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Sammanfattning 

Världssamfundet är överens om att människan bidrar till negativa 

klimatförändringar. Förbränning av bränslen släpper ut växthusgaser. Dessa bidrar 

till kraftigare väderomslag, översvämningar och utbredning av torrområden. 

Förändringarna kan bromsas upp genom minskade utsläpp. Det kan uppnås genom 

bättre resurshållning av bränslen. Fjärrvärme är etablerad resurseffektiv teknik för 

uppvärmning av bostäder och vatten genom förbränning av olika bränslen. 2017 

producerade Trollhättan Energi AB (TEAB) cirka 368 GWh fjärrvärme. Företaget 

har övergått till huvudsaklig användning av bioolja och skogsflis, två förnyelsebara 

bränslen. Samtidigt finns intresse för driftförbättringar. 

Denna studie har undersökt tidsperioder när biooljepannor har använts istället för 

fastbränslepannor. Skogsflisen är ett billigare bränsle. Därför eftersträvas ökad andel 

drifttimmar med fastbränslepannor. Uppnås det, kan TEAB hålla nere kostnaderna 

för kunderna. Med mätdata från 2015–2017 har en beräkningsmodell baserad på 

linjärprogrammering utvecklats i MATLAB. Utfallet från beräkningsmodellen och 

analyser av mätdata la grund till förslag på nya driftstrategier. Skillnad i utsläpp och 

driftkostnader mellan mätdata och modellen för de utvalda tidsperioderna redovisas. 

Resultaten visar att de flesta av de observerade tidsperioderna hade kunnat täckts upp 

med hjälp av enbart fastbränslepannor och ackumulatortanken. Detta genom att: 

• Köra flera fastbränslepannor samtidigt istället för att förlita sig på en 

fastbränslepanna under tidsperioder med lägre last (<68,3 MW). 

• Nyttja fastbränslepannorna Stallbacka P4 (StbP4) och Kronogården P3 

(KroP3) mer eftersom de är billiga i drift samt att de kan gå på relativt låga 

effekter jämfört med fastbränslepannorna Stallbacka P3 (StbP3) och Lextorp 

P4 (LexP4). 

• Innan en fastbränslepanna stängs av bör den drivas vidare för att ladda upp 

ackumulatortanken, förutsatt att den inte är fulladdad. 

De mindre fastbränslepannorna KronoP3 och StbP4 samverkar bra i par med de 

större fastbränslepannorna StbP3 och LexP4. Speciellt under tidsperioder där endast 

en stor panna inte räcker till vid eventuella spetslaster. 

Något som har observerats under studien är att maximal effekt sällan uppnås och att 

ackumulatortanken under flera tidsperioder inte töms helt. Blir driften mer 

konsekvent med att köra pannorna på högre effekter och nyttja ackumulatortanken 

tills den är tom kan drift med bioolja minskas ytterligare.  

För att uppnå de lösningar som föreslås i beräkningsmodellen kan ett 

predikteringsverktyg som ger en belastningsprognos vara till hjälp. Det verktyg som 

har tagits fram i studien visar potential trots de knappa resurser som spenderats på 

det. Det viktigaste är utföra mer tester och aktivt arbeta in rutiner för verktyget i 

produktionsplaneringen. 



De lösningar som presenteras hade haft en potential att spara in cirka 2 Mkr 2015–

2017 om de föreslagna driftstrategierna hade varit anammade. Modellen beräknade 

inte ekonomiskt mer fördelaktiga scenarion under alla observerade tidsperioder, 

vilket uppmuntrar en studie där perspektivet vidgas till hela året. Storleken på de 

potentiella besparingarna kan anses vara små, cirka 0,75 % av de totala 

driftkostnaderna 2015–2017. Dock krävs ingen investering vilket kan öka motiven 

till att se över hur drift och produktionsplanering går till idag. 

Med minskad andel bioolja och ökad andel skogsflis hade utsläppen av CO2-eq, CO 

och NOx potentiellt ökat. Därför föreslås en djupare analys för att bedöma eventuella 

effekter av ökade utsläpp. Om för höga utsläppsnivåer av NOx uppnås kan TEAB bli 

skyldiga att betala kväveoxidavgifter, vilket minskar lönsamheten. 

Modellen har förbättringspotential och flera användningsområden. Uppfattningen 

efter studien är att tillsammans med predikteringsverktyg kan produktions-

planeringen göras enklare. Dessutom kan nya idéer om hur driften bör ske testas på 

förhand och därmed omfatta fler drifttimmar. 

  



Abstract 

The world agrees that humans causes negative climate changes. Combustion of fuels 

releases greenhouse gases. These gases contribute to heftier changes of the weather, 

flooding and expanding deserts. By reducing emissions of greenhouse gases climate 

change can be slowed down. That demands effective usage of fuel resources. District 

heating is a well-established system for heating up housing and water, where 

combustion of fuels is the source of energy. Year 2017 Trollhättan Energi AB 

(TEAB) produced 368 GWh district heat. The company has transitioned to rely 

mainly on wood chips and biooil, two renewable sources of energy. Now there is 

also an interest in operational improvements of their heat plants. 

This study investigates time periods where biooil could have been replaced by wood 

chips. Wood chip is the cheaper fuel; therefore, it is of interest to increase its share 

of the heat production. If that’s achieved, TEAB can keep offering customers lower-

priced district heating. With data from 2015–2017 a model based on linear 

programming was developed in MATLAB. The results from the model and analyzes 

of data were used to develop new operational strategies. Differences in emissions 

and operations costs between the data and the model during the observed time 

periods are presented as well. 

The results show that most of the observed time periods could have been covered 

with the help of solid fuel boilers and the energy storage tank. This could have been 

accomplished through: 

• Co-operating more than one solid fuel boiler during time periods with a lower 

heat demand (<68,3 MW) 

• Using Stallbacka P4 (StbP4) and Kronogården P3 (KronoP3) more since their 

operating costs are low and they can run on relatively low effect compared 

to Stallbacka P3 (StbP3) and Lextorp P4 (LexP4) 

• Prioritizing loading up the energy storage tank before shutting down a solid 

fuel boiler, provided it is not fully loaded 

The smaller solid fuel boilers, KronoP3 and StbP4, co-operate well in pairs with the 

larger solid fuel boilers, StbP3 and LexP4. Especially during time periods where one 

large solid fuel boiler is not enough to cover peak loads.  

During the study it has been observed that the maximum effect of the boilers is rarely 

achieved, and that the energy storage tank is not emptied during several time periods. 

If the operations team becomes more consequent in achieving high effect output from 

the boilers and emptying the energy storage tank completely the usage of biooil can 

be reduced. 

  



To achieve the solutions suggested with the model, a tool for predictions that gives 

prognoses of the heat demand could be handy. The tool developed in this study shows 

potential, despite the low amount of time and resources put into it. The most 

important is to test the tool and actively integrate it in production planning routines. 

The solutions presented show a potential of saving 2 Mkr during 2015–2017 if the 

suggested operating strategies would have been adapted. The model did not calculate 

positive economical outcomes for all of the observed time periods. This encourage a 

study with a widened time-perspective covering a full year of operations. The size 

of the potential economical saving is considered to be low, around 0,75 % of the total 

operations cost for 2015–2017. The solutions do not require an investment which 

could increase the incentives to review the operations and production planning as it 

is of today. 

With a lower amount of biooil and an increased amount of wood chips, the emissions 

of CO2-eq, CO and NOx would have potentially increased during the examined years. 

A deeper analysis of these emissions is suggested to determine the effects of 

increased emissions. If the emissions levels of NOx exceed a certain value, TEAB 

could be required to pay extra fees for these emissions, which lowers the profitability. 

The model has potential for improvements and more areas of use. The opinion after 

the study is that together with prediction tools, the production planning can be made 

easier. With a prediction tool, new ideas of operations can be developed, tested in 

advance and also include more operating hours.  
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1 Inledning 

Det råder en konsensus bland jordens länder om den klimatpåverkan som människan 

har bidragit till, vilken har lett till den globala uppvärmningen (NASA 2018). Det 

finns två sätt att angripa problemet med global uppvärmning (He 2015); 

• Minska energibehoven. 

• Nyttja förnyelsebara energiresurser för att minska konsumtionen av fossila 

bränslen. 

Ett sätt att minska energibehoven är genom resurshållning. Energi är något som alla 

är mer eller mindre beroende av och människans beroende kommer fortsätta öka 

(International Energy Agency 2017). Energi som handelsvara finns bland annat i 

form av elektricitet, värme och kyla. Dessa resurser är de som kommer på tal vid 

diskussion om upphov till en del av de hot som finns mot människan och klimatet 

(United Nations 2017a). Det mest kända exemplet kan vara utsläppen av 

växthusgaser som har påverkat atmosfären omkring jorden. Detta har i sin tur lett till 

att medeltemperaturen på jorden har höjts, vilket är den globala uppvärmningen 

(United Nations 2017b), vilket i sin tur för med sig konsekvenser. Om det fortsätter 

i samma takt tros det medföra starkare väderomslag, mer översvämningar och fler 

torrområden eller öknar på jorden (United Nations 2017b). 

På grund av detta finns det drivkrafter till att göra medvetna val vid produktion av 

el, värme och kyla. I dagsläget står produktionen av el och värme för den största 

andelen utsläpp av växthusgaser. 2010 var andelen cirka 73% av världens alla 

utsläpp av växthusgaser (Edenhofer m.fl. 2014). Det finns en mängd olika bränslen 

som förbränns för att omvandla bunden kemisk energi till elenergi och termisk energi 

(Edenhofer m.fl. 2014). Några exempel är olja och kol. Edenhofer m.fl. (2014) 

belyser även bränslen baserade på förnyelsebar energi, bland annat biomassa, 

vindenergi, solenergi och vågenergi. 

Runtom i världen, främst i den norra hemisfären och framför allt under 

vinterhalvåret, finns det behov av uppvärmning. Att värma upp bostäder och lokaler 

med fjärrvärme är ett resurssnålt sätt uppfylla värmebehov som finns (Frederiksen & 

Werner 2013). Dessutom används det i flera fall biobränslen för att producera 

fjärrvärme. Därför kan det vara av intresse att hålla driftkostnaderna för fjärrvärme 

nere för att konkurrera ut till exempel uppvärmning med hjälp av mindre 

klimatvänliga bränslen.  
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Det finns fem olika källor till värme som idag är de vanligast förekommande vid 

distribution av fjärrvärme i Sverige (Frederiksen & Werner 2013); 

• Överskottsvärme från kraftvärmeverk 

• Värme från sopförbränning 

• Spillvärme från industriella processer 

• Förbränning av material som är svåra att hantera i mindre pannor, vilket 

bland annat inkluderar spill från träd 

• Naturliga geotermiska källor (Island får 90 % av sin fjärrvärme från denna 

källa). 

 

1.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är värme distribuerat med hjälp av oftast vatten som tempereras till en 

viss framledningstemperatur som sedan leds fram till konsumenter. Väl framme hos 

konsumenterna värmeväxlas vattnet och temperaturen minskar. Efteråt leds vattnet 

tillbaka till värmekällan via returledningar (Energiföretagen Sverige 2017a). 

Fjärrvärmesystem är oftast slutna system, vilket innebär att det är en och samma fluid 

som rör sig i ledningarna (Energiföretagen Sverige 2017b). Att fjärrvärmen kan ta 

tillvara på bland annat överskottsvärme från industrier och kraftvärmeverk ger 

möjlighet till miljövinster i form av minskade föroreningar i luften (Frederiksen & 

Werner 2013; Energiföretagen Sverige 2017c). Detta till följd av att det är en stor 

panna som står för förbränning istället för fler mindre. Då blir det lättare att 

kontrollera utsläpp och åstadkomma bra förbränning. 

Frederiksen och Werner (2013) listar tydligt för- och nackdelar som fjärrvärmen kan 

bära med sig för konsumenter. Fördelarna är bland annat; 

• Pålitlig och kontinuerlig värme 

• Låg investeringskostnad samtidigt som en anslutning till ett fjärrvärmenät tar 

relativt lite plats 

• Mindre risk för att eld och explosioner som kan uppstå vid förbränning av 

bränslen sker närmare bostäder eller lokaler 

Några av nackdelarna som tas upp är bland annat; 

• Dåliga möjligheter att påverka prisbilden och leveransvillkor 

• Kostsamt att lämna ett fjärrvärmesystem vilket kan låsa fast konsumenter 

• Om fjärrvärmenätet störs kan hela städer bli drabbade 

Enligt Werner (2017) har Sverige åstadkommit en säker tillgång av värme, sänkta 

koldioxidutsläpp samt effektivt användande av värmekällor med hjälp av fjärrvärme. 
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1.2 Fjärrvärmens historia 

Fjärrvärme är inte något nytt fenomen för centraliserad uppvärmning. Det äldsta 

systemet som fortfarande var i drift  2013 ligger i franska Chaudes-Aigues 

(Frederiksen & Werner 2013). Under slutet på 1800-talet byggdes flera 

kommersiella fjärrvärmesystem i USA. Det dröjde inte många år efter att 

amerikanerna etablerade fjärrvärme innan det introducerades till olika länder i 

Europa (Frederiksen & Werner 2013). Enligt Frederiksen och Werner (1993) blev 

fjärrvärme kommersiellt tillgängligt för svenskar 1948 med start i Karlstad. Efter det 

följde en utveckling under 50-talet där flertalet svenska städer byggde upp 

fjärrvärmesystem. 

 

1.3 Fjärrvärmens framtid 

När ämnet fjärrvärme berörs brukar det talas om fyra generationer fjärrvärme (Lake 

m.fl. 2017; Werner 2017). Den första generationen fjärrvärme använder sig av 

vattenånga för att distribuera värme. Andra generationens fjärrvärme använder 

högtempererat vatten, tredje generationens lite svalare och den framtida, fjärde 

generations fjärrvärme, förväntas använda ännu lägre temperaturer på vattnet, ca 

50C fram och 20C i retur (Averfalk & Werner 2017). 

Werner (2017) poängterar även att fjärrvärmen inte är ohotad som teknik för 

uppvärmning av lokaler och bostäder. I tätbebyggda områden är framtidsscenariot 

sig likt. Fjärrvärmen kommer fortsätta erbjuda låga distributionskostnader i och med 

kortare sträckor som värmen behöver transporteras för att nå många kunder. Allt mer 

eldrivna värmepumpar används dock till uppvärmning av småhus och mindre 

tätbebyggda områden.  

Dessutom kommer resursen biomassa bli allt mer intressant för andra ändamål än 

just förbränning till kraftvärme- eller värmeverk (Werner 2017). Samtidigt som allt 

mer intermittent elkraft introduceras i världen är det något fjärrvärmeproducenter 

måste ta hänsyn till i framtiden då det kan komma att påverka marknaden. Om ett 

kraftvärmeverk som primärt producerar el inte har samma leveranskrav kommer 

produktion av fjärrvärme dessutom minska. 

Averfalk och Werner (2017) tillägger till ovanstående att en del byggnader som idag 

är anslutna till fjärrvärmenätet renoveras, vilket bör resultera i minskade 

värmebehov. Detta då det går i hand med uppsatta strategier av Europakommissionen 

(2016), framtagna för att minska beroendet av fossila bränslen. En del av strategierna 

berättar om potentiell möjlighet att minska värmebehov genom att bland annat 

tilläggsisolera hus vid renoveringar. Detta medför att lasterna på fjärrvärmenätet kan 

minskas, förutsatt att antalet anslutna konsumenter förblir konstant. 
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1.4 Distribution av fjärrvärme i Sverige 

Enligt sammanställd statistik från Energimyndigheten och SCB (2017) var den totala 

fjärrvärmeproduktionen 77,6 TWh exklusive kulvertförluster år 2016. För att relatera 

till något, var nettoproduktion av el 152,4 TWh samma år. Var värmen kommer ifrån 

redovisas i figur 1 och baseras på statistik från Energimyndigheten och SCB (2017). 

 

Figur 1. Fördelningen av den totala fjärrvärmeproduktionen 2016. 

Majoriteten av all fjärrvärmeproduktion är bränslebaserad, vilket omfattar bland 

annat kommunala energibolags anläggningar. 

 

1.5 Trollhättan Energi AB 

Trollhättan Energi AB (TEAB) är idag ett kommunägt företag som har ansvar för 

elnät, vatten, avlopp, renhållning, stadsnät, fjärrvärme, biogas och el. Deras vision 

är att möjliggöra ett enkelt och hållbart vardagsliv för kommunens invånare. Idag 

levererar företaget fjärrvärme till största del med hjälp av skogsflis och vegetabiliska 

oljor (Trollhättan Energi 2017a  2017b), men även en liten del Eo1. 

Den biooljan som TEAB använder sig av är en MFA (Multi Fatty Acid). Det är en 

vegetabilisk olja framställd av restprodukter från framställning av tvål, schampo, 

livsmedelsoljor och margarin som från början kommer från olika växter, som bland 

annat raps, soja, palm och solros (Energilotsen 2012). 
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Skogsflisen som TEAB använder sig av består av stamved, bark och grot som 

blandas olika beroende på vilken fastbränslepanna materialet används till. I och med 

blandningen varierar fukthalten hos bränslet en hel del och hädanefter i rapporten 

kommer schablonvärden för skogsflis användas. 

År 2017 levererades ca 368 GWh fjärrvärme från företagets tre värmeverk; 

Stallbacka, Lextorp (kraftvärme) och Kronogården. I dagsläget levererar TEAB 

fjärrvärme till drygt 1400 växlingspunkter där lokaler, flerbostadshus och villor är 

anslutna. 

 

1.6 Driftstrategier 

Optimeringsarbeten är sen tidigare en del av arbetet med driftstrategier och liknande 

studier som denna finns sen tidigare inom området (Bergström 2013; Razavi m.fl. 

2014; Vennström 2014; Vesterlund m.fl. 2017). Det finns flera möjligheter med att 

observera processer i energisystemet med syftet att uppnå en optimal drift. Resultatet 

av detta kan leda till bland annat mer kostnadsoptimal drift, bättre resurshållning 

eller minskade utsläpp. Vägen dit kan vara genom investeringar, beteende-

förändringar eller dolda potentialer i processerna som belysts genom 

optimeringsarbeten. 

Bergström (2013) har använt sig av beräkningsmodeller bland annat för 

driftplanering; när ska olika revisionsstopp göras, lämpliga drifttider och mängden 

bränsle som behövs. Vennström (2014) tog fram driftscheman som visar potentialen 

med att anpassa driften efter spotpriser på el. Razavi m.fl. (2014) visar med hjälp av 

linjärprogrammering hur effekttoppar kan fördelas ut på mer tid och därmed 

minskas. Detta genom att nyttja den tröghet (buffertkapacitet) fjärrvärmesystem har. 

Vesterlund m.fl. (2017) har studerat ett fjärrvärmenät med flera anläggningar, likt 

det fjärrvärmenät TEAB driver och underhåller. Deras studie undersöker vad som är 

mest optimalt för Kirunas fjärrvärmesystem. Frågeställningen som besvaras är om 

det är mest lönsamt att premiera de billigaste resurserna på respektive anläggningen 

oavsett geografisk placering i fjärrvärmesystemet. 

För att uppnå de optimala fall som ovanstående studier redovisar krävs planering och 

tydliga strategier. Hur tas beslut om vilka pannor som ska drivas, ska mer elektricitet 

produceras för att tjäna mer pengar vid försäljning etc. Det går även att blicka framåt, 

att göra predikteringar. Hur långt fram i tiden ska predikteringar göras för att täcka 

upp kommande behov samtidigt som optimala driftfall uppnås? Dahl m.fl. (2017) 

redovisar i sin studie tre ”decision rules”, eller driftstrategier, som kan bistå 

produktionsplanerare för att uppnå en mer kostnadsoptimal drift under sommartider. 

I studien har data för 38 år använts vilket ger robusta driftstrategier som förväntas 

kunna förbättra prestandan avsevärt för det studerade fjärrvärmesystemet i Århus. 
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Det som är centralt vid framtagande av driftstrategier i denna studie är modellering, 

programmering, simulering samt predikteringar. Ovanstående författare har utfört 

beräkningar för att se hur belastningar ska täckas upp utifrån antagna scenarion eller 

tidigare mätdata. Med beprövade beräkningsmetoder tas optimala fall fram som 

ligger till grund för vad som kan uppnås. Det är utifrån dessa beräkningar 

driftstrategier för fjärrvärmeanläggningar kan arbetas fram. 

1.7 Syfte och mål 

Syftet med den här studien är att kartlägga TEAB:s fjärrvärmeproduktion för ökad 

anläggningsförståelse samt belysa olika besparingspotentialer vid minskad 

användning av bioolja.  

Målet med studien är att utveckla och verifiera en beräkningsmodell med hjälp av 

mätdata från TEAB. Ett mål med studien är även att identifiera tidsperioder där en 

eller flera biooljepannor har varit i drift, trots att fastbränslepannor har funnits 

tillgängliga för driftsättning. Med beräkningsmodellen ska en kartläggning 

genomföras för att belysa vad som kan göras för att minska användandet av bioolja 

samt hur ackumulatortanken har använts under dessa tidsperioder. Nuvarande 

driftstrategier ska belysas och nya ska föreslås. Till de nya driftstrategierna ska ett 

predikteringsverktyg ingå. Målet är också att redogöra skillnader i CO2-eq-, CO- och 

NOx-utsläpp samt skillnader i driftkostnad mellan mätdata och beräkningsmodellen 

för de utvalda tidsperioderna. 

 

1.8 Avgränsningar 

Studien som har genomförts har avgränsats på flera sätt. Den mest omfattande är att 

ingen hänsyn har tagits till fjärrvärmenätets tröghet samt dess förmåga att lagra 

värme.  

En ytterligare avgränsning som görs är att utesluta den nya fjärrvärmeledningen till 

Vargön. Ledningen möjliggör ett utbyte mellan Trollhättans och Vänersborgs 

energisystem som inte har inkluderats i denna studie. 
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2 Metod 

Denna del av rapporten omfattas av databearbetning för att göra information 

tillgänglig för att de uppsatta målen skulle kunna uppnås. Utöver datainsamling och 

databearbetning har en beräkningsmodell, hädanefter modellen, baserad på 

linjärprogrammering i MATLAB utvecklats. Modellen är uppbyggd av villkor som 

har upprättats för att beräkningarna som görs ska återspegla hur driftstrategierna är 

på TEAB samtidigt som driften ska vara minimalt kostsamma. Teorin bakom 

modellen och dess villkor presenteras i kapitel 2.2.  

 

2.1 Systembeskrivning 

Det energisystem som utgör grunden för studien består utav företagets värme- och 

kraftvärmeverk; Stallbacka (Stb), Kronogården (Krono) och Lextorp (Lex). I 

beräkningsarbetet ligger fokuset på fastbränslepannorna (P) och oljepannorna (OP) 

vid respektive anläggning, se figur 2. 

 

Figur 2. TEAB:s tre anläggningar och namn på panncentralerna som finns på respektive 

anläggning. 

Det som inte finns med i figuren är en ackumulatortank och en elpanna. De olika 

panncentralerna använder olika bränslen, vilka återges i tabell 1. 

Tabell 1. Bränsletyp för alla panncentraler på TEAB:s tre anläggningar. 

Bränsle Panncentral 

Skogsflis 

LexP4 (blandat stamved och grot) 

StbP3 (grot) och StbP4 (stamved) 

KronoP3 (stamved) 

Bioolja 
LexOP1 och LexOP3 (sedan november 2017) 

StbOP1 och StbOP2 

Eo1 KronoOP1 och KronoOP2 
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Lextorp kraftvärmeverk producerar både fjärrvärme och elektricitet åt kommunen.  

LexOP1 och LexOP3 byggdes om för drift med bioolja under andra halvan av 2017. 

Från och med november 2017 drivs dessa med bioolja. Innan dess eldades Eo1 i 

pannorna fram till mitten av 2017. Fastbränslepannan har rökgaskondensering som 

tar vara på fukten i flisen, för att få ut ytterligare effekt på fjärrvärmenätet. På grund 

av begränsningar i anläggningens nätpumpar kan Lextorp maximalt leverera 34 MW 

ut på fjärrvärmenätet.  

Kronogården värmeverk producerar endast fjärrvärme. Oljepannorna på denna 

anläggning används som spetslast. 

Stallbacka värmeverk är kommunens största värmeverk som består av 4 st pannor 

och en ackumulatortank på 2400 m3. Det finns även en elpanna som har uteslutits ur 

studien på grund av att den sällan används. Även på denna anläggning har 

fastbränslepannorna rökgaskondensering för att få ut ytterligare effekt på 

fjärrvärmenätet. 

 

2.2 Modellen 

Modellen är utvecklad i MATLAB och med hjälp av det inbyggda verktyget 

”Optimization toolbox”. Resultaten genererades med hjälp av linjärprogrammering 

(kapitel 2.2.1). 

Modellens indata, mätdatan tillgänglig på TEAB, loggas var femte sekund och sparas 

i ca 15 år. Vid bearbetningen av den tillgängliga datan användes tim-medelvärden 

för producerad och levererad effekt under år 2015–2017. Samma mätdata användes 

till predikteringsverktyget. Den levererade effekten är producerad effekt inklusive 

bidraget från ackumulatortanken. Med andra ord kan den levererade effekten vara 

större eller mindre än den producerade, beroende på om ackumulatorn laddas ur eller 

laddas upp. 

Modellen är uppbyggd av en målfunktion (kapitel 2.2.1) som definierar 

minimeringsproblemet i studien, att uppnå minsta möjliga driftkostnad. Modellen 

begränsas i sin tur av likhets- och olikhetsvillkor (kapitel 2.2.2) samt övre och undre 

gränser (kapitel 2.2.3). Likhets- och olikhetsvillkoren är fjärrvärmesystemets 

energibalans samt mekaniska begräsningar. Övre och undre gränser definierar vilka 

effekter respektive panna samt ackumulatortanken kan leverera till fjärrvärmenätet.  

  



 9 

Tre nyckelvillkor har utvecklats under studien för att anpassa modellen ytterligare 

till hur driften sker på de tre anläggningarna. Det är dessa nyckelvillkor som gett 

möjlighet att testa nya driftstrategier. De tre nyckelvillkoren är: 

• Att ackumulatortanken kan användas för att täcka upp delar av behovet 

(kapitel 2.2.4). 

• Att fastbränslepannorna har en maximal effektökning och en maximal 

effektminskning (kapitel 2.2.5). 

• Att när en fastbränslepanna stängs av sätts den inte igång igen förrän ett 

bestämt antal tidssteg har passerat. På samma sätt ska pannan vara igång en 

viss tid när den väl sätts igång. Detta kallas hädanefter upp- och nertid 

(kapitel 2.2.6). 

Värt att notera är möjligheten att implementera fler villkor i modellen. Dotzauer 

(2002) presenterar flera matematiska villkor, bland annat de tre nyckelvillkoren, för 

att generera ett mer verklighetsförankrat resultat baserat på hur ett fjärrvärmeverk 

drivs.  

Till sist implementerades begränsningar i form av pannornas revisionsstopp 

inträffande under 2015–2017 (kapitel 2.2.7)  

 

2.2.1 Linjärprogrammering – Mixed Integer Linear Programming (MILP) 

Linjärprogrammering eller närmare bestämt ”MILP” är den valda beräknings-

metoden som använts för att generera resultat.  MILP är linjärprogrammering där 

målfunktionen består av både kontinuerliga och binära variabler. 

Linjärprogrammering baseras på en variant av simplex-metoden och MATLAB 

redovisar de matematiska sambanden bakom metoden som följande [1] (Mathworks 

2018): 

min
𝑥

𝑓𝑇 𝑚𝑒𝑑 ℎä𝑛𝑠𝑦𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 {

𝑥 (𝑖𝑛𝑡𝑐𝑜𝑛) ä𝑟 ℎ𝑒𝑙𝑡𝑎𝑙
𝐴 ∙ 𝑥 ≤ 𝑏

𝐴𝑒𝑞 ∙ 𝑥 = 𝑏
𝑙𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑢𝑏

 [1] 

Målfunktionen (även kallad objektfunktionen), 𝑓𝑇, beräknar den optimala lösningen 

där hänsyn tas till olikhetsvillkoren, 𝐴 ∙ 𝑥 ≤ 𝑏, likhetsvillkoren, 𝐴𝑒𝑞 ∙ 𝑥 = 𝑏 samt 

övre och under gränser för variablerna, 𝑙𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑢𝑏. 

Det målfunktionen [2] beräknar är den minimala driftkostnaden för Stallbacka, 

Lextorp och Kronogården för varje tidssteg som modellen beräknar. Binära variabler 

har angetts som beskriver matematiskt om en panna kan sättas på eller inte, beroende 

på om minsta möjliga effekt uppnås eller inte.  
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Hädanefter kommer variabeln x [1] uttryckas på två olika sätt för att göra 

ekvationerna mer lättlästa. Första omskrivningen av x är 𝑞, vilket motsvarar 

effektuttaget från respektive panna. Andra omskrivningen av x (intcon) är 𝑦, vilket 

motsvarar den binära heltalsvariabeln som avgör om en panna ska vara på eller av. 

Noterbart är att ackumulatortanken inte har någon då den antogs kunna variera 

effektuttaget fritt. Variabeln 𝑐𝑖,𝑘 är driftkostnaden för respektive panna vars värden 

återfinns i kapitel 2.5. Kostnaden för ackumulatortanken berörs i kapitel 2.2.4. 

Bokstaven 𝑘 representerar respektive panna och 𝑖 representerar respektive tidssteg. 

 min
𝑥

𝑓𝑇 = ∑ ((∑ 𝑐𝑖,𝑘𝑞𝑖,𝑘 + 𝑐𝑖,𝑘𝑞𝑖,𝑘𝑦𝑖,𝑘
𝐾
𝑘=1 ) + 𝑐𝑖,𝑎𝑐𝑘𝑞𝑖,𝑎𝑐𝑘)𝐼

𝑖=𝑡  [2] 

 

2.2.2 Likhets- och olikhetsvillkor 

Olikhetsvillkoren som sattes upp för modellen gjordes av två anledningar; 

1. Tvinga beräkningarna att ta hänsyn till att pannorna inte får understiga den 

lägsta möjliga effekten. Det gjordes genom att införa ett M-villkor. M är ett 

valfritt stort tal (dock inte för stort, då klarar inte MATLAB av att behandla 

variabeln som binär) [3]. Detta villkor gäller för alla fastbränsle- och 

oljepannor. 

2. Definiera begränsningarna i nätpumparna för Lextorp. Oljepannorna och 

fastbränslepannan inte kan leverera mer än 34 MW på nätet [4]. 

𝑞𝑖,𝑘 − 𝑀𝑦𝑖,𝑘 ≤ 0 [3] 

𝑞𝑖,𝐿𝑒𝑥𝑃4 + 𝑞𝑖,𝐿𝑒𝑥𝑂𝑃 + 𝑞𝑖,𝐿𝑒𝑥𝑃4𝑦𝑖,𝐿𝑒𝑥𝑃4 + 𝑞𝑖,𝐿𝑒𝑥𝑂𝑃𝑦𝑖,𝐿𝑒𝑥𝑂𝑃 ≤ 34 [4] 

Likhetsvillkoret som sattes upp är energibalansen för systemet, det vill säga att 

pannornas gemensamma effekt, inkl. ackumulatortanken, ska tillgodose behovet som 

finns vid tidssteg 𝑖 [5]. 

∑ (𝑞𝑖,𝑘 + 𝑞𝑖,𝑘𝑦𝑖,𝑘) + 𝑞𝑖,𝑎𝑐𝑘 = 𝑞𝑖,𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣
𝐾
𝑘=1  [5] 

  



 11 

2.2.3 Övre och undre gränser 

Pannornas minsta och största effekter anges i tabell 2. 

Tabell 2. Övre och undre gränser för pannornas effekter. 

Panna Min-/Max-effekt [MW] 

LexP4 (inkl. rökgaskondensering) 5,0/17,5 

LexOP 4,0/26,6 

KronoP3 3,0/7,5  

KronoOP 1,3/14,0 

StbP3 (inkl. rökgaskondensering) 12,0/32,0 

StbP4(inkl. rökgaskondensering) 3,0/11,3 

StbOP 8,0/50,0 

Ackumulatortanken 0/30,0 

De angivna siffrorna är för båda OP på respektive anläggning. Anledningen till detta 

är att de drivs i par. Detta tas upp ytterligare i kapitel 2.7. 

Ekvation [6] beskriver de övre och undre gränserna för de pannor som har 

olikhetsvillkor för av och på. 

0 ≤ 𝑦𝑖,𝑘 ≤ 1, 𝑦𝑖,𝑘 ∈ {0,1}  [6] 

 

2.2.4 Nyckelvillkor 1 – Ackumulatortanken 

För att husera ackumulatortanken adderades tre variabler till målfunktionen för 

energiinnehållet i ackumulatortanken, 𝑒𝑖,𝑎𝑐𝑘, 𝑞𝑖,𝑎𝑐𝑘−𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 och 𝑞𝑖,𝑎𝑐𝑘−𝑖𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔. 

Dessutom tillkom ett likhetsvillkor [7] (Dotzauer 2002) samt övre och undre gränser 

för energiinnehållet [MWh] [8].  

 

𝑒𝑖,𝑎𝑐𝑘 + 𝑞𝑖,𝑎𝑐𝑘−𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑞𝑖,𝑎𝑐𝑘−𝑖𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑒𝑖−1,𝑎𝑐𝑘 [7] 

 

40 ≤ 𝑒𝑖,𝑎𝑐𝑘 ≤ 170  [8] 

 

Kostnaden för ackumulatortanken sattes till ett pris mellan den dyraste 

fastbränslepannan och billigaste oljepannan. Detta för att modellen skulle ”välja” 

ackumulatortanken före drift av oljepannor medan det fanns energi i 

ackumulatortanken men inte före fastbränslepannor. Priset för att ladda tanken sattes 

till den negativa kostnaden, för att tanken skulle laddas upp fortast möjligt samtidigt 

som fastbränslepannor är aktiva. Vid de ekonomiska beräkningarna subtraherades 

kostnaden och vinsten för ackumulatortanken för att inte påverka slutresultatet. 

Kostnaderna för den energin ligger utspridd på de andra pannorna.  
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På grund av likhetsvillkoret [7] måste även ett initialt värde, 𝑒𝑜,𝑎𝑐𝑘, anges för att 

beräkningarna skall kunna genomföras. Detta värde antogs vara 140 MWh. 

 

2.2.5 Nyckelvillkor 2 – Maximal ökning och minskning av effekt 

Till skillnad från oljepannorna som kan uppnå hög effekt inom en timme är 

fastbränslepannorna trögare. Detta är för att uppnå bra miljövärden och en mindre 

slitsam drift. Underlaget för att ta fram effektförändringarna var mätdata för 

pannornas effektuttag under åren 2015–2017. Vid bestämmandet av dessa värden 

konsulterades även intressenten då mätdata inte helt och hållet berättar vad som är 

möjligt med pannorna. För att få en uppfattning om vilka storlekar det är på 

förändringarna, det vill säga ∆𝑞
𝑖,𝑘

 och ∆𝑞𝑖,𝑘,  sammanställdes alla effektökningar och 

effektminskningar mellan varje tidssteg under åren 2015–2017. De antagna värdena 

för respektive fastbränslepanna redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Maximala ökningar och minskningar [MW/h] av fastbränslepannornas effekter i 

modellen. 

Panna ∆𝒒
𝒊,𝒌 [MW/h] ∆𝒒𝒊,𝒌 [MW/h] 

LexP4 5,8 5,8 

KronoP3 2,9 2,3 

StbP3 8 8 

StbP4 2,5 2,4 

Värdena kommer från att ha undersökt fördelningen (frekvensen) av olika 

effektökningar och effektminskningar i heltal för att ta ut ett viktat genomsnitt. 

Villkoret gör att ytterligare olikhetsvillkor läggs till för maximal effektökning [9] 

och maximal effektminskning [10] för varje tidssteg. 

𝑞𝑖,𝑘 ≤ 𝑞𝑖−1,𝑘 + ∆𝑞
𝑖,𝑘

 [9] 

−𝑞𝑖,𝑘 ≤ −𝑞𝑖−1,𝑘 + ∆𝑞𝑖,𝑘, [10] 

Revisionsstoppen var utformade på ett sätt som gjorde att pannorna stannades direkt 

på tidssteget, oavsett levererad effekt tidsstegen innan. Detta gjorde det nästintill 

omöjligt för modellen att beräkna lösningar för alla tidssteg. Därför antogs den 

levererade effekten kunna variera fritt några tidssteg före och efter början och slut av 

revisionsstoppen. 
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2.2.6 Nyckelvillkor 3 – Fastbränslepannornas ”upp- och nertid” 

En fastbränslepanna behöver tid på sig för att komma upp i tillräcklig temperatur för 

att sedan kunna värma upp returvattnet från fjärrvärmenätet. Med anledning av detta 

lades ett villkor för upp- och nertider till. Nertiderna motsvarar den minsta upp-

skattade tiden en fastbränslepanna behöver på sig för att uppnå rätt temperatur för att 

driftsäkert kunna leverera fjärrvärme. Villkoret för nertiderna motverkar kortvariga 

avstängningar av pannorna. Upptiden motverkar att en fastbränslepanna sätts igång 

och går ett fåtal tidssteg innan den stängs av igen för att vara inaktiv under den 

angivna nertiden. Detta villkor återspeglar det lokala resonemanget kring hur driften 

av fastbränslepanna bör skötas. Eftersom fastbränslepannor har en längre startsträcka 

är det önskat att när de väl är aktiva körs de under en längre tidsperiod.  

I modellen gör villkoren att när de binära variablerna för fastbränslepannorna, 𝑦𝑖,𝑘, 

är 1, måste de förbli 1 ett angivet antal tidssteg. På samma sätt är det när 

fastbränslepannorna stängs av och den binära variabeln blir 0, då måste variabeln 

förbli 0 ett angivet antal tidssteg. Detta motverkar fluktuationer i effektuttaget som 

inte korresponderar med verkligheten i modellen. Valet att inte införa villkoret för 

oljepannorna baseras på att de snabbare kan startas samt att med för många villkor 

blir det svårare för modellen att hitta lösningar. Ekvationerna [11–12] (Dotzauer 

2002) beskriver dessa villkor. Antalet villkor varierar beroende på variablerna 

𝜏𝑘
𝑛𝑒𝑟och 𝜏𝑘

𝑢𝑝𝑝
, vilka beskriver antalet tidssteg fastbränslepannorna minst får vara 

aktiva eller avstängda. 

𝑦𝑖,𝑘 ≤ 1 + 𝑦𝑗,𝑘 − 𝑦𝑗−𝑖,𝑘 ,            𝑗 = 𝑖 − 𝜏𝑘
𝑛𝑒𝑟 + 1, … , 𝑖 − 1 [11] 

−𝑦𝑖,𝑘 ≤ −𝑦𝑗,𝑘 + 𝑦𝑗−𝑖,𝑘 ,             𝑗 = 𝑖 − 𝜏𝑘
𝑢𝑝𝑝

+ 1, … , 𝑖 − 1 [12] 

För att bestämma respektive upp- och nertid till modellen analyserades mätdatan för 

att uppskatta hur det historiskt har sett ut. På samma sätt som analysen av 

rampvillkorens värden gav denna analys inte ett helt entydigt svar då mätdata inte 

stämmer överens med vad intressent anser vara rimligt. Därför bör de angivna 

värdena anses vara uppskattningar, baserade på gjord analys av historiska upp- och 

nertider samt intressentens insikt i vad pannorna mår bäst av ur ett driftperspektiv.  
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Tabell 4 redovisar de antagna värdena för respektive fastbränslepannas upp- och 

nertid som har använts i modellen. 

Tabell 4. Upp- och nertider för fastbränslepannorna. 

Panna 𝝉𝒌
𝒏𝒆𝒓[h] 𝝉𝒌

𝒖𝒑𝒑
[h] 

LexP4 34 73 

KronoP3 24 68 

StbP3 37 138 

StbP4 40 71 

Värdena är medelvärden för de minsta upp- och nertiderna för respektive år som är 

24 timmar eller längre. 

 

2.2.7 Revisionsstopp 

För att anpassa modellen till de tillfällen som revisionsstoppen inträffade ansattes de 

övre gränserna för respektive panna till noll MW. Energibalansens beroende av 

respektive panna under de tidsperioderna då revisionsstoppen inträffades 

korrigerades också för att modellen inte ska förväntas ”nyttja” dessa pannor vid 

beräkningarna. 

Varje år har TEAB planerade revisionsstopp för två av sina fastbränslepannor. Dessa 

återges i tabell 5 och när beräkningarna gjordes inkluderades dessa för respektive år. 

Tabell 5. Tidsperioder för planerade revisionsstopp 

Panna År Tidsperiod 

Stallbacka P3 

2015 22 juni – 29 september 

2016 24 maj – 1 september 

2017 23 maj – 23 augusti 

Lextorp P4 

2015 30 april – 8 juni & 29 augusti – 11 september 

2016 6 maj – 24 maj & 23 augusti – 21 september 

2017 4 maj – 22 maj & 15 september – 11 oktober 

Resterande pannor 
 

När tillfälle ges under året 

Driften sker sådan att endast StbP3 och LexP4 behöver planerade revisionsstopp. 

Annars infinner sig lastperioder under året där underhåll kan genomföras på de 

pannor då de inte utgör lika stor andel av baslasten som StbP3 och LexP4. 
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2.3 Verifiering av modellen 

För att verifiera modellen användes korrelationskoefficienten, 𝜌 [13]. Detta för att få 

en uppfattning om modellen genererade rimliga resultat. 𝜇 är dataseriernas 

medelvärde och 𝜎 är dataseriernas standardavvikelser. 

𝜌(𝐴, 𝐵) =
1

𝑁−1
∑ (

𝐴𝑖−𝜇𝐴

𝜎𝐴
) (

𝐵𝑖−𝜇𝐵

𝜎𝐵
)𝐼

𝑖=1  [13] 

I MATLAB finns en funktion som beräknar korrelationskoefficienten mellan två 

dataserier samt signifikansnivån mellan dessa. Koefficienten kan anta värden från 

minus ett till plus ett och kan antyda tre olika saker; 

1. Är koefficienten negativ finns det en negativ samverkan. Med andra ord är 

dataserie A:s värde lågt relativ dataserie A är troligen dataserie B:s värde 

högt relativ dataserie B. 

2. Är koefficienten positiv finns det en positiv samverkan. Med andra ord är 

dataserie A:s värde högt relativ dataserie A är troligen dataserie B:s värde 

också högt relativ dataserie B. 

3. Är koefficient nära noll eller noll finns det ingen korrelation mellan 

dataserierna. 

För att modellen skulle bedömas som rimlig förväntades korrelationskoefficienterna 

för respektive panna vara positiva efter en helårssimulering. 

 

2.4 Identifiera tidsperioder där biooljepannor går istället för 

fastbränslepannor 

Då det finns fyra stycken fastbränslepannor var det viktigt att först undersöka hur 

många olika driftfall det finns där bara fastbränslepannor skulle kunna täckt behovet. 

Med hjälp av binomialkoefficienten [14] kunde antalet driftfall beräknas och dessa 

redovisas i tabell 6, där varje unikt driftfall tilldelades en egen siffra. 

(
𝑛
𝑘

) =
𝑛!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
 [14] 

”n” beskriver antalet element, i det här fallet antalet fastbränslepannor. ”k” beskriver 

hur många pannor som utgör delmängden av den totala mängden, vilket i det här 

fallet blir då 1, 2, 3 och 4 [15]. 

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =  (
4
1

) + (
4
2

) + (
4
3

) + (
4
4

) [15] 
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Med andra ord finns det driftfall där 1–4 fastbränslepannor kan vara aktiva samtidigt 

som en oljepanna kan vara aktiv. Fallet där alla fyra fastbränslepannor är igång är 

speciellt då det kan anses vara självklart att en biooljepanna behöver täcka upp 

behoven som överstiger fastbränslepannornas maxkapacitet (68,3 MW), förutsatt att 

ackumulatortanken är urladdad. I det driftfallet blir en studie av hur ackumulator-

tanken har använts mer intressant men ingår inte i den här studien. 

Alla driftfallen kan ses i tabell 6. 

Tabell 6. 15 möjliga driftfall för drift med enbart fastbränsle. 

Driftfall Pannuppsättning Driftfall Pannuppsättning 

1 LexP4 9 StbP3 + KronoP3 

2 StbP3 10 StbP4 + KronoP3 

3 StbP4 11 LexP4 + StbP3 + StbP4 

4 KronoP3 12 LexP4 + StbP3 + KronoP3 

5 LexP4 + StbP3 13 LexP4 + StbP4 + KronoP3 

6 LexP4 + StbP4 14 StbP3 + StbP4 + KronoP3 

7 LexP4 + KronoP3 15 LexP4 + StbP3 + StbP4 + KronoP3 

8 StbP3 + StbP4   

Med de olika driftfallen identifierade urskildes de tidssteg när respektive driftfall 

inträffade samtidigt som en eller flera bioolje- eller oljepannor var aktiva ur 

mätdatan. TEAB använder även ett rapporteringsverktyg där eventuella störningar 

på pannorna rapporteras. Denna genomgicks för respektive tidsperiod för att se om 

det fanns naturliga orsaker till att behovet behövde täckas upp med hjälp av bioolja. 

Innan den framtagna datan analyserades gjordes följande avgränsningar; 

• Alla driftfall utom det driftfallet när alla fastbränslepannor är igång 

undersöks. Om det förekommer tidsperioder som går från att ha 3 aktiva 

fastbränslepannor till 4 analyserades dessa beroende från fall till fall.  

• Tidsperioden ska vara över 4 tidssteg lång sammanhängande om inte flera 

tidsperioder inträffar i närheten av varandra. 

Tidsperioderna kategoriserades i tre olika grupper, för att kunna genomföra en 

strukturerad analys; 

1. Kortare spetslaster – kortare än 10 timmar 

2. Längre spetslaster – 10–24 timmar 

3. Övriga tidsperioder – längre än 24 timmar 
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2.5 Ekonomi 

Driftkostnaderna redovisas som kr/MWh i tabell 7 och det är dessa som används i 

modellen. För Lextorps oljepannor har hänsyn tagits till att en del av produktionen 

under 2017 skedde med Eo1 och resterande del med bioolja. Kostnaden har fördelats 

på bioolja och Eo1 baserat på mängden producerad energi. 

Tabell 7. Driftkostnader [kr/MWh] för fastbränslepannor, bioolja samt Eo1 

                                                                                    År 

Panna/Bränsle 
2015 2016 2017 

StbP3 211,73 204,47 222,52 

StbP4 210,04 245,87 220,88 

LexP4 183,88 156,46 164,44 

KronoP3 306,25 255,24 263,95 

Bioolja 477,05 421,24 574,63 

Eo1 5700,2 833,19 1248,3 

Driftkostnaden för drift med Eo1 2015 är rödmarkerat då den kan anses avvika 

signifikant från övriga år. Det antogs att värdet är korrekt, för trots dess storlek, 

producerades ytterst lite värme med hjälp av Eo1 2015. Det kan vara anledning nog 

till att priset var högt.  

Ackumulatortanken har antagits vara kostnadsfri i de ekonomiska beräkningarna. 

Ackumulatorns lagrade energi ingår i pannornas driftkostnad (kapitel 2.3.1).  

  



 18 

För att beräkna driftkostnaderna per MWh har totala utgifter för respektive panna 

samt producerad energimängd för 2015–2017 erhållits från TEAB. Dessa redovisas 

i tabell 8 och tabell 9.  

Tabell 8. Totala utgifter för pannor och oljesystem [kr] 2015–2017. 

Panna/bränsle                                     
År

 2015 2016 2017 

Oljesystem Stb 8 919 070 13 229 368 13 558 476 

StbOP1 66 719 82 320 127 644 

StbOP2 153 104 135 166 275 069 

StbP3 32 732 288 33 788 281 34 931 938 

StbP4 8 227 370 10 350 750 9 626 582 

Oljesystem Lex 720 179 943 244 1 508 962 

LexOP1 20 640  34 000 75 757 

LexOP3 0 24 388 104 697 

LexP4 25 983 262 22 239 336 23 105 721 

Oljesystem Krono 536 034 759 741 1 226 249 

KronoOP1 & KronoOP2 0 0 417 519 

KronoP3 6 320 768 5 606 256 6 620 579 

Total 83 679 434 87 192 850 91 579 193 

Kostnader för oljesystem omfattar kostnader för distribution och produktion som är 

oberoende av vilka bränslen som används till pannorna. 

Tabell 9. Producerad energimängd [MWh] 2015–2017. 

Panna/bränsle                                        
År

 2015 2016 2017 

StbP3 154 595 165 246 156 981 

StbP4 39 171 42 098 43 582 

LexP4 141 304 142 137 140 508 

KronoP3 20 639 21 965 25 083 

Bioolja 19 157 31 922 26 660 

Eo1 224 2 114 1 582 

Storleksordningen på producerad energimängd från pannorna följer samma ordning, 

från 2015 till 2017. StbP3 producerade mest energi följt av LexP4 och minst energi 

producerade oljepannorna som drevs med bränslet Eo1. 
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2.6 Miljö 

För att beräkna skillnader i utsläpp av växthusgaser, koldioxidekvivalenter (CO2-eq), 

behövdes emissionsfaktorer för CO2-eq för skogsflis och bioolja. Emissionsfaktorn 

för bioolja [16] beräknades med hjälp av datablad tillhandahållet av TEAB där indata 

är angivet i tabell 10. 

𝐸𝐹𝐶𝑂2
=

𝑀𝐶𝑂2

𝑀𝐶
∗

𝐶𝑏𝑟

𝐸𝑓𝑓𝑣
 [16] 

Tabell 10. Indata för beräkning av emissionsfaktor för bioolja. 

Symbol Förklaring Värde 

𝑬𝒇𝒇𝒗 Effektiva värmevärdet i bränslet 36,06 MJ/kg 

𝑴𝑪𝑶𝟐
 Molmassan för CO2 44 g/mol 

𝑴𝑪 Molmassan för C 12 g/mol 

𝑪𝒃𝒓 Kolhalt (massfraktion) i bränslet 76,7 % 

Emissionsfaktorn för CO2-eq för skogsflis och bioolja redovisas i tabell 11 där 

skogsflisens emissionsfaktor baserades på tillgänglig litteratur (Paulrud m.fl. 2010). 

Tabell 11. Emissionsfaktor för CO2-eq för skogsflis och bioolja. 

Skogsflis 96 kg CO2-eq/GJ  

Bioolja 78 kg CO2-eq/GJ 

Utöver att det loggas producerad effekt från alla pannorna loggas även olika 

miljöparametrar såsom CO-, NOx- och O2-värden samt andelen suspenderade 

ämnen. I den här studien var CO (kolmonoxid eller koloxid) samt NOx (kväveoxider) 

av intresse och därför redovisas endast dessa. 

Även om CO och NOx inte bidrar till växthuseffekten direkt sker det indirekt 

(Moldanová 2011). Det finns ett samspel mellan CO och NOx där koncentrationen 

av den ena påverkar den andra. Kortsiktigt bidrar de båda utsläppen till ökade nivåer 

av troposfäriskt ozon, O3. På lång sikt bidrar dock CO till en negativ inverkan på 

klimatet medan NOx har en positiv inverkan på klimatet. Detta genom att ökningar 

eller sänkning av hydroxylradikaler som i sin tur möjliggör ökad eller minskad 

koncentration av växthusgasen metan, CH4. 

Utsläppen som loggades var redovisade på olika sätt. NOx-halterna hade enheten 

mg/MJ. För att beräkna mängden utsläpp baserat på den energi producerad av 

respektive fastbränsle och biooljepanna omvandlades mg/MJ till mg/MWh [17]. 

3600 𝑀𝐽 = 1 𝑀𝑊ℎ →
𝑚𝑔

𝑀𝐽
=

𝑚𝑔

 𝑀𝑊ℎ
∙

1

3600
 [17] 

CO-halterna hade enheten mg/Nm3 torr gas (tg) med 3 % O2. För fastbränsle 

användes ett schablonvärde på 0,34 (Forsgren m.fl. 1995) för att omvandla mg/Nm3 

till mg/MJ. 
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För bioolja beräknades ett eget schablonvärde genom att ta fram den teoretiska 

mängden torr rökgas (g0t, [Nm3/kg bränsle]) [18] som dividerades med biooljans 

värmevärde (36,06 MJ/kg). 

𝑔0𝑡 =
(8,9∙𝐶)+(20,95∙𝐻)+(3,33∙𝑆)+(0,8∙𝑁)−(2,63∙𝑂)

100
 [18] 

Detta multiplicerades med det loggade värdet för hur många mg CO/Nm3 som har 

registrerats för respektive dag och panna som tidsperioderna inföll. I 

beräkningsarbetet har ingen mätdata för KronoOP1 och KronoOP2 funnits 

tillgänglig och har därmed uteslutits i beräkningarna för utsläpp. Schablonvärdet för 

omvandlingsfaktorn för biooljan ansattes till 0,25. 

Ett ytterligare antagande som har gjorts i beräkningarna är att verkningsgraden har 

varit 100 % för alla pannor. Detta antagande gjordes för att förenkla beräkningarna 

ett steg då verkningsgraden är något som det inte har tagits hänsyn till i modellen då 

beräkningarna är baserade på producerad och levererad fjärrvärme. 

 

2.7 Driftstrategier – Nuvarande och påtänkta 

Det är många faktorer att ta hänsyn till vid drift av ett fjärrvärmenät. Den här studien 

utgår ifrån ett par driftstrategier som är tänkta att återspegla hur TEAB väljer att 

driva sin fjärrvärmeproduktion: 

• Driften ska ske i största möjliga mån med fastbränsle (skogsflis) då det är det 

billigaste bränslet att producera värme med. 

• Ackumulatorn avlastar fjärrvärmesystemet vid snabba ändringar i 

värmelasten. Ackumulatortanken ska även försöka användas till att minska 

spetslaster för att undvika drift med bioolja och främst Eo1. 

• Oljepannorna (LexOP, StbOP KronoOP) körs i par på respektive anläggning 

för att undvika kväveoxidavgiften, mer om detta senare i kapitlet. 

Beroende på vilket driftlag som arbetar hanteras situationer olika när till exempel en 

spetslast eventuellt kan undvikas med hjälp av ackumulatortanken. Det är 

väderprognoser och erfarenhet som styr vilken lösningen blir. På grund av systemets 

komplexitet tas beslut från fall till fall, till exempel om prognoser signalerar kallare 

nätter. Lagom är ett ord som kan beskriva systemet väl. Pannorna ska inte gå på för 

låg eller för hög effekt. De ska inte startas och stoppas frekvent och samtidigt måste 

de behov som uppstår i systemet täckas upp.  

När det kommer till oljepannorna finns det vad som skulle kunna kallas en generell 

driftstrategi som tillämpas på alla tre anläggningar, som alla har två oljepannor 

vardera. På grund av Naturvårdsverkets avgift för NOx är körstrategin att 

produktionen ska fördelas på pannorna. Är produktionen över 25 GWh/år på en 

panna omfattas anläggningen av kväveoxidavgiften  (Naturvårdsverket 2017). 
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Om TEAB inte mäter utsläppen från oljepannorna kontinuerligt kan det innebära en 

hög schablonkostnad vid överträdelse. Det innebär att panna 1 körs inte från noll till 

max och sedan startas pannas 2. Istället fördelas driften på båda pannorna, förutsatt 

att ett visst effektuttag uppnås. Exempelvis körs inte StbOP1 med en effekt på 18 

MW och StbOP2 0 MW. Istället körs båda pannorna med en effekt omkring 9 MW. 

På grund av detta beräknades oljepannorna på respektive anläggning som en enstaka 

panna med en summerad total maxeffekt (tabell 2). 

 

2.7.1 Nya driftsvillkor 

Eftersom effekten på fastbränslepannor inte kan variera lika snabbt som oljepannor 

antas det att när det blir ett överskott på nätet laddas ackumulatortanken upp. En 

fastbränslepanna har bäst förbränning när den går på fast effekt och låter 

ackumulatorn kompensera vid förändringar. Inför uppbyggandet av modellen var ett 

antaget driftvillkor att fastbränslepannorna exklusivt skulle ladda upp 

ackumulatortanken. 

Nya driftsvillkor arbetades fram utifrån att analysera resultaten från modellen (både 

under utvecklingen och slutstadiet) samt mätdata. De togs även fram genom samtal 

med driftpersonal på TEAB.  

 

2.7.2 Predikteringsverktyget – linjär regression 

För att kunna göra predikteringar av värmelasten samt huruvida pannorna och 

ackumulatorn skall köras är det av intresse att hitta ett matematiskt samband mellan 

värmelasten och utomhustemperaturen. Detta görs för att utomhustemperaturen 

antas påverka lasten mest. För att ta fram linjeanpassningen sammanställdes all 

mätdata för värmelasterna och utomhustemperaturerna (timmedelvärden) från 2015 

till 2017 i Excel. I Excel kallas linjeanpassningarna ”trendlinjer”. Anpassningen 

gjordes med antagandet att beroendet kan beskrivas som ett tredjegradspolynom. 

Anpassningen förväntades stämma bra förutom vid högre temperaturer. När 

temperaturen blir tillräckligt hög finns inget eller lågt uppvärmningsbehov av de 

anslutna abonnenternas hem, lokaler etc. Från den gränsen är det endast 

varmvattenbehovet som täcks. Detta innebär att från en viss temperatur och uppåt 

bör värmelasten vara i stort sett konstant.  I studien har det inte har tagits någon 

hänsyn till detta vid utvecklingen av predikteringsverktyget. 

Anpassningen passade bra vid lägre temperaturer. När belastningen ökar blir den 

effekt som finns på nätet ej tillgänglig. Enligt Blomster (2018) kan det förklaras som 

följande: ”Temperaturgränsningen i fjärrvärmenätet är 110 °C. När 

utomhustemperaturen sjunker och värmelasten ökar återstår bara att öka 

pumpenergin och fjärrvärmeflödet i systemet. Det påverkar dels kundanläggningarna 
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som inte kan nyttja den genomströmmande fjärrvärmen optimalt och växlar då av 

mindre energi och lämnar en högre returtemperatur till fjärrvärmenätet. 

Högre returledningstemperatur påverkar inte anläggningar som saknar 

rökgaskondensering men de som har rökgaskondensering tappar snabbt i 

verkningsgrad. Detta måste kompenseras vilket görs med en dyrare produktion, som 

till exempel en oljepanna.” 

Predikteringsverktyget testades genom att jämföras med temperaturprognoser 

levererade till TEAB och det verkliga utfallet för den valda perioden. 

Temperaturprognoserna bestod av tolv mätpunkter första dygnet (12:00–24:00) och 

sedan ett mätvärde var tredje timme för resterande nio dygn. Sammanfattningsvis 

kan arbetet med predikteringsverktyget beskrivas i tre steg: 

1. Sortera upp mätdata efter temperatur och veckodag. 

2. Generera trendlinjer med hjälp av Excel för respektive dataserie (veckodag). 

3. Testa verktyget med temperaturprognoser mot faktiska fjärrvärmelaster 

under vald period. 

Resultatet av testet återfinns i kapitel 3.7.1.  
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3 Resultat 

Resultatet innehåller utfallet från verifieringen med hjälp av korrelations-

koefficienterna. Därefter redovisas de tidsperioder där biooljepannor har varit igång 

samtidigt som fastbränslepannor fanns tillgängliga. De tidsperioderna visualiseras i 

form av belastningsdiagram och jämförs med utfallet av modellen tillsammans med 

ackumulatortankens energiinnehåll för de utvalda tidsperioderna. Detta följs av en 

sammanställning utav driftstrategier, en presentation av predikteringsverktyget och 

avslutas med potentiella ekonomiska besparingar samt potentiella miljöbesparingar. 

 

3.1 Verifiering av modell 

I tabell 12 redovisas korrelationskoefficienterna för respektive panna och år för 

modellen.  

Tabell 12. Korrelationskoefficienter för respektive panna och år. 

År LexP4 LexOP KronoP3 KronoOP StbP3 StbP4 StbOP StbAck 

2015 0,91 -* 0,66 -* 0,88 0,28 0,48 0,14 

2016 0,70 -* 0,66 0,30 0,92 0,60 0,84 0,31 

2017 0,84 -* 0,57 -* 0,82 0,34 0,69 0,39 

* Det fanns inte tillräckligt med mätdata att jämföra med då pannorna inte var i drift under stora delar 

av året. 

Det som går att urskilja i tabellen är att korrelationskoefficienten varierade en del 

mellan åren. Alla koefficienter är positiva och oljepannorna som eldas med Eo1 går 

inte att verifiera med korrelationskoefficienten. I den här studien bedöms det ej 

signifikant då TEAB inte har använt större mängder Eo1 under de observerade åren. 

 

3.2 Redovisning av tidsperioder 

Efter den första genomgången av mätdatan observerades: 

• 85 tidsperioder för 2015 

• 132 tidsperioder för 2016 

• 105 tidsperioder för 2017 

Genomgången av TEAB:s rapporteringsverktyg gallrade bort flera tidsperioder som 

inte var av intresse då flera av tidsperioderna hade olika störningar loggade. 
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De tidsperioder som återstod skulle uppfylla de kriterier som är listade i kapitel 2.4. 

Med de angivna avgränsningsvillkoren reducerades antalet intressanta tidsperioder 

ytterligare, vilka redovisas årsvis i tabellerna 13–15. 

Tabell 13. Periodredovisning undersökta tidsperioder 2015 sorterade efter starttider. 

Tidsperiod Starttid Sluttid Tidssteg 
Antal  

tidssteg [h] 
Driftfall Kategori 

1 21/3 21:00 22/3 12:00 1917–1932 16 11 2 

2 30/4 19:00 2/5 01:00 2875–2905 31 4/9 3 

3 21/7 09:00 21/7 16:00 4833–4840 8 1 1 

4 25/7 10:00 26/7 08:00 4930–4952 23 1 2 

5 28/7 09:00 28/7 22:00 5001–5014 14 1 2 

6 1/9 17:00 2/9 12:00 5849–5868 20 10 2 

7 4/9 06:00 4/9 13:00 5910–5917 8 10 1 

8 11/9 06:00 11/9 14:00 6078–6086 9 10 1 

9 17/11 07:00 18/11 06:00 7687–7710 24 5/7/12 2 

10 7/12 20:00 8/12 05:00 8180–8189 10 12 2 

År 2015 innehöll 10 tidsperioder, från 8 till 31 timmar. Dessa omfattade totalt 163 

timmar. 

Tabell 14. Periodredovisning undersökta tidsperioder 2016 sorterade efter starttider. 

Tidsperiod Starttid Sluttid Tidssteg 
Antal  

tidssteg [h] 
Driftfall Kategori 

11 14/5 02:00 15/5 02:00 3218–3242 25 2 3 

12 17/5 04:00 17/5 09:00 3292–3297 6 2 1 

13 24/5 18:00 26/5 16:00 3474–3520 47 1 3 

14 27/5 11:00 28/5 00:00 3539–3552 14 7 2 

15 9/6 00:00 9/6 10:00 3840–3850 11 1 2 

16 20/6 00:00 21/6 06:00 4104–4134 24* 1 2 

17 1/7 11:00 1/7 20:00 4379–4388 10 1 2 

18 9/8 20:00 13/8 06:00 5324–5406 83 1 3 

19 16/8 02:00 16/8 10:00 5474–5482 9 1 1 

20 17/8 21:00 18/8 04:00 5517–5524 8 1 1 

21 20/8 15:00 20/8 21:00 5583–5589 7 1 1 

22 22/8 08:00 22/8 14:00 5624–5630 7 1 1 

23 29/8 14:00 31/8 02:00 5798–5834 37 1 3 

24 1/9 15:00 2/9 04:00 5871–5884 12* 1/2/5 2 

25 13/10 08:00 13/10 14:00 6872–6878 7 2/5/9/14 1 

26 14/11 18:00 17/11 20:00 7650–7724 29* 5/11/12 3 

* Tidsperioderna är inte sammanhängande men inträffade under angivet tidsintervall. 
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År 2016 innehöll 16 tidsperioder, från 6 till 83 timmar. Dessa omfattade totalt 336 

timmar. 

Tabell 15. Periodredovisning undersökta tidsperioder 2017 sorterade efter starttider. 

Tidsperiod Starttid Sluttid Tidssteg 
Antal  

tidssteg [h] 
Driftfall Kategori 

27 25/1 18:00 26/1 00:00 594–600 7 12 1 

28 30/1 00:00 31/1 16:00 696–736 23* 13/14 2 

29 14/2 11:00 14/2 16:00 1067–1072 6 11 1 

30 24/3 00:00 24/3 08:00 1968–1976 9 11 1 

31 16/4 23:00 19/4 09:00 2543–2601 58* 5 3 

32 25/4 07:00 25/04 12:00 2743–2748 6 5 1 

33 9/5 02:00 9/5 09:00 3074–3081 8 9/14 1 

34 11/5 07:00 11/5 12:00 3127–3132 6 8 1 

35 17/5 18:00 18/5 10:00 3282–3298 17 2 2 

36 21/5 17:00 22/5 08:00 3377–3392 16 2 2 

37 5/10 04:00 6/10 10:00 6652–6682 18* 2/8 2 

38 3/11 07:00 3/11 10:00 7351–7354 4 11 1 

* Tidsperioderna är inte sammanhängande men inträffade under angivet tidsintervall. 

År 2017 innehöll 12 tidsperioder, från 4 till 58 timmar. Dessa omfattade totalt 178 

timmar. Figur 3 åskådliggör inträffandet av de olika tidsperioderna. 

 

Figur 3. Inträffande av tidsperioder under 2015–2017. 

Maj är den månad där flest tidsperioder inträffades 2015–2017 och även en av två 

månader (tillsammans med november) där tidsperioder inföll varje år. 
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3.3 Modellens resultat 

I kapitel 3.4–3.6 redovisas syntolkningar av utvalda belastningsdiagram för de 

observerade tidsperioderna. De redovisas efter vad som kännetecknar tidsperioderna 

samt antalet tidsperioder som kunde observeras, till exempel samkörning, maximal 

effekt eller bristande rapportering. De valda exemplen valdes för att de tydligast visar 

vad det var som gick att utläsas av tidsperioden. Tidsstegen utöver tidsperioderna 

valdes slumpmässigt där längre perioder redovisades över ett längre tidsspann och 

kortare tidsperioder över ett kortare tidsspann. 

Det redovisas även generella uppfattningar om skillnader i driftstrategierna mellan 

mätdatan och modellen. Driftstrategierna lyfts fram och sammanfattas i kapitel 3.7.  

Figur 4 redovisar färgkodningen för respektive panna och används konsekvent i alla 

belastningsdiagram. 

 

Figur 4. Färgkodning för belastningsdiagrammen i resultatet. 

I belastningsdiagrammen delar temperaturen y-axel med effekten. Temperaturen 

studerades mer utefter dess svängningar än dess absoluta värde under studien. 

 

3.4 Kortare spetslaster (<10 timmar) 

Det analysen av de kortare tidsperioderna visar kan sammanfattas som följande; 

• Behoven under många av tidsperioderna kan täckas upp med enbart 

fastbränslepannor. Detta förutsätter att de sätts på i tid och hålls igång 

åtminstone 𝝉𝒌
𝒖𝒑𝒑

. 

• Vissa tidsperioder uppstår på grund av att en fastbränslepanna inte drivs. 

Framför allt StbP4 har visat sig vara avstängd vissa tidsperioder utan att något 

har rapporterats. 

• Inför flera tidsperioder har ackumulatortanken visat sig vara tom men har 

laddats upp med en eller flera biooljepannor. 

• Modellen kan anses vara ”för bra” då den under flera tidssteg räknar med att 

fastbränslepannorna kan leverera maximal effekt. 
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Flera av de tidsperioder som undersöks uppvisar att drift av biooljepannor hade 

kunnat undvikits om mer än en fastbränslepanna hade varit aktiv. Under åren 

observerades det flera gånger att ackumulatortanken var tömd innan tidsperioderna 

och kunde inte täcka upp behovet tillräckligt. 

Driftstrategin för ackumulatorn i modellen var utformad för att täcka upp värmelaster 

som sträcker sig utöver det fastbränslepannorna klarar av. Därför kördes 

fastbränslepannorna mer frekvent vilket resulterade i att behoven oftast täcktes upp 

av att bara ha två fastbränslepannor i drift. Samtidigt, i och med den negativa 

kostnaden att ladda upp ackumulatortanken, laddades den oftast upp snabbt efter att 

behoven minskats. 
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3.4.1 Samkörning av flera fastbränslepannor 

Tidsperioderna 3, 12, 19–22 och 34 kännetecknades av en tydlig skillnad mellan 

mätdata och modellen – samkörning. Figur 5 visar ett exempel hur mätdatan såg ut 

(övre bild) och hur modellen hade uppfyllt lastbehovet under den valda tidsperioden 

(nedre bild), i det här fallet tidsperiod 19. I modellen täcktes behovet upp med hjälp 

av två fastbränslepannor, LexP4 och StbP4. Mätdatan visar att LexP4 kördes på 

maximal effekt och på grund av att ingen annan fastbränslepanna var igång och 

ackumulatortanken var tömd (figur 6) behövde StbOP köras för att täcka upp 

spetslasten. 

 

Figur 5. Belastningsdiagram tidsperiod 19 (tidssteg 5474–5482). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

 

Figur 6. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 19 (tidssteg 5474–5482). Grön 

linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 

Exemplet visar två motpoler, där modellen visar en fulladdad ackumulatortank och 

enligt mätdatan var den i stort sett tömd.  
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3.4.2 Lägre lägstanivå på ackumulatortanken 

Tidsperiod 8 inföll strax innan ett revisionsstopp för LexP4 var färdigt. LexP4:s 

effekt rampas upp snabbt efter tidsperioden på grund av hur modellen är uppbyggd, 

se figur 7. 

 

Figur 7. Belastningsdiagram tidsperiod 8 (tidssteg 6078–6086). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

Utfallet från modellen är inte helt olikt hur det såg ut under tidsperioden enligt 

mätdata. Skillnaderna under denna tidsperiod var att en större del av behovet under 

tidsperioden (tidssteg 6078–6086) täcktes upp med hjälp av ackumulatortanken i 

modellen, trots att den i jämförelse med mätdata innehöll mindre energi inför 

tidsperioden, se figur 8. 

 

Figur 8. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 8 (tidssteg 6078–6086). Grön 

linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 
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Något som har noterats vid samtal med driftpersonal är att uppfattningen om vilken 

lägsta nivå ackumulatortanken bör ha varierar från person till person. Tidsperiod 30 

(figur 9) och 38 är exempel på tidsperioder där ackumulatortanken inte nyttjas fullt 

ut för att minska användandet av biooljepanna. 

 

Figur 9. Belastningsdiagram tidsperiod 30 (tidssteg 1968–1976). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

Det ser ut som att driften med bioolja hade kunnat minskas ytterligare då det kan 

observeras att ca 90 MWh fanns kvar i ackumulatortanken i slutet av tidsperioden, 

se figur 10. 

 

Figur 10. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 30 (tidssteg 1968–1976). 

Grön linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 

I figur 10 går det även att observera fördelen med att modellen räknar med att 

maximala effekter uppnås för pannorna. Det möjliggör att före, under och efter 

tidsperiod 30 kan ackumulatortanken snabbt laddas upp. 
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3.4.3 Bristande rapportering – Varför var inte StbP4 aktiv? 

Anledningen till att modellen redovisar ett bättre resultat under tidsperiod 27 och 33 

är att modellen räknar med att StbP4 är igång. Under tidsperiod 27 (figur 11) går det 

att observera att StbP4 har stängdes av samtidigt som ackumulatortanken inte är 

fulladdad vilket senare leder till att en biooljepanna får startas. 

 

Figur 11. Belastningsdiagram tidsperiod 27 (tidssteg 594–600). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

Det finns ingen notis varför StbP4 stängdes av i rapporteringsverktyget. Med StbP4 

igång hade ackumulatorn kunnat laddats upp med hjälp av fastbränslepannor istället 

för den dyrare biooljan, se figur 12. Inför tidsperioden finns det drygt 100 MWh 

lagrade, där en större andel hade kunnat nyttjats. Den lagrade energin utnyttjades 

dock efter tidsperioden, ungefär från tidssteg 608 och framåt. 

 

Figur 12. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 27 (tidssteg 594–600). Grön 

linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 
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3.4.5 Uppladdad ackumulatortank 

Under tidsperiod 7 (figur 13) uppvisade modellen en ganska avvikande lösning 

jämfört med hur driften såg ut enligt mätdata. Trots att det var en tidsperiod där 

KronoP3 och StbP4 samkördes behövdes en biooljepanna sättas på. Modellen visar 

istället hur det hade kunnat sett ut om tidsperioden inleddes med en fulladdad 

ackumulatortank 

  

 

Figur 13. Belastningsdiagram tidsperiod 7 (tidssteg 5910–5917). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

Inför tidsperioden fanns det en viss mängd energi, ca 80 MWh, se figur 14. Istället 

för att tömma ackumulatortanken på det som fanns ser det ut som att valet föll på att 

fortsätta ladda upp ackumulatortanken under driften med bioolja.  

 

Figur 14. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 7 (tidssteg 5910–5917). Grön 

linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 

Ett återkommande inslag inför tidsperioder där kortare spetslaster behövs, är att 

energinivån i ackumulatortanken kan upplevas som låg. 
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3.4.6 Negativa resultat från modellen  

Tidsperiod 29 uppvisar ett scenario där driftsvillkoret för ackumulatortanken inte 

leder till en mer fördelaktig ekonomisk lösning enligt modellen. Detta ledde till att 

ackumulatortanken blev tömd innan tidsperioden och kunde inte laddas upp igen 

förrän vid ett senare skede, se figur 15.  

 

Figur 15. Belastningsdiagram tidsperiod 29 (tidssteg 1067–1072). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

Målet med minskad användning av bioolja uppfylldes inte under denna tidsperiod. 

Figur 16 visar hur ackumulatortankens energi lyckades omsättas mer under ett längre 

tidsspann utöver den observerade tidsperioden. 

 

Figur 16. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 29 (tidssteg 1067–1072). 

Grön linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 

Tidsperioden är en av få observerade tidsperioder som inleds med en tom 

ackumulatortank i modellen. 
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3.4.7 Tidshorisonten 

Tidsperiod 32 i sig självt är inte unik, om analysen endast omfattar tidsperiodens 

tidssteg. Vidgas tidsperspektivet blir tidsperioden mer unik. Det är en kort tidsperiod 

vars behov kan täckas upp av de fyra fastbränslepannorna förutsatt att alla är i drift, 

vilket var fallet i modellen, se figur 17. Tiden innan tidsperioden visar tydligt en brist 

i hur modellen gör sina beräkningar, p.g.a nertider på pannorna. I början av figur 17 

går det att observera att StbP3 stängs av och ”tvingas” vara avstängd. Anledningen 

till detta är att driftkostnaden för StbP4 var mindre år 2017. Det innebär att bioolja 

får täcka de behov som uppstår då ackumulatortanken tidigt laddas ur.  

 

Figur 17. Belastningsdiagram tidsperiod 32 (tidssteg 2743–2748). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

I mätdatan observerades istället att StbP3 fortfarande var igång. Istället för att 

använda ackumulatortanken ytterligare ser det ut som att biooljepannan är på en kort 

stund för att ladda upp ackumulatortanken (se figur 18), följt av att KronoP3 kommer 

igång efter tidsperioden. 

 

Figur 18. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 29 (tidssteg 2743–2748). 

Grön linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 
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3.4.8 Ej redovisade korta spetslaster 

Under tidsperiod 9 verkar det ha inträffat en större störning för StbP3 utan att det har 

rapporterats samtidigt som StbP4 inte är aktiv. Med anledning av framför allt 

otillräcklig rapportering och stor påverkan på resultatet. Därför utelämnas denna 

tidsperiod, då modellen inte tar hänsyn till något som kan ha inträffat under 

tidsperioden.  

 

3.5 Längre spetslaster (10–24 timmar) 

Analysen av de längre spetslasterna kan sammanfattas; 

• Längre tidsperioder med fluktuerande temperatur gynnas av att ha en extra 

fastbränslepanna igång (samkörning). 

• På samma sätt som under de kortare spetslasterna återfinns flera tidsperioder 

där StbP4 inte är igång. Samtidigt, på grund av den billigare driftkostnaden 

för StbP4 under 2015 och 2017, prioriterar modellen StbP4 före StbP3.  

• I vissa fall kan rapporteringen anses ej tillräcklig för att dra slutsats om varför 

StbP4 inte kördes. 

• Att uppnå maximal effekt kan möjliggöra minskad användning av bioolja då 

mindre extra effekt behöver täckas upp med andra pannor eller 

ackumulatortank. 
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3.5.1 Samkörning av flera fastbränslepannor 

Under de längre tidsperioderna med spetslaster blir möjligheterna med att ha en eller 

flera fastbränslepannor igång tydligare. Speciellt de fastbränslepannor som kan gå 

på lägre effekter, i det här fallet KronoP3 och StbP4. Samtidigt avlastas 

fastbränslepannor och maximal effekt behöver inte alltid uppnås. Tidsperioderna 1, 

4, 5 och 15–17 är sådana tidsperioder som i modellen påvisar att om en 

fastbränslepanna sätts igång i tid kan användandet av bioolja minskas. Figur 19 och 

figur 20 redovisar tidsperiod 4. 

 

Figur 19. Belastningsdiagram tidsperiod 4 (tidssteg 4930–4952). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

 

Figur 20. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 4 (tidssteg 4930–4952). Grön 

linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 

Energiinnehållet i ackumulatortanken låg på en konstant låg nivå enligt mätdata 

medan det i modellens fall inte ”behövdes” energi från ackumulatortanken. 
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3.5.2 Bristande rapportering – två exempel 

Tidsperioderna 10, 14 och 35–37 kännetecknades av en avstängd StbP4. Exemplet 

tidsperiod 14 (figur 21) redovisar vad som hade kunnat vara en lösning helt utan 

biooljepanna där fastbränslepannorna åtminstone har varit igång ett dygn innan 

tidsperioden nås.  

 

Figur 21. Belastningsdiagram tidsperiod 14 (tidssteg 3539–3552). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

Enligt mätdatan var ackumulatortankens energiinnehåll för lågt inför tidsperioden, 

se figur 22. Därför behövdes biooljepannan för att täcka behovet. 

 

Figur 22. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 14 (tidssteg 3539–3552). 

Grön linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 
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Tiderna när det är revisionsstopp kan anses vara kritiska då en fastbränslepanna ska 

stängas av samtidigt som dess last ska täckas upp av andra pannor och sker 

övergången inte optimalt kan det ge upphov till bruk av biooljepanna. Tidsperiod 24 

(figur 23) är ett sådant exempel där det går att observera en för lång fördröjning av 

StbP3:s uppstart. Ackumulatortanken hinner tömmas och en del av driften får täckas 

upp av biooljepanna. Lösningen som modellen presenterade, ger en bild av hur 

övergången optimalt skulle kunna se ut, även om pannornas effektökningar kan anses 

vara höga i just detta fall. 

 

Figur 23. Belastningsdiagram tidsperiod 24 (tidssteg 5871–5884). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

Det finns misstankar att någon form av planeringsmiss skett under tidsperioden, 

vilket kan förklara varför ingen driftstörning är rapporterad. 

Trots de höga ökningarna och minskningarna av producerad effekt finns det energi 

lagrad i ackumulatortanken som hade kunnat gjort övergången vid revisionsstoppet 

mindre kostsam, se figur 24. Istället laddas den upp delvis med bioolja. 

 

Figur 24. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 24 (tidssteg 5871–5884). 

Grön linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 
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3.5.3 Maximal effekt 

I modellens under tidsperiod 6 går det att observera vikten av att uppnå högsta effekt 

på varje aktiv fastbränslepanna. Det går även att observera vikten av att prioritera 

uppladdning av ackumulatortanken, se figur 25. 

 

Figur 25. Belastningsdiagram tidsperiod 6 (tidssteg 5849–5868). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

Mätdatan för den här tidsperioden visar att ackumulatortanken var urladdad inför 

tidsperioden. När tidsperioden inleddes fanns det ingen möjlighet att ge stöd åt 

driften med den och därför behövdes biooljan. 

Samtidigt ser det ut som att oljepannan under en tidsperiod används för att ladda upp 

ackumulatortanken, se figur 26. 

 

Figur 26. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 6 (tidssteg 5849–5868). Grön 

linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 

Varför ackumulatortanken laddas ur utan att redovisa någon levererad effekt i 

mätdatan kan vara en möjlig felkälla. En annan orsak kan vara någon form av 

värmeförluster från tanken som inte har noterats under arbete med studien. 
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3.5.4 Ej redovisade längre spetslaster 

Sista tidsperioden som skulle kunna kännetecknas av bristande rapportering är 

tidsperiod 28. Det anses vara tydligt att driften inte har pågått som tänkt men inget 

är noterat i rapporteringsverktyget. Då flera oljepannor som drivs med Eo1 är aktiva 

under tidsperioden, kombinerat med orapporterade avstängningar med mera utesluts 

tidsperioden ur resterande beräkningar. 

 

3.6 Övriga (>24 timmar) 

Karaktären på de längre tidsperioderna som sträcker sig från 25 timmar till 83 timmar 

skiljde sig inte från de kortare intervallen mer än att de var längre. Under detta 

intervall återfanns tidsperioder där samkörning av fastbränslepannor hade minskat 

biooljeanvändandet och det har observerats att StbP4 inte kördes under vissa 

tidsperioder. Den största skillnaden är att möjligheten med förändringar i driften, 

anpassat för längre tidsperioder, kan ge större utslag på ekonomi och miljö. 

 

  



 41 

3.6.1 Samkörning av flera fastbränslepannor 

Tidsperioderna 11, 18 och 23 har liknande karaktär där modellen presenterar en 

lösning där fler fastbränslepannor ingår medan det kan observeras att TEAB körde 

igång en biooljepanna som var igång en längre tidsperiod. Tidsperiod 18 är den 

längsta tidsperioden som har observerats under denna studie (figur 27).  

 

Figur 27. Belastningsdiagram tidsperiod 18 (tidssteg 5324–5406). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

Ännu en gång kan det observeras att ackumulatortanken snabbt blir urladdad, se figur 

28. Modellen klarar sig utan stöd från ackumulatortanken då StbP4 och KronoP3 är 

aktiva under tidsperioden. 

 

Figur 28. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 18 (tidssteg 5324–5406). 

Grön linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 

Att ackumulatortanken är fullt uppladdad säkrar upp driften ytterligare. Om till 

exempel maximal effekt inte går att uppnå skulle det kunna finnas energi att ta från 

ackumulatortanken. 
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3.6.2 Tidshorisont – Sammanhängande tidsperioder 

Tidsperiod 26 är unik på flera sätt. Om den ekonomiska beräkningen görs för alla 

delperioder redovisas en potentiell besparing. Görs den ekonomiska beräkningen 

sammanhängande blir det ekonomiska resultatet sämre jämfört med mätdata. De 

driftstrategier som modellen styrs av passade sämre än det som kunde observeras 

under tidsperioden, se figur 29. Tidsperioden åskådliggör vikten av att se på 

lösningarna över en längre tidsperiod. 

 

Figur 29. Belastningsdiagram tidsperiod 26 (tidssteg 7650–7724). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

 

Figur 30. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 26 (tidssteg 7650–7724). 

Grön linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 

Tidsperioden är händelserik och det som går att urskilja är att ackumulatortanken 

under vissa delar av tidsperioden laddas upp med hjälp av biooljan. I slutet av 

tidsperioden, nära tidssteg 7724, drogs en biooljepanna igång utan att behovet fanns 

med tanke på att det fortfarande fanns energi lagrad i ackumulatortanken. 



 43 

3.6.3 Bristande rapportering – Varför användes Eo1? 

Det går att ifrågasätta om tidsperiod 31 ska ingå i studiens resultat. I 

rapporteringsverktyget är det noterat att oljepannorna på Kronogården sätts igång 

men det finns ingen information om varför StbP4, KronoP3 eller StbOP inte körs 

igång. Det är trots allt en lång tidsperiod på nästan 2,5 dygn och med tanke på att 

fossilolja användes under tidsperioden är den värd att belysas, se figur 31. 

 

Figur 31. Belastningsdiagram tidsperiod 31 (tidssteg 2543–2601). Övre bild: Mätdata. Nedre 

bild: Modellens resultat. 

Det som går att observera är att ackumulatorn ser ut att laddas upp med hjälp av Eo1 

(figur 32), eftersom ingen biooljepanna är igång. Detta är något som bör undvikas i 

alla fall. 

 

Figur 32. Energiinnehåll i ackumulatortanken under tidsperiod 31 (tidssteg 2543–2601). 

Grön linje: Mätdata. Blå linje: Modell. 

Det positiva med det verkliga utfallet är att energin i ackumulatortanken omsattes 

en del och tidsperioden inleddes inte med en tom ackumulatortank. 
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3.6.4 Ej redovisade övriga tidsperioder 

Tidsperiod 2, på samma sätt som tidsperiod 9 i kategorin korta spetslaster, 

utelämnades på grund av tro om större störningar som inte har rapporterats 

tillräckligt. Under tidsperioden är det rapporterat att StbP3 ska stängas av men inte 

varför StbP4 inte körs igång. Med tanke på att anledningen till periodens inträffande 

kan vara brist på information samt dess storlek i tid, antas det att motivs fanns till 

varför pannuppsättningen var den som observerades. 

 

3.7 Driftstrategier – utfall från observationer av mätdata och 

modell 

Sammanfattningsvis går det att urskilja ur beräkningarna att följande strategier skulle 

kunna uppnå målet att minska användandet av bioolja under de observerade 

tidsperioderna: 

• Kör flera fastbränslepannor samtidigt istället för att förlita sig på en 

fastbränslepanna under låglastperioder (<68,3 MW) 

• Nyttja StbP4 och KronoP3 mer eftersom de är billiga i drift samt att de kan 

gå på relativt låga effekter jämfört med StbP3 och LexP4 

• Innan en fastbränslepanna stängs av kan den drivas vidare för att ladda upp 

ackumulatortanken, förutsatt att den inte är full redan 

Något som inte anses vara en direkt driftstrategi men som bör nämnas är maximala 

effektuttag ur pannorna. Det är ytterst få gånger fastbränslepannorna drivs nära 

maximal effekt. Detta kan vara ett underlag för vidare undersökning för att fastställa 

faktiska maximala effekter. Detta kan öka möjligheterna till att minska användandet 

av bioolja. 

 

3.7.1 Predikteringsverktyg 

Resultatet kan ses som ett förslag till en hjälp till produktionsplanering för framtida 

effektbehov. Figur 33 visar en figur tagen ur predikteringsverktyget vars syfte är att 

åskådliggöra inom vilka pannor som kan täcka upp driften inom prognosens 

tidsspann. Den visar om fastbränslepannor förväntas kunna täcka upp allt behov eller 

om ackumulatortank samt ytterligare OP kan komma att behövas. 

Temperaturprognosen är indata för en tidsperiod på tio dagar. 
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Figur 33. Belastningsprognos från predikteringsverktyget (svart kurva) samt den verkliga 

produktionen (vit kurva) under tidsperioden 28/3–7/4 2018. 

Kurvorna följer varandras periodicitet. Det går att urskilja dygnsvariationerna i båda 

kurvorna, där dalar i effekten är kvällar eller nätter och toppar är tidiga morgnar. 

 

3.8 Potentiella ekonomiska besparingar 

Då modellen inte tog hänsyn till de oplanerade driftstoppen minskade incitamenten 

till att göra en helårsbedömning. Istället lades fokus på de tidsperioder som 

identifierades, även om det inte berättar hela sanningen då både beräkningar och drift 

är beroende av det som har gjorts över en viss tid, både före och efter tidsperioderna. 
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Tabell 16 redovisar den levererade energimängden för respektive år under de 

identifierade tidsperioderna. Anledningen till att totalen skiljer sig mellan modellen 

och mätdata är på grund av skillnader i mätpunkterna. Indata till modellen är mätdata 

för total levererad energi, exkl. ackumulatortankens energiinnehåll i slutet av 

respektive tidsperiod. Skillnaden har antagits vara ej signifikant. Det gäller också 

tabell 17. 

Tabell 16. Levererad energimängd i MWh för tidsperioderna under respektive år från 

mätdata och modell. 

 2015 2016 2017 

Panna Mätdata Modellen Mätdata Modellen Mätdata Modellen 

LexP4 1 185 1 210 4 894 5 216 2 191 2 310 

LexOP 0 0 0 0 175 0 

KronoP3 330 506 132 864 396 844 

KronoOP 0 0 0 0 399 0 

StbP3 709 816 1 993 2 249 5 400 5 517 

StbP4 510 870 138 1 632 789 2 369 

StbOP 799 13 2 987 131 2 030 260 

StbAck 71 161 287 94 559 262 

Total 3 603 3 575 10 391 10 186 11 939 11 564 

2015 omfattade nästan en tredjedel av den producerade energimängden de andra två 

åren. Ackumulatortanken levererade mer energi i modellen jämfört med mätdata 

under de observerade tidsperioderna under samma år. 

Tabell 17 redovisar den levererade energimängden för respektive kategori under de 

identifierade tidsperioderna. 

Tabell 17. Levererad energimängd i MWh för tidsperioderna under respektive kategori från 

mätdata och modell. 

 Kortare spetslaster Längre spetslaster Övriga 

Panna Mätdata Modellen Mätdata Modellen Mätdata Modellen 

LexP4 1 191 1 324 2 508 2 686 4 305 4 412 

LexOP 0 0 175 0 0 0 

KronoP3 240 450 575 822 43 824 

KronoOP 8 0 215 0 176 0 

StbP3 1 851 1 863 2 323 2 894 3 492 3 314 

StbP4 392 845 740 1 871 135 1 981 

StbOP 878 74 2 276 199 2 418 131 

StbAck 223 198 264 109 408 135 

Total 4 784 4 754 9 075 8 581 10 977 10 797 
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Tidsperioderna som var 24 timmar eller längre var minst till antalet men omfattade 

mest producerad mängd energi. Användandet av bioolja (StbOP) minskade under 

alla år och kategorier. 

De uppskattade kostnaderna i tusentals kronor för den producerade fjärrvärmen, både 

från mätdata och modell [2], för respektive år samt respektive kategori, redovisas i 

tabell 18. Siffrorna är avrundade till närmsta tusental.  

Tabell 18. Driftskostnader [kkr] för producerad fjärrvärme under undersökta tidsperioder per 

år och kategori samt skillnader mellan modell och mätdata. 

År Mätdata Modellen Skillnad 

2015 957 739 218 

2016 2482 1953 530 

2017 3724 2503 1220 

Kategori    

1 1201 974 227 

2 3067 1973 1094 

3 2896 2248 647 

Den totala potentiella besparingen över de tre åren hade kunnat uppgått till cirka 2 

Mkr med likadan drift som modellen föreslår. 

Som underlag för vidare diskussion sammanställdes även mängden energi som 

levererats från ackumulatortanken totalt under de tre åren samt vad modellen 

beräknat att ackumulatortanken skulle kunnat leverera under respektive helår, se 

tabell 19. 

Tabell 19. Levererad energimängd från ackumulatortanken [MWh]. 

År Mätdata Modell Skillnad [%] 

2015 8 818 3 306 37,5 

2016 12 139 4 514 37,2 

2017 18 425 5 485 29,8 

Under alla tre åren beräknades ackumulatortanken leverera runt en tredjedel mindre 

energi i modellens beräkningar. 
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3.9 Potentiella miljöbesparingar 

Tabell 20 redovisar potentiella utsläpp och utsläppsskillnader av CO2-eq i ton mellan 

mätdata och modellen, både för respektive år och respektive kategori. Siffrorna är 

avrundade till närmsta heltal.  

Tabell 20. Utsläpp av CO2-eq [ton] från mätdata och potentiella utsläpp enligt modellen. 

År Mätdata Modellen Skillnad 

2015 90 91 1 

2016 255 268 14 

2017 290 300 10 

Kategori    

1 117 121 4 

2 248 255 6 

3 270 284 14 

Hade driften skett enligt de lösningar modellen visar för de observerade 

tidsperioderna hade utsläppen av CO2-eq ökat med cirka 25 ton.  

Tabell 21 redovisar potentiella utsläpp och utsläppsskillnader av NOx i kg mellan 

mätdata och modellen, både för respektive år och respektive kategori. Siffrorna är 

avrundade till närmsta heltal.  

Tabell 21. Utsläpp av NOx [kg] från mätdata och potentiella utsläpp enligt modellen. 

År Mätdata Modellen Skillnad 

2015 668 714 46 

2016 1 804 1 842 38 

2017 2 505 2 708 202 

Kategori    

1 986 1063 78 

2 1 885 2 175 290 

3 2 106 2 025 -81 

Hade driften skett enligt modellens lösningar för de observerade tidsperioderna hade 

utsläppen av NOx ökat med cirka 286 kg. Noterbart är att modellen redovisade en 

minskning av NOx-utsläpp för de tidsperioder som var 24 timmar eller längre. 
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Tabell 22 redovisar potentiella utsläpp och utsläppsskillnader av CO i kg mellan 

mätdata och modellen, både för respektive år och respektive kategori. Siffrorna är 

avrundade till närmsta heltal. 

Tabell 22. Utsläpp av CO [kg] från mätdata och potentiella utsläpp enligt modellen 

År Mätdata Modellen Skillnad 

2015 743 547 -197 

2016 1 411 1 727 316 

2017 1 979 2 241 261 

Kategori    

1 985 868 -117 

2 1 626 1 767 140 

3 1 522 1 880 358 

Hade driften skett enligt modellens lösningar för de observerade tidsperioderna hade 

utsläppen av CO ökat med cirka 380 kg. Noterbart är att modellen redovisar en 

minskning av CO-utsläpp under år 2015 och kategori 1. 

  



 50 

4 Diskussion 

Ett sätt att öka anläggningsförståelsen är genom att studera hur driften har sett ut 

bakåt i tiden. TEAB har en bra plattform för det med all tillgängliga mätdata samt 

rapporteringsverktyget. Detta är en god bas för att börja titta framåt med målet att 

göra produktionsplaneringen mer effektiv och billigare. 

Denna studie har tittat bakåt i tiden för att visa möjligheterna med att titta framåt i 

tiden. Med tydliga driftstrategier (nya som gamla) kan en billigare drift uppnås, samt 

en högre medvetenhet om konsekvenserna av de olika beslut som driftpersonal tar i 

samband med produktionsplaneringen.  

Diskussionen för ett resonemang kring verifieringen av modellen samt de resultat 

som har visualiserats. Det följs upp av en diskussion kring resultat för ekonomi och 

miljö samt resonemang kring de driftstrategier som har observerats. Sedan kommer 

utläggningar om för- och nackdelar med den valda metodiken för studiens 

frågeställning. Avslutningsvis redogörs förslag till framtida arbeten. 

 

4.1 Verifieringen 

Korrelationskoefficienterna från jämförelserna mellan mätdata och modell tolkas 

som bra. Tabell 12 visar att alla koefficienter är positiva vilket var det som 

eftersträvades i studien. Att LexP4 och StbP3 har värden nära ett är det viktigaste. 

De är billigast i drift, högt prioriterade och ligger oftast som baslast. Det är något 

analysen med korrelationskoefficienter antyder också. Det som hade kunnat påverka 

resultatet negativt är att pannornas upp- och nertider (tabell 5) samt att StbP4 var 

billigare att driva än StbP3 två av tre år (tabell 7). Det betyder dock inte att med 

insamling av mer data för upp- och nertider uppnås en mer korrekt modell. Det går 

att föra ett resonemang om att djupare analys av detta kan ge motsatt effekt, för 

modellen är tillräckligt bra.  

De resterande pannorna visar inte lika höga koefficienter som LexP4 och StbP3. 

Största skillnaderna som går att observera jämfört med mätdata är framför allt mellan 

StbP4 och KronoP3. I modellen räknas det mer frekvent med StbP4 och KronoP3 än 

vad mätdata visar (tabeller 16–17). Det överensstämmer med målet, som har varit att 

ta fram nya driftstrategier vilket innebär förändringar. Det medför att samverkan 

mellan några av pannorna minskar och en förändring jämfört med mätdata uppnås.  

Eftersom StbOP1 och StbOP2 oftast ligger som spetslast vid de observerade 

tidsperioderna är det inte önskvärt att få en hög korrelationskoefficient. I denna 

studie kan korrelationskoefficienten för StbOP1 och StbOP2 anses vara ganska hög, 

om den jämförs med till exempel de andra oljepannorna. Detta kan bero på att 

koefficienten är framtagen med mätdata för hela åren och inte bara för de 

observerade tidsperioderna. Därför hade ett helårsresultat varit en intressant 

förlängning av studien. Som exempel visar tidsperiod 32 (figurerna 17–18) att 
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modellen beräknade en lång driftperiod med hjälp av bioolja jämfört med mätdata 

innan tidsperioden. Om studien hade förlängts vore det av intresse att inkludera 

analyser av hela år för att visa fler möjligheter med modellen. 

Den generella slutsatsen kring korrelationskoefficienterna är att de fungerar bra i en 

förstudie vid utvecklandet av modeller. Det viktigaste när modellen ska användas för 

framtida bruk är inte längre att dessa koefficienter ger bra siffror, utan att modellen 

levererar lösningar som utifrån erfarenhet bedöms som uppnåeliga. Koefficienter är 

ett bra verktyg för att bedöma om modellen i grunden beräknar rimliga resultat. När 

det är uppnått kan fantasin flöda för att hitta de nya lösningarna, där mindre hänsyn 

till koefficienterna tas. 

 

4.2 Tidsperioderna 

Figur 3 visar att en stor andel av tidsperioderna (tabell 13–15) inträffar under april, 

maj, augusti och september (21 av 38 tidsperioder). Det är under dessa månader 

nätterna kan vara kalla i jämförelse med dagarna, vilket leder till effekttoppar (oftast 

under tidiga morgnar) som ger större svängningar i värmelasten. Modellen tog fram 

lösningar som visade ekonomiskt besparingspotential under de tidsperioderna. Det 

visar att modellen funkar bra under den tredjedelen av året. De två tidsperioder som 

redovisar sämre ekonomiskt resultat infaller i februari och november. Det indikerar 

att modellen inte nödvändigtvis är lämplig för alla månader under driftåret. 

Tabell 16 visar att antalet drifttimmar för de undersökta tidsperioderna har ökat under 

åren. Under 2015 levererades minst energi som kan kategoriseras in i den valda typen 

av tidsperiod. Under 2016 ökade det och 2017 visar liknande utfall som 2016. Det 

motiverar vikten av att studier som denna genomförs. Det är inte en stor andel av 

tiden de identifierade tidsperioderna infinner sig (cirka 2,6 % av tiden under de tre 

åren) men jämfört med 2015 har den producerade mängden energi under tids-

perioderna 2016 och 2017 nästan tredubblats. Om skillnaden kan vara den storleken 

från år till år anses det finnas incitament till att lägga mer resurser för att minimera 

inträffandet av denna typ av tidsperioder i framtiden. Speciellt om den producerade 

mängden fjärrvärme ökar i framtiden. 

De kortare spetslasterna motsvarar den minsta andelen energi som levererats under 

alla tidsperioder, trots att de är flest till antalet (16 st). Bland dessa finns minst 

potential till besparingar. Att matcha produktionen av fjärrvärme mot 

fjärrvärmelasten under korta spetslaster kan anses vara svårt. Dessutom kan det 

innebära eventuella risker, såsom överbelastat fjärrvärmenät. De längre spetslasterna 

(15 st) är drygt det dubbla till antalet jämfört med de övriga tidsperioderna (7 st). Det 

är svårt att bestämma vilken av dessa kategorier som i sin tur bör få mest 

uppmärksamhet utan att kolla på ekonomi och miljö. Det går dock att observera att 

dessa kategorier var för sig gör upp en stor andel av den energi som har levererats 

under de observerade tidsperioderna jämfört med de kortare spetslasterna. Därför 
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kan det vara värt att beakta prognoser i framtiden som visar att denna typ av 

tidsperioder kommer infalla, hellre än de kortare spetslasterna. 

 

4.3 Ekonomi 

Om det går att anamma de föreslagna driftstrategierna under de observerade 

tidsperioderna kan besparingar i storleksordning miljoner kronor göras (tabell l8). 

Beroende vad den summan sätts i relation till upplevs den potentiella besparingen 

olika. Det är cirka 0,75% av de totala kostnaderna för de tre anläggningarna under 

åren 2015–2017 (tabell 8). Samtidigt är det besparingar som kan göras utan krav på 

investeringar. Ur ett resultatperspektiv är studiens upptäckt möjligen inte signifikant 

men den visar att det finns ekonomisk besparingspotential under de tidsperioder där 

bioolja har använts istället för skogsflis. För att uppnå den drift som föreslås med 

modellen är det framför allt beteendeförändringar i produktionsplaneringen som är 

central. 

Vad det är för överskottsenergi som laddar upp ackumulatortanken spelar roll. Som 

det går att utläsa i tabell 7, är skillnaden mellan eldning av bioolja och fastbränsle 

relativt stort. Minsta skillnaden i kr/MWh är det mellan KronoP3 och bioolja år 2016, 

där skillnaden är ca 39%. Flyttas fokuset från de faktiska besparingarna i kr till 

genomsnittlig besparing i kr/MWh för bränslena kan skillnaden upplevas mer 

signifikant. För studien betyder det framför allt att det är viktigt att uppnå en 

uppladdning av ackumulatortanken med de billigare bränslen om målet är att spara 

pengar och hålla ner priset för kunderna. 

Som det nämns i det ekonomiska resultatet avslöjar tyvärr inte studien hela 

sanningen när det gäller det skillnaderna i pengar (och även miljö). När valet faller 

på att starta en fastbränslepanna får det konsekvenser oftast flera dagar framöver. På 

samma sätt innebär en avstängning av en fastbränslepanna att systemet får en 

temporär begränsning. Det viktiga att förstå när resultaten utläses är att det är möjligt 

att uppnå de driftscenarion som modellen presenterar men att det förutsätter vissa 

saker. Det kan vara att fastbränslepannor ska vara igång eller startas upp tillräckligt 

nära en periods början. För att belysa denna komplexitet går det att referera till 

tidsperiod 32 (figurerna 17–18). Lösningen för den utpekade tidsperioden är bättre. 

Samtidigt väcker den intresset för att lyfta blicken ännu mer och vidga tidsperioderna 

utöver där driftfallen infaller, då tiden innan domineras av drift med bioolja i 

modellen. 

Den här studien landar inte i att investeringar behöver göras, vilket kan öka motiven 

till att börja arbeta mot att uppnå fler av de lösningar som modellen presenterar. 

Istället kan underlag (mätdata) tas fram med studien som stöd, för att eventuellt 

motivera framtida investeringar. Investeringar som kan möjliggöra en drift med 

mindre bioolja (samt Eo1). 
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4.4 Miljö 

Tidsperioderna är intressanta för de ställer två klimatvänliga bränslen emot varandra 

som har helt olika förutsättningar i de pannor där de förbränns. Ur ett perspektiv har 

studien tagit ett kliv närmare en lösning för att komma kring den bekväma uppstarten 

utav biooljepannorna för att ge plats åt de mer trögstartade fastbränslepannorna. Ur 

ett annat perspektiv kan en avrådan växa fram, på grund av biooljans bättre 

egenskaper när det gäller utsläpp av CO2-eq, CO och NOx. 

Bioolja har en lägre emissionsfaktor än skogsflis (tabell 11) och resultaten för 

potentiella miljöbesparingar (tabellerna 20–22) visar att alla utsläpp skulle ha varit 

större utom i två fall om driften hade skett enligt de lösningar modellen räknade fram. 

CO-alstringen hade varit mindre under 2015 alternativt för periodkategori 1 med de 

antagna driftstrategierna i modellen. Detta antyder att det inte är helt problemfritt 

med att köra StbOP kortare tidsperioder (<10 timmar). Korta körningar verkar 

generera högre utsläpp av CO vilket betyder ofullständig förbränning, vilket frigör 

andra oönskade utsläpp. De längre tidsperioderna (>24 timmar) visar att utsläppen 

av NOx hade minskats med modellens lösningar. Om kortare tidsperioder ger höga 

CO-utsläpp för StbOP, kan längre tidsperioder innebära acceptabla nivåer på CO-

utsläppen. Dock kan detta vara anledningen till det positiva resultatet för modellen 

under de längre tidsperioderna (kategori 3). Om StbOP uppnår bra CO-värden kan 

det vara på bekostnad av bra NOx-värden. Körs StbOP inte lika länge resulterar det 

i en minskning av NOx-utsläpp. 

Den här analysen är inte fullständig, då mätdata för de olika utsläppen för LexOP 

(under drift med Eo1), KronoOP1 och KronoOP2 inte har erhållits. Bedömningen är 

dock sådan att det hade minskat skillnaderna på utsläppen med tanke på att det är ett 

fossilt bränsle som har nyttjats. Precis som ekonomin, visar resultaten åtminstone om 

utsläppen eventuellt skulle ha ökat eller minskat under tidsperioderna. En djupare 

miljöanalys där livscykelperspektiv inkluderats hade kunnat kastat om slutsatserna, 

beroende på var skogsflisen och biooljan kommer ifrån. 

 

4.5 Driftstrategier 

De mindre pannorna, StbP4 och KronoP3, samverkar bra med de två större pannorna, 

LexP4 och StbP3. Det kan ses i figurerna 5–6, 19–20 och 27–28 där samkörningen 

är det centrala i en mer ekonomiskt fördelaktig lösning på driften jämfört med 

mätdata. En driftkombination av fastbränslepannorna, t.ex. LexP4 och StbP4 eller 

StbP3 och KronoP3, anses vara en bra strategi för att minska användandet av bioolja. 

Studiens resultat visar att bara två fastbränslepannor upplevs vara tillräckligt 

reglerbara för att täcka spetslaster i fjärrvärmelasten (med ackumulatortanken som 

stöd då den oftast är fulladdad). 
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En av observationerna är att pannornas maximala effekt är gynnsam att uppnå vid 

höga belastningar. Är det inte möjligt att leverera maximal effekt från en 

fastbränslepanna, som flera observerade tidsperioder visar, bland annat tidsperiod 6 

(figurerna 25–26), tidsperiod 27 (figurerna 11–12) samt tidsperiod 7 (figurerna 13–

14), finns det ändå marginal i modellens lösning. Oftast är ackumulatortanken 

fulladdad inför eller under dessa tidsperioder vilket möjliggör driftstöd från 

ackumulatortanken. Nackdelen med att prioritera snabb uppladdning av 

ackumulatortanken är att när den är fulladdad ökar risken för överproduktion. Vidare 

uppmuntras en kartläggning av pannornas maximala kapacitet då detta kan minska 

andelen bioolja i driften och bidra till snabbare uppladdning av ackumulatortanken. 

Liknande uppfattningen om pannornas maximala effekt kan ackumulatortankens 

potentiellt lägsta energiinnehåll behöva klargöras. Efter samtal med driftpersonal och 

intressent är uppfattningen att den lägsta nivån ligger runt 40 MWh. Det går dock att 

observera att energiinnehållet inte sjunker ner till den nivån under flera av de 

observerade tidsperioderna. Tidsperiod 8 (figurerna 7–8) och tidsperiod 30 

(figurerna 9–10) visar att ackumulatortanken utnyttjades sparsamt. Det studien visar 

är att det finns ekonomisk besparingspotential i att inte undvika lägsta nivån på 

ackumulatortanken. Kan ackumulatortanken tömmas maximalt minskas behovet av 

bioolja. 

Det predikteringsverktyget (belastningsprognosen) visar (figur 33) har potential för 

att vara det predikteringsverktyg TEAB behöver för att förutse tidsperioderna som 

redovisades i denna studie. Det krävs mer tester, utveckling och utökad förståelse för 

metoden. Samtidigt behövs en tilltro för metoden etableras bland driftpersonal. I 

studien fick arbetet med verktyget lite utrymme men belastningsprognosen visar god 

potential. Med mer resurser är förhoppningarna att bra predikteringar kan göras för 

att öka möjligheterna till en mer kostnadsoptimerad verksamhet för TEAB. 

Den sista nämnvärda observationen är bristande rapportering. Rapporterings-

verktyget hjälpte till att gallra bort många tidsperioder (284 st) som tydligt indikerade 

att en driftstörning hade skett. Därför är det intressant varför det i flera fall inte har 

rapporterats varför till exempel StbP4 har stängts av (tidsperiod 27 och 14, figurerna 

11–12 och figurerna 21–22). Ett annat exempel är tidsperiod 31 (figurerna 31–32). 

Det är en lång tidsperiod på strax över två dygn som inkluderade drift med Eo1. 

Dessa tidsperioder väcker snarare frågan varför de inte rapporterades. Den viktiga 

slutsatsen är dock att belysa fördelarna med rapporteringen när återblickar på driften 

ska genomföras, som det har gjorts i denna studie. 
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4.6 Metodkritik 

En slutsats från studien är att det går belysa potentiella ekonomiska besparingar och 

konsekvenser för miljön med den utvecklade typen av modell. Bergström (2013), 

Vennström (2014), Razavi m.fl. (2014) och Vesterlund m.fl. (2017) redovisar olika 

nivåer av modellarbete men också hur olika frågeställningar som kan besvaras. 

Litteraturen har inspirerat utvecklandet av modellen i denna studie. Litteraturen har 

dock inte givit en färdig basmodell, då utvecklingen av modellen i studien har gått 

från ett tomt MATLAB-script till en färdig modell. För studien har det betytt att 

utvecklingen av modellen har varit en pågående process i samband med 

framtagandet av nya driftstrategier. Först utvecklades en basmodell. Till bas-

modellen kunde sedan mer villkor, som till exempel nyckelvillkoren, läggas till 

under den fortsatta utvecklingen. För studiens syfte har det gett möjlighet till 

kreativitet samt möjligheten till att skräddarsy modellen efter TEAB:s anläggningar 

och insikter efter samtal med driftpersonal och intressent.  

Det villkor som har störst möjlighet att vidareutvecklas är hur energiinnehållet i 

ackumulatortanken omsätts i modellen (tabell 19). Det TEAB gör bra idag är att 

använda energilagringen frekvent, relativt den lösning som modellen visar. 

Fördelarna syns tydligt i tidsperiod 26 (figurerna 29–30) där det växlas mellan i- och 

urladdning. Modellen begränsar nyttjandet i just det fallet. En bättre lösning för 

modellen hade varit att den imaginära kostnaden som styr när ackumulatortanken 

används i beräkningarna varieras. Prisvariationen skulle då kunna styras av 

lastbehovet på nätet. Då skulle ackumulatortanken kunna skifta mot att drivas som 

det billigaste alternativet efter den panna som är aktiv. Det antas hade kunnat ökat 

ackumulatortankens energiinnehåll i modellen. 

Något som är intressant är att modellen inte redovisade förbättringar i alla 

observerade tidsperioder. Tidsperiod 29 (figurerna 15–16) visar sämre ekonomiskt 

resultat till följd av ackumulatortanken i modellens beräkningar var på lägsta tillåtna 

nivå. Buntades flera tidsperioder ihop i en sammanhängande tidsperiod (tidsperiod 

26, figurerna 29–30) redovisades ett sämre ekonomiskt resultat. Observerades var 

tidsperiod för sig var resultatet positivt för modellen. Det går att förklara varför 

modellen räknar som den gör och är en punkt som kan förbättras (hur 

ackumulatortanken drivs). Det de här resultaten berättar är att beräkningsarbetet inte 

är svart eller vitt. På samma sätt som fjärrvärmelasten varierar med de olika 

årstiderna, funkar olika driftstrategier olika bra beroende på fjärrvärmelasten. Hade 

tidsperspektivet vidgats för till exempel tidsperiod 32 (figurerna 17–18) hade 

slutsatsen sett annorlunda ut då bioolja kördes innan tidsperiodens början. 

Anledningen till detta var nertiderna som begränsade flera fastbränslepannor som 

tidigare precis stängts av på grund av låga laster. 

Genom att studera den mätdata som finns tillgänglig kan potentiella förbättrings-

områden belysas. Det gick genom observation av mätdata att se när revisionsstoppen 

inträffade för de tre olika åren (tabell 3). Dock har mängden mätdata gett skäl till 
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reflektion för att försöka förstå fjärrvärmesystemet. I den här studien fanns det tre 

exempel som gett upphov till reflektioner: 

• Maximal effekt från pannorna (tabell 2) 

• Upp- och nertider (tabell 5) 

• Rampvillkoren (tabell 4) 

Dessa har inga absoluta värden att anta. Parametrarnas betydelse för studien var 

avgörande beroende på vilka värden som antogs. Om inte de antagna värdena var 

tillräckligt höga eller låga kunde inte modellen hitta lösningar för hela året som 

beräknades.  

 

4.7 Framtida arbete 

Även om den här studien har ett tydligt resultat är den största förhoppningen att den 

ska vara inspirerande. Se studien som en inbjudan till att utforska möjligheterna till 

att göra produktionsplanering mer intressant med hjälp av till exempel predikterings-

verktyg och modellering. Vidgas tidsperspektivet kan fler drifttimmar observeras där 

olika besparingar potentiellt kan göras. 

Studiens resultat påverkas i största grad av den nya fjärrvärmeledningen mellan 

Trollhättan och Vänersborg. Därför uppmuntras utveckling av nya modeller eller 

vidareutveckling av befintliga modeller för att göra nya systemstudier av 

kommunernas gemensamma energisystem i framtiden. 

Mätdatan innehåller information som kan ge intressanta slutsatser. I framtiden kan 

det vara intressant att undersöka: 

• högst uppnådda effekter för att motivera stresstester på pannorna  

• uppstarts- och avstängningstider 

• hur stora ökningar eller minskningar av effekten på pannorna som ger bäst 

utsläppsvärden (rampvillkor) 

• startkostnader på pannorna 

Dessa parametrar kan göra framtida modeller mer noggranna och kan 

förhoppningsvis inspirera till nya driftstrategier, som modellen i denna studie har 

gjort. 

Vilken riktning utvecklingen av driften och produktionsplaneringen får beror på var 

intresset ligger. Intrycket av TEAB är att de jobbar väl för att uppnå sin vision om 

att bidra till ett enkelt och hållbart vardagsliv genom att bland annat leverera 

driftsäker fjärrvärme. Det sker utvecklingsarbete kontinuerligt och den nya 

fjärrvärmeledningen antyder att företaget omfamnar möjligheterna till större 

förändringar.  
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5 Slutsats 

Om pannorna kan leverera maximal effekt kan en del ekonomisk vinning uppnås. 

Detta på grund av att driften med biooljepannorna minskas samt att ackumulator-

tanken kan laddas upp mer frekvent med hjälp av fastbränslepannorna. Detta 

förutsätter att TEAB börjar samköra fler fastbränslepannor för att kunna parera 

spetslaster i fjärrvärmenätets behov. 

Den ekonomiska besparingen kan uppgå till miljontalskronor över en tid på tre år. 

Detta på mindre än 3 % av alla drifttimmar. Vidgas tidsperspektivet kan större 

besparingspotential finnas. Besparingarna kräver i första hand inga investeringar, 

vilket kan motivera införandet av de framtagna driftstrategierna. 

Utsläppen av CO2-eq, CO och NOx ökar om de angivna driftstrategierna införs. För 

att motivera en omläggning av driften behövs en djupare analys av de ökade 

utsläppen, främst CO och NOx, för att undvika utsläppsnivåer som kan medföra 

ytterligare kostnader för TEAB. 

Ett predikteringsverktyg samt en gemensam syn på driften kan öka chanserna att 

uppnå en mer optimal drift. Om beslut tas i tidigare skeden ökar möjligheterna att ha 

igång rätt antal fastbränslepannor när toppar och dalar i fjärrvärmebehovet inträffar. 

Samtidigt kan planering göra att ackumulatortanken är fulladdad inför observerad 

typ av tidsperiod.   
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