tillsammans med fiberslam nyttjas för energiprodukt-

ionen genom förbränning i P1 [9]. 

Träpulver, eldningsolja, externt råbiobränsle och aska 

Träpellets körs till Ortviken med lastbilar och tippas till i en mottagnings-

ficka innan den mals till pulver i två kvarnar. Pulvret transporteras via 

blåsning till en pulversilo och därefter doseringssilos som matar P2 och 

P3. 

Det externa råbiobränslet och eldningsoljan kommer också in via lastbi-

lar. Blandbränslet samlas upp i en barkficka utanför P7 och P8 och lastas 

sedan med en automatisk travers in i ett matningssteg före pannorna. Vid 

brist av internt barkblandbränsle kan det externa råbiobränslet köras till 

en barkhydda för P1 och P3. Eldningsoljan samlas i ett oljelager och en 

oljetank innan den går till en brännare i P1, P2 eller P3. 

Efter förbränning i P3 så skickas uppsamlad stoft från rökgaser till P1. 

Grovt stoft avskiljs först i multicykloner och finare partiklar samlas i 

elektrostatiska stoftavskiljare. Se 2.3.5 ”Rökgas- och askhantering”.  
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2.3.2 Förbränningsprocessen 

Vid förbränning sker en kemisk reaktion mellan bränslens brännbara 

substanser och syre. De brännbara substanserna består främst av kol och 

väte. Luft är syrebäraren som består av 21 procent syre. Figur 2.4 ”För-

bränningsprocessen” visar att reaktionen skapar restprodukter i form av 

aska och avgaser men även värme vilket utnyttjas vid beredning av ånga 

[6]. 

 

Figur 2.4: Förbränningsprocessen. 

Under förbränningen genomgår bränslet fyra faser; torkning, pyrolys, 

gasförbränning och koksförbränning. Under torkningsfasen värms bräns-

let upp och fukten förångas. Vid pyrolys lämnar lättflyktiga ämnen (mer 

benägna ämnen att övergå i gasform) bränslet efter tillräcklig uppvärm-

ning. Denna gas är väldigt energirik och reagerar med syre i en gasför-

bränning. Den sista fasen koksförbränning är förbränningen av det åter-

stående fasta bränslet. Både gasen och koksen kräver en god beblandning 

av syre för att uppnå en effektiv förbränning [6].  

Pannverkningsgraden 

Kvoten av tillgodogjord energi (absorberad värmeenergi till ångbered-

ning) dividerat med tillsatt energi (bränslets frigjorda värmeenergi) be-

nämns pannverkningsgrad, 𝜂𝑝 och beskriver hur effektivt ångpannan till-

godogör bränslets tillsatta energi. Desto högre pannverkningsgrad, desto 

bättre tas energin tillvara på. Vid Ortviken sätts pannverkningsgraden för 

samtliga förbränningspannor till 82% vilket härrör från en undersökning 

av ett konsultföretag. 
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Ångpannans verkningsgrad definieras i formel 2.2.1 som beskrivs nedan 

med ett citat ur H. Alvarez, Energiteknik [5]. 

 Å = ångflöde (kg/s), 𝑖öℎ = ångans överhettade entalpi (kJ/kg),  

𝑖𝑚𝑣  = matarvattnets entalpi (kJ/kg), �̇� = bränsleflödet (kg/s), 

 𝐻𝑖  = bränslets effektiva värmevärde (kJ/kg), 𝑐𝐵 = bränslets specifika 

värmekapacitet (kJ / (kg · K)), 𝑡𝐵 = bränslets temperatur (°C),  

𝜂𝑓 = förbränningsverkningsgraden,  

𝑙𝑒 = specifika luftmängden (m3 luft/kg bränsle),  

𝑖𝑙2
 = luftentalpi efter extern luftförvärmare (kJ/m3 luft) [5].  

(2.2.1) 

𝜂𝑝 =
Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

�̇� ∙ 𝐻𝑖 + �̇� ∙ 𝑐𝐵 ∙ 𝑡𝐵 + 𝜂𝑓 ∙ �̇� ∙ 𝑙𝑒 ∙ 𝑖𝑙2

 

 

Pannverkningsgraden i formel 2.2.1 kan förenklas till formel 2.2.2 som 

endast tar hänsyn till bränslets innehållande effektiva värmevärde och 

bortser från oxidantens energiinnehåll samt bränslets temperaturbero-

ende del. Trots förenklingen av den tillsatta energin så ger formel 2.2.2 en 

tillräcklig noggrann pannverkningsgrad. 

(2.2.2) 

𝜂𝑝 =
Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

�̇� ∙ 𝐻𝑖

 

Vid förbränning av flera bränsletyper i samma ångpanna har formel 2.2.3 

tagits fram. Där n representerar ytterligare bränslen.  

(2.2.3) 

𝜂𝑝 =
Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

(�̇�1 ∙ 𝐻𝑖,1) + (�̇�2 ∙ 𝐻𝑖,2) + ⋯ + (�̇�𝑛 ∙ 𝐻𝑖,𝑛)
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Utsläpp 

Emissioner kommer i hand med förbränning där oönskade ämnen följer 

med rökgasen ut ur förbränningskammaren till atmosfären. Efter för-

bränning består rökgasen av partiklar och ämnen som är skadligt för mil-

jön och vår hälsa. Utgående föroreningar beror på bränslets beskaffenhet 

och sammansättning. Utsläpp av stoft, svaveldioxid och kväveoxider från 

Ortviken regleras alla av miljövillkor. Stoft är fasta partiklar bestående av 

aska och ofullständigt förbrända partiklar. Emissionen av stoft beror på 

förbränningsteknik och bränsletyp, ett fast bränsle ger i regel ett högre 

stoftutsläpp eftersom det har ett högre askinnehåll. Stoft orsakar ned-

smutsning i luft och påverkar vår hälsa negativt, små partiklar kan ta sig 

ner i luftvägar och orsaka problem [7]. 

Bränslen innehållande svavel som olja och torv bildar svaveldioxid, (S2) 

vid förbränning. Svavelutsläpp påverkar skogens flora, mark och sjöar 

negativt, medföljande svavel i nedfall orsakar fortsatta negativa effekter 

i den utsatta näringskedjan [7].  

Kväveoxider, även känt under samlingsnamnet NOX, inkluderar både 

kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2). NOX bildas vid förbränning 

när kvävemolekyler frias antingen från luften (syrebäraren) eller ett kvä-

veinnehållande bränsle [7]. NO och NO2 kan båda bildas ur varandra med 

hjälp av andra reaktanter, vilket är en anledning till varför samlingsnam-

net NOX används. Utsläpp av kväveoxider till atmosfären orsakar reakt-

ioner som skapar salpetersyra (HNO3) och en försurad nederbörd. Nitrat-

joner faller även ner med regnet. NOX gaser tar sig ner till marken i form 

av gas och i partiklar vilket kan orsaka ”marknära” ozon. Ozonet (O3) i 

stratosfären ger oss skydd från solens ultravioletta strålning, men vid ut-

släpp sker ozonbildande reaktioner intill marken när solljus verkar på 

kvävedioxid, vilket är toxiskt för växter, djur och människor [8]. 
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2.3.3 Eldningsanordningar 

Olika eldningsanordningar används beroende på bränslets form (gas, fast 

eller flytande). Ångcentralens ångpannor har tre olika eldningsanord-

ningar, tre rosterpannor, en fluidiserad bädd och en ångpanna med end-

ast träpulverbrännare i förbränningskammaren. Inuti i varje eldningsan-

ordning finns det oljebrännare som vid behov kan agera som start-, stöd 

och lastbrännare.  

Fluidiserad bädd 

P1 i fabriken är en fluidiserad bädd. Namnet ”fluidiserad bädd” kommer 

från att bädden genomströmmas av luft med en sådan hastighet att par-

tiklarna börjar att sväva och agera som en fluid. Hastigheten för att göra 

detta möjligt kallas för fluidiseringshastigheten. Om luftens genomström-

ningshastighet i bädden fortsättningsvis ökas över fluidiseringshastig-

heten kommer den ytterligare tillsatta gasen att föras genom bädden i 

form av bubblor, därav namnet bubblande bädd. Själva bädden består 

huvudsakligen av sand som är inert, aska i bädden är också inert vilket 

antingen förs ut genom bottentömning eller följer med rökgaserna ut från 

förbränningskammaren. De bränslen som tillförs till bädden genomgår 

snabbt torkning och pyrolys p.g.a. bäddens stora värmeöverföring, gas-

förbränning äger rum från bränslets frigjorda flyktiga ämnen.  

Det återstående fasta kolet rör sig runt i bädden och brinner upp efter en 

längre tid. Själva värmeupptagningen sker antingen i bädden eller ovan-

för [4, 5]. 

Rosterpanna 

I en rosterpanna ligger bränslet uppe på rosten och möjliggör att luft kan 

tillföras underifrån för en effektivare förbränning. Rostens konstruktion 

och bränslets inmatningssätt kan variera och utgör olika typer av roster-

pannor. Vid Ortviken är P3, P7 och P8 alla av typen trapprost snedrost. 

Rosten utgörs av flera trappsteg (rosterstavar) som rörs fram och tillbaka, 

vilket för bränslet vidare ner längs rosten. Rostens lutning är av stor be-

tydelse för att bränslet ska röra sig neråt av sin egen vikt och brukar vara 

något mindre än bränsletypens rasvinkel, vilket exempelvis är 45° för 

bark. I en sned rosterpanna kan skilda sektioner för faserna torkning, för-

gasning och förbränning hittas nerefter rosen vilket inte sker hos en plan 

rost. Innan bränslet når rostens slut skall bränslet vara fullständigt för-

bränt så askan kan samlas upp i en ränna efter rosten. Träflis med hög 

fukthalt är särskilt lämplig för trapprosterpannor, som annars skulle ha 
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problem med kylning av roststavarna från koncentrerade värmehärdar 

[4, 5]. 

Brännare 

Ortvikens förbränningspannor har ett flertal brännare i varje panna och 

brukas vanligtvis som start- och stödbrännare (ugnsbrännare) men också 

vid behov som lastbrännare. Tillskillnad från de övriga pannorna har P2 

endast brännare i sin eldstad, fyra stycken träpulverbrännare. I P3 finns 

ytterligare tre träpulverbrännare, resterande brännare i samtliga ångpan-

nor är oljebrännare och varierar i antal mellan 3 till 5 per panna. Brän-

narna kallas ugnsbrännare om den är positionerad för att hjälpa förbrän-

ningen av det inkommande bränslet och lastbrännare för att endast öka 

produktionen.  

2.3.4 Rökgas- och askhantering 

Sverige har begränsningar på hur mycket stoft per producerad energi 

varje anläggning får släppa ut beroende på storlek och plats. Det finns 

också egna ambitioner från SCA att värna om miljön. Metod av stoftav-

skiljning i rökgasen väljs efter stoftmängd och dess kornstorlek.  Två me-

toder som används vid Ortviken visas i figur 2.5 ”Rökgasrening”. Vid 

förbränning av fuktiga bränslen kan förångningsvärme återvinnas ge-

nom kondensering av de fuktiga rökgaserna. Rökgaskylaren i processen 

avskiljer dessutom stoft från rökgasen [6]. 

När rökgasen lämnar förbränningskammaren går den igenom ett flertal 

multicykloner som renar gasen från grova stoftpartiklar, se figur 2.5. Rök-

gasen förs in i en öppning efter cyklonens vägg och slungas runt av cent-

rifugalkraften som uppstår. Längst ner minskar radien i en kon vilken gör 

att partiklarna slår mot väggen och faller ner ut ur cyklonen medan rök-

gasen fortsätter upp ur cyklonen. Elektrofilter renar rökgasen från finare 

partiklar som är kvar efter multicyklonerna. Inuti elektrofiltret passerar 

rökgasen ett elektriskt fält som gör att partiklarna blir laddade och dras 

ut mot avskiljningsplåtar. När spänningen släpps så faller stoften ner [6].  
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Figur 2.5: Rökgasrening. 

Avskilt stoft från P3 förbränns en ytterligare gång i P1. All annan aska 

samlas och körs till en deponeringsplats. Fullständigt förbränd aska, bot-

tenaska från förbränningspannorna används som landbyggnad. Det finns 

olika metoder för att återanvända aska som självhärdning, granulering 

och valskompaktering, vilket inte förekommer vid Ortviken. 

2.3.5 Rökgaskondensering & fjärrvärmeleverans 

Stora mängder värme kan tas tillvara på genom rökgaskondensering när 

fuktiga biobränslen förbränns. Vattenångan i rökgaserna kondenseras 

och avger sin kondenseringsvärme som annars skulle följt med rökgasen 

ut ur skorstenen.  

Vid Ortviken kan rökgaser från P1 och P3 växlas till rökgaskondensorn, 

där återvunnen värmeenergi sedan levereras ut på Sundsvall Energi AB:s 

(SEAB) fjärrvärmenät. Själva kondenseringen i rökgaskondensorn kan 

delas upp i två steg. Ett försteg för att kyla och rena rökgasen och därefter 

det väsentliga steget där den största värmeöverföringen äger rum, detta 

sker med hjälp av ett flertal värmebärare som har en stor specifik yta för 

effektiv värmeöverföring. 

I figur 2.6 nedan går det följa första steget där rökgaser kommer in från 

pannorna och blir besprutad med vattendysor från (röda pila i figur 2.6) 

cirkulerande vattnet. Här renas gasen i vattnet vilket stiger upp till nästa 

steg genom en droppavskiljare som ska hålla ner gasens fukthalt inför det 

övre steget. Det kvarblivande vattnet faller ned till botten och kan återi-

gen pumpas upp till dysorna för att bespruta ny inkommande rökgas. 

Värmeväxlare till PM1 matas även av det smutsiga vattnet. I steg två sti-

ger nu den renare rökgasen genom droppavskiljaren och vandrar till en 

yta med ett flertal bärare.  
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Samma princip nyttiggörs i det övre steget (gröna pilar i figur 2.6), vatten 

samlas in i rännor och pumpas genom värmeväxlare tillbaka till dysor 

placerade ovanför ytan med bärare. När vatten befinner sig på bärarna 

bemöts det av den stigande rökgasen som värmer bärarna och vattnet, 

här sker rökgaskondensorns största värmeutbyte. Rökgasen vandrar se-

dan ut genom en ytterligare droppavskiljare och skorstenen.  

Återvunnen värme i det övre steget levereras till SEAB:s fjärrvärmenät 

som spillvärme. Om fjärrvärmenätet upplever ett större värmebehov än 

vad spillvärmen ger, kan prima ånga från ångcentralen utnyttjas genom 

två kondensorer med en installerad effekt på 80 och 65 MW. Levererad 

effekt av spillvärme är vanligen runt 25 till 30 MW. 

 

Figur 2.6: Rökgaskondensator. 
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2.4 Elpanna 

Ortviken har en elpanna som används huvudsakligen som stödpanna. El 

köps in varje dygn utifrån beräknat behov och är primärt för papperspro-

cessen, elpannan ingår inom samma elavtal. Elpriset kan begränsa eller 

ge anledning till att bruka elpannan. 

En elpanna har en mycket hög verkningsgrad (cirka 99%) och har med 

många fördelar som en stödpanna då den kan enkelt starta och styras. 

Tillförd elenergi görs till värmeenergi genom att föra en ström mellan 

elektroder i pannan med vatten som motstånd. Vattnet förångas och leds 

ut på ångnätet. Desto mer vatten som finns tillgängligt mellan elektro-

derna, desto mer elektriskt motstånd och mer värmeenergi omvandlas, 

därav mer ånga bildas [5]. Detta gör det möjligt att justera vattennivån 

för önskad effekt, på Ortviken sker det automatiskt genom att jämföra 

effektens ärvärde med ett börvärde. 

2.5 Mätdata 

Information hämtas från givare över hela Ortvikens fabrik och loggas i 

databasen PI. All data kan behandlas och redovisas i användargränssnit-

ten PI Processboken. Varje individuell mätare har en egen ”tag” som gör 

det möjligt att observera mätdata i nutid eller äldre sparat mätdata. PI 

finns även tillgängligt som ett tillägg i Microsoft Excel och kan användas 

för att smidigt kunna göra egna beräkningar med värden från givares 

mätdata i nutid eller för ett valt tidsintervall. 
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3 Metod 
För att kunna uppnå projektets första mål a) att kunna beskriva energisy-

stemet och samspelet mellan ångproducent och förbrukare, har intervjuer 

och tid tillbringats i ångcentralens kontrollrum med personalen. Gransk-

ning av bilder från ångcentralens processbok nyttiggjordes även. 

Studier om förbränningsteknik fördes jämsides examensarbete i studie-

litteraturer från tidigare kurser Energiteknik 1 och 2 (källa [5]). Genom 

dessa studier har tidigare okända bränsleflöden beräknats, vilket vidare 

resulterat i att även den momentana totala produktionskostnaden kan bli 

beräknad.  

Modellen skapades i Microsoft Excel med hjälp av ett tilläggsprogram 

som hämtar mätdata från Ortvikens databas PI. Under modellens kon-

struktion har intervjuer med personal varit en hjälp för rimliga antagan-

den och information ej tillgänglig i databasen.  

Mätdata från givare över hela Ortvikens fabrik hämtas och loggas i data-

basen PI. All data kan behandlas och redovisas i användargränssnitten PI 

Processboken. Varje individuell mätare har en egen ”tagg” som gör det 

möjligt att observera mätdata i nutid, eller äldre sparat mätdata. Tilläggs-

programmet PI för Microsoft Excel gör det möjligt att smidigt kunna göra 

egna beräkningar med värden från givares mätdata i nutid eller för ett 

valt tidsintervall. 

Ett scenario togs fram där modellen appliceras för att skapa en bild om 

hur ett mekaniskt haveri kan orsaka ökade produktionskostnader. Scena-

riot innebär att kolla på två tidsintervall i modellen för att jämföra normal 

drift med drift under haveri. 
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4 Modellens konstruktion 
Ångans timkostnad (kronor per timma) samt mängdkostnad (kronor per 

ton) är modellens slutprodukt och presenteras under namnet ”ångkost-

nad”. Framtagning av ångkostnaden sker genom utgående producerat 

ångflöde och produktionens kostnad. Ångflödet anges i ton per timma 

och hämtas från en givares identifikation (tagg) genom Ortvikens server. 

Drivmedlets timkostnad används istället för produktionens totala tim-

kostnad. I förbränningspannor tillämpas alltså bränslets timkostnad och 

i elpannan elanvändningens timkostnad, vilket betyder att ångkostna-

dens slutprodukt endast reflekterar drivmedlets kostnader och inte ång-

centralens totala produktionskostnader.  

Bränslets timkostnad (kronor per timma) kallas i modellen för ”bränsle-

kostnad” och bränsletypernas inköpspris samt produktionspris beskrivs 

som ”bränslepris”. Bränslekostnad och bränslepris är alltså inte det-

samma i modellen och bör uppmärksammas. Bränslekostnaden beräknas 

genom bränsleflödet och bränslepriset. Kända bränsleflöden hämtas 

automatiskt genom taggar på samma sätt som ångflödet. Okända bräns-

leflöden beräknas med hjälp av pannverkningsgradens formel vilket re-

dovisas under rubrik 2.3.2 ”Förbränningsprocessen”.  Modellens använ-

dare kan själv justera de data som brukas vid framtagningen av ångkost-

nad, exempelvis bränslepris och ångpannornas verkningsgrad. 

Ångkostnaden för elpannan beräknas på liknande sätt med skillnaden att 

elkostnaden för elpannan används istället för bränslekostnaden. Effekten 

hämtas från en tagg och elpriset anges av användaren. I figur 4.1 redogörs 

uppbyggnaden av modellen för både förbränningspannor och elpannan. 

 

Figur 4.1: Framtagning av ångkostnad. 
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4.1 Bränsleflöden 

För att kunna ange en bränslekostnad är det nödvändigt att veta vilka 

bränsleflöden det finns in i varje ångpanna och hur de kan mätas. I figur 

4.2 redovisas alla bränsleflöden och var olje- och träpulverbrännarnas 

mätdata kommer ifrån. Grön färg betyder att flödesmätare finns tillgäng-

lig, röd färg att flödesmätare saknas. De tillgängliga flödena hämtas ge-

nom taggar och beskrivs i Bilaga F – Flödesgivare.  

 

Figur 4.2: Kända och okända bränsleflöden. 

Olja och träpulver är de enda bränsletyperna med flödesmätare. Reste-

rande flödesvärden räknas ut baklänges genom pannverkningsgradens 

formel. Aska som eldas en ytterligare gång försummas.  

Bark används som ett samlingsnamn i figur 4.2 och består endera av ex-

ternt råbiobränsle (externbark) eller internt barkblandbränsle (intern-

bark) från renseriet.  
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4.1.1 Antaganden 

Modellen använder sig av några antaganden för att lösa och underlätta 

vissa problem när det gäller bränsleflöden.  

Vid brist av internt barkblandbränsle till P1 och P3 används externt rå-

biobränsle. Regel 1 bortser från detta, för att i modellen inte behöva ur-

skilja bränsletyperna från varandra och vidare förenkla flödesuträk-

ningar för de berörda pannorna. Regel 2 är inget antagande men finns 

med för att uppmärksamma barkbränsleanvändningen i tvillingspan-

norna P7 och P8. 

Regel 1 – Allt barkbränsle in i P1 och P3 består av endast internt bark-

blandbränsle.  

Regel 2 – Allt barkbränsle in i P7 och P8 består av endast externt rå-

biobränsle. 

Aska från P3 till P1 har ett lågt värmevärde, ett okänt flöde och till mo-

dellens utformning anses ointressant. 

Regel 3 – Energin från P3 aska in i P1 är försumbart. 

Figur 4.3 visar en förenklad bild av kända och okända bränsleflöden där 

samtliga antaganden utnyttjas.  

 

Figur 4.3: Bränsleflöden 
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4.1.2 Okända flöden 

För att kunna beräkna bränslekostnaderna momentant behöver samtliga 

bränsleflöden in i pannorna vara kända. Bränsleflöden för olja och träpul-

ver är redan tillgänglig. Det som återstår att ta reda på är internt bark-

blandbränsle, externt råbiobränsle och slammets bränsleflöden. 

De bränsletyper förbränningspannorna använder redovisas i figur 4.3 

”Bränsleflöden”. Panna 2 har inget okänt bränsleflöde och gör det möjligt 

att direkt uppskatta en momentan bränslekostnad. I panna 3, 7 och 8 kan 

inte den momentana bränslekostnaden beräknas då samtliga har ett 

okänt bränsleflöde i och med att mätningar inte utförs för vissa bränsle-

typer. De okända bränsleflödena kan indirekt approximeras med formeln 

för pannverkningsgraden vilket redovisas under rubrik 2.3.2 Förbrän-

ningsprocessen och i formel 4.1 nedan. 

(4.1) 

𝜂𝑝 =
Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

(�̇�1 ∙ 𝐻𝑖,1) + (�̇�2 ∙ 𝐻𝑖,2) + ⋯ + (�̇�𝑛 ∙ 𝐻𝑖,𝑛)
 

För kompletta matematiska härledningar se Bilaga H: ”Matematiska här-

ledningar till 4.1.2”. 

Panna 1 

Tillskillnad från de andra förbränningspannorna i figur 4.3 finns det två 

okända bränsleflöden för panna 1; internbark och slam. Det är inte möjligt 

att räkna ut två okända variabler i en och samma formel, detta kräver 

därför ett ytterligare steg för att kunna ta fram bränsletypernas flöden. 

Lösningen modellen utnyttjar slår ihop de två bränsletyperna till en 

bränsleblandning. För att inte behöva prissätta bränslena ihop och an-

vända ett gemensamt värmevärde har bränsleblandningens viktandelar 

(i arbetet kallat k-värde och bränslefaktor) tagits fram ur månadsstatistik 

enligt formel 4.2.1 och 4.2.2 som anger hur mycket av respektive bränsle-

typ bränsleblandningen består av. Det vill säga bränslets viktprocent i 

bränsleblandningen. De beräknande k-värdena gör det möjligt att både 

beräkna ett gemensamt värmevärde (se formel 4.3) samt flöden för båda 

bränsletyper (se formler 4.5.1 & 4.5.2). 

(4.2.1) 

𝑘𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡 𝑏𝑎𝑟𝑘𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑠𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑖 𝑃1

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑖 𝑃1
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(4.2.2) 

𝑘𝑠𝑙𝑎𝑚 =
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚 𝑖𝑛 𝑖 𝑃1

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒𝑏𝑙𝑎𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝑖 𝑃1
 

 

Formel 4.3 tar fram ett gemensamt effektivt värmevärdet genom att 

multiplicera bränsletypens värmevärde med respektive bränslefaktor 

och därefter summera de två. Exempelvis om bränsleblandningen består 

av 30% internbark (𝑘𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 = 0,30) och 70% slam (𝑘𝑠𝑙𝑎𝑚 = 0,70) med ef-

fektiva värmevärden 𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 = 17,49 MJ/kg och 𝐻𝑖,𝑠𝑙𝑎𝑚 = 13,35 MJ/kg kan 

bränsleblandningens energiinnehåll beräknas: 𝐻𝑖,𝑏𝑏 = 17,49 · 0,30 + 13,35 · 
0,70 = 14,59 MJ/kg. 

(4.3) 

𝐻𝑖,𝑏𝑏 = 𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 ∙ 𝑘𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 + 𝐻𝑖,𝑠𝑙𝑎𝑚 ∙ 𝑘𝑠𝑙𝑎𝑚 

 

Med ett känt gemensamt effektivt värmevärde kan bränsleblandningens 

flöde beräknas i formel 4.4e. 

(4.4e) 

�̇�𝑏𝑏 =
�̇�å𝑛𝑔𝑎 ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

𝜂𝑝 ∙ 𝐻𝑖,𝑏𝑏
−

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝜌𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎

𝐻𝑖,𝑏𝑏
 

Bränsletyperna kan därefter tas fram ur bränsleblandningens flöde med 

k-värdet genom formel 4.5.1 och 4.5.2. 

(4.5.1) 
�̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 = �̇�𝑏𝑏 ∙ 𝑘𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 

(4.5.2) 
�̇�𝑠𝑙𝑎𝑚 = �̇�𝑏𝑏 ∙ 𝑘𝑠𝑙𝑎𝑚 

Panna 3 

(4.6e) 

�̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 =
�̇�å𝑛𝑔𝑎 ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

𝜂𝑝 ∙ 𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛
−

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝜌𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎

𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛
−

�̇�𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟 ∙ 𝐻𝑖,𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟

𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛
 

 

Panna 7 & 8 

(4.7e) 

�̇�𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 =
�̇�å𝑛𝑔𝑎 ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

𝜂𝑝 ∙ 𝐻𝑖,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛
−

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝜌𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎

𝐻𝑖,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛
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Framtagning av bränslefaktorn (FAB) till P1 

Ett k-värde för varje månad och ett medelvärde under 2016 och 2017 har 

tagits fram som förslag vid uträkning av de två okända bränsleflödena. 

De framtagna värdena från månadsstatistiken ska helst användas som en 

jämförelse, data från endast några dagar tillbaka bör istället brukas för att 

få ett rimligare resultat i modellen. Orsaken till detta är att slamprodukt-

ionen varierar betydligt dag till dag och månad till månad.  

Från månadsrapporter har ton torrsubstans (tonTS) slam och dess fukt-

kvot hämtats viket återfinns under Bilaga I: Slam, tillsammans kan mängd 

slam per månad beräknas enligt formel 4.8 där både vatten och slam in-

kluderas vilket också redovisas i bilaga I. Fuktkvoten beskriver hur 

mycket vatten som slammet innehåller i jämförelse med mängd TS. 

(4.8) 

𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑠𝑙𝑎𝑚 = 𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑇𝑆 + (𝑀ä𝑛𝑔𝑑 𝑇𝑆 ∙ 𝐹𝑢𝑘𝑡𝑘𝑣𝑜𝑡) 

Statistik om använd (nyttiggjord) energi från internbark har även här 

hämtats från månadsrapporter och kan finnas under Bilaga J: Energi från 

internbark. Genom känd pannverkningsgrad och nyttiggjord energi från 

internbark kan tillsatt energi från bränslet tas fram genom verkningsgra-

den. Verkningsgraden, 𝜂 är kvoten av nyttiggjord energi, 𝐸𝑁  delat i tillsatt 

energi, 𝐸𝑇 och redovisas i formel 4.9.  

(4.9) 

𝜂 =
𝐸𝑁

𝐸𝑇
 

Tillsatt energi är i detta fall den energi som efter förbränning kan utnyttjas 

och beroende på ångpannans effektivitet avgör hur mycket av denna 

energi som nyttiggörs. Utifrån den beräknade tillsatta energin och bräns-

lets redan kända effektiva värmeinnehåll, 𝐻𝑖 (energi per mängd) kan en 

mängd internbark uppskattas med hjälp av formel 4.10 nedan.  

(4.10) 

𝑚𝑇𝑂𝑇 =
𝐸𝑇

𝐻𝑖
 

Summan av de nu två kända mängderna slam per månad och intern-

bark per månad är månadens totala mängd bränsleblandning. K-värdet 
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för respektive bränsle och månad kan därefter beräknas med formel 

4.2.1 och 4.2.2. Varje månads beräknade bränslefaktor kan finnas under 

Bilaga K: Beräknade k-värden. 

4.2 Uppbyggnad 

Figur 4.5 ”Modellens uppbyggnad” visar konstruktionen efter den blivit 

kompletterad med antaganden, kända värden från flödesgivare och be-

räknade okända bränsleflöden. P1 används som ett exempel nedan för att 

skapa en förståelse om vad modellen faktiskt utför. 

De inkommande bränsleflödena; internbark, slam och olja anges genom 

flödesgivare och baklänges beräknande flödesvärden ur formeln för 

pannverkningsgraden. Varje bränsleflöde (ton/h, m3/h) multipliceras 

med respektive bränslepris (kr/ton, kr/m3) som anges av användaren. De 

tre produkterna beskriver bränslekostnaden för respektive bränsletyp in 

i panna 1. Summan av bränslekostnaderna från de tre bränsletyperna är 

den totala bränslekostnaden för utgående ånga i P1 och även ångans tim-

kostnad (kr/h) vilket presenteras under ”Ångkostnad”. Vid framtagning 

av ångans mängdkostnad (kr/ton) divideras ångas timkostnad (kr/h) med 

ångflödet (ton/h) som hämtats genom flödesgivares mätdata för utgå-

ende ånga. Samtliga ångkostnader från enskild panna summeras till en 

total kostnad.  

Framtagen information om flöden och kostnader för bränslen samt ånga 

redovisas enligt figur 4.4 i en kompletterad översiktsbild av figur 2.3 

”Översiktsbild av ångcentralen”. Meningen är att ge användaren en upp-

fattning om bränsleanvändning, ångpannans driftstatus, ångproduktion 

och ångkonsumtion. Informationen som redovisas under ångkonsumtion 

är levererat ångflöde till alla konsumenter förutom till fjärrvärmenätet, 

där levererad effekt av prima ånga presenteras istället. Fjärrvärmenätets 

och ångkonsumenternas mätvärden hämtas med hjälp av taggar i Bilaga 

G: Övriga givare.  

Figur 4.4: Tillagd information i ångcentralens översiktsbild. 

IN I PANNA

•Bränslekostnad

•Bränsleflöde

•Tillförd bränsleeffekt

FRÅN PANNA

TILL ÅC

•Ångflöde

•Ångkostnad

FRÅN ÅC 

TILL KONSUMENT

•Levererat ångflöde 

•Levererad effekt 
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Figur 4.5: Modellens uppbyggnad. 

Ordlista till modellen: 

Ångkostnad –  Samlingsnamn för ångans timkostnad och mängdkostnad. 

Ångans timkostnad – Summan av bränslekostnader. 

Bränslekostnad – Timkostnad för ett bränsle. 

Ångans mängdkostnad – Kvoten av ångans timkostnad dividerat med ångflödet. 

Ångflödet – Levererat ångflöde från ångpanna. 

Bränslepris – Bränslets inköpspris eller produktionspris. 

Bränsleflöden – Ingående bränsleflöden i ångpanna. 
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4.2.1 Tidsintervall 

Tre tidsintervall utformad efter 4.2 ”Uppbyggnad” har skapats: nu, 

tidsintervall 1 (T1) och tidsintervall 2 (T2). T1 och T2 är identiskt upp-

byggd till skillnad från ”Nu” som skiljer sig i regler, beräkningar, redo-

visning och hur intervallet anges av användaren. Dessa skillnader besk-

rivs i underrubriker nedan. De tre tidsintervallernas ändamål är den-

samma, men för att uppnå samma resultat krävs olika lösningar beroende 

på om uträkningen sker momentant eller för dåtid. Detta beror på vissa 

begränsningar som uppstod under skapandet av modellen. Problemen 

och dess lösningar i form av regler beskrivs även i underrubrikerna ne-

dan. 

Alla hämtade värden (flöden och effekter) från Ortvikens server baseras 

på användarens angivna tidsintervall genom en starttid och en sluttid. 

Medelvärden hämtas till modellen från givare under det angivna tidsin-

tervallet. Bränsle- och ångkostnaders resultat baseras alltså på medelvär-

den och redovisar en medelkostnad.  

Hur tidsintervallet anges 

För T1 och T2 anger användaren själv en starttid och sluttid. Dessa två 

tidsintervall är skapad så användaren kan undersöka dåtida data, med 

varandra eller mot det momentana värdet. I tidsintervallet ”Nu” anges 

klockans nuvärde som starttid, sluttiden beräknas utifrån ett tidsintervall 

tillbaka i tiden som användaren själv väljer. Momentana värden i mo-

dellen är alltså inte de senaste hämtade värdena, nuvärden. Medelvärdet 

av det angivna tidsintervallet är ett försök att motverka plötsliga stora 

variationer samt jämna ut mellanrum från de inkommande signalerna. 

Vissa signaler skickas med endast några sekunders mellanrum medan 

andra tar längre tid.   

Beräkning och redovisning 

Två extra uträkningar och redovisningar utförs i T1 och T2. Tidsinterval-

lens totala uppskattade kostnader och bränsleförbrukning anges. Detta 

sker genom den totala timkostnad och tidsintervall, samt total bränsleflö-

dets medelvärde och tidsintervall som anges mellan användarens starttid 

och sluttid. 
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Regler 

Modellen har ett flertal regler för att kunna fungera på rätt sätt. Nedan 

anges problem och en lösning i form av en regel till modellen. 

Regler till Nu: 

Givare som skickar information om ångflödet fortsätter vanligtvis ange 

information som inte stämmer efter att ångpannan är ur drift, vilket på-

verkar modellens slutresultat. Ett exempel är att modellen visar en 

mängd producerat ånga fast pannan står, vilket medför att ett bränsle-

flöde beräknas och därav en kostnad som inte finns redovisas. Av denna 

anledning behövs ett tillvägagångssätt för att inte utföra dessa beräk-

ningar när ångpannan inte är i bruk. Vilket kan göras genom avstäng-

ningsventilen, vid 50% och under tolkas pannan att vara ur drift. 

• Driftstatus bestäms utifrån en regel som kontrollerar om avstäng-

ningsventilen är under 50%. Om det är fallet blir ångpannans drift-

status ”Av” annars ”På”. Avstängningsventilens värden hämtas 

genom taggar i Bilaga G: Övriga givare.  

För att undvika beräkna bränslekostnader som inte finns kan bränsleflö-

dena sättas till noll om ingen ånga levereras.  

• Bränsleflöden sätts till noll om ångpannans driftstatus eller bräns-

leflödets nuvärde är noll. 

Regler till T1 & T2: 

Till skillnad från intervallet Nu så kan inte T1 och T2 i modellen avgöra 

om pannan är på genom avstängningsventilen. Anledningen är att om 

statusen för avstängningsventilen under tidsintervallet ändras så ges ett 

inkorrekt resultat. Modellens användare (driftoperatören) bör ha en till-

räcklig kunskap om det scenario som undersöks för att avgöra vilka av 

pannorna var i drift. Lösningen är låta användaren manuellt ange pan-

nornas driftstatus. 

• En manuell driftstatus anges. Om ångpannan är ”Av” sätts bräns-

leflöden och ångflöden till noll.  
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Gemensamma regler: 

För att undvika felande beräknar om en ångpanna är ur drift sätts dess 

bränsle- och ångflöden till noll oavsett vad givare och modellens beräk-

ningar anger. 

• Bränsle- och ångflöden sätts till noll om ångpannans driftstatus är 

”Av”. 

I Microsoft Excel där modellen är uppbyggd uppstår felmeddelanden vid 

ett försök av division med noll, vilket påverkar vidare uträkningar som 

använder ångflöden. För att undvika detta problem sätts beräkningar 

som kan påverkas av detta problem till noll om ångpannans status är av. 

• Beräkningar där division av noll kan förekomma och orsaka fel i 

Excel vid uträkningen. Om ångpannans status är av, sätt värdet till 

noll. 

Vid indirekta beräkningar kan det ibland vara möjligt att vissa blir nega-

tiva. För att exempelvis inte få ett negativt bränsleflöde så modellen räk-

nar ut en vinst istället för en kostnad sätts dessa till 0 om så är fallet. 

• Indirekta beräkningar från 4.1.2 Okända flöden får inte vara nega-

tiva. Om det är fallet sätts värdet till noll. 

Vid väldigt små ångflöden uppstår overkliga kostnader. För att motverka 

detta sätts en begränsning på ångflödet till max 0,1 ton/h. 

• Om ångflödet är mindre än 0,1 ton/h beräknas inte ångans mängd-

kostnad (kr/ton). 

4.2.2 Angiven information 

All information hämtas inte automatiskt utan måste anges av använda-

ren. Detta inkluderar värmevärde, pannverkningsgrad, densitet, bränsle-

pris, elpris och vattnets/ångans entalpi. Ett val finns även för att kunna 

bestämma k-värdena själv. Användaren får föreslagen information men 

kan själv justera samtliga värden. Nedan redovisas den föreslagna in-

formationen. 

Angivna värden är huvudsakligen till pannverkningsgradens formel som 

beräknar de okända bränsleflödena. Entalpier för utgående överhettad 

ånga är framtagen genom ett årsmedelvärde för tryck och temperatur. 
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Matarvattnets entalpivärden är densamma året om, börvärden för tryck 

och temperatur kan därför användas. P7 och P8 är för tillfället utan fun-

gerande givare för tryck, av den anledningen används också tryckens 

börvärden. Entalpierna kan avläsas i Bilaga L: Termodynamiska egenskaper 

för vatten om tryck och temperatur är känt. Bilaga M: Årsmedel, tryck och 

temp anger de framtagna årsmedelvärden för tryck och temperatur till 

varje ångpanna samt de valda tryck- och temperaturgivare som används. 

Timvärden under ett helt år är hämtat från Ortvikens server genom gi-

varnas identifikation. Rådata är behandlat med en formel som kontrolle-

rar om ångpannan varit i drift. Om ångpannan varit stående så har vär-

den ignorerats, återstående värden är beräknat till de årsmedelvärden 

som använts vid framtagning av entalpierna. 

I modellen går det att ange ett eget effektivt värmevärde eller använda 

sig av ett beräknat värde från formel 2.1. Detta kräver dock information 

om bränslets kalorimetriska värmevärde, procentandel fukt och procent-

andel väte. Samtliga variabler är redan angivna och är justerbara ifall nya 

uppgifter blir tillgängligt i framtiden. Användarens angivna effektiva 

värmevärde prioriteras över det beräknade.  

Oljan är det enda bränslet i modellen som har ett volymflöde och använ-

der sig av bränslets densitet för att omvandlas från volym till vikt vid 

uträkningen av de okända bränsleflödena. Oljans densitet är fastställt till 

880 kg/m3 enligt leverantör. 

Samtliga ångpannors pannverkningsgrad är angiven till cirka 82% av ett 

konsultföretag vilket är det föreslagna värde som används. Modellens an-

vändare har troligtvis en bättre uppfattning och kan själv justera pann-

verkningsgraden till varje enskild ångpanna. 

I modellen måste bränslenas kostnader redovisas under prislistan. Exem-

pelvis hur mycket fabriken betalar per kubikmeter. För att skydda Ortvi-

kens integritet redovisas inte verkliga inköpspriser i rapporten. 
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5 Resultat 
Detta kapitel redovisar den framställda slutprodukten i Microsoft Excel. 

Slutprodukten utgörs av tre flikar: Data, FAB och Modell. Figurer under 

kapitlet är från slutprodukten och förelägges av en redogörelse. Notera 

att redovisade bränslepriser är fiktiva, resulterande ångkostnader beskri-

ver inte Ortvikens verkliga kostnader. Gulmarkerade celler är informat-

ion som kan justeras av användaren. 

5.1 Data 

I den första fliken Data hämtas och utförs samtliga beräkningar inför en 

senare redovisning. Alla manuella inmatade variabler som modellbruka-

ren kan behöva ändra finns under delen Variabler som är gråmarkerad 

och befinner sig längst till vänster i fliken. Se figur 5.1 och 5.2.  

 

Figur 5.1: Data – Variabler, 1 av 2. 
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Figur 5.2: Data – Variabler, 2 av 2. 
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Till höger om Variabler i Excel dokumentet finns tre ytterligare delar: Nu, 

T1 och T2.  Här beräknas bränsle- och ångkostnader för tre olika tidsscen-

arion. Figur 4.5 ”Modellens uppbyggnad” visar vilka beräkningssteg som 

utförs. En mer ingående beskrivning finns under kapitel 4 ”Modellens kon-

struktion”. Nu, T1 och T2 följer samma princip med skillnaden hur tidsin-

tervallet väljs och hur ångpannornas driftstatus anges. Momentana delen 

anger driftstatusen automatiskt, i T1 & T2 sker det manuellt. Se figur 5.2 

till 5.8. 

 

Figur 5.3: Data – Nu, 1 av 2. 
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Figur 5.4: Data – Nu, 2 av 2. 
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Figur 5.5: Data – Tidsintervall 1, 1 av 2. 
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Figur 5.6: Data – Tidsintervall 1, 2 av 2. 
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Figur 5.7: Data – Tidsintervall 2, 1 av 2. 
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Figur 5.8: Data – Tidsintervall 2, 2 av 2. 
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5.2 FAB 

Längst upp kan månad och år väljas utifrån den drift användaren tror 

bränsleanvändningen speglar bäst för det scenario som undersöks. I ex-

emplen ovan har årets medelvärde för 2016 valts till samtliga k-värdet, se 

figur 5.9 ”Val av FAB”. Bränslefaktorn beräknas med hjälp av angiven in-

formation: interna barkblandbränslets energianvändning för månaden, 

medelvärdet av ton torrsubstans per dygn och dess fuktkvot för måna-

den. Beskrivning för framtagning av bränslefaktorn kan finnas under ru-

brik 4.1.2 ”Okända flöden”. Framtagning av år 2016 k-värdena redovisas i 

figur 5.10 nedan. Notera att slammets vatten är medräknad i mängden 

bränsleblandning och är anledningen till varför slam utgör en stor be-

ståndsdel i bränsleblandningen.  

 

Figur 5.9: Val av FAB 
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Figur 5.10: FAB 2016 
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5.3 Modell 

I den sista fliken redovisas hämtad och beräknad information utefter fi-

gur 4.4 ”Tillagd information i ångcentralens översiktsbild” tillsammans med 

figur 2.3 ”Översiktsbild av ångcentralen”. De tre tidsintervallerna Nu, T1 

och T2 redovisas i olika delar precis som i fliken ”Data”.  

Denna del fungerar som en redovisande översiktsbild för förståelse av 

energisystemet, kostnader och flöden. Figur 5.11 visar en sammanfatt-

ning och figur 5.12 en mer ingående översiktsbild för den momentana de-

len. Figur 5.13 till 5.16 visar översiktbilder för T1 och T2. 

 

Figur 5.11: Modell – Nu, summerad översiktsbild. 
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Figur 5.12: Modell – Nu, översiktsbild. 
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Figur 5.13: Modell – T1, summerad översiktsbild. 
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Figur 5.14: Modell – T1, översiktsbild. 
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Figur 5.15: Modell – T2, summerad översiktsbild. 
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Figur 5.16: Modell – T2, översiktsbild. 
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5.4 Scenario 

Här testas modellen i ett scenario som jämför en normal drift innan haveri 

och drift under begränsning av bark.  

Fredagen 2017-01-06 09:00 till 10:00 uppehölls en stabil drift, de billigare 

biobränslena internt barkblandbränsle och externt råbiobränsle priorite-

rades. Under helgen den 6/1 uppstod ett stopp i askutmatningen vilket 

fick driftoperatörerna att stoppa barkinmatningen och starta fler brän-

nare tills måndagen 9/1. Ytterligare begränsning av bark sker när traver-

sen som matar P7 och P8 stannar, för att bibehålla produktionen startas 

ångpannornas oljebrännare istället. P2 träpulverbrännares effekt ökas 

dessutom. Under lördagen 2017-01-07 23:00 till 00:00 är ett tidsintervall 

där P3 haveri och P7 och P8 alla inkluderas. De två tidsintervallerna T1 

och T2 i figurer 5.13 till 5.14 behandlar scenariot, där T1 är vid normal 

drift och T2 under haveri.  

Större olje- och träpulverflöden samt minskade barkflöden leder till 

ökade ångkostnader utifrån de angivna bränslepriserna. Genom jämfö-

relse av de två tidsintervallerna går det att se hur stor påverkningen av 

kostnaden var under haveri. Produktionskostnader för ett ton HT ånga 

har stigit från 855 kr/ton till 1788 kr/ton. Timkostnaden från 42 008 kr/h 

till 65 157 kr/h.  

Total ångproduktion av HT-ånga minskades från 219,8 ton/h i T1 till 177,2 

ton/h i T2. Trots produktionsminskningen av HT-ånga så innebär be-

gränsningen av bark en betydlig stor kostnadsskillnad. Under T2 har fjäll-

värmeleveransen reducerats från 52,5 MW till 36,7 MW. Här skulle be-

sparingar kunnat göras genom att stoppa prima ånga till fjärrvärmenätets 

kondensorer. En fortsatt fundering är hur TMP-ångomformare skulle 

kunna påverkat HT-ångans last och ångkostnader som under båda tidsin-

tervallerna inte levererar någon ånga till LT-nätet. 

I T2 bör barkflödet vara noll eftersom den barkmatande traversen står. 

Att modellen visar ett stort flöde av externa råbiobränslet beror huvud-

sakligen på tidigare ackumulerad värme från innan traversen stannat. 

Även dels på att de oljebrännare som istället stod för pannornas ångpro-

duktion, ger en högre pannverkningsgrad än det fuktiga barkbränslet 

som tar med värmeenergi ut ur skorsten. Samt dels på osäkerheten för de 

hämtade entalpierna som brukas i uträkningen för P7 och P8, istället för 

tryckets årsmedelvärde som i de andra ångpannorna används systemets 

satta börvärde. 
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6 Diskussion 
Arbetets resultat har lett till en fungerande modell som enkelt och snabbt 

går att användas för att skapa en uppfattning om hur pågående eller då-

varande bränsleval påverkat tim- eller mängdkostnaden för producerad 

ånga. Innan arbetets start var önskemålet att utveckla modellen i Ortvi-

kens interna gränssnitt Processboken tillsammans med en anställd som 

under modellens utveckling tyvärr inte kunde vara närvarande. För att 

uppnå arbetets mål under arbetets tidsplan skapades modellen istället i 

Microsoft Excel. Detta kan i fortsättningen begränsa antalet av modellens 

användare, då Processboken är det huvudsakliga gränssnitten som bru-

kas på plats.   

Under konstruktionen av modellen blev det klart att det skulle vara omöj-

ligt att helt innefatta elpannans momentana prissättning. El köps in dag-

ligen för dagligt bruk med ett bestämt pris, men vid tillfällen där inköpt 

el inte räckt till för dagens efterfrågan köps resterande el direkt från 

Svenska Kraftnät vars priser blir klargjord för Ortviken två till tre timmar 

efter användning. Elpannan är fortfarande med i modellen men avskiljes 

först ifrån förbränningspannornas totala redovisning om producerad 

ånga. Ångkostnader för elpannan är beräknat från inköpspris och igno-

rerar eventuellt extra kostnader. Elpriser som ändras timvis är också be-

gränsat till manuell inmatning och bör reflektera timintervallens medel-

kostnad för att få ett rimligare resultat. Om framtida utveckling av mo-

dellen sker, skulle timpriser i realtid från Nord Pool göra elpannan be-

tydligt mer intressant. 

P1 har två okända bränsleflöden och är anledningen till varför en bräns-

lefaktor skapats för att kunna få en uppfattning om hur mycket av var-

dera bränslen som brukas. Bränslefaktorns data för framtagning är me-

delmåttig och är ett av utvecklingsområdena som bör prioriteras om mo-

dellen i fortsättningen utvecklas. Energianvändningen av den interna 

barken kommer från en månadsrapport vars beräknade element är okänd 

till författaren. 

Ett par Excel dokument som granskats vid Ortviken har ett tilläggspro-

gram som själv kan beräkna entalpier utifrån tryck och temperatur. Detta 

tillägg skulle förbättrat modellen genom en automatisk hämtning från 

tryck- och temperaturgivare och gjort årsmedel i bilaga M och framtag-

ning av entalpi i bilaga L inaktuella. 
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En begränsning av modellen är att det inte går att mata in olika angivna 

värden till de olika tidsscenarion annat än k-värden. 

Angiven energi från internbark under FAB är hämtat från en månadsrap-

port vars beräkningar inte varit tillgängligt. Mängd internbark till P1 

skulle eventuellt kunna tagits fram på ett bättre sätt. 

Den uträknade bränslefaktorn kommer från månadsrapporter om slam 

och bränslens energibidrag till ångberedningen. Slammets fukthalt kan 

variera betydligt dag till dag och veckovis. En bättre lösning för att an-

vända faktorn i nutid skulle vara att mata in värden från endast ett par 

dagar tillbaka. Faktorn avgör hur mängden bränsleblandning kostar uti-

från bränslepriserna. Desto större skillnad mellan det interna barkbräns-

lets och slammets bränslepriser, desto större påverkan har k-värdet på 

den beräknade slutkostnaden av bränsleblandningen.  

Pannverkningsgraden kan ständigt variera beroende på driftförhållan-

den. En gemensam pannverkningsgrad har tagits fram av ett konsultfö-

retag för samtliga förbränningspannor vilket givetvis inte är alla pannors 

exakta pannverkningsgrad vid vanlig drift. Beroende på hur stor denna 

marginal är i jämförelse med den egentliga verkningsgraden, så ändras 

också modellens precision.  
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Bilaga A: Värmevärde internt 
barkblandbränsle  
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Bilaga B: Värmevärde externt 
råbiobränsle 
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Bilaga C: Värmevärde träpulver 
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Bilaga D: Värmevärde slam 
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Bilaga E: Produktbeskrivning 
Eldningsolja 3A Ultra LS 
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Bilaga F: Flödesgivare 

Bränsleflöde 

Givare ID (Tagg) Enhet 

P8 – Samtliga oljebr. 385FI483.FLÖDE Liter/h 

P7 – Samtliga oljebr. 375FI483.FLÖDE Liter/h 

P3 – Träpulverbr. 1 335SK130-M1.PROD_ton Ton/h 

P3 – Träpulverbr. 2 335SK140-M1.PROD_ton Ton/h 

P3 – Träpulverbr. 7 335SK150-M1.PROD_ton Ton/h 

P3 – Olja pulvbr. 1 339FC822-GIV1 Liter/h 

P3 – Olja pulvbr. 1 339FC872-GIV1 Liter/h 

P3 – Olja pulvbr. 1 339FC922-GIV1 Liter/h 

P3 – Oljebr. 339FC483.FLÖDE m3/h 

P2 – Träpulverbr. 1 325SK130-M1.PROD_ton Ton/h 

P2 – Träpulverbr. 2 325SK140-M1.PROD_ton Ton/h 

P2 – Träpulverbr. 3 325SK150-M1.PROD_ton Ton/h 

P2 – Träpulverbr. 4 325SK160-M1.PROD_ton Ton/h 

P2 – Olja (Br 1-4) 329FC483.FLÖDE m3/h 

P1 – Samtliga oljebr. 319FC483.FLÖDE m3/h 

 

Flöde från ångpanna 

Givare ID (Tagg) Dimension Enhet 

P1 – Ångflöde 319FQ430.FLÖDE Massflöde Ton/h 

P2 – Ångflöde 329FQ430.FLÖDE Massflöde Ton/h 

P3 – Ångflöde 339FQ430.FLÖDE Massflöde Ton/h 

P7 – Ångflöde 379FQ430.FLÖDE Massflöde Ton/h 

P8 – Ångflöde 389FQ430.FLÖDE Massflöde Ton/h 

ELP – Ångflöde 351FQ484.FLÖDE Massflöde Ton/h 
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Bilaga G: Övriga givare 

Avstängningsventiler 
 

Givare ID (Tagg) Enhet 

P1 – Avst.ventil 319HC428.OUT Procent 

P2 – Avst.ventil 329HC428.OUT Procent 

P3 – Avst.ventil 339HC428.OUT Procent 

P7 – Avst.ventil 379HC428.OUT Procent 

P8 – Avst.ventil 389HC428.OUT Procent 

 

 

Effekter 
 

Givare ID (Tagg) Enhet 

Effekt Kondensor 

Fjärrvärme Bergrum 

396XI413.BER MW 

Effekt Kondensor 

Fjärrvärme Bergrum 

396XI414.BER MW 

Gasturbin (G1)  

Genererad effekt 

369EI401.GIV MW 

Elpanna (Elp) 351EC487.GIV MW 
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Bilaga H: Matematiska härledningar 
till 4.1.2 
Panna 1 

 (4.4a) 

𝜂𝑝 =
Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

(�̇�𝑏𝑏 ∙ 𝐻𝑖,𝑏𝑏) + (�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎)
 

 

 

(4.4b) 

𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑏𝑏 ∙ 𝐻𝑖,𝑏𝑏 + 𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎 = Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣) 

 

 

(4.4c) 

𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑏𝑏 ∙ 𝐻𝑖,𝑏𝑏 = Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣) − 𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎 

 

 

(4.4d) 

�̇�𝑏𝑏 =
Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

𝜂𝑝 ∙ 𝐻𝑖,𝑏𝑏
−

𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎

𝜂𝑝 ∙ 𝐻𝑖,𝑏𝑏
 

 

 

(4.4e) 

�̇�𝑏𝑏 =
�̇�å𝑛𝑔𝑎 ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

𝜂𝑝 ∙ 𝐻𝑖,𝑏𝑏
−

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝜌𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎

𝐻𝑖,𝑏𝑏
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Panna 3 

(4.6a) 

𝜂𝑝 =
Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

�̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 ∙ 𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 + �̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎 + �̇�𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟 ∙ 𝐻𝑖,𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟

 

 

(4.6b) 

 

𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 ∙ 𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 + 𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎 + 𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟 ∙ 𝐻𝑖,𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟 = Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣) 

 

 

(4.6c) 

 

𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 ∙ 𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 = Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣) − 𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎 − 𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟 ∙ 𝐻𝑖,𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟 

 

(4.6d) 

�̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 =
Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

𝜂𝑝 ∙ 𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛
−

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎

𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛
−

�̇�𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟 ∙ 𝐻𝑖,𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟

𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛
 

 

(4.6e) 

�̇�𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 =
�̇�å𝑛𝑔𝑎 ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

𝜂𝑝 ∙ 𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛
−

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝜌𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎

𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛
−

�̇�𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟 ∙ 𝐻𝑖,𝑝𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟

𝐻𝑖,𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛
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Panna 7 & 8 

(4.7a) 

𝜂𝑝 =
Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

�̇�𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 ∙ 𝐻𝑖,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 + �̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎

 

 

(4.7b) 

𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 ∙ 𝐻𝑖,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 + 𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎 = Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣) 

 

(4.7c) 

𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 ∙ 𝐻𝑖,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 = Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣) − 𝜂𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎 

 

(4.7d) 

�̇�𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 =
Å ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

𝜂𝑝 ∙ 𝐻𝑖,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛
−

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎

𝐻𝑖,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛
 

 

(4.7e) 

�̇�𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛 =
�̇�å𝑛𝑔𝑎 ∙ (𝑖öℎ − 𝑖𝑚𝑣)

𝜂𝑝 ∙ 𝐻𝑖,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛
−

�̇�𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝜌𝑜𝑙𝑗𝑎 ∙ 𝐻𝑖,𝑜𝑙𝑗𝑎

𝐻𝑖,𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛
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Bilaga I: Slam 
 

Slam  
Månadsmedelvärden  
2016 

  

Period tonTS/d Fuktkvot 

Medelvärde 2016 107,6 2,077492 

Januari 99,6 1,9419 

Februari 101,6 1,9197 

Mars 107,9 1,9006 

April 116,9 2,0133 

Maj 116,0 2,2290 

Juni 121,2 2,2233 

Juli 115,4 2,8367 

Augusti 103,6 1,8787 

September 98,7 2,0213 

Oktober 108,2 1,9810 

November 103,0 1,8947 

December 99,0 2,0897    

Slam 
Månadsmedelvärden  
2017  

  

Period tonTS/d Fuktkvot 

Medelvärde 2017 122,9 2,056367 

Januari 114,7 1,9337 

Februari 138,5 2,2468 

Mars 123,5 2,1210 

April 111,5 2,0014 

Maj 131,8 2,0383 

Juni 117,2 1,9970 
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Bilaga J: Energi från internbark 
 

Internbark - Månadsvärden 2016 

Period MWh P1 Använd 

Medelvärde 2016   

Januari 20571,7 

Februari 17822,9 

Mars 21815,8 

April 19858,2 

Maj 12211 

Juni 13574,7 

Juli 15052,5 

Augusti 17717,5 

September 16686 

Oktober 10739,5 

November 16041,2 

December 20506,5  
 

 

Internbark - Månadsvärden 2017 

Period MWh P1 

Medelvärde 2017   

Januari 20841,1 

Februari 19281,8 

Mars 20750,5 

April 12133 

Maj 20057,4 

Juni 17068,8 

Juli   

Augusti   

September   

Oktober   

November   

December   
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Bilaga K: Beräknade k-värden 
 

Bränslefaktor 2016 
  

Period k intern (%) k slam (%) 

Medelvärde 2016 29,48 70,52 

Januari 36,24 63,76 

Februari 34,21 65,79 

Mars 36,08 63,92 

April 32,05 67,95 

Maj 20,88 79,12 

Juni 22,53 77,47 

Juli 21,59 78,41 

Augusti 32,48 67,52 

September 31,89 68,11 

Oktober 21,24 78,76 

November 31,04 68,96 

December 35,18 64,82    

Bränslefaktor 2017 
  

Period k intern (%) k slam (%) 

Medelvärde 2017 28,92 71,08 

Januari 33,40 66,60 

Februari 27,77 72,23 

Mars 30,36 69,64 

April 23,27 76,73 

Maj 28,85 71,15 

Juni 28,91 71,09 
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Bilaga L: Termodynamiska 
egenskaper för vattenånga 
Energiteknik, Formler och tabeller. H. Alvarez och S O. Elovsson. Uppl 2.  

 
Temp, t [°C], Tryck, p [bar], Specifik volym, v [m3/kg}, Entalpi, i [kJ/kg],  [kJ/kg], Entropi, s 

[kJ/(kgK)] 
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Bilaga M: Årsmedel, tryck och temp 
 Givare, tryck och temp för framtagning av entalpi 

Ångpanna P1 P2 P3 P7 P8 

Tagg  
Identifikation 

TRYCK 

319PC427 

TEMP 

319T424 

TRYCK 

329PC427 

TEMP 

329TC424 

TRYCK 

339PC427 

TEMP 

339TC424 

TRYCK  

Ej i funktion 

TEMP 

379TI424.GIV 

TRYCK 

Ej i funktion 

TEMP  

389TI429.GIV 

 

Årsmedel 

utgående 

ångtryck 

och temo 

 

5,5 MPa 

 

5,45 MPa 

 

5,5 MPa 

 

(Börvärde) 

5,5 MPa 

 

(Börvärde) 

5,5 MPa 

 

Årsmedel 

utgående 

temp 

 

483 °C 

 

406 °C 

 

448 °C 

 

404 °C 

 

396 °C 

      

 

 

 


