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Sammanfattning 
Långtidslagring av virke behövs för att säkerställa produktionen av 

bland annat papper. Under lagringsperioden finns det risk för att virket 

torkar ut och därmed blir kontaminerat. För att undvika detta kan virket 

bevattnas beroende på väder. Syftet med undersökningen har varit att 

klargöra nödvändiga väderparametrar samt utreda hur dessa kan 

implementeras i Siemens mjukvara, PCS 7. Förutom detta har syftet 

även varit att jämföra kostnader mellan olika systemuppställningar. 

Undersökningen visade att det finns relativt mycket olika typer av 

avdunstningsmodeller. Tre modeller jämfördes med liknande 

väderdata. Där sedan avdunstningsformeln från Cheng och Cheng 

valdes för att de hade störst spridning på avdunstningsvärdena relaterat 

till temperatur och luftfuktighet. Därefter togs en formel fram för 

bevattningstiden, där flöde och kastlängd varierade med vattentryck. 

Beräknade bevattningstider jämfördes sedan med en undersökning 

relaterad till den maximala avdunstningen från fri vattenyta. Från detta 

konstaterades det att framtagen beräkningsmodell ligger i linje med den 

maximala avdunstningen. För att kunna ta in data till Siemens PCS 7 

utreddes två alternativ, nyttja en öppen databas från SMHI, alternativt 

använda en lokal väderstation med en standardiserad signal, 4-20mA.  

Det visade sig att det är möjligt att använda öppen databas från SMHI, 

men på grund av Holmens säkerhetspolicy kunde inte styrsystemet 

anslutas till internet. På grund av detta användes istället 

standardiserade givare, men även för att SMHI inte kunde leverera 

kontinuerliga data och dessutom inte med hög träffsäkerhet. På grund 

av sekretess kunde inte kostnader presenteras i rapporten. 

Nyckelord: Pennman, Thornthwait, Cheng & Cheng, Node Red, 

Siemens PCS 7. 
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Abstract 
Longtime storage of roundwood is needed to provide a reliable 

production. During the storage period, there is a risk that the 

roundwood gets hydrated and thereby contaminated. To avoid this, the 

roundwood can be watered due to the weather. The purpose of this 

survey has been to clarify necessary weather parameters and investigate 

how to implement them into Siemens software, PCS 7. Additionally, the 

purpose has been to compare costs between different system 

configurations. The survey showed that there are a lot of different types 

of evaporation models. Three models were compared with similar data. 

Finally, the formula by Cheng and Cheng were chosen, because it had 

the greatest spread between the evaporation values related to 

temperature and humidity. Later a calculation model was constructed, 

where the flow and radius variated by pressure. Calculated watering 

intervals were then compared with a survey related to the maximum 

evaporation from freely available water surface. It was then stated that 

the formula is in line with the maximum evaporation. Two alternatives 

were analyzed to be able to present the data in Siemens PCS 7, make use 

of an open data base by SMHI, or use a local weather station with a 

standardized signal, 4-20mA. The analyze showed that it is possible to 

use an open data base but due to Holmen’s safety policy, the system 

could not be connected to internet. Therefore, regular sensors with 

standardized signal where chosen, but also because SMHI could not 

provide real time data with high reliability. The costs could not be 

presented due to secrecy. 

 

 

Keywords: Pennman, Thornthwait, Cheng & Cheng, Node Red, 

Siemens PCS 7. 
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Förord 
Rapporten är en del av examineringen för 

högskoleingenjörsprogrammet, avdelning elektroteknik, 

automationsingenjörsprogrammet. Den är även en del av ett gemensamt 

projekt, vilket har utförts tillsammans med min studiekamrat Simon 

Palm.  

Första kontakten med Holmen Paper var 2017-10-10 med anledning av 

förfrågan om möjlighet till examensarbete. Detta ledde till att vi 2017-10-

25 fick kontakt med Jon Nyström och som slutligen blev vår 

kontaktperson på Holmen Paper. 

Vi blev tilldelade ett vedgårdsbevattningsprojekt. Holmen Paper ville 

minska sin vattenförbrukning och få anläggningen implementerad i det 

övergripande systemet. Projektet innebar även att testa ny teknik för att 

minska installationskostnaderna. Tack vare att vedgårdsbevattningen 

var separerad från den övriga anläggningen kunde vi testa och tänka 

fritt. 

Jag vill tacka min studiekamrat Simon Palm för att väl fungerande 

samarbete, men även för en rolig och lärorik tid. 

Tack till SMHI, Siemens, Holmen Timber, Holmen Paper och 

Mittuniversitetet för deras hjälp och trevliga bemötande vid frågor. 

Slutligen vill jag även tacka Underhållsingenjören, Jon Nyström och 

Vedgårdsmästaren, Tony Eriksson för en god introduktion till 

examensarbetet, hjälp med kontakter och för ett bra avslut på mina 

studier. 
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SMHI Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut 

PCS 7 Process Control System 7 (Siemens mjukvara) 
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Matematisk notation  

E  mm/d Potentiell avdunstning per dygn 

SVP   Mättnadstryckets stigning 

nR  W/m2 Nettoinstrålning  

  J/kg Avdunstningsvärme  

  kg/m3 Luftens densitet 

pC  J/kg°C Luftens specifika värmekapacitet 

dmtP  Pa Luftens mättnadstryck 

RH  % Relativ luftfuktighet 

ar  s/m Aerodynamiskt motstånd  

  Pa/°C Psykrometerkonstant 

mPE  mm/månad Potentiell avdunstning per månad 

D  d/månad Dygn per månad 

mT  °C/månad Medeltemperatur per månad 

0E  mm/månad Potentiel avdunstning per månad 

T  °C/månad Medeltemperatur per månad 

R  % Relativ luftfuktighet per månad 

t   Bevattningskvot 

E  mm/h Potentiell avdunstning 

N  mm/h Nederbörd 

Q  l/h Spridarens vattenflöde 

r m Spridarens kastlängd 

V ° Spridarens Vinkelsektor 

P bar Vattentryck 
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1 Introduktion 
I rapporten jämförs två olika uppsättningar av vedgårdsbevattning. Den 

ena uppsättningen är befintlig och driftsatt på Holmens pappersbruk, 

den andra är ett framtaget koncept av mig (Thomas Nylander) och 

Simon Palm. Jämförelsen behandlar styrsystems- och 

styrdonsuppsättning. Styrsystemet innefattar val av nödvändiga data 

för reglering av bevattningsanläggningen, medan 

styrdonsuppsättningen behandlar utformning av systemet. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Minskad efterfrågan på lågkvalitetspapper ställer högre krav på 

pappersfabrikerna. Fabrikerna tvingas uppdatera produktutbudet och 

istället tillverka papper av högre kvalitet. [1] 

Holmen Paper ligger i Bråviken, Norrköping. Pappersbruket har ett 

vedupplag där det varje år passerar över 400 000 ton ved. Vedgården, 

det parallellogramformade området i Figur 1, motsvarar cirka 18 000m2. 

 

Figur 1. Uppmätt vedgårdsområde. 

Det är viktigt att veden håller en acceptabel fuktighet för att undvika 

kontaminering av virket. Ökade kvalitets- och miljökrav medför att 

bevattningsanläggningen och dess rening måste hålla hög kvalitet och 

tillgänglighet. Holmen Paper har för avsikt att automatisera 
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vedgårdsbevattningen för att spara på vatten och energi och därmed 

minska miljöpåverkan och de ekonomiska förlusterna. Det finns idag 

färdiga system att köpa, men med anledning av att få bevattningen 

integrerad i det övergripande styrsystemet, behövs en annan lösning. [1] 

1.2 Övergripande syfte 

Projektet syftar till att ta fram ett kostnadseffektivare och miljövänligare 

bevattningsförfarande till Holmens pappersbruk i Norrköping. 

Bevattningen ska automatiseras och på så sätt minska vattenåtgången 

och därmed belastningen på vattenreningsverket. 

1.3 Avgränsningar 

Studien tar ingen hänsyn till vilken lagringstid och fuktighet veden har 

före placering på pappersbrukets vedupplag. Jämförelsen av 

styrsystems-, och styrdonsuppsättning behandlar endast tillförlitlighet, 

investerings-, underhålls-, och driftskostnad. 

  

1.4 Detaljerad problemformulering 

Studiens mål har baserats på följande frågeställningar: 

 Vilka indata är nödvändiga för att kunna avgöra om virket 

behöver bevattning eller inte?  

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med att hämta data från 

en egen väderstation i jämförelse med att hämta data från SMHI?  

 Baserat på Holmens nuvarande styrdonsuppsättning, finns det 

någon anledning att byta styrdonsuppsättning med avseende på 

ekonomi?  
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1.5 Översikt 

Inledningsvis i kapitel 2 beskrivs olika typer av komplikationer relaterat 

till bevattning av ved. Därefter följer avsnittet om relaterade arbeten, 

vilka behandlar intressanta bevattnings- och avdunstningsparametrar. 

Sedan beskrivs Holmens nuvarande bevattningsanläggning, hur den är 

uppbyggd och fungerar. I avsnitt 2.3.1 beskrivs innebörden av potentiell 

avdunstning, följt av olika beräkningsmodeller i avsnitt 2.3.2–2.3.4. Hur 

väderdata kan överföras till det övergripande styrsystemet beskrivs i 

avsnitt 2.4 innehållandes en beskrivning av SMHI och vilka tjänster de 

tillhandahåller. I avsnitt 2.5 beskrivs ett nyligen installerat 

bevattningssystem på Holmens sågverk. Avslutningsvis i kapitel 2.6 

beskrivs eventuella kostnader i samband med bevattning av ved. 

Kapitel 3 beskriver tillvägagångssättet för 

vedgårdsbevattningsprojektet.  

Kapitel 4 behandlar kravspecifikation och konstruktion av det 

framtagna systemet. Detta innefattar beräkningsmodell för 

bevattningstid, programuppbyggnad och användargränssnitt. 

Kapitel 5 visar resultat för olika delar i beräkningsmodellerna för 

avdunstning.  

Kapitel 6 behandlar diskussionsavsnittet och berör valet av 

beräkningsmodell och anledningen till vald datakälla. 

Kapitel 7 behandlar slutsatser av studien. 
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1.6 Författarens bidrag 

Holmen Paper har försett mig med önskemål angående den nya 

bevattningsanläggningen. De har även förklarat nuvarande funktion 

och bidragit med kontakter inom Holmen Timber. Sågverket, Holmen 

Timber har visat hur bevattningen fungerar där och vilka problem de 

har på anläggningen. Jag har sedan tillsammans med min kollega Simon 

Palm, tagit fram ett nytt koncept för vedgårdsbevattningen. Jag har tagit 

fram ett koncept på styrsystems-, och styrdonsuppsättning. Sedan har 

jag jämfört det framtagna konceptet med det befintliga systemet på 

Holmens sågverk. Simon Palm har ansvarat för kommunikation och 

komponentval, se separat rapport. 
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2 Teori 
Holmen Paper är beroende av kvalitativ ved för att kunna leverera ett 

konkurrenskraftigt papper. Flödet mellan skog och fabrik kan variera, 

dels på grund av tillgänglighet i skogen men också tillverkningstakten. 

För att kontinuerligt kunna förse pappersbruket med rundvirke krävs 

långtidslagring. [1] 

Vid långtidslagring av timmer är det nödvändigt att bevattna virket för 

att bibehålla en acceptabel fukthalt. Bevattningen blir särskilt viktig 

under sommarperioden eftersom att virket torkar fortare. Bevattningen 

medför att virket behåller sin kvalitet och fiberstruktur. Dessutom hålls 

skadeinsekter borta. [1] 

Trädens bark skyddar mot uttorkning, vid skotning och 

mellanhantering riskerar barken att lossna och därmed ökar risken för 

uttorkning. [2] 

Utebliven bevattning kan resultera i att barken fastnar och försvårar 

avbarkningen vid massaframställning. [1] 

Överbevattning av virket kan resultera i bakterie- och tanninskador. 

Skadorna kan innebära missfärgningar av veden och därmed försämra 

papprets ljushet vid mekanisk massaframställning. [2][3] 

Timmerbevattningen är energikrävande och medför att vattnet 

förorenas. Bevattningen medför att virket släpper i från sig ämnen, vilka 

kan resultera i övergödning och negativ påverkan på vattenlevande 

organismer. Det finns krav på timmerbevattning vad gäller miljö och 

dessa måsta följas. [3] 
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2.1 Relaterade arbeten 

Följande avsnitt behandlar tidigare erfarenheter från relaterade arbeten. 

Avsnitt 2.1.1 handlar om ett vedgårdsbevattningsprojekt där en 

utredning har gjorts för att ta reda på hur mycket vatten det går åt för 

att hålla veden fuktig. Det framkommer bland annat att det finns olika 

rekommendationer för vattengivornas storlek och hur ofta dessa ska 

ges. Utöver detta behandlas även olika förlagringstider, tiden från 

skotning tills virket kommer att bevattnas. 

Avsnitt 2.1.2 beskriver ett förprojekt vars syfte var att kartlägga den 

potentiella avdunstningen med anledning av eventuell exploatering av 

ett område i Norrköping. I förprojektet nämns intressanta värden för 

den maximala potentiella avdunstningen. 

Avsnitt 2.1.3 beskriver en undersökning baserad på Penmans 

avdunstningsformel. Där syftet ska ha varit att verifiera ekvationens 

resultat i jämförelse med uppmätt avdunstning. 

Avsnitt 2.1.4 behandlar ett projekt vars syfte var att kartlägga den 

potentiella avdunstningen för en olivodling. Avdunstningsmängden i 

undersökningen är av intresse. 

2.1.1 Bevattning 

Tidigare arbeten har genomförts för att undersöka utfallet av 

väderbaserad bevattning.  Utfallet berodde på virkeskvaliteten i 

förhållande till vattenmängden. Tydligen hade virkets skick innan 

placering på långtidslagring, en relativt stor inverkan på den fortsatta 

förmågan att behålla fuktigheten. Virke med barkförluster visade sig 

torka ut fortare än virke med felfri barkyta. Dock minskade 

uttorkningen vid bevattning av virket. [4] 

Vattenmängden har beräknats genom att använda en modifierad 

avdunstningsformel. Avdunstningsformeln har baserats på Pennmans 

ekvation. Formeln har anpassats till den potentiella avdunstningen i 

lagrat virke. Väderbaserad bevattning har syftat till att hålla virket 

fuktigt för att undvika torrsprickor, blåvedsskador och insektsangrepp. 

Samtidigt har man velat minska vattenförbrukningen, urlakningen av 
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virket och energikostnaden. Från undersökningen framkommer det 

olika rekommendationer vad gäller bevattningsmängden. 

- 25mm/dygn 

- 40-45mm/dygn 

- 40-50mm/dygn 

- 60-75mm/dygn 

Traditionell bevattning har angetts vara 1,75mm/timme. Vilket 

motsvarar 42mm/dygn.[5] 60-75mm/dygn verkar vara vanligt i 

norden[7]. 

Det framkom även att den maximala bevattningen uppgick till 0,5mm 

var tionde minut, vilket gav 3mm per timme. Den maximala 

bevattningen har tagits fram genom att undersöka virkets 

uppsugningsförmåga. Det visade sig att givor större än 0,5mm var 

tionde minut gav en relativt hög avrinning. En del undersökningar 

gjorts där fuktigheten har registrerats under olika lagringsperioder, dels 

lagring innan bevattning men även lagringstiden under bevattning. 

Undersökningarna har påvisat att det verkar vara viktigt att få virket 

under bevattning fortast möjligt, med anledning av att virket förlorar 

sin absorptionsförmåga. Resultatet har visat att bevattningen bör öka 

om virket har haft en lång lagringstid innan bevattningen påbörjats.[5]  

I projektet påvisades en mindre påverkan av blåvedsskador med en 

kontinuerlig bevattning på cirka 40mm/dygn i jämförelse med en 

klimatstyrd vedgårdsbevattningsanläggning. Den klimatstyrda 

anläggningen byggde på timbaserad avdunstningsberäkning. Systemet 

nyttjade vindhastighet, temperatur, luftfuktighet, ljusintensitet och 

nederbörd, samt en förstärkningsfaktor. Enligt rapporten kan 

skillnaderna ha berott på för låg bevattningsfaktor på den klimatstyrda 

anläggningen, alternativt kan det ha berott på olika geografiska 

placeringar. [5] 
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2.1.2 Potentiell avdunstning i Norrköping 

Den potentiella avdunstningen, eller även kallad, den maximalt möjliga 

avdunstningen har beräknats i ett förprojekteringsstadie till ett 

eventuellt exploateringsprojekt i Norrköping. Där avdunstningen är 

relaterad till fri vattenyta, eller med andra ord, obundet vatten. 

Förprojektet syftade till att verifiera hur vida avrinningsmöjligheterna 

påverkades av exploateringen och hur detta kunde avdunsta via 

avdunstningsdammar. Det framkom från deras beräkningar att 

avdunstningen varierade relativt mycket under året och även under 

dagarna. Med en maximal avdunstning på cirka 13mm/dygn beräknat 

på ett extrapolerat värde baserat på en specifik timme. 

Sammanställningen i deras rapport har visat att 

dygnsmedelavdunstningen inte överstiger 4mm. [6] 

 

2.1.3 Pennmans ekvation vid bevattning av virke 

Undersökningen påvisade avvikelser mellan beräknad avdunstning 

med hjälp av Penmanns ekvaktion i jämförelse med den uppmätta 

avdunstningen. Det konstaterades att den uppmätta avdunstningen från 

juni till augusti var lägre än den beräknade, skillnader närmare 33 

mm/dygn påvisades. Under september månad var resultatet dock 

annorlunda. Då visade den beräknade avdunstningen lägre värden än 

de uppmätta värdena. Resultatet av undersökningen har visat att ovan 

nämnda ekvation var känslig på grund av relativt många 

väderberoende parametrar.[7] 

 

2.1.4 Undersökning av potentiell avdunstning, olivodling 

I undersökningen har tidigare insamlad data använts I kombination 

med väl beprövade beräkningsmodeller för att kunna kartlägga den 

potentiella avdunstningen. Undersökningen har visat att den maximala 

avdunstningen uppgår till cirka 2-3mm/dag vid en lufttemperatur på 

cirka 25°C och en luftfuktighet på cirka 45%, vilket tydligen ska stämma 

bra överens med den faktiska avdunstningen. Denn låga avdunstningen 

kan ha berott på att jorden var relativt torr.[8]  
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Bevattning Holmen Paper 

Vedgårdsbevattning på Holmen Paper utförs cirka 14 timmar per dygn 

under sommarhalvåret. Detta resulterar i en ökad vattenförbrukning 

och högre belastning på vattenreningsverket. Anläggningen är manuellt 

manövrerad och utan övervakande system. Dessutom är 

vedgårdsbevattningen integrerad med fyra brandposter, vilket ställer 

krav på möjligheten att leverera vatten i tillräcklig mängd och med 

tillräckligt tryck. [1]  

Under vinterhalvåret töms bevattningssystemet på vatten. 

Vattenspridare, dess fundament och rör demonteras och förvaras på 

förråd under vintertid. Tiden för demontering uppskattas till en veckas 

arbete förlagt på en person.  Montage inför sommarhalvåret är lika 

tidskrävande. Demontering och montering genomförs efter skrivna 

instruktioner. Under vinterhalvåret finns ingen möjlighet att använda 

brandposterna vid en eventuell brand. [1] 

Anläggningen består även av manuellt manövrerade pumpar och 

ventiler. Funktion för ingående komponenter för nuvarande styrsystem 

beskrivs i avsnitt 2.1.1–2.1.7. Vedgårdsbevattningen utförs genom 

spridning av trycksatt vatten. Driften av bevattningen sköts manuellt, 

det vill säga, start och stopp av anläggningen sköts enbart av operatör. 

Vattnet kommer från Motala ström och pumpas bort till vedgården 

enligt Figur 1. [1] 
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Figur 2. Nuvarande uppsättning av vedgårdsbevattning på Holmen Paper. 

 

2.1.5 Huvudventil 

Inkommande vatten kommer från Motala ström. Inflödet kan öppnas 

och stängas via en huvudventil. Efter denna finns en huvudpump 

placerad. [1] 

2.1.6 Huvudpump 

Huvudpumpen är placerad i ett separat hus, fortsättningsvis kallar vi 

detta för pumphus. Huvudpumpen pumpar vattnet från Motala ström 

via en huvudledning förlagd under mark fram till vedupplagets början. 

Huvudledningen är från vedupplagets början och fortsättningsvis 

förlagd ovan mark. Vid vedupplagets slut sektioneras huvudflödet upp 

i två delflöden. Huvudpumpen startas och stoppas manuellt via ett 

vred. Inkommande matning och dess frekvens beror endast på nätets 

frekvens, pumpen är inte reglerbar. Pumphuset och dess innehåll har 

ingen kommunikationsförbindelse med omkringliggande system.[1] 
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2.1.7 Sektioneringsventiler 

Sektioneringsventilerna kan styras elektroniskt alternativt mekaniskt. 

Den elektroniska styrningen görs via vred, vilka är placerade vid 

masten på vedupplagets västra sida. Den mekaniska styrningen görs via 

en ratt för respektive ventil. Ventilerna reglerar flödet till spridarna, 

detta görs manuellt. [1] 

 

2.1.8 Spridare 

Det finns sex spridare, tre för varje delflöde. Spridarna är jämnt 

fördelade över vedupplaget och har ett begränsat arbetsområde. 

Arbetsområdet begränsas med tryck via ventilerna, samt vinkel på 

spridarriktningen. [1] 

 

2.1.9 Uppsamling 

Vattnet samlas upp via diken och pumpas sedan tillbaka via en 

returledning.[1] 

 

2.1.10 Returpump 

Returpumpen pumpar tillbaka vatten till reningsverket. Returpumpen 

matas med 500 Volt från en lokal kraftstation. Pumpen kan vara i två 

lägen, på eller av. Manövreringen görs via ett vred placerad vid den 

lokala kraftstationen.  Under drift styrs pumpen av en flottör.[1] 

 

2.1.11 Reningsverk 

Reningsverket renar vatten till och från Bråviken, inklusive vattnet från 

bevattningsanläggningen. Returvattnet från bevattningen innehåller 

bland annat oönskade mikroorganismer, vilka reningsverket har för 

avsikt att eliminera. Vattnet genomgår olika reningssteg och kan 

därmed användas inom olika områden beroende på krav gällande 

vattnets kvalitet.[1] 

 

2.2 Bevattningsbehov 

Behovet av bevattningen är begränsat till sommarhalvåret. Dock 

varierar det faktiska behovet från dag till dag och från månad till 

månad. Virkets torktid beror på vädret och tiden på dygnet. I avsnitt 
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2.3.1 beskrivs innebörden av potentiell avdunstning, följt av olika 

beräkningsmodeller i avsnitt 2.3.2–2.3.4. 

 

2.2.1 Potentiell avdunstning 

Den potentiella avdunstningen är en funktion av atmosfärens och 

jordens egenskaper, beskrev Dr. Yuting Yang. [9] 

Snål bevattning av virket kan öka risken för missfärgning i jämförelse 

med utebliven bevattning. Bevattning med en faktor två gånger 

avdunstningsmängden kan vara fördelaktig. [2] 

 

 

2.2.2 Avdunstningsformel - vedupplag 

Avdunstningsformeln speciellt framtagen för vedupplag enligt ekvation 

(3), togs fram av Luikko och Elowsson. [5][7] 

 

* * *(1 )*

*

*

dmtn

a

pC P RHSVP R

r
E

SVP



 









  (3) 

E  mm/d Potentiell avdunstning per dygn 

SVP   Mättnadstryckets stigning 

nR  W/m2 Nettoinstrålning  

  J/kg Avdunstningsvärme  

  kg/m3 Luftens densitet 

pC  J/kg°C Luftens specifika värmekapacitet 

dmtP  Pa Luftens mättnadstryck 

RH  % Relativ luftfuktighet 

ar  s/m Aerodynamiskt motstånd  

  Pa/°C Psykrometerkonstant 
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2.2.3 Thornthwaits avdunstningsformel 

Thornthwaits avdunstningsformel tar hänsyn till medeltemperaturen 

per månad, samt antalet soltimmar enligt formel (4). [10] 

 

104
( )

3

am
m

T
PE D

I
   (4) 

mPE  mm/månad Potentiell avdunstning per månad 

D  d/månad Dygn per månad 

mT  °C/månad Medeltemperatur per månad 

3

2

( )
5

mT
I    (5) 

7 3 5 2 26,7*10 7,7*10 1,8*10 0,49a I I I       (6) 

 

2.2.4 Cheng och Cheng - avdunstningsformel 

Cheng och Cheng utvecklade en formel, vilken tar hänsyn till 

månadsmedeltemperaturen och -luftfuktigheten. [11] 

2

0 0,19(20 ) (1 )E T R      (7) 

0E  mm/månad Potentiell avdunstning per månad 

T  °C/månad Medeltemperatur per månad 

R  % Relativ luftfuktighet per månad 

2.3 Väderdata 

Väderdata kan avläsas och beräknas på olika sätt. Avsnitt 2.3.1 SMHI 

ger en beskrivning av SMHI:s verksamhet och vilka tjänster de 

tillhandahåller för väderdata. Avsnitt 2.3.2 Lokal väderstation beskriver 

hur data kan presenteras från en lokal väderstation. 
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2.3.1 SMHI 

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, arbetar med 

väderdata. Deras syfte är att förse olika delar av samhället med relevant 

information. Samhället planerar efter väder och kan beröra allt från 

semesterplanering till hur infrastrukturen ska se ut framöver. Även 

säkerheten kan bero på väder och SMHI utfärdar olika typer av 

varningar uppdelat i klasser. [12] 

Dessutom arbetar SMHI med forskning och detta innefattar bland annat 

meteorologisk forskning, med anledning av att ta fram och förbättra 

beräkningsmodeller för vädret. [13] 

SMHI har en databank där det finns möjlighet att hämta data 

kostnadsfritt. Exempel på data är: 

 Lufttemperatur 

 Nederbörd 

 Relativ luftfuktighet 

 Vindriktning 

 Vindhastighet 

 Solstrålning 

Genom att samla in data från olika typer av källor kan en rad prognoser 

tas fram med olika beräkningsmodeller. Modellerna analyseras av 

meteorologer och baserar prognosen på lämplig modell. [14] Enligt en 

representant från SMHI kan ovan nämnda data presenteras 

kostnadsfritt i olika format, .json, .csv och.xml. Dock har de tydligen inte 

möjlighet att presentera realtidsdata eftersom att insamlad data kräver 

bearbetning innan den presenteras på hemsidan. [15] 

SMHI tillhandahåller även en tjänst baserad på beräkningsmodellen, S-

HYPE. Modellen kan bland annat ge information om avdunstning och 

uppdateras två gånger per år. Data kan levereras i Excelformat eller via 

E-post och är inte kostnadsfri. [16] Startavgiften uppgår till 9500kr och 

löpande abonnemang kostar 5920kr/år.[15] 



Klimatstyrd vedgårdsbevattning – 

Utvärdering av befintligt och 

framtaget koncept: Styrsystem och 

beräkningsmodell 

Thomas Nylander 

2 Teori 

2018-05-21 

 

15 

2.3.2 Internetbaserade data till lokalt styrsystem 

Holmen Paper använder sig av plattformen Siemens PCS7. För att 

kunna ta in internetbaserade data kan en Siemens IoT2040- enhet 

användas. Modulen är ansluten till internet och den lokala plattformen 

via RJ45 Ethernet.[17] Modulen programmeras med Node Red och 

sammankopplar data från internet till protokollet, OPC UA, Open 

Platform Communications Unified Architecture. OPC UA är sedan 

kommunicerbart med Siemens PCS7. 

Det går även att gå via OPC DA, Open Platform Communications Data 

Access. IoT2040 behövs inte vid användning av OPC DA.[18] 

Kommunikationsstandarden, OPC UA, är en vidareutveckling och har 

säkerheten inbyggd från början till skillnad från OPC DA.[19] Detta 

genererar en enklare konfiguration och minimerar risken för fel. OPC 

DA kräver relativt mycket tid för att konfigurera säkerhetsmässigt, 

därmed ställs högre krav på installatörens kunskapsnivå. [20] 

 

 

2.3.3 Node Red 

Node Red programmeras grafiskt och bygger på JavaScript. Det 

webbaserade programmet möjliggör kommunikation mellan API, 

Application Programming Interface och hårdvara.[21] En gratisversion 

av Node Red [22] finns att tillgå. Den tillåter enklare tester och 

tillhandahåller instruktioner för hur programmeringen kan göras [23]. 

Programmet tillhandahåller färdiga block med olika funktioner. 

Ingångs-, funktions-, och utgångsblock är exempel på olika 

blockstrukturer. Där ingångsblocket exempelvis kan vara en generator 

med uppgiften att skicka en uppdateringssignal med givet tidsintervall. 

Ingångsblocket knyts sedan till en eller flera olika funktioner. Att skicka 

en http- förfrågan och returnera svaret, är ett exempel på en av de 

tillgängliga funktionerna. Svaret kan innehålla relativt mycket data och 

det är inte säkert att samtliga data behövs. En programmerbar funktion 

kan användas för att plocka ut aktuella data till användaren. Funktionen 

programmeras med JavaScript. Utplockade data kan exempelvis 

presenteras i textfält eller på sociala medier via utgångsblocken. [24] 
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2.3.4 Lokal väderstation 

En lokal väderstation kan ge kontinuerliga realtidsdata till styrsystemet. 

Det finns olika typer och tillverkare av väderstationer, ett exempel på 

tillverkare är Orion. Deras väderstation är försedd med givare för 

temperatur, luftfuktighet, vindriktning, vindhastighet, hydrostatiskt 

tryck och ljusintensitet. Varje givare ger ut en standardiserad signal på 

4-20mA, vilka sedan kan anslutas till styrsystemets ingångsmoduler.[25] 

 

2.4 Holmen Timber 

Sågverket Holmen Timber ligger cirka 1 kilometer från Holmen Paper. 

Sågverket har nyligen installerat en klimatstyrd bevattningsanläggning 

till deras vedgård. Anläggningen består av 19 turbinspridare, uppdelat i 

två delsystem med en pump per delsystem. Pumparna är 

frekvensstyrda med en effekt på 45kW styck. Bevattningen körs efter ett 

tidsschema där endast en spridare per delsystem är aktiv. Varje spridare 

körs tre minuter och sedan växlas driften i turordning med hjälp av 

On/Off- ventiler. Tidsintervallet har provats fram och är därmed inte 

beräknat efter väderstationen. Holmen Timber avslutade sin 

klimatanpassade styrning på grund av för låg bevattningsmängd, vilket 

i sin tur resulterade i låg virkeskvalitet. Bevattningsanläggningen är ett 

fristående system och blev aldrig implementerat i deras överordnade 

system på grund av att det redan fanns ett framtaget koncept med 

tillhörande mjukvara. Vid eventuella problem med anläggningen får 

Holmen Timber förlita sig på sin bevattningsleverantör. [26] 
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2.5 Ekonomi 

Bevattningsanläggningens funktion kan resultera i en rad olika 

kostnader för Holmen. Otillräcklig bevattning kan leda till sämre 

kvalitet på virket och därmed sämre papper. Papper med bristande 

kvalitet kan resultera i lägre vinstmarginal eller i värsta fall, kassation. 

Arbetskostnad för demontering och montering, samt underhåll av 

anläggningen är också bidragande faktorer. Underhållet är dock i 

huvudsak förlagt under vinterhalvåret då anläggningen inte är i drift. 

Eftersom att anläggningen är i drift cirka 14 timmar per dygn under 

sommarhalvåret, resulterar detta i en ökad energiförbrukning på 

huvud- och returpump. Detta kan i sin tur resultera i överbelastning av 

reningsverk och därmed otillräcklig rening. Bristfällig rening kan 

medföra bötesbelopp och saneringskostnader. Otillräcklig bevattning 

eller överbevattning kan leda till ökad blekningskostnad. [1] 
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3 Metod 
En litteraturstudie har genomförts för att kunna ta ställning till vilka 

parametrar bevattningen ska regleras efter. Litteraturstudien baserades 

på Internetkällor samt intervju med Holmens personal. Studien av 

bevattningsparameterar har begränsats till Holmens vedgårdsområde, 

det vill säga ingen hänsyn har tagits till virkets tidigare lagringstid och 

fuktighet. 

Olika metoder för att ta in dessa parametrar har sedan utvärderats 

genom underlag från Siemens och SMHI. Där Siemens har blivit 

tillfrågade hur realtidsdata från internatbaserade källor kan användas i 

Siemens styrsystem, PCS7. Därefter har SMHI blivit tillfrågade om 

möjligheten att få pålitliga data presenterad i realtid via kompatibelt 

filformat för Siemens PCS7. Kostnaderna för realtidsdata via internet 

har sedan sammanställts och jämförts med kostnader för installation och 

underhåll av en lokal väderstation. Även tillförlitligheten har jämförts 

mellan de olika alternativen. 

Holmens nuvarande styrdonsuppsättning har jämförts, med ett av oss, 

framtaget alternativ för vedgårdsbevattning. Intervjuer med Holmen 

har genomförts för att få information om tillförlitlighet, vattenåtgång, 

energiförbrukning, samt kostnader för underhåll. Den intervjubaserade 

informationen har sedan jämförts med offertunderlag baserat på 

framtaget förslag. 

Ett studiebesök på Holmens sågverk, även kallat Holmen Timber, har 

gjorts. Sågverket har installerat ett modernt bevattningssystem och 

syftet med studiebesöket var att få ta del av deras erfarenheter. 

Med hjälp av insamlat underlag har sedan konstruktion och tester 

genomförts av programuppbyggnad. 

Resultaten presenteras i tabeller och diagram. Dessa analyseras och ger 

underlag till svar på samtliga frågeställningar. 
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4 Konstruktion 
 

4.1 Kravspecifikation 

Utvärdering av olika alternativ och utbyte av erfarenheter med Holmen 

Timber resulterade i ett förslag, i överenskommelse med Holmen Paper. 

Förslaget presenteras i Figur 1 och illustrerar även den trådlösa 

kommunikationen framlagd från systerprojektet, för mer information 

om den trådlösa kommunikationen se[27]. 

 

Figur 3. Framtaget förslag. 

4.1.1 Huvudventil 

Inkommande vatten kommer från Motala ström. Inflödet kan öppnas 

och stängas via en huvudventil placerad i VMF-rum. Ventilen 

manövreras manuellt och är försedd med lägesgivare för indikation. 

 Driftsvar - ventilläge till operatörsgränssnitt 

Pumparna kan endast startas i automatikläge om ventilen är öppen, 

detta gäller inte returpumpen. 
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4.1.2 Sekundär huvudventil 

Efter huvudventilen placeras en sekundär huvudventil. Denna fungerar 

som en sluss under vintertid för att kunna tillåta flöde till brandposter 

vid behov. Under vintertid måste systemet vara tömt för att undvika 

förfrysningsskador. 

 Driftsvar - ventilläge till operatörsgränssnitt 

 Ventilläge från operatörsgränssnitt - On/Off 

 

 

4.1.3 Sekundär huvudpump 

Den sekundära huvudpumpen (nuvarande uppsättning: 75kW motor, 

3000rpm, 75l/s, 7,5bar) används i huvudsak till brandposter. När 

brandposterna är aktiva behövs ett högre flöde och tryck för att 

efterlikna standardiserade brandposter (5000l/min och 7bar -> 83l/s och 

7bar). [1] Vid aktivering av brandfunktion byts driften från huvudpump 

till sekundär huvudpump. 

 Säkrar ett högre flöde till brandposter vid behov 

 Kan användas vintertid 

 

Pumpen är försedd med två handventiler. Ventilerna är placerade i serie 

med pumpen, en före och en efter. Ventilerna underlättar service av 

pumpen, eftersom att vattenflödet kan stängas av och därmed är 

underhåll tillåtet under drift av bevattningsanläggningen. 
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4.1.4 Huvudpump 

Huvudpumpen är fortsatt placerad i ett separat pumphus. Pumphuset 

flyttas närmre vedgården för att undvika att ledningen förlagd under 

mark utsätts för högt tryck. Detta minimerar risken för läckage. 

Huvudpumpen höjer trycket på vattnet vid vedgårdens östra sida, där 

är ledningen förlagd ovan mark. Vid vedupplagets slut, sektioneras 

huvudflödet upp i två delflöden. Huvudpumpen styrs med 

frekvensomriktare. Frekvensen beror på önskat tryck i huvudledningen. 

Det övergripande styrsystemet kommunicerar trådlöst med 

pumpstationen och innefattar följande: 

 Automatikläge från operatörsgränssnitt 

 Driftsvar från frekvensomriktare till operatörsgränssnitt 

 Manuellt läge från operatörsgränssnitt (On/Off) 

 Hastighet från operatörsgränssnitt 

 Larm: Överlast, strömförbrukning, varvtal till operatörsgränssnitt 

 

4.1.5 Sektioneringsventiler 

Sektioneringsventilerna kan styras elektroniskt. Den elektroniska 

styrningen görs via PCS7, operatörsgränssnittet. Trådlös 

kommunikation mellan PCS7 och ventiler innefattar följande:  

 Ventilläge beroende på vind, sektionering, driftläge (PÅ/AV). 

 Driftsvar från ventil (Kontroll av flöde, flödet ska stämma med 

teoretiskt värde) 

 Stänger sektioneringsventilerna vid användning av brandposter. 

 

4.1.6 Spridare 

Det finns sex spridare, tre för varje delflöde. Spridarna är jämnt 

fördelade över vedupplaget och har ett begränsat arbetsområde. 

Arbetsområdet begränsas med tryck via ventilerna, samt vinkel på 

spridarriktningen.[28] 

 

 3bar: 6,3l/s: 32m 

 4bar: 7,3l/s: 35m 

 5bar: 10,9l/s: 38m 
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4.1.7 Uppsamling 

Vattnet samlas upp via diken och pumpas sedan tillbaka via en 

returledning. 

 

4.1.8 Returpump 

Returpumpen är en sugpump. Den pumpar tillbaka vatten till 

reningsverket. Returpumpen matas med 500 Volt från en lokal 

kraftstation. Pumpens styrs med en flottör om automatikläget är förvalt 

i operatörsgränssnittet. Kommunikationen görs trådlöst och innefattar: 

 Automatikläge- kan stängas av från externt system. 

 Manuellt driftläge: (PÅ/AV) 

 Driftsvar 

 

4.1.9 Reningsverk 

Reningsverket renar vatten till och från Bråviken, inklusive vattnet från 

bevattningsanläggningen. Returvattnet från bevattningen innehåller 

bland annat oönskade mikroorganismer, vilka reningsverket har för 

avsikt att eliminera. Vattnet genomgår olika reningssteg och kan 

därmed användas inom olika områden beroende på krav gällande 

vattnets kvalitet. 

 Håll nere vattenflödet till 300l/s (överbelastning av reningsverk) 

 Begränsa flödet till bevattningsanläggningen med parameter från 

operatörsgränssnitt 

 

4.1.10 Tryckgivare 

Det finns två tryckgivare. Den ena är placerad efter den sekundära 

pumpen och den andra efter huvudpumpen. Huvudpumpen styrs efter 

trycket i huvudledningen och ska ligga på önskat börvärde. 

 Reglerar tryck beroende på vilken spridare som är i drift. 

 Upptäcker eventuellt läckage 
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4.1.11 Flödesgivare 

Flödesgivarna ger möjlighet att verifiera flödet och därmed 

uppmärksamma operatören vid avvikelser. Flödesgivarna är placerade 

efter pumparna och innan förgreningen till sektioneringsventilerna. 

 

 

4.1.12 Väderstation 

Väderstationen ger styrsystemet information om temperatur, 

luftfuktighet, nederbörd, ljusintensitet, vindhastighet och vindriktning. 

Aktuella data skickas trådlöst till PCS7, operatörsgränssnitt. 
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4.2 Programuppbyggnad 

Huvudsakligen har programmeringen utförts i Siemens PCS7 med 

undantag för konstruktion och test av beräkningsmodellen för 

avdunstningen. Beräkningsmodellen har till en början skrivits i Siemens 

TIA- portal i två programmeringsspråk, SCL och STL. På grund av 

tekniska problem vid införandet av SCL i PCS7 användes STL. I övrigt 

används en typ av blockprogrammering med fördefinierade funktioner.  

Bevattningen styrs efter väder när anläggningen är i automatikläge, se 

Figur 4. Automatikläget kräver att larmen inte är aktiverade för att 

anläggningen ska hamna i driftläge. Efter eventuell larmkvittering 

verifieras bevattningsbehovet. Därefter regleras varvtalet på pumpen 

och aktuell spridare aktiveras med hjälp av sektioneringsventilerna. 

 

 

Figur 4. Bevattningsanläggning i automatikläge. 
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Beräkningsmodellen bygger på en avdunstningsformel framtagen av 

Cheng och Cheng, se avsnitt 2.2.5. Med tillägg tar den hänsyn till 

lufttemperatur, nederbörd, relativ luftfuktighet, förväntat vattentryck 

(systemtryck) och spridarnas vinkelsektor. Modellen räknar ut 

individuella värden för sex spridare.  

Bevattningstiden beror på potentiell avdunstning, nederbörd, samt 

spridarens vattenflöde, kastlängd och vinkelsektor. Formel (8) räknar ut 

en bevattningskvot. Kvoten multipliceras med önskad tidsenhet. 

2

360

E N
t

Q

V
r


   (8) 

t   Bevattningskvot 

E  mm/h Potentiell avdunstning 

N  mm/h Nederbörd 

Q  l/h Spridarens vattenflöde 

r m Spridarens kastlängd 

V ° Spridarens Vinkelsektor 

 

Spridarens kastlängd och flöde beror på trycket enligt formel (9) 

respektive (10). Detta gäller för arbetstryck i intervallet 3-5 bar och avser 

modell RC-H [25]. 

 

3 23r p    (9) 

r m Spridarens kastlängd 

p bar Vattentryck 

 

24750 29750 69200Q p p    (10) 

Q l/h Spridarens vattenflöde 

p bar Vattentryck 
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4.2.1 Algoritm - beräkningsmodell 

Den väderbaserade beräkningen av bevattningstiden programmerades i 

STL. Beräkningen delades upp i olika nätverk för att få en tydligare 

överblick av programmet. Avdunstning, skillnad mellan nederbörd och 

avdunstning, spridarradie, flöde och bevattningstid representerar de 

olika delberäkningarna. Varje nätverk innehåller i sin tur 

delberäkningar eftersom att STL endast tillåter beräkning av två 

variabler, resultatet av varje delberäkning sparas i en ny variabel. 

Beräkningen av spridarradien i Figur 5 visar hur produkten av 3*p 

sparas i variabel #Radie_VAR_0 för att sedan laddas in i en addition 

med värdet 23. Slutresultatet sparas i #Radie_VAR_1. Övriga nätverk 

och delberäkningar återfinns i bilaga A.   

 

Figur 5. Beräkning av spridarradie i programmeringsspråket STL. 
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4.2.2 Algoritm – bevattningshantering  

Bevattningshanteringen har byggts med färdiga block, inklusive blocket 

beskrivet i avsnitt 4.2.1. Bevattningshanteringen för spridare 1 illustreras 

i Figur 6. Detta är en översiktsbild hur den programmässiga delen ser 

ut, förklaring av funktionen kommer inledningsvis från och med  Figur 

7 nedan. 

 

Figur 6. Bevattningshantering för spridare 1. 

 

Varje block tilldelas en minnesarea och motsvarar numreringen på 

blocken, se Figur 7. Blocket är knutet till operatörspanelen och tillåter 

analoga värden mellan 3,0 och 5,0 bar. Blocket används för att ställa 

önskat vattentryck till spridaren.  

  

Figur 7. Operatörstillgängligt block för analoga värden med tilldelad minnesarea 92. 
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Bevattningshanteringen inkluderar fem inställbara parametrar, 

börvärde för vattentryck, vinkelsektor, förstärkning av 

avdunstningsparameter, tillfällig vattenbegjutning och tid för 

vattenbegjutning. Där vattentryck (p), vinkelsektor (V) och förstärkning 

(k) är ingående parametrar till beräkningsmodellen medan temperatur 

(T), nederbörd (N) och relativ luftfuktighet (R) är givarvärden från 

väderstationen, Figur 8. 

 

Figur 8. Beräkningsmodell för spridare 1. 

 

Det finns två olika typer av tidsscheman, varav det första är relaterat till 

ovan nämnda beräkningsmodell. Varje spridare får ett individuellt 

beräknat tidsvärde. Tidsvärdet laddas sedan till en tillhörande timer. 

Varje timer ligger i turordning, från spridare 1 till 6 och styrs med hjälp 

av en räknare, se Figur 9. Timer 1:1 startar om turordningen är lika med 

ett (spridare 1), väderbaserat tidsschema är förvalt, samt att tidsschemat 

är aktivt. 

 

Figur 9. Ladda tidsvärde till timer från väderbaserad beräkning. 
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Det andra tidsschemat består av manuella värden, där operatören kan 

sätta en bevattningstid för varje spridare. Turordning fungerar enligt 

principen i det beräknade tidsschemat, se Figur 10. Timer 1:2 startar om 

turordningen är lika med 1 (spridare 1), rullande tidsschema är förvalt, 

samt att tidsschemat är aktivt. 

 

Figur 10. Ladda tidsvärde till timer från rullande schema. 

 

Operatören väljer ett tidsschema att köra efter. Vid val eller byte av 

tidsschema återställs samtliga timerenheter och räknare till värdet noll. 

Tidsschemat aktiveras via separat knapp i operatörspanelen. Vid 

aktivering indikerar räknaren en puls och får värdet 1. Värdet jämförs 

mot spridarnummer. När värdet motsvarar spridarnumret laddas 

tillhörande timerenheter med beräknat respektive inställt värde. Om 

ventilen är satt i automatikläge kommer denna att öppnas när timern 

löper sin tid, se Figur 11. 

 

Figur 11. Öppning av ventil för spridare 1 i automatikläge. 
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När timern är klar faller driftsignalen och indikerar en puls till räknaren. 

Räknaren indikerar nästa spridare i turordningen. När samtliga spridare 

har körts, startar en vilotid. Vilotiden syftar till att begränsa 

bevattningsmängden och tidsschemat kan därmed köras i intervall. 

Vilotiden tillhörande det väderbaserade beräkningsschemat motsvarar 

kvarvarande tid per timme. Det betyder att spridarnas drifttider 

subtraheras från 3600 sekunder. Om skillnaden blir negativ, kommer 

vilotiden bli noll, eftersom att en timer inte kan laddas med ett negativt 

värde. Vilotiden i det andra tidsschemat ställs in manuellt och har 

därför inget att göra med kvarvarande tid per timme. 

Spridarna kan förutom tidigare nämnda tidsscheman köras via en 

tillfällig begjutningstid eller manuellt. Den tillfälliga vattenbegjutningen 

tillåter operatören att under drift kunna bespruta virke under en viss tid 

parallellt med övriga tidsscheman. Begjutningstiden kan ställas via 

operatörspanelen och får en startindikation via separat knapp, se 

funktion i Figur 12. 

 

Figur 12. Öppna ventil vid tillfällig begjutning. 
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För att förse spridarna med trycksatt vatten krävs det att huvudpumpen 

är i drift. Huvudpumpen ligger parallellt med ventilernas drift, dock 

påverkas inte huvudpumpens drift av ventilernas manuella läge. När 

exempelvis driften ligger på spridare 1 kommer huvudpumpens 

regulatordel tilldelas ett börvärde motsvarande det önskade trycket på 

spridare 1, se Figur 13. Regulatordelen kommer i automatikläget endast 

styra ut en signal om följande villkor är uppfyllda: 

- Brandsystemet är inte aktiverat 

- Dräneringsventilen är stängd 

- Vattentrycket inte är för högt 

- Huvudventilerna är öppna 

 

 

Figur 13. Huvudpumpens regulatordrift. 
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Brandvattenpumpens uppgift är att förse brandposterna med tillräckligt 

vattentryck. Pumpen kan antingen vara på eller av och har därmed 

ingen regulatordel. För att brandvattenpumpen ska starta måste 

brandsystemet aktiveras, dessutom måste följande villkor vara 

uppfyllda: 

- Huvudventilerna är öppna 

- Serviceventilerna är stängda 

- Brandventilerna är stängda 



Klimatstyrd vedgårdsbevattning – 

Utvärdering av befintligt och 

framtaget koncept: Styrsystem och 

beräkningsmodell 

Thomas Nylander 

4 Konstruktion 

2018-05-21 

 

33 

4.3 Användargränssnitt 

Avsnittet beskriver en förprojekteringsmodell i avsnitt 4.3.1 och en 

slutgiltig modell i avsnitt 4.3.2. 

 

4.3.1 Förprojekteringsmodell 

Förprojekteringsmodellen togs fram i ett tidigt stadie av arbetet. Dels för 

att få en uppfattning om utformningen, men även för att få synpunkter 

från Holmen Paper. Modellen i Figur 14 är baserad på tänkbara 

regleringsmöjligheter i ett eventuellt användargränssnitt. 

 

Figur 14.  Förprojekteringsmodell av användargränssnitt. 

Modellen tillät navigering mellan olika sidor. 

 ”Väderstation” med ingångsvärden och förstärkningsfaktor 

 ”Styrdon” med inställningar för tryck och spridarsektor 

 ”Larm” med larmlista av aktuella och kvitterade larm 
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 ”Statistik” med data för ström och vattenförbrukning över tid 

 ”Tidsstyrning” med manuella inställningsmöjligheter för 

bevattningstider 

 ”Vinterläge” för att aktivera nödvändiga delar av systemet för att 

tillåta vattenflöde vid eventuell brand under vintertid. 

 ”Sommarläge” för att aktivera normal drift av systemet, tillåter 

bevattning av vedgården. 

 ”Auto/man” sätter systemet i automatikläge eller manuellt läge. 
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4.3.2 Slutgiltig modell 

Den slutgiltiga modellen är konstruerad efter att ha tagit lärdom av hur 

programmeringsverktyget fungerar. Relativt mycket finns färdigt att 

hämta från systemets bibliotek och ger därmed en standard för hur 

användargränssnittet ser ut. Exempel på färdiga funktioner är analoga 

inställnings- och visningsblock, Digitala inställningsblock, illustration av 

pumpar, ventiler och regulatorer.  Figur 15 visar den slutgiltiga 

modellen av användargränssnittet. Placeringen av pumpar, ventiler, 

brandposter och givare har gjorts med den verkliga strukturen i åtanke. 

Modellen består av endast en sida men innehåller separata 

popupfönster för respektive funktion. Modellen ger en tydlig överblick 

av väderstationen, ventiler, pumpar, flöden, tryck, brandposter och 

tidsscheman.  

 

Figur 15. Slutgiltig modell av användargränssnittet. 
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Väderstationen i Figur 16 ger 

information om aktuell temperatur, 

luftfuktighet, nederbörd och 

ljusintensitet. Dessutom kan 

förstärkningsfaktorn för 

avdunstning ställas in, samt värdet 

för vid vilken ljusintensitet systemet 

ska aktiveras vid. Under fliken 

”Avdunstning” ska det finnas ett 

fönster för visning av den 

potentiella avdunstningen. 

Anledningen till att den saknas är 

på grund av kompilerings- och 

nedladdningsproblematik. 

Möjligheten till visning av 

avdunstningen glömdes bort under 

programmeringstillfället, en 

eventuell korrigering kräver ett 

stopp av PLC och därmed stopp i 

produktionen. Eventuell korrigering 

får göras av Holmens personal i 

framtiden. 

 

Figur 16. Väderstation
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Inställningar för det väderbaserade schemat visas i Figur 17. Varje 

spridare har individuell inställning av vinkelsektor och vattentryck. 

Värden skickas till beräkningsmodellen för behandling för att sedan 

returnera bevattningstiden under fliken ”Beräknad tid”. Under 

”Återstående tid” visas den kvarvarande tiden efter att timern har 

startat, detsamma gäller för ”Vilotid”. 

 

Figur 17. Inställningar för väderbaserat tidsschema. 

 

Inställningar för det rullande 

tidsschemat enligt Figur 18 

tillåter manuellt valda tider för 

respektive givare, även vilotiden 

är ställbar. Visningen av 

återstående tid fungerar enligt 

principen för det väderbaserade 

tidsschemat. 

 
 

Figur 18. Rullande tidsschema
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4.4 Hämta realtidsdata från SMHI 

Node red har använts för att kunna hämta data från SMHI. Följande 

tillvägagångssätt har använts för att genomföra testet: 

 Skicka förfrågan om att hämta data från API med givet 

tidsintervall. 

 Läsa in data från SMHI 

 Plocka ut relevanta parametrar för bevattning 

 Presentera data i textfält 

Med gratisversionen av Node Red, har ett enkelt test genomförts, 

uppbyggnad i Figur 19. Testet innefattade följande: 

1. Hämta en samling data från SMHI:s väderstation placerad i 

centrala Norrköping. 

2. Plocka ut relevant data, avsedd för vedgårdsbevattning. 

3. Presentera data i visningsfönstret för Node Red, Figur 19. 

 

Figur 19. Testprogram, Node Red: Hämta data från SMHI och presentera relevant 

data i visningsfönstret. 
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5 Resultat 

5.1 Avdunstningsformel – vedupplag 

I avsnittet presenteras två olika beräkningar av den modifierade 

Pennmanekvationen, skillnaden i Figur 20 och Figur 21 är 

vindhastigheten, 1m/s respektive 10m/s. 

 

I Figur 20 visas den modifierade Pennmanekvationen med variabel 

temperatur och luftfuktighet. Vindhastigheten 1m/s och solinstrålningen 

50W/m2 hålls konstant. 

 

Figur 20. Avdunstningsmängd efter varierad temperatur och luftfuktighet, samt 

konstant vindhastighet 1m/s och solinstrålning 50W/m2. 
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I Figur 21 visas den modifierade Pennmanekvationen med variabel 

temperatur och luftfuktighet. Vindhastigheten 10m/s och 

solinstrålningen 50W/m2 hålls konstant. 

 

Figur 21. Avdunstningsmängd efter varierad temperatur och luftfuktighet, samt 

konstant vindhastighet och solinstrålning 50W/m2. 
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5.2 Thornthwaits avdunstningsformel 

I Figur 22 visas beräknade värden för Thornthwaits 

avdunstningsformel, där avdunstningen beror på variabel temperatur 

och variabelt antal soltimmar. Det finns tre kurvor för respektive antal 

soltimmar.  

 

Figur 22. Avdunstning beroende på temperatur och soltimmar. 
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5.3 Cheng & Cheng avdunstningsformel 

I Figur 23 visas beräknade värden med avdunstningsformeln från 

Cheng och Cheng. Där avdunstningen i mm/dygn beror på variabel 

temperatur och luftfuktighet. Det finns tre olika kurvor för respektive 

luftfuktighet. 

 

Figur 23. Avdunstning beroende på temperatur och luftfuktighet. 
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5.4 Fördelar och nackdelar med internetbaserade data och 

lokal väderstation 

I Tabell 1 visas en sammanställning av tänkbara för- och nackdelar med 

internetbaserade data respektive data från lokal väderstation.  

Internetbaserade data Lokal väderstation 
Fördelar 

Få inblandade komponenter Användarvänligt 

Låg installationsavgift En mjukvara 

Avdunstningsvärde finns tillgängligt Realtidsdata 

Minskad risk för beräkningsfel Mätning nära vedgården 

 Standardiserad signal 4-20mA 

Nackdelar 

Fler mjukvaror Relativt många komponenter 

Ökad servicekostnad vid fel Ökad underhållsbelastning 

Mindre pålitligt Högre installationsavgift 

Baserat på data över ett stort område Högre risk för yttre påverkan  

Fördröjningstid   

Kräver internetanslutning   

Riskerar dataintrång   

Kostnad för avdunstningsparameter  

 

Tabell 1. För- och nackdelar mellan internetbaserade data och lokal väderstation. 
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5.5 Spridarnas karaktäristik  

I avsnittet illustreras spridarnas karaktäristik i tryckintervallet 3 - 5 bar. 

Kurvorna har interpolerats och är baserade på 3 värden, 3, 4 och 5 bar. I 

Figur 24 visas kastlängden i meter och dess framtagna formel där y är 

kastlängden. 

 

Figur 24. Spridarnas kastlängd [m] som funktion av trycket [bar]. 
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I Figur 25 visas den interpolerade kurvan för flödet i liter per timme. 

Flödet beror av trycket och beskrivs i den framtagna formeln, där Q är 

flödet och p är trycket. 

 

Figur 25. Spridarnas flöde [l/h] som funktion av trycket [bar]. 
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5.6 Framtagen beräkningsmodell 

I Figur 26 visas den beräknade bevattningstiden för den framtagna 

beräkningsmodellen, baserad på avdunstningsformeln från Cheng och 

Cheng, samt framtagna formler för spridarnas kastlängd och flöde. 

Bevattningstiden gäller för en enskild spridare och motsvarar därmed 

inte den totala bevattningstiden för systemet i sin helhet. De tre 

kurvorna har individuella luftfuktighetsmängd men konstant 

förstärkningsfaktor. Förstärkningsfaktorn förstärker den potentiella 

avdunstningen. 

 

Figur 26. Beräknad bevattningstid. 
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I Figur 27 visas samma bevattningsmängd enligt Figur 26, men med mm 

per timme istället för sekunder per timme. 

 

Figur 27. Beräknad bevattningsmängd. 
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5.7 Bevattningsmängder 

Tabell 2 visar de bevattningsmängderna till de olika 

bevattningsmodellerna. Två typer av traditionell bevattning med 1,75 

respektive 3mm/dygn, Holmens nuvarande bevattningssystem samt 

framtaget koncept. Beräkningen är baserad på arbetstrycket 5 bar, 

luftfuktigheten 31%, samt temperaturen 27°C. Nuvarande bevattning 

och framtaget koncept koncentrerar bevattningen under 14 timmar över 

dygnet, medan den traditionella bevattningen fördelas över hela dygnet. 

 

Tabell 2. Bevattningsmängder för olika bevattningsmodeller. 
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6 Diskussion 
Framtaget förslag till Holmens vedgårdsbevattning är efter genomförd 

undersökning att betrakta som ett värdigt alternativ vad gäller ekonomi 

och vattenförbrukning.  

Från en tidigare undersökning mellan den potentialla avdunstningen 

och den faktiskt uppmätta avdunstningen påvisades relativt stora 

skillnader.  Detta kan tydligen bero på relativt många värderberoende 

parametrar, detta i sin tur påvisade en hög känslighet vid 

väderförändringar. Med avssende på detta kan framtagen modell vara 

ett bra alternativ till Pennmans ekvation eftersom att den framtagna 

modellen bygger på avdunstningsformeln från Cheng och Cheng, med 

endast två väderberoende parametrar. 

Den låga avdunstningen från olivodlingen ligger i linje med beräknad 

avdunstning i undersökningen relaterad till Norrköpingsområdet, 

avsnitt 2.1.2. Detta motstrider de föreslagna bevattningsmängderna i 

avsnitt 2.1.1 och talar för en minskad bevattningsmängd. Det ska dock 

tilläggas att beräkningen i Norrköping baserades på fri vattenyta, 

medan den faktiska avdunstningen för olivodlingen refererade till en 

relativt torr jord.  

SMHI hade inte möjlighet att leverera realtidsdata kontinuerligt på 

grund av långa ledtider från datainsamling till att få data presenterad i 

läsbart format. Med anledning av risken för dataintrång valde Holmen 

att gå vidare med en lokal väderstation. Den lokala väderstationen 

ansågs vara mer pålitlig eftersom att kommande placering kommer att 

vara i nära anslutning till vedgården. Det blev dessutom enklare att ta in 

data i styrsystemet för att därefter kunna reglera bevattningen. 

Avdunstningsformeln framtagen för vedupplag visade på en linjär 

trend efter att ha varierat temperatur, luftfuktighet och vindhastighet. 

Vid en vindhastighet på 1 m/s syntes knappt någon skillnad mellan 

kurvorna i Figur 20 trots variation i temperatur och luftfuktighet. I Figur 

21 syntes däremot en tydligare förskjutning mellan kurvorna, vilket 

verkar bero på den relativt höga vindhastigheten, 10 m/s. Thornthwaits 
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avdunstningsformel, med en någorlunda linjär kurva mellan 0 och 20 °C 

och därefter en exponentiell trend. Skillnaden mellan kurvorna i Figur 

22 tenderade till en mindre förskjutning relaterat till antalet soltimmar. 

Avdunstningsformeln framtagen av Cheng och Cheng har en tydligare 

spridning mellan kurvorna i Figur 23 i jämförelse med de andra 

ekvationerna. Hög temperatur i kombination med låg luftfuktighet 

resulterade i en ökad avdunstningsmängd, vilket kan tyckas verka vara 

rimligt. 

Spridarnas karaktäristik i figur 18 och 19 har baserats på få värden och 

kan därför skilja sig en del från verkliga mätningar. Detta kan vara 

lämpligt att undersöka genom att efter installation prova olika tryck och 

därefter mäta flöden och kastlängder. Resultaten från mätningarna kan 

sedan öka användningsområdet för bevattningstrycket istället för att 

begränsa till 3 – 5 bar.  

Den framtagna beräkningsmodellen tar hänsyn till den faktiska 

bevattningsmängden per ytenhet, vilket verkar skilja sig från övriga 

beräkningsmodeller, se Figur 26 och Figur 27. 

I Tabell 2 påvisades den relativt stora bevattningsbesparingen. Det 

visade sig att det nuvarande bevattningssystemet överskred med 

närmare 2,3 miljoner liter i jämförelse med traditionell bevattning, 

3mm/timme. Dessutom var den traditionella bevattningen utspridd över 

24 timmar medan det nuvarande bevattningssystemet endast fördelar 

vattengivan på 14 timmar. Ytterligare bevattningsbesparing hade gjorts 

med det nya konceptet i drift. Närmare 0,5 miljoner liter besparing i 

jämförelse med traditionell bevattning, 1,75mm/timme. 

Det finns ingen tydlig ekonomisk besparing i jämförelse med befintlig 

uppsättning. Med tanke på låga elpriser blir investeringen inte 

försvarbar på kort sikt. Besparingen kan bli relativt stor på sikt vad 

gäller kvalitet och blekningskostnader, men med anledning av sekretess 

kan inte dessa kostnader presenteras. Därav har även 

investeringskostnaden utelämnats i rapporten. 
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6.1 Samhälleliga aspekter 

Holmen Paper är ett av flera pappersbruk i Sverige. Pappersbruket 

konsumerar mycket energi och har därmed en betydelsefull påverkan 

på miljön. Pappersbruket konsumerar förutom elenergi även mycket 

skog och vatten. 

Bevattningssystemets design är ämnat för att underlätta den dagliga 

verksamheten men samtidigt bidra till minde energiförbrukning och 

minskad risk för vattenföroreningar. Genom att styra bevattningen efter 

behov minskar energiförbrukningen eftersom pumparna inte behöver 

vara konstant i drift. Minskad drifttid på anläggningen kan i sin tur 

resultera i minskade underhållskostnader. Det kan dock bli motsatt 

effekt om pumparna startas och stoppas med för täta intervall. Hur täta 

intervallerna kan vara har inte studerats och därmed har detta inte 

integrerats i programmeringen.  

Systemets aktorer ute på fält riskerar att bli skadade av lastbilar och 

vedtruckar. Kablar, aktorer, slangar, och spridare kan behöva bytas ut 

ofta på grund av yttre påverkan. Med ökade underhållskostnader och 

en mer frekvent exponering ute på farligt arbetsområde som följd, är 

detta en nackdel för verksamheten. 

Bevattningsanläggningen delar rörsystem med fyra brandposter. Det 

nya konceptet tillåter aktivering av brandposter även under vintertid. 

På grund av kompletteringen med en elektriskt styrd, sekundär 

huvudventil, kan systemet vara dränerat under vintertid fram tills att 

det finns behov för aktivering av brandposterna. Detta medför en ökad 

tillgänglighet på vatten vid brand och underlättar släckningsarbetet för 

brandkåren.  

Systemet kommer ha ett användarvänligt gränssnitt och kräver ingen 

personal med särskild kompetens för manövrering. Detta beror till stor 

del av att framtaget koncept integreras i en befintlig mjukvara och 

därmed får samma struktur i operatörsgränssnittet. 
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Enligt Sydvatten förbrukades cirka 2,4 miljarder sötvattenkubikmeter, 

år 2015. Av detta står tydligen industrin för cirka 61%.[29]Holmens 

reningskapacitet fick inte överstiga 300l/s,[1] vilket motsvarar cirka 9,5 

miljoner kubikmeter per år, kontinuerlig drift. Av detta står nuvarande 

vedgårdsbevattningssystem för cirka 211 000 kubikmeter vatten, räknat 

på 12 timmar bevattningstid per dag under 5 månader. Det nya 

bevattningssystemets vattenförbrukning hamnar i extremfall på cirka 

10 000 kubikmeter vatten under motsvarande period. Detta motsvarar 

en vattenbesparing på cirka 95% med avseende på 

vedgårdsbevattningen. Beräknat på Holmens totala förbrukning blir 

motsvarande minskning cirka 2%. Viktigt att ha i åtanke är att 

beräkningen är baserad på reningskapaciteten och inte på deras verkliga 

förbrukning. Med Sveriges totala vattenförbrukning i åtanke motsvarar 

vedgårdsbevattningsprojektet cirka 0,008%. Detta kan tyckas vara lite, 

men faktum är att 201 000 kubikmeter vatten motsvarar 

årsförbrukningen för cirka 3900 personer, räknat på den dagliga 

förbrukningen på 140 liter per person[29]. Även om tillgången på vatten 

i Sverige är tillräcklig, måste större mängd renas och därmed kan också 

risken för orenat vatten öka. Detta kan i sin tur säkerligen påverka 

vattenlevande organismer och till och med kanske övergödning. 
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6.2 Etiska aspekter 

Framtaget koncept är integrerat i Holmens övergripande styrsystem och 

kan därmed bli sårbart om systemet ansluts till internet. I dagsläget har 

inte styrsystemet kontakt med internet men vid en eventuell integration 

av tjänster från SMHI öppnas möjligheten till dataintrång. 

Med tanke på att pappersbruket har en betydelsefull påverkan på 

Sveriges energiförbrukning [30], kan eventuellt miljöaktivister ställa till 

med problem.  

Tydligen har det sedan tidigare uppmärksammats att bland annat 

miljöaktivister påpekat att det svenska skogsbruket inte fungerar i 

enlighet med vad miljöcertifieringen kräver. Trots detta säljs tydligen 

virket med miljöstämpel. [31] Risken för att köpa felmärkt virke kan 

dock minska om brukaren själv tillhandahåller skogsbruket. 

Dataintrång i pappersbrukets styrsystem kan eventuellt resultera i 

relativt stora omkostnader för Holmen. Omkostnader kan tänkas vara 

relaterat till: 

- Reparationskostnader av maskindelar 

- Bötesbelopp med avseende på leveransförseningar 

- Felsökningskostnader relaterat till maskin och data  

- Bristfällig kvalitet och därmed kassation 

Det kan även finnas en risk att konkurrenter vill komma åt information 

om processparametrar för att på så sätt förbättra sin egna verksamhet. 

Den risken anses dock vara mindre trolig eftersom att det verkar finnas 

en viss nivå av samarbete mellan pappersbruken, till exempel utbyte av 

reservdelar fabrikerna emellan[1]. 
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7 Slutsats  
Det råder inga tvivel om att Holmen har en hög vattenförbrukning och 

att det ska till mycket resurser för att minska den. Även om 

vedgårdsbevattningsprojektet inte bidrar med en betydande 

energibesparing kan den anses vara nödvändig av flera andra skäl. 

Ökad tillgänglighet av brandvattenposter under vintertid förbättrar 

brandförsvarets vattenresurs på plats. Integration av 

vedgårdsbevattningen i det övergripande styrsystemet tillåter en smidig 

och användarvänlig styrning av anläggningen. Förhoppningsvis bidrar 

även den klimatstyrda bevattningen till en minskad vattenförbrukning 

och därmed minskad risk för förorening. Dessutom kan kvaliteten på 

virket bli bättre genom att hålla virkets fuktighet inom acceptabla 

gränser. Det finns en rad olika beräkningsmodeller för 

avdunstningsmängden. En del är mer avancerade och använder relativt 

många parametrar i beräkningen, medan andra är enkla med få 

betydande parametrar. Beräkningsmodellen för bevattningssystemet är 

inte en beprövad modell och kommer därför att kräva tester för att 

verifiera dess funktion. Den variabla faktorn ger möjligheten att ställa 

avdunstningsparameterns betydelse för beräkningsmodellens resultat. 

En viss mån av justeringsmöjlighet är därmed frigjord och kan justeras 

efter testernas utfall. Implementationen av det rullande tidsschemat 

tillåter Holmen Paper, liknande sågverkets lösning, att frångå den 

klimatstyrda anläggningen till en förenklad variant med inställbara tider 

för bevattningen. Detta kan vara ett bra alternativ till väderstationen vid 

eventuella problem med givare eller allmän funktionalitet. Trots 

möjligheten till att ta in internetbaserade data från en öppen databas kan 

detta inte genomföras på grund av Holmen säkerhetspolicy. Det fanns 

både för- och nackdelar med internetbaserade data och data från lokal 

väderstation. Dock hade den internetbaserade varianten flest och mest 

betydande nackdelar. Hur den ekonomiska besparingen hade blivit kan 

inte presenteras på grund av sekretess och även uteblivna uppgifter från 

bland annat bleknings-, kvalitets, - och bemanningskostnader. Dock ska 

det tilläggas att den troligtvis stora vattenbesparingen kan leda till en 

ekonomisk vinning på sikt, hur mycket är dessvärre oklart. 
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7.1 Framtida arbete 

Till en början vore det intressant att se om Holmen väljer att gå vidare 

med framtaget förslag. Det återstår en del arbete innan systemet kan tas 

i drift. Först bör Holmen göra komponentval och bestämma om 

korrigeringar av den framtagna regleringsstrategin behövs. Efter detta 

kan systemet utformas, beställas och installeras. Efter installationen bör 

en riskanalys göras för att verifiera eventuella risker. Identifierade risker 

behöver sedan åtgärdas innan anläggningen CE- certifieras. Det kan 

även vara lämpligt att ta fram en instruktionsbok för hur 

bevattningssystemet fungerar. Till hjälp finns rapporten och även 

utelämnad information, speciellt framtagna för Holmen. Därefter kan 

vald beräkningsmodell och programuppbyggnad utvärderas vid en 

eventuell installation. Modellen bör utvärderas med avseende på 

driftkostnad, tillförlitlighet, virkets kvalitet och använd vattenmängd. 

Dessutom kan det vara lämpligt att utvärdera mängden returvatten för 

att verifiera hur mycket   reningsverket renar av den besprutade 

bevattningsmängden. Det kan även vara lämpligt at ta reda på hur 

fuktig veden är innan placering på vedgården för att verifiera eventuellt 

bidragande faktorer från virkets ursprungstillstånd. Baserat på utfallet 

kan sedan Holmen göra korrigeringar i systemet för att få ännu bättre 

prestanda. Det kommer alltid finnas förbättringspotential även om 

förändringarna inte är stora.
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