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Sammanfattning

Produktionen och distributionen av fjärrvärme i Luleå kommun sköts av
två företag, LuleKraft AB och Luleå Energi AB. Under 2011 utökades
samarbetet företagen emellan, med bland annat gemensam driftspersonal.
Detta ger förutsättning för ett mer anpassat och optimerat
produktionssätt. Med detta som bakgrund skapades en modell över
fjärrvärmenätet och tillhörande anläggningar, för att kunna skapa
riktilinjer för effektiv produktion vid olika driftförhållanden. Viktiga
komponenter för systemet är

• Lulekraft - ett kraftvärmeverk vilket eldar processgaser från SSAB
och olja för att producera fjärrvärme och el

• Fjärrvärmenätet - 42 mil långa ledningar förser i princip hela Luleå
kommun med fjärrvärme

• Hetvattencentraler - när LuleKraft inte räcker till för att täcka
fjärrvärmebehovet finns möjligheten att använda dessa där bränslet
är processgaser, olja, pellets eller el

Fjärrvärmenätet och hetvattencentralerna ägs av Luleå Energi AB, men
hela systemets drift sköts av personal på LuleKraft.

Modellen skapades i två olika modelleringsmiljöer; GAMS och reMIND.
GAMS baseras på optimeringsmetoden Mixed Integer Non Linear
Programming (MINLP) och reMIND baseras på Mixed Integer Linear
Programming (MILP).

Resultatet från modellen visar att systemet kunnat spara in cirka 1 MSEK
under 1 februari 2012 genom att göra förändringar i driften. En sådan
förändring är att elda mer processgas i HVC 2 och istället elda oljan i
LuleKraft.

Vid utomhustemperatur -20 ◦C och elspotpris 500 SEK/MWh är
fjärrvärmesystemets CO2-påverkan vid optimering av förtjänst 20 ton/h
och vid optimering av CO2-utsläpp 1 ton/h. Systemets förtjänst försämras
med cirka 7000 SEK/h vid optimering av CO2-utsläpp. En jämförelse
mellan modell och mätdata under samma förutsättningar,
utomhustemperatur -20 ◦C och elspotpris 500 SEK/MWh, visar att det är
möjligt att öka systemets totala förtjänst med cirka 45000 SEK/h och
samtidigt behålla samma nivå på CO2-utsläppet.
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Abstract

The supply and distribution of district heat in the city of Luleå is provided
by two companies, LuleKraft AB and Luleå Energi AB. In 2011 their
cooperation was expanded with joint operation staff. This provides new
opportunities for a more adaptive and optimised way of production in the
system. With this as background, a model over the district heating network
and the facilities which produce the district heat was created. The model
was created to provide guidelines for effective ways of production during
different operating conditions. Important components to the system are

• LuleKraft - a combined heat and power plant which fires process gas
and oil to produce district heat and electricity

• The district heating network - 420 km of pipes supplying almost the
entire municipality of Luleå with district heat

• Hot water centrals - when LuleKraft is not sufficient to cover the
demand of district heat it is possible to use these where the fuel is
process gas, oil, pellets or electricity

The district heating system and the hot water centrals belongs to
Luleå Energi, but the system is operated by staff from LuleKraft.

Two different modelling environments and methods were used to create the
model; GAMS and reMIND. GAMS is based on the optimisation method
Mixed Integer Non Linear Programming (MINLP) while reMIND is based
on Mixed Integer Linear Programming (MILP).

The result from the model indicates that the system had the possibility to
save around 1 MSEK during 1 februari 2012 by making a few changes in
the operation. One of these changes is to fire more process gas at HVC 2
and fire the oil at LuleKraft instead.

At -20 ◦C outdoor temperature and an electricity spot price at
500 SEK/MWh the CO2 impact at the district heating system by
optimising the profit is 20 ton/h and by optimising the CO2 emission
1 ton/h. The system’s profit declines by about 7000 SEK/h in the CO2
emission optimisation. A comparision between model and process data
under same conditions, outdoor temperature -20 ◦C and electricity price
500 SEK/MWh, indicates that it is possible to increase the total profit of
the system by 45000 SEK/h and maintain the CO2 emission at the same
level.
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Nomenklatur

E Energi MWh

P Effekt MW

Q̇ Värmeflöde MW

t Temperatur ◦C

ṁ Massflöde kg/s

p Tryck bar

cp Specifik värmekapacitet kJ/kg·K

i Entalpi kJ/kg

is Isentropisk entalpi kJ/kg

η Verkningsgrad -

LK LuleKraft

LEAB Luleå Energi AB

Dir.red. Direktreducering

V K1 Varmkondensor 1

V K2 Varmkondensor 2

KK Kallkondensor

FJV Fjärrvärme

HV C Hetvattencentral

BLG Blandgas

COG Koksgas

TMI Turbinens högtrycksdel

TME Turbinens mellantrycksdel

TML Turbinens lågtrycksdel

LT1 Ångledning från TME till TML

LT2 Ångledning från TME till TML

MAV A Matarvattentank

DAE Del av Abonnerad Effekt
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1 Introduktion

1.1 Bakgrund

I Sverige är fjärrvärme den vanligaste formen av uppvärmning; ungefär
hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige använder sig av fjärrvärme
som uppvärmning. Arbetet med fjärrvärme som ett uppvärmningsalternativ
startade under slutet av 1940-talet och fungerar genom att en central
värmeanläggning producerar hetvatten som sedan distribueras till
kunderna för uppvärmning av bostäder. Bränslet i värmeanläggningarna
kan variera från sopor till fossila bränslen som till exempel olja [1].

Fjärrvärmeproduktionen i Luleå kommun sköts av två företag; det
kommunala bolaget Luleå Energi AB (LEAB) och LuleKraft AB. Luleå
kommun äger LuleKraft tillsammans med SSAB, där ägarandelen för de
båda är 50 % vardera.

LEAB äger fyra stycken så kallade hetvattencentraler, som endast
producerar fjärrvärme, samt själva fjärrvärmenätet och sköter samtidigt
försäljningen av fjärrvärmen. LuleKraft är ett kraftvärmeverk som
producerar bland annat el och fjärrvärme. Verksamheten mellan de två
företagen fungerar genom att LuleKraft säljer sin producerade fjärrvärme
till LEAB, som i sin tur distribuerar den till kunderna.

LuleKraft har en skyldighet att vid behov leverera upp till 185 MW
fjärrvärme till LEAB. Överstiger fjärrvärmebehovet denna gräns kan den
extra produktionen av fjärrvärme ske på någon av LEAB:s
hetvattencentraler eller genom utökad produktion hos LuleKraft.

Oktober 2011 genomfördes en förändring i samarbetet mellan de två
företagen vilket innebar gemensam driftpersonal och styrning av
hetvattencentralerna [2]. Innan detta agerade LEAB och LuleKraft som
två skilda företag, med sin egen personal som tog hand om och övervakade
produktion i respektive företags anläggningar. Det nya samarbetet ger
större möjligheter till variation i sättet att möta fjärrvärmebehovet i Luleå;
produktionssättet kan ändras beroende på till exempel el- och oljepriser för
att kunna att maximera den gemensamma vinsten för de två företagen.

1.2 Processintegration

Arbeten med processintegration innebär att genom att se till helheten i ett
system, kunna effektivisera resursutnyttjandet. Systemet som behandlas
kan vara en mindre delprocess inom någon slags industri eller till större
övergripande system som till exempel ett stålverk, beroende på vilka
avgränsningar som görs. Resultaten från en processintegration kan ligga
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till grund för beslut om investeringar eller olika styrsätt inom
produktionen. Svenska energimyndigheten och International Energy
Agency, IEA, definierar processintegration som:

”Generella och systematiska metoder för utformning av
integrerade produktionssystem, innefattande hela skalan från en
delprocess till en hel anläggning, med inriktning på effektiv
energianvändning och minskning av miljöbelastningarna.” [3]

Vid Swerea MEFOS i Luleå etablerades 2006 ett Institute Excellence
Centre, PRISMA (Centre for Process Integration in Steelmaking), för att
utveckla förståelsen för olika typer av system inom främst
stålindustrin [4] [5].

1.3 Tidigare arbeten

Syftet för tidigare arbeten hos LuleKraft har varit att undersöka olika
möjligheter till en högre elproduktion, [6], [7], [8], och största fokuset har
därför legat specifikt på turbinsystemet hos LuleKraft. I [9] beskrivs
möjligheter till att utnyttja fjärrvärmenätet i Luleå till så kallad fjärrkyla.

1.4 Syfte

Syftet med arbetet är att skapa en modell över LuleKraft samt
fjärrvärmenätet med tillhörande hetvattencentraler. Modellen skapas i två
olika modelleringsmiljöer, GAMS [10] och reMIND [11], vilka är baserade
på optimeringsmetoderna Mixed Integer Non Linear Programming
respektive Mixed Integer Linear Programming. Detta ger möjlighet att
utverdera och jämföra de två modelleringsmiljöerna och metoderna.
Utifrån dessa modeller kommer sedan olika scenarion undersökas för att
öka förståelsen hur olika driftscenarion påverkar fjärrvärmesystemet.

Modellen skall ge bättre förståelse för hur kostnader och CO2- utsläpp
varierar under olika scenarion och driftförhållanden. Detta ger möjlighet
att välja driftsätt för bästa ekonomiska resultat hos LuleKraft och LEAB.

Arbetssätten i de båda modelleringsmiljöerna skall utvärderas och
jämföras under projektets gång.
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2 Processbeskrivning

2.1 Fjärrvärmenätet

Luleås fjärrvärmenät, se Figur 45 i Bilaga A, förser 31000 hushåll [12] och
flera stora industrier med fjärrvärme. Nätet är 42 mil långt och ägs av
LEAB. Följande fem anläggningar förser nätet med värme.

• LuleKraft, beläget på Uddebo

• Hetvattencentral 1 (HVC 1), beläget på Porsön/Ytterviken

• Hetvattencentral 2 (HVC 2), beläget på Uddebo

• Hetvattencentral 4 (HVC 4), beläget på Bergnäset

• Hetvattencentral 5 (HVC 5), beläget i Gammelstad

LEAB äger förutom fjärrvärmenätet även de fyra hetvattencentralerna1,
vilka idag tas i drift då kraftvärmeverket LuleKraft inte har möjlighet att
tillgodose värmebehovet. LuleKraft säljer fjärrvärme till LEAB som
distribuerar fjärrvärmen till kunderna och har, vid behov, en
leveransskyldighet av fjärrvärme upp till 185 MW gentemot LEAB.
LuleKraft kan välja att producera fjärrvärmen i någon av LEAB:s
anläggningar om detta är mer fördelaktigt. Är värmebehovet från kunderna
större än 185 MW bekostas LEAB för värmeproduktionen. En schematisk
illustration som visar samarbetet mellan LuleKraft och LEAB ses i Figur 1.

Figur 1: Schematiskt samarbete mellan LuleKraft AB och LEAB för att
tillgodose fjärrvärmebehovet i Luleå

1LEAB har även en hetvattencentral, HVC 3, i Råneå. Denna är inte ansluten till
Luleås fjärrvärmenät och behandlas inte i detta projekt.
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Bränslet och den möjliga produktionen av fjärrvärme varierar mellan de
olika anläggningarna. Tabell 1 visar anläggningarnas bränsletyper och
maximala fjärrvärmeproduktion.

Tabell 1: Anläggningsdata

Maximal fjärrvärmeproduktion
(MW)

LuleKraft 215
HVC 1
Oljepanna 10
Oljepanna 20
Oljepanna 30
Elpanna 40
Elpanna 40
HVC 2
Panna 1, olja 80
Panna 2, gas och olja 80
HVC 4
Träpulver 22
HVC 5
Oljepanna 20
Elpanna 8

Vilket alternativ som väljs för att täcka det ökade fjärrvärmebehovet
påverkas bland annat av tillgängligt bränsle, elpris och oljepris.
Alternativet som väljs får också konsekvenser; om LuleKraft ökar sin
fjärrvärmeproduktion kan detta göras på olika sätt i anläggningen, vilket
antingen kommer att öka bränslemängden in till pannan eller minska den
mängd el som produceras. Den ökade bränslekostnaden eller minskade
intäkten från elproduktion måste vägas mot kostnaden som kommer om
någon av hetvattencentralerna startas upp.

Nätets värmeförbrukning är starkt beroende av utomhustemperaturen. För
utomhustemperaturer över cirka 15 ◦C planar värmebehovet ut då
isolering, solljus och värme från elektriska apparater, till största del är
tillräckligt för att hålla temperaturen inomhus och fjärrvärmebehovet i
princip bara består av tappvarmvattenbehovet i hushållen [13]. Utöver
beroendet av utomhustemperatur uppvisar fjärrvärmebehovet även
dygnscykler av ökat fjärrvärmebehov under morgon och kväll. Dessa
uppstår då det sker en ändring av tappvarmvattenanvändningen när
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duschnyttjandet ökar hos kunderna.

Fjärrvärmenätets totala värmeförluster i ledningarna är cirka 10 % av den
producerade fjärrvärmen [14].

2.2 LuleKraft

LuleKraft är den största producenten av fjärrvärme till nätet i Luleå.
Förutom fjärrvärme producerar LuleKraft även el, processånga till SSAB
samt processånga och rökgaser till Bioenergi. SSAB använder ångan i olika
processer under stålproduktionen. Företaget Bioenergi ligger i anslutning
till LuleKraft och använder rökgaserna till sin produktion av pellets. I
LuleKraft:s panna eldas blandgas (BLG), koksgas (COG) eller olja.
Blandgasen innehåller tre olika gaser; masugnsgas, LD gas och koksgas.
Gaserna kommer från SSAB:s olika processer och därigenom är tillgången
av processgaser beroende av SSAB:s ståltillverkning. Mellan SSAB och
LuleKraft finns möjlighet att lagra en del av processgaserna i gasklockor.
Detta ger en viss bufferteffekt vid ändring av gastillgång från SSAB. Gas
som inte kan lagras i gasklockorna eller eldas i LuleKraft måste facklas.

I pannan produceras mättad ånga som sedan överhettas genom
värmeväxling med rökgaser. Den överhettade ångan leds därefter in i
turbinen vid ett tryck på 105 bar och en temperatur på 520 ◦C.
Ångturbinen består av tre delar; hög-, mellan-, och lågtrycksdel. Dessa
delar benämns som TMI, TME respektive TML. Processånga till SSAB,
Bioenergi och intern användning, samt ånga till uppvärmning av
matarvattentanken tas från två avtappningar i högtrycksdelen. Från
mellantrycksdelen tappas ånga till två värmeväxlare, varmkondensor 1 och
2 (VK 1 och VK 2). Det är genom denna värmeväxling som
fjärrvärmereturen värms upp. Den resterande ångan leds genom LT 1 samt
LT 2 till TML där den expanderas till ett mycket lågt tryck.
Tryckförhållandet mellan LT 1 och LT 2 regleras för att säkerställa att
ångan expanderas i rätt riktning i turbinens lågtrycksdel. Detta reglerar
ångans tryckförhållande mellan VK 1 och VK 2. Hur långt expansionen
kan gå i TML styrs av temperaturen på det tillgängliga kylvattnet till en
tredje värmeväxlare, kallkondensor (KK), vilket tas från närliggande
vattendrag och är därför årstidsberoende. All ånga som tappas ut från
turbinen till de tre kondensorerna samlas upp i matarvattentanken där det
trycksätts innan det leds tillbaka till pannan.

Alla tre turbindelar driver samma axel som är kopplad till en generator.
Detta medför att det alltid är nödvändigt med en viss mängd ånga som
passerar genom lågtrycksdelen för att kyla turbinbladen.

Innan ångan leds in i turbinen finns det möjlighet till direktreducering av
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ånga, detta innebär att ångan leds direkt till VK 2. Detta alternativ ger
högre värmeproduktion per kg ånga men leder samtidigt till minskad
elproduktion, och kan utnyttjas när värmebehovet är högt och
bränsletillgången är låg. Se Figur 46 i Bilaga B för en principskiss från
Siemens över kraft- och värmeanläggningens turbinsystem.

Innan VK 1 och VK 2 finns en kondensatkylare installerad, vilken värmer
upp en del av fjärrvärmereturen med kondensat och ånga från turbinen.
Detta ökar effektiviteten i kraftvärmeverket.

Framledningstemperaturen, temperaturen ut på nätet från den
värmeproducerande anläggningen, är beroende av utomhustemperaturen
och varierar mellan 75 ◦C och 120 ◦C. Efter LuleKraft finns möjlighet att
styra fjärrvärmen till HVC 2 innan den når ut på nätet. När HVC 2 körs
leds en del av fjärrvärmeflödet genom anläggningen för uppvärmning och
återansluter sedan till huvudledningen. Efter HVC 2 går en del av
fjärrvärmen till SSAB och leds sedan tillbaka till huvudledningen. Detta
betyder att fjärrvärmens temperatur och energiinnehåll sjunker innan den
distribueras ut på nätet. Figur 2 visar fjärrvärmens väg genom
anläggningarna.

Figur 2: Principskiss över fjärrvärmeledningarna mellan LuleKraft, HVC 2
och SSAB

2.3 Begränsningar i systemet

Yttertemperaturen har stor inverkan på fjärrvärmebehovet och därigenom
också framledningstemperaturen. Underdimensionerade växlingscentraler i
vissa fastigheter leder till att en hög framledningstemperatur är nödvändig
för att erhålla tillräcklig värmeöverföring. Dessa växlingscentraler leder till
att det är nödvändigt med en framledningstemperatur på upp till 120 ◦C
vid låga yttertemperaturer. En sänkt framledningstemperatur skulle leda
till ökad säkerhet i systemet och samtidigt ökad effektivitet till följd av
minskade värmeförluster.
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Fjärrvärmeledningen mot Bergnäset är fäst i Bergnäsbron vilket medför en
flödesbegränsning. Detta innebär att även om det totala fjärrvärmebehovet
täcks av LuleKraft kan det krävas en viss produktion av fjärrvärme i HVC
4 för att tillgodose värmebehovet på Bergnäset, då det inte är möjligt att
pumpa nödvändig flödesmängd över bron.

Hetvattencentralernas möjliga drifttider under året begränsar nyttjandet
av dessa och måste tas i beaktande. Den tillåtna drifttiden beror bland
annat på vilket bränsle som används och medföljande utsläpp. Tabell 2
visar driftbegränsningar och pannverkningsgrader för de olika
värmeproducenterna.

Tabell 2: Driftbegränsningar och pannverkningsgrader [15]

Driftbegränsning Pannverkningsgrad
(%)

LuleKraft Obegränsat -
Blandgas - 89
Koksgas - 92
Olja - 92
HVC 1 - -
Oljepannor < 1000 h 90
Elpannor Obegränsat 98
HVC 2 < 3500 h -
Panna 1 olja - 92
Panna 1 blandgas - 85
Panna 1 koksgas - 92
Panna 2 olja - 90
HVC 4 < 2500 h -
Träpulver - 91
HVC 5 < 50 GWh värme -
Oljepanna - 93
Elpanna - 98
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3 Metod

3.1 Arbetsgång modellering

Datainsamling och samtal med personal på berörda företag (Swerea
MEFOS, LuleKraft och LEAB) utfördes för att öka förståelsen för
problemet samt ge bättre insikt i fjärrvärmenätet och kringliggande
anläggningar. Insamling av data över LuleKraft erhölls på LuleKraft
genom Microsoft Excel 2007 och tilläggsprogrammet Aspen Tech. Genom
samtal med driftpersonal och övriga anställda samlades kunskap in
angående kraftvärmeverket. Data över fjärrvärmenätet och LEAB:s
anläggningar erhölls genom [14], [15] och [16]. En styrgrupp startades upp
med personer från de berörda parterna. Parallellt med detta inleddes
studier för att få kunskap om modellerings- och
optimeringsmiljöerna [17], [18] med dess funktioner och tillämpningar. I
början av projektet upprättades även en preliminär tidsplan. I Figur 3
visas en schematisk bild över modellens arbetsgång och utveckling.

Figur 3: Arbetsgång under modelluppbyggnaden

Informationen som användes i modellen bearbetades först i Microsoft Excel
2007 genom linjärisering av:

• samband mellan del av abonnerad effekt och utomhustemperatur, se
Figur 11 i Avsnitt 4.1, för att bestämma fjärrvärmenätets
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värmebehov.

• samband mellan fjärrvärmeledningens fram- och returtemperatur för
att approximera returtemperaturen till LuleKraft. Se (5) under
Avsnitt 4.1.

• samband för ångans entalpi innan VK 1 och VK 2, samt
kondensatets entalpi efter VK 1 och VK 2 och förklaras i Avsnitt 4.2
med (9a) respektive (9b). Detta kopplas ihop med fjärrvärmens
framledningstemperatur för att bestämma effektuttaget från vardera
varmkondensor. Alla samband mellan temperatur, tryck och entalpi
hämtas genom [19].

• samband för att bestämma fjärrvärmens framledningstemperatur
utifrån rådande utomhustemperatur, se Figur 13 i Avsnitt 4.2.

Linjärisering av dessa samband var nödvändig på grund av de
begränsningar som beskrivs i Avsnitt 3.2.2.

Modellen över fjärrvärmesystemet skapades i två olika modelleringsmiljöer;
GAMS och reMIND, se Avsnitt 3.2. Modellen i reMIND löstes med ILOG
CPLEX Optimizer 11.2.1 [20] och i GAMS med BONMIN 22.5 (Basic
Open-source Nonlinear Mixed INteger programming) [21].

För bearbetning och tolkning av resultatet från modellen användes
Microsoft Excel 2007. För att utveckla modellen diskuterades detaljnivån
och olika begränsningar som ansågs nödvändiga tillsammans med
styrgruppen. Resultaten ur de båda modelleringsmiljöerna jämfördes under
modellens uppbyggnad för att tolkningen av problemet skulle bli likvärdig.

Valideringen, se Avsnitt 5.1, utfördes för att säkerställa att modellens
resultat avspeglade det verkliga systemet på ett acceptabelt sätt och att
den skulle ge trovärdiga resultat under de kommande scenariona.
Scenariona diskuterades fram inom styrgruppen för att de inblandade
företagen skulle få ett användbart och intressant resultat, se Avsnitt 5.2.
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3.2 Modelleringsmiljöer

Detta avsnitt tar upp olika användningsområden för modelleringsmiljöerna
GAMS och reMIND, samt beskriver deras funktioner.

3.2.1 GAMS

GAMS (The General Algebraic Modeling System) är en modelleringsmiljö
som klarar av att hantera icke-linjära problem. Vid komplexa och
icke-linjära problem gör detta att modellen inte behöver rekonstrueras med
diskreta variabler för att skapa en linjär modell.

Figur 4: Modelleringsmiljön i GAMS, ”gamside"
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Användaren kan välja hur modellen ska formuleras och struktureras
utifrån GAMS fördefinierade uttryck. När problemet kompilerats visas
resultatet i en resultatfil med bland annat värden på de variabler
användaren definierat. Ett exempel för modelleringsmiljön ”gamside” ses i
Figur 4. Modellen skapades med vissa av GAMS fördefinierade uttryck (de
blå uttrycken med fet stil) för att optimera ett transport problem. Under
”SETS” anges modellens ram och vilka huvudkomponenter som skall ingå.
”PARAMETERS” och ”TABLE” tilldelar kapaciteter inom och mellan
dessa komponenter. ”VARIABLES” skapar variabler för att bestämma till
exempel kostnad och antal och ”EQUATIONS” anger sambanden mellan
variabler och huvudkomponenter, här skapas även modellens
objektfunktion (se Avsnitt 3.3). ”SOLVE”-uttrycket optimerar problemet
med vald optimeringsmetod. Blå text med fin stil är användarens egna
förklaringar för att göra problemet lättare att tolka.

En del av den resulterande resultatfilen med värden på de optimerade
variablerna ses i Figur 5.

Figur 5: Resultatfilen från GAMS

Funktioner i GAMS som inte tas med i detta exempel är bland annat; if-,
while- och for-lopar. Användaren har även möjlighet att lösa problemet
med olika restriktioner på variabler och parametrar under samma
kompilering.

Exempel på användningsområden för att skapa modeller med GAMS är
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bland annat ekonomi [22], styrning av ett fjärrvärmesystem [23] och design
av en lagringstank [24].

GAMS/BONMIN kombinationen ger möjlighet att lösa icke-linjära
problem. BONMIN är ett optimeringsprogram för MINLP (Mixed Integer
Non Linear Programing). Vid icke-linjära problem används
branch-and-bound algoritmen (B-BB) som ökar möjligheten att hitta ett
globalt optimum till lösningen, genom att slumpmässigt välja ett
fördefinierat antal startvärden inom variablernas intervall och spara den
bästa av dessa lösningar [18]. Icke-linjära problem kan innehålla lokala
lösningar till problemet, vilka skiljer sig från den globala lösningen. Det är
därför viktigt att känna till lösningens uppförande för att kunna använda
sig av resultatet. Figur 6 visar hur den globala och lokala lösningen skiljer
sig åt efter lösningskurvan.

Figur 6: Lösningskurva med globalt och lokalt optimum
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3.2.2 reMIND

reMIND är en grafisk modelleringsmiljö vilken bygger på MIND-metoden
(Method for analysis of INDustrial energy systems) som utvecklats på
Linköpings Universitet. MIND-metoden baseras på MILP (Mixed Integer
Linear Programing), detta innebär att reMIND endast hanterar linjära
problem. reMIND är utvecklat på Linköpings Universitet tillsammans med
Luleå Tekniska Universitet. I Figur 7 ses användargränssnittet i reMIND.

Figur 7: Användargränssnitt i reMIND

I reMIND skapas modellen genom ett antal noder som representerar de
komponenter som ingår i systemet som ska optimeras, samt flöden
däremellan. Flödena kan vara till exempel material, massflöden, energi eller
pengar. Varje nod modelleras genom att den tilldelas olika funktioner, eller
genom ett antal beskrivande ekvationer i en funktionseditor, se Figur 8.
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Figur 8: Funktionseditor i reMIND

Med tidssteg är det möjligt att hantera variabler eller gränsvärden som
varierar över tiden. Genom att utnyttja diskreta variabler för att bilda
intervall och skapa en linjär tolkning av ett icke-linjärt samband kan
icke-linjära problem hanteras i reMIND, se Figur 9. reMIND konstruerar
systemets objektfunktion enligt Avsnitt 3.3, samt efter de begränsningar
och parametrar som förts in i modellen. Ett optimeringsprogram, till
exempel ILOG CPLEX Optimizer, skapar sedan en lösning till problemet.

Figur 9: En linjär tolkning av ett icke-linjärt samband med diskreta
variabler

reMIND har använts i en rad olika industrisektorer, bland annat
stålindustri [25], pappersmassaindustri [26], [27], skogsindustri [28], samt
fjärrvärmesystem [29].
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3.3 Objektfunktion

Optimering av ett system innebär att hitta den bästa lösningen med givna
begränsningar. En objektfunktion anger hur systemet uppför sig gentemot
en given optimeringsparameter. En variabel som påverkar systemets
uppförande kallas beslutsvariabel. Vid optimering är syftet att hitta
värden på dessa variabler vilka optimerar objektet. Optimera kan innebära
minimera eller maximera beroende på modellens uppbyggnad. Ett generellt
optimeringsproblem kan beskrivas med följande objektfunktion (1):

optimera f(x) =
∑

i

cixi. (1)

Här är f en funktion med reella värden av beslutsvariabeln x. Konstanten
c är objektfunktionens koefficient av i : e ordningen [30].
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3.3.1 Optimering förtjänst

Modellen skapas för att optimera driften av de olika anläggningarna inom
fjärrvärmenätet med givna begränsningar. Följande objektfunktion (2)
används för att optimera systemets drift utifrån förtjänst:

maximera f(x, y, z) =
∑

i

aixi + biyi − cizi. (2)

Här är f en funktion med reella värden av beslutsvariablerna x, y och z.
Konstanterna a, b och c är objektfunktionens koefficienter enligt:

ai, fjärrvärmeintäkt ∈ {SEK/MWh} xi, fjärrvärmeproduktion ∈ {MWh}
bi, elintäkt ∈ {SEK/MWh} och yi, elproduktion ∈ {MWh}
ci, bränslekostnad ∈ {SEK/MWh} zi, bränsleförbrukning ∈ {MWh}

för den i : e producenten i fjärrvärmesystemet.

Utsläppsavgifter för CO2 är inkluderade i objektfunktionen genom
bränslekostnaden. Dessa är beräknade genom emissionsfaktor och 2011-års
genomsnittliga avgift 130 SEK/ton utsläppt CO2 [31]. Avgiften för CO2
varierar beroende på vilket bränsle som används, se Tabell 3.

Tabell 3: Utsläppsavgifter för CO2

Emissionsfaktor Pris
(ton/MWh) (SEK/MWh)

Pellets - -
El 0,015 2,0
Olja 0,274 35,6
Gas - -

Pellets är CO2-neutralt och har därför ingen utsläppsavgift vid
förbränning. I modellen har inte heller gasen någon utsläppsavgift,
eftersom denna skall användas i alla lägen för att undvika fackling [31]. För
el används en emissionsfaktor som är baserad på svensk elmix [32], vilken
varierar mellan 0,015-0,025 ton/MWh.
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3.3.2 Optimering CO2

Vid optimering av systemet med CO2 som objekt, enligt (3), ändras
driftförutsättningarna för att minimera CO2-utsläppet enligt:

minimera f(w) =
∑

i

dizi, (3)

där

di, CO2-utsläpp ∈ {kg/MWh} och zi, bränsleförbrukning ∈ {MWh}.

Endast CO2-utsläppet för bränslena olja och el inkluderas på grund av
tidigare förklarade förutsättningar i Avsnitt 3.3.1.
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4 Modellbeskrivning

4.1 Fjärrvärmenätet

Modellens fjärrvärmenät är uppbyggt och förenklat enligt Figur 10. De grå
rutorna visar var fjärrvärme från de olika anläggningarna produceras. De
röd-rosa rutorna representerar områden som förbrukar värme medan de
blå representerar knytpunkter som endast fördelar värmen. Fjärrvärmen
kan endast ledas genom fjärrvärmeledningen (de svarta linjerna).

Figur 10: Schematisk bild över det modellerade fjärrvärmenätet i Luleå

Värmeförbrukningen i bostadsområden påverkas starkt av
utomhustemperatur och modelleras genom att varje område har en
abonnerad effekt och beroende på utomhustemperatur utnyttjas olika stor
del av denna effekt. Sambanden mellan utomhustemperatur och
värmeförbrukning ses i Figur 11 och varje områdes abonnerade effekt ses i
Tabell 9 i Bilaga A. I Figur 11 och nedan ses två samband mellan del av
abonnerad effekt, DAE, och utomhustemperatur.
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Figur 11: Fjärrvärmebehov som del av abonnerad effekt för varje område
beroende av utomhustemperatur. Övre linjen visar värmebehovet som del av
abonnerad effekt utifrån Luleå Energi [16] och undre linjen visar
värmebehovet som del av abonnerad effekt utifrån data över
fjärrvärmenätet under 2011

Dessa samband är baserade utifrån samtal med LEAB, (4a) [16], samt
mätvärden över fjärrvärmeproduktionen för 2011, (4b), enligt:

DAELEAB = 0, 2972− 0, 0142× tute, (4a)

DAEdata2011 = 0, 2383− 0, 0139× tute. (4b)

I Figur 11 syns mätvärden för de båda sambanden samt förklaringsgraden,
R2, för respektive samband. Fjärrvärmebehovet ses plana ut för de båda
sambanden vid cirka 13-15 ◦C. Sambanden antas fortsätta linjärt vid
temperaturer under -30 ◦C tills dess att 100% av abonnerad effekt
utnyttjas.

Stora industriers behov av fjärrvärme är inte beroende av
utomhustemperatur på samma sätt som bostadshus. Inom Luleå kommun
är en sådan industri SSAB. SSAB:s förbrukning påverkas till hög grad av
produktionstakt och därför kan inte sambandet i Figur 11 användas på
samma sätt. Område 1 (Malmhamnen) är även detta ett område vars
förbrukning inte beror på utomhustemperatur, utan har ett mer periodiskt
fjärrvärmebehov. I modellen har därför SSAB en konstant
värmeförbrukning enligt dess abonnerade effekt och Område 1 antas ha en
abonnerad effekt på 0 MW.
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Avsnitt 5.1.2 visar valideringen av de båda metoderna för att bestämma
fjärrvärmenätets värmebehov. Baserat på valideringen används sambandet
DAEdata2011 för att bestämma modellens värmebehov.

Totala förlusterna i lednigarna antas till 10 % och fördelas ut över
ledningar mellan områden och knytpunkter. Den totala längden för
fjärrvärmenätet i modellen uppgår till 5,3 mil (att jämföra med 42 mil i
verkligheten), eftersom längden på ledningarna inom varje område inte är
modellerat. Detta gör att förlusterna i ledningarna kommer att bli högre
för varje meter rörledning, men den totala förlusten förblir 10 %. Tabell 10
i Bilaga A visar uppskattade avstånd mellan varje område i modellen.

Begränsningen över Bergnäsbron är en grov uppskattning och är antagen
till 20 MW vintertid [15].

Fjärrvärmens returtemperatur till LuleKraft påverkas av flera olika
parametrar; framledningstemperatur, värmeförbrukning ute på nätet,
förluster i ledningar och värmeproduktion i övriga anläggningar. Följande
approximation (5) utifrån mätdata under 2009 mellan framlednings- och
returtemperatur hos LuleKraft används i modellen:

tfram − tretur = 0, 5838× tfram − 11, 99. (5)

Produktionen, Q̇HV C , från HVC 1, 2, 4 och 5 modelleras genom
energibalanser med ingående bränsle, tillhörande verkningsgrader samt
producerad fjärrvärme, över vardera anläggnings pannor. Varje anläggning
har en pannkrets där ångan från pannorna cirkulerar och värmeväxlas mot
fjärrvärmevattnet, som värms upp. Ingen hänsyn tas till fjärrvärmens
temperatur för dessa anläggningar, utan produktionen antas endast vara
effektberoende enligt (6):

Q̇HV C = Pbränsle × ηpanna × ηvärmeväxlare. (6)

Värmeväxlarna antas ha en effektivitet, ηvärmeväxlare, på 98 %. I modellen
används konstanta verkningsgrader, se Tabell 2, för pannorna i alla
hetvattencentralerna. Detta antagande stämmer bäst vid höga laster på
pannorna, därför sätts en gräns för minsta levererad fjärrvärmeeffekt till
30 % [15] av den maximala fjärrvärmeproduktionen enligt Tabell 1.

4.2 LuleKraft

LuleKraft skapas och förenklas i modellen enligt Figur 12. Pannans
brännare eldar blandgas (BLG), koksgas (COG) och olja. Ångan från
pannan leds antingen in till turbinen eller direktreduceras till VK 2.
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Turbinens högtrycksdel har två avtappningar, en för SSAB och intern
användning av ånga, samt en till matarvattentanken (MAVA). Tryck och
temperatur vid avtappningarna varierar men antas vara konstanta enligt
Siemens garantipunkter i Figur 46 i Bilaga B och kan ses i Tabell 4. Det
finns igen mätning på mängden ånga som används internt och därför antas
ångeffekten vara konstant på 6 MW utifrån garantipunkterna från Siemens
samt samtal med personal vid LuleKraft [33]. I mellantrycksdelen finns
fyra avtappningar modellerade; en till respektive varmkondensor och två
till turbinens lågtrycksdel (LT 1 och LT 2). För att erhålla ett rimligt
samband mellan massflödet till LT 1 och LT 2 upskattas detta till 1,4,
enligt Siemens beräkningar i Figur 46 i Bilaga B. Som tidigare beskrivits
är kylvattnets temperatur begränsande när det gäller hur långt
expansionen kan gå i lågtrycksdelen, och därigenom även begränsande för
elproduktionen i denna. Varierande temperatur på kylvattnet har inte
tagits med i modellen, istället görs ett antagande i samråd med personal
på LuleKraft; 8 % av ingående energi till lågtrycksdelen övergår till el [31].
Detta antagande medför att det inte är möjligt att upprätta en
energibalans över matarvattentanken, därför antas entalpin på
matarvattnet in till pannan vara 555 kJ/kg, enligt material och mätvärden
från LuleKraft.

Figur 12: Schematisk bild över det modellerade LuleKraft
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För de övriga två turbinstegen beräknas elproduktionen enligt (7):

Pel = ṁånga × ηmekanisk × ηgenerator × (iin − iut). (7)

Mekaniska verkningsgraden samt verkningsgraden för generatorn antas
båda vara 97 %. Entalpiskillnaden för steget räknas ut genom (8):

iin − iut = ηs × (iin − iut, s). (8)

Den isentropiska verkningsgraden beräknas från Siemens garantipunkter
och antas vara konstant för de två första stegen i turbinen. Temperatur
och tryck på ångan in till turbinen antas inte variera från det tidigare
nämnda 520 ◦C och 105 bar. Trycket till vilket ångan expanderas i varje
steg styrs av temperaturen på kylvattnet som kondenserar ångan från varje
steg, för avtappningarna till VK 1 och VK 2 är kylvattnet
fjärrvärmeflödet. För att erhålla ett samband mellan ångans entalpi och
fjärrvärmens temperatur antas att ångan kondenserar till mättad vätska
innan den lämnar kondensorn. Ett värde antas för den minsta
temperaturskillnaden mellan ångan och kylvattnet på 6 ◦C [31], för att
erhålla nödvändig värmeöverföring. Denna temperaturskillnad återfinns
mellan fjärrvärmen efter kondensorn samt temperaturen på kondensatet.
Temperaturen på kondensatet ger då trycket vid vilket ångan tappas ut ur
turbinen och genom att utnyttja sambandet för isentropisk
verkningsgrad, (8), erhålls ångans entalpi ur turbinen. Linjäriseringarna
mellan fjärrvärmetemperaturen efter kondensor, tfjv, och ångans
respektive kondensatets entalpi ses i (9a) och (9b):

iånga = 4, 7334× tfjv + 2092, 8, (9a)

ikondensat = 4, 2112× tfjv + 23, 473. (9b)

Framledningstemperaturen på fjärrvärmen styrs av utomhustemperaturen
enligt Figur 13. Kopplingen mellan LuleKraft och HVC 2 är förenklad till
en seriekoppling och hela fjärrvärmeflödet passerar genom HVC 2 när
denna körs. SSAB sänker fjärrvärmens temperatur med 3 ◦C [33]. Detta
innebär att temperaturen efter SSAB, tfram, blir
framledningstemperaturen ut på nätet. Högsta tillåtna tfram är 120 ◦C.

Kondensatkylaren, vilken värmer upp en del av fjärrvärmereturen, är
inkluderad i modellen genom att sambandet mellan fram- och
returtemperatur (5) är approximerad med mätdata från en punkt efter
fjärrvärmereturen är uppvärmd. På så vis tas temperaturstegringen med i
modellen.

22



Figur 13: Styrkurva för framledningstemperatur beroende av
utomhustemperatur

Tabell 4 visar begränsningar och driftinformation för LuleKraft och vissa
komponenter, som används i modellen. Energin in i pannan kommer från
matarvattnet och bränslet. Den praktiska gränsen för generatorns
elproduktion finns av den anledningen att det kan uppstå vissa
reglertekniska problem om elproduktionen understiger denna gräns [31].
Det maximala volymflödet för fjärrvärmen är 1,3 m3/s, vilket begränsar
det maximala massflödet till 1230 kg/s vid 120 ◦C och 12 bar i modellen.
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Tabell 4: Driftinformation LuleKraft

Fjärrvärmeleverans LuleKraft < 215 MW
Fjärrvärmeleverans VK 1, Q̇max,V K1 < 85 MW
Fjärrvärmeleverans VK 2, Q̇max,V K2 < 185 MW
Bränsle in i panna < 340 MW
Elproduktion generator < 97 MW
Elproduktion generator, teoretisk > 12 MW
Elproduktion generator, praktisk > 50 MW
Fjärrvärmeflöde, ṁfjv,max

* < 1227 kg/s
Massflöde turbin < 97 kg/s
Entalpi in i panna, MAVA 555 kJ/kg
Tryck fjärrvärmeledning 12 bar
Specifik värmekapacitet, cp,fjv 4,21 kJ/kg·K
Tryck och temperatur avt. SSAB/intern 10/315 bar/◦C
Tryck och temperatur avt. MAVA 2,5/142 bar/◦C
* Vid 120 ◦C och 12 bar

4.2.1 Mass- och energibalanser

I båda modelleringsmiljöerna skapas LuleKraft genom mass- och
energibalanser, (10a) och (10b), tillsammans med tidigare nämnda
samband över elproduktion samt entalpi för ånga och kondensat.

ṁin = ṁut (10a)

Ein = Eut + förluster (10b)

Följande ekvationer gäller för fjärrvärmeproduktionen i LuleKraft, (11a)
och (11b), och HVC 2, (11c):


Q̇V K1 = ṁfjv × cp,fjv × (tfjv,V K1 − tfjv,retur),
Q̇V K2 = ṁfjv × cp,fjv × (tfjv,V K2 − tfjv,V K1),

Q̇HV C2 = ṁfjv × cp,fjv × (tfjv,fram − tfjv,V K2),

(11a)
(11b)
(11c)

där cp,fjv är ett medelvärde för fjärrvärmevattnets specifika värmekapacitet
vid 12 bar mellan 40 ◦C och 120 ◦C, vilket är bestämt mellan
fjärrvärmereturens lägsta respektive framledningens högsta temperatur.
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Korresponderande ekvationer för energibalans över vardera komponent
är (12a), (12b) och (12c):


Q̇V K1 = ṁånga,V K1 × (iånga,V K1 − ikondensat,V K1),
Q̇V K2 = ṁånga,V K2 × (iånga,V K2 − ikondensat,V K2),

Q̇HV C2 = Pbränsle × ηpanna × ηvärmeväxlare.

(12a)
(12b)
(12c)

Om HVC 2 inte är i drift blir temperaturen efter VK 2 fjärrvärmens
framledningstemperatur.

4.2.2 Effektintervall i reMIND

Ekvationssystemen som bildas genom (11a), (11b), och (11c),
samt (12a), (12b) och (12c), är icke-linjära och kan därför inte hanteras i
reMIND. Detta problem kringgås genom att med användning av diskreta
variabler införa effektintervall för LuleKraft och HVC 2, där
temperaturerna mellan VK 1, VK 2 och HVC 2 matas in manuellt i
modellen samtidigt som massflödet på fjärrvärmen tillåts variera.
Temperaturerna för de olika intervallen modelleras så att
fjärrvärmeproduktionen vid VK 1 och VK 2 är lika stor för en total
produktion hos LuleKraft upp till 170 MW, det vill säga 85 MW
fjärrvärmeproduktion på vardera kondensor. Detta motsvarar Q̇max,V K1.
För effekter över 170 MW modelleras intervallen så att
fjärrvärmeproduktionen gradvis blir större vid VK 2.

Temperaturerna beror på den totala effekten från LuleKraft och HVC 2
enligt (13a) när fjärrvärmeproduktionen från LuleKraft är lägre än 170
MW och enligt (13b) när produktion är högre än 170 MW. Vid båda
sambanden gäller att HVC 2 inte är i drift samtidigt som (13c) gäller.

tV K1 = tfram − tretur

2 + tretur (13a)

tV K1 =
(
Q̇max,V K1

Q̇LuleKraft

)
× (tfram − tretur) + tretur (13b)

tV K2 = tfram (13c)
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När HVC 2 är i drift styrs temperaturerna av (14a) då totala
värmeproduktionen hos LuleKraft är under 170 MW och av (14b) då
produktionen hos LuleKraft överstiger 170 MW. Temperaturen efter VK 2
styrs enligt (14c) vid alla tillfällen då HVC 2 är i drift.

tV K1 = (tfram −∆tHV C2)− tretur

2 + tretur (14a)

tV K1 =
(
Q̇max,V K1

Q̇LuleKraft

)
× ((tfram −∆tHV C2)− tretur) + tretur (14b)

tV K2 = tfram −∆tHV C2 (14c)

Temperaturökningen över HVC 2 i varje intervall bestäms enligt (15):

∆tHV C2 = QHV C2
ṁfjv,max × cp,fjv

. (15)

Intervallen som modelleras har effektbegränsningar för LuleKraft på 170,
180, 190, 200 samt 215 MW, vilka motsvarar Q̇LuleKraft i (13b) och (14b).
För varje intervall hos LuleKraft modelleras även effektintervall hos HVC 2
med begränsingarna 35, 50, 80, 120 och 160 MW, vilka i sin tur motsvarar
Q̇HV C2 i (15).
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4.3 Priser och villkor

Detta avsnitt förklarar modellens sätt att behandla priser och
överenskommelser mellan LuleKraft och LEAB. När anläggningarna körs
gäller kostnader och intäkter enligt Tabell 5. Vid eldning med olja i
LuleKraft tillkommer CO2 - och energiskatter vid värmeproduktion. Den
del av oljan som går till värmeproduktion beräknas proportionerligt mellan
el- och värmeproduktion enligt (16):

Polja,värme = Q̇värme

Q̇värme + Q̇el

× Polja. (16)

På grund av linjäriteten i reMIND används där samma pris på olja för
värmeproduktion, samt oljan för elproduktion. Priset uppskattas utifrån
priserna i Tabell 5 på följande sätt (17):

Prisolja = Q̇max värme,LK

Q̇max värme,LK + Pmin el,LK

× (645− 601) + 601. (17)

Elpriset bestäms via NordPool:s elspotpris [34].

Tabell 5: Produktionskostnader och intäkter

Pris
(SEK/MWh)

LEAB
Elpannor Elspotpris + 230
Oljepannor 970
Träpulver 395
Rörlig fjärrvärmeintäkt, LEAB 200
LuleKraft
Gas* 0
Olja, elproduktion 601
Olja, värmeproduktion 645
Olja, reMIND 637
Fjärrvärmeintäkt, LuleKraft 172
Elintäkt Elspotpris
* Gaspriset justeras i efterhand mellan SSAB och
LuleKraft.

LEAB:s rörliga fjärrvärmeintäkt, exklusive moms, inkluderar
flödesavgift (SEK/m3) och energiförbrukningsavgift (SEK/MWh).
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LuleKraft står för alla bränslekostnader i hela systemet upp till 185 MW,
vid värmebehov utöver detta bekostas bränslet av LEAB. All fjärrvärme
producerad av LuleKraft i samtliga anläggningar ersätts av LEAB med
LuleKraft:s fjärrvärmeintäkt. Modellen använder sig av LEAB:s rörliga
fjärrvärmeintäkt för systemavgränsning. Modellen optimerar på så vis
driften för hela systemet och inte LuleKraft och LEAB var för sig.
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5 Resultat

5.1 Validering

Detta avsnitt visar resultat från valideringen av modellen. Valideringen är
viktig i det avseende att det ska framgå huruvida modellen är användbar
för det angivna syftet. För LuleKraft valideras elproduktionen givet
mängden levererad fjärrvärme och processånga. Detta görs genom två olika
jämförelser med olika avgränsningar. I den första valideringen är
avgränsningen runt själva turbinsystemet med givet värde på massflöde av
ånga in i turbinen. I det andra fallet är avgränsningen LuleKraft i sig med
givna värden på bränsle in till pannan. I båda fallen är produktionen av
fjärrvärme samt processånga bestämda utifrån jämförelsefallet; det första
fallet jämförs med teoretiska garantipunkter från Siemens och det andra
fallet jämförs med mätvärden för produktion hos LuleKraft.

För hela fjärrvärmesystemet är det intressant att kontrollera antagna
samband gällande fjärrvärmebehov och utomhustemperatur. Detta ger en
bra bild över modellens funktionalitet under olika förutsättningar.
Modellen valideras gentemot februari månad under 2012. Denna månad
innehåller stora variationer i värmebehovet på grund av stora svängningar i
utomhustemperatur. Detta medför att modellen kontrolleras under
varierande förhållanden.

5.1.1 Validering av LuleKraft

Under valideringen av LuleKraft direktreduceras ingen ånga vid det
teoretiska- eller praktiska driftfallet. Massflödet in till turbinen hålls
konstant 97 kg/s vid det teoretiska driftfallet.

Det teoretiska driftfallet i Tabell 6 hämtas från Figur 46 i Bilaga B, där
Pgen är brutto elproduktion. Skillnaden mellan modellerna är att
GAMS-modellen får välja temperatur mellan VK 1 och VK 2 fritt, vilken
styr effektuttaget över varmkondensorerna. För optimalt resultat väljer
GAMS-modellen att producera större mängd värme i VK 2. I
reMIND-modellen är denna effekt låst enligt Avsnitt 4.2.2.
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Tabell 6: Teoretisk validering av LuleKraft

LuleKraft (Siemens) GAMS reMIND
(MW) (MW) (MW)

Indata
Fjärrvärme 130,0 130,0 130,0
SSAB + intern 10,0 10,0 10,0
MAVA-tank 5,1 5,1 5,1
Utdata
VK 1 64,8 53,1 64,9
VK 2 65,2 76,9 65,1
El 88,8 87,9 87,8

Valideringen i Tabell 7 jämförs med medelvärden av mätdata från
LuleKraft under hela februari 2012.

Tabell 7: Praktisk validering av LuleKraft med medelvärden av mätdata
från februari 2012

LuleKraft (mätdata) GAMS reMIND
(MW) (MW) (MW)

Indata
BLG 249,7 249,7 249,7
Olja 32,3 32,3 32,3
Fjärrvärme 161,6 161,6 161,6
SSAB + intern 11,1 11,1 11,1
MAVA-tank 5,1 5,1 5,1
Utdata
El 71,9 71,8 71,6

5.1.2 Validering av fjärrvärmesystemet

I modellen styr rådande utomhustemperatur värmebehovet från
producenterna. Under februari 2012 varierade utomhustemperaturen enligt
Figur 14, där utomhustemperatur med tim- respektive dygnsvariationer
visas.
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Figur 14: Utomhustemperatur under februari 2012

Linjen ”Timmedel februari 2012” i Figur 15 representerar mätdata med
timvariationer för fjärrvärmesystemets fjärrvärmeproduktion under
februari 2012. Den streckade svarta och röda linjen är modellens
fjärrvärmeproduktion. Detta styrs utifrån sambanden (4a) och (4b) i
Avsnitt 4.1, vilka är två olika samband för att bestämma de båda
modellernas fjärrvärmebehov. Hastiga variationer i fjärrvärmebehovet
skapas till exempel på morgon och kväll när mycket värme förbrukas i
hushållen, dessa variationer inkluderas inte i modellen där värmebehovet
styrs av utomhustemperatur.

Figur 15: Total fjärrvärmeproduktion under februari 2012 baserat på
timmedelvärden
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Figur 16: Total fjärrvärmeproduktion under februari 2012 baserat på
dygnsmedelvärden

Figur 16 visar dygnsvariationer i fjärrvärmebehovet under februari 2012.
Med denna representation skapas inga hastiga variationer i
fjärrvärmebehovet.

Figur 15 och Figur 16 påvisar att sambandet utformat utifrån data för
värmeproduktion under 2011, (4b), representerar fjärrvärmeproduktionen i
systemet bäst av de två alternativen och används för modellen och
scenarion i Avsnitt 5.2. Den största felmarginalen för detta samband,
baserat på dygnsmedel, inträffar under dag 4 respektive dag 16 där
skillnad mellan modell och verklig produktion är 15,1 MW och 16,5 MW.
Dag 4 visar modellen på en högre värmeproduktion än den verkliga och
dag 16 visar modellen på en lägre värmeproduktion än den verkliga.
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5.2 Scenarion

De olika scenariona syftar till att ge förståelse och insikt för hur
parametrar som till exempel bränslepriser, utomhustemperatur och tillåtna
CO2-utsläpp, samt olika begränsningar påverkar systemet. De scenarion
som är undersökta lämpar sig bäst som underlag för planering av
strategiska beslut och riktlinjer för produktionssätt då ingen dynamik i
systemet är modellerad; bland annat finns inga uppstartstider med för de
olika hetvattencentralerna. Detta skulle vara nödvändigt att ha med i
exempelvis ett scenario som innefattar ett oplanerat driftstopp på
LuleKraft för att snabbt och effektivt fördela värmen i nätet.

I alla scenarion gäller priser enligt Tabell 5 i Avsnitt 4.3 om inget annat
anges. Tillgängligheten på processgas från SSAB bestäms utifrån
medelvärden för användning av gas under perioden
1 december 2011 - 29 februari 2012, till 250 MW blandgas och 2 MW
koksgas. Elspotpriset sätts till 500 SEK/MWh om inget annat anges,
baserat på data för vinterperioder under föregående år [34]. Följande
scenarion behandlar hela systemet som en enhet och inte LuleKraft och
Luleå Energi var för sig.

5.2.1 Scenario 1 - ”Maximera förtjänst”

Detta scenario utreder hur fjärrvärmesystemets anläggningar skall köras
för att optimera driften med avseende på förtjänst. Figur 17 - Figur 22
visar fjärrvärmeproduktion, bränsleförbrukning och
elproduktion/värmeproduktion via direktreducering för modellen.

Figur 17 och Figur 18 visar resultat över värmeproduktion och
bränsleförbrukning ur GAMS-modellen. Vid utomhustemperatur över
-5 ◦C används endast gas på LuleKraft för att täcka värmebehovet. Anses
det finnas överskott på processgas kan denna med fördel eldas för att
producera el. Spetsarna som bildas vid -5 ◦C i Figur 19 visar hur
elproduktionen försämras vid behov av ånga till direktreducering när
bränsleförbrukningen är konstant. Här är detta det mest lönsamma
alternativet för att täcka värmebehovet innan HVC 4 gått in. Kallare än
-5 ◦C startas pelletspannan på HVC 4 upp. Innan -10 ◦C börjar
direktreducering av ånga öka successivt samtidigt som elproduktionen
minskar. Kallare utomhustemperatur än detta kräver också att mer olja
eldas på LuleKraft. HVC 2 startas upp vid cirka -20 ◦C, här är det mest
lönsamma alternativet att elda gas på HVC 2 och öka oljeförbrukningen i
LuleKraft. Detta på grund av ett lägre oljepris för LuleKraft än för
Luleå Energi. Vid cirka -30 ◦C räcker inte värmen från LuleKraft, HVC 2
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och HVC 4 till för att täcka värmebehovet. Med rådande elpris är det
billigaste alternativet att starta upp elpannorna vid HVC 1 och HVC 5.

Figur 17: GAMS-modellens representation av fjärrvärmesystemets
värmeproduktion vid olika utomhustemperatur under förutsättning
maximera förtjänst

Figur 18: GAMS-modellens representation av fjärrvärmesystemets
bränsleförbrukning vid olika utomhustemperatur under förutsättning
maximera förtjänst
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Figur 19: GAMS-modellens representation av LuleKraft:s elproduktion och
värmeproduktion via direktreducering av ånga vid olika utomhustemperatur
under förutsättning maximera förtjänst

Figur 20 och Figur 21 visar resultat över värmeproduktion och
bränsleförbrukning ur reMIND-modellen. Figur 22 visar korresponderande
elproduktion och värmeproduktion via direktreducering hos LuleKraft.
Dessa beskriver hur fjärrvärmesystemet skall driftas för maximal förtjänst
på ett liknande sätt som GAMS-modellen.

Figur 20: reMIND-modellens representation av fjärrvärmesystemets
värmeproduktion vid olika utomhustemperatur under förutsättning
maximera förtjänst
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Figur 21: reMIND-modellens representation av fjärrvärmesystemets
bränsleförbrukning vid olika utomhustemperatur under förutsättning
maximera förtjänst

Figur 22: reMIND-modellens representation av LuleKraft:s elproduktion
och värmeproduktion via direktreducering av ånga vid olika
utomhustemperatur under förutsättning maximera förtjänst

I Figur 19 och Figur 22 ses att resultat från båda modellerna indikerar att
direktreducering av ånga startar vid cirka -7 ◦C samtidigt som
elproduktionen minskar. Detta beror på det låga elpriset, vilket leder till
att effektiv värmeproduktion är det bästa sättet att maximera förtjänsten.
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Tabell 8 visar produktionssättet och förtjänsten fjärrvärmesystemet hade
under 1 februari 2012 jämfört med förtjänsten enligt modellen under
samma förhållanden. Mätvärdena är baserade på dygnsmedelvärden med
en genomsnittlig gastillgång på 268 MW. Resultat från modellen visar att
systemets förtjänst kan förbättras med cirka 1 MSEK under dygnet genom
att optimera driften av anläggningarna.

Resultat från modellerna visar på ett driftsät som följer resultaten i
Figur 17 och Figur 20 där endast LuleKraft, HVC 2 och HVC 4 producerar
fjärrvärme vid -20 ◦C samtidigt som elproduktionen begränsas till
miniminivån, 50 MW enligt Figur 19 och Figur 22 . Det förbättrade
resultatet beror bland annat på att den tillgängliga blandgasen, 268 MW,
fördelas mellan HVC 2 och LuleKraft. Detta görs för att minska mängden
olja till HVC 2, vilken har ett högre pris än oljan till LuleKraft. Den ökade
mängden fjärrvärme och därav minskade mängden el på LuleKraft gör att
elpannan på HVC 1 inte behöver producera värme.

Tabell 8: Jämförelse mellan modell och verklighet under 1 februari 2012

Enhet Verklighet (mätdata) GAMS reMIND

Utomhustemp. ◦C -20,2 -20,2 -20,2
Elspotpris SEK/MWh 562,3 562,3 562,3
Fjv LK MW 187,2 204,5 195,5
El LK MW 73,6 50,0 50,0
Fjv HVC 1 MW 18,6 0,0 0,0
Fjv HVC 2 MW 22,8 24,0 29,3
Fjv HVC 4 MW 20,0 18,2 22,0
Fjv HVC 5 MW 0,0 0,0 0,0
Förtjänst LK kSEK 1250 650 604
Förtjänst LEAB kSEK -1670 24 25
Förtjänst system kSEK -420 674 629
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5.2.2 Scenario 2 - ”Produktion vid varierande elspotpris”

Lönsamheten för att producera el vid LuleKraft beror på elspotpriset som
sätts varje timme av Nordpool. Vid vissa lägen lönar det sig att öka
oljeförbrukningen för att producera större mängd el.

Figur 23 och Figur 24 visar elproduktion och oljeförbrukning vid LuleKraft
för olika elspotpriser. Tydliga brytpunkter för oljeanvändning syns vid
elspotpris över 670 SEK/MWh och 1100 SEK/MWh. Vid elspotpris över
670 SEK/MWh, ruta 1, är det inte längre lönsamt att direktreducera ånga
för att producera värme med högre effektivitet, jämfört med att öka
oljeanvändningen och ångmängden genom turbinen för att producera mer
el vid LuleKraft. Ett elspotpris över 1100 SEK/MWh, ruta 2, gör att
värmeproduktion från pelletspannan på HVC 4 blir olönsam, istället ökas
oljeanvändningen på LuleKraft. Ruta 3 representerar en platå där det inte
är lönsamt att öka oljeförbrukningen för en högre elproduktion, trots det
höga elspotpriset. Detta beror på den låga elverkningsgraden för den extra
ånga som produceras, vilken gör att mängden el som produceras inte kan
täcka upp kostnaderna för att öka mängden olja in i LuleKraft.

Figur 23: GAMS-modellens elproduktion och oljeförbrukning vid LuleKraft
för olika elspotpriser vid -10 ◦C

Skillnaden mellan GAMS respektive reMIND:s representation av
elproduktion och oljeförbrukning är brytpunkterna när extra olja skall
användas i LuleKraft. Dessa brytpunkter ligger för reMIND-modellen på
elspotpris 710 SEK/MWh och 1260 SEK/MWh. Skillnaden mellan de
bägge modellerna beror till stor del av olika sätt att hantera priset på oljan
till LuleKraft, se Avsnitt 4.3.
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Figur 24: reMIND-modellens elproduktion och oljeförbrukning vid LuleKraft
för olika elspotpriser vid -10 ◦C

I Bilaga C visas utförliga data i tabellform för utomhustemperatur vid
-10 ◦C, -20 ◦C och -30 ◦C. Där syns hur värmeproduktionen flyttas mellan
olika anläggningar med stigande elspotpris.
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5.2.3 Scenario 3 - ”Utökad kapacitet HVC 4”

I det här scenariot utreds följderna om begräsningen över Bergnäsbron tas
bort, samtidigt som produktionskapaciteten hos HVC 4 ökas från 22 MW
till 35 MW respektive 50 MW. Optimeringar görs för de olika
produktionskapaciteterna hos HVC 4 mellan 0 ◦C och -35 ◦C.

Figur 25 och Figur 27 visar GAMS- respektive reMIND-modellens
förtjänst och oljeförbrukning vid olika produktionskapaciteter för HVC 4.
Förtjänsten representeras av de grå linjerna och oljeförbrukningen av de
svarta linjerna. Högre produktionskapacitet för HVC 4 ger en lägre
oljeförbrukning i fjärrvärmesystemet. Förtjänsten med en högre
produktionskapacitet för HVC 4 ökar vid en låg utomhustemperatur, när i
annat fall olja hade använts för att täcka värmebehovet.

Figur 25: GAMS-modellens resulterande förtjänst och oljeförbrukning i
fjärrvärmesystemet vid olika produktionskapacitet för HVC 4

Figur 26 och Figur 28 visar vid vilken utomhustemperatur HVC 4 startas
upp och vid vilken utomhustemperatur HVC 4 körs med full fjärrvärmelast.
Vid kallare temperaturer betyder det att en annan anläggning måste
startas upp med ett annat bränsle, vilket blir antingen olja eller el.
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Figur 26: GAMS-modellens resulterande värmeproduktion från HVC 4 vid
olika produktionskapacitet

Figur 27: reMIND-modellens resulterande förtjänst och oljeförbrukning i
fjärrvärmesystemet vid olika produktionskapacitet för HVC 4
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Figur 28: reMIND-modellens resulterande värmeproduktion från HVC 4 vid
olika produktionskapacitet
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5.2.4 Scenario 4 - ”Sänkt framledningstemperatur”

Fjärrvärmens framledningstemperatur begränsas av anledningarna som
beskrivs i Avsnitt 2.3. Nya och bättre värmeväxlare gör det möjligt att
sänka systemets framledningstemperatur. I detta scenario ändras
styrkurvan för framledningstemperaturen i Figur 13 till 100 ◦C vid en
utomhustemperatur på -30 ◦C och lägsta temperatur blir 55 ◦C vid en
utomhustemperatur på 5 ◦C. Högsta tillåtna framledningstemperatur är
120 ◦C. Det nya sambandet ses i (18) enligt:

tfram = 61, 429− 1, 2857× tute. (18)

Förtjänst och elproduktion för referens- respektive sänkt
framledningstemperaturkurva visas i Figur 29 och Figur 32.

Figur 29: GAMS-modellens förtjänst och elproduktion vid olika
utomhustemperatur med två olika framledningstemperaturer för fjärrvärmen

Den ökade förtjänsten med att sänka framledningstemperaturen i systemet
är högst vid högre utomhustemperaturer. En lägre framledningstemperatur
gör det lönsamt att producera mer el ner till -15 ◦C. Vid en allt för låg
utomhustemperatur begränsas mängden värme som kan levereras från
LuleKraft och HVC 2 av fjärrvärmeflödet och den ökade förtjänsten
minskar. Fjärrvärmeflödets uppförande kan se i Figur 30 och Figur 33. När
värmemängden ut från LuleKraft och HVC 2 är begränsad betyder det att
värmen måste produceras vid en annan anläggning, i detta fall blir det
HVC 1 som tar över en del av värmeproduktionen enligt Figur 31 och
Figur 34.
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Figur 30: GAMS-modellens fjärrvärmeflöde vid olika utomhustemperatur
med två olika framledningstemperaturer för fjärrvärmen

Figur 31: GAMS-modellens värmeproduktion i LuleKraft, HVC 2 och
HVC 1 vid olika utomhustemperatur med två olika
framledningstemperaturer för fjärrvärmen
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Figur 32: reMIND-modellens förtjänst och elproduktion vid olika
utomhustemperatur med två olika framledningstemperaturer för fjärrvärmen

Figur 33: reMIND-modellens fjärrvärmeflöde vid olika utomhustemperatur
med två olika framledningstemperaturer för fjärrvärmen

Figur 33 visar att reMIND-modellen inte maximerar fjärrvärmeflödet på
samma sätt som GAMS-modellen. Detta beror på de effektintervall som
skapats i reMIND för att behålla modellens linjäritet.
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Figur 34: reMIND-modellens värmeproduktion i LuleKraft, HVC 2 och
HVC 1 vid olika utomhustemperatur med två olika
framledningstemperaturer för fjärrvärmen
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5.2.5 Scenario 5 - ”Minimera CO2-utsläppet”

Fjärrvärmesystemets CO2-utsläpp uppstår vid eldning av processgaser och
olja. Elförbrukningen har även den en viss CO2-påverkan när den
framställts ur fossila bränslen. I detta scenario tas hänsyn till CO2-utsläpp
vid eldning av olja och användning av elpannorna, detta eftersom
utsläppet från processgaserna inte kan påverkas beroende på kravet att
dessa skall användas för att undvika fackling.

Nedan utreds hur fjärrvärmesystemets anläggningar skall köras för att
optimera driften med avseende på minimal CO2-påverkan. Detta resultat
har tagits fram genom att förtjänsten maximerats med systemets lägsta
möjliga CO2-utsläpp. Figur 35 - Figur 42 visar fjärrvärmeproduktion,
bränsleförbrukning, elproduktion/värmeproduktion via direktreducering
och förtjänst/CO2-utsläpp för modellen under dessa förutsättningar.

Gas, pellets och el används som bränsle ner till -23 ◦C, kallare
utomhustemperatur gör att olja måste eldas i LuleKraft eller HVC 2, se
Figur 35 och Figur 36.

Figur 35: GAMS-modellens representation av fjärrvärmesystemets
värmeproduktion vid olika utomhustemperatur under förutsättning
maximera förtjänst med minimalt CO2-utsläpp
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Figur 36: GAMS-modellens representation av fjärrvärmesystemets
bränsleförbrukning vid olika utomhustemperatur under förutsättning
maximera förtjänst med minimalt CO2-utsläpp

I Figur 37 syns hur värmeproduktionen via direktreducering av ånga och
elproduktion varierar. Spetsen vid -27 ◦C beror på att extra olja eldas i
LuleKraft och därför kan mängden direktreducerad ånga ökas. Vid kallare
utomhustemperatur sjunker mängden direktreducerad ånga och oljan eldas
istället på HVC 2. Oljeanvändningen på LuleKraft upphör således när det
ökade värmebehovet är högre än den lägsta gränsen vilken HVC 2 måste
köras över, på grund av en effektivare värmeproduktion med olja genom
HVC 2.

Figur 37: GAMS-modellens representation av LuleKraft:s elproduktion och
värmeproduktion via direktreducering av ånga vid olika utomhustemperatur
under förutsättning maximera förtjänst med minimalt CO2-utsläpp
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Figur 38 visar hur förtjänst och CO2-utsläpp ur GAMS-modellen varierar
under förutsättning maximera förtjänst respektive minimera CO2-utsläpp
för systemet. De områden som bildas mellan streckad och heldragen linje
visar kostnaden för att minimera CO2-utsläppet gentemot att maximera
förjtänsten.

Figur 38: GAMS-modellens förtjänst och CO2-utsläpp vid olika
utomhustemperatur under förutsättning maximera förtjänst och minimera
CO2-utsläpp
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Figur 39 och Figur 40 visar värmeproduktion respektive
bränsleförbrukning ur reMIND-modellen. Detta liknar GAMS-modellens
representation för temperaturer över -22 ◦C.

Figur 39: reMIND-modellens representation av fjärrvärmesystemets
värmeproduktion vid olika utomhustemperatur under förutsättning
maximera förtjänst med minimalt CO2-utsläpp

Figur 40: reMIND-modellens representation av fjärrvärmesystemets
bränsleförbrukning vid olika utomhustemperatur under förutsättning
maximera förtjänst med minimalt CO2-utsläpp

Figur 36 och Figur 40 visar att GAMS- och reMIND-modellen fördelar
bränslet mellan LuleKraft och HVC 2 på olika sätt under -23 ◦C, för att
minimera CO2-utsläppet. reMIND-modellen är begränsad inom
förutbestämda temperatur- och effektintervall för producerad värme från
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LuleKraft och HVC 2, vilket gör att modellerna hittar olika optimum för
bränsleanvändningen. Resultaten från reMIND-modellen visar på att
HVC 2 ska producera värme med gas och olja under -23 ◦C och resultaten
från GAMS-modellen visar på en värmeproduktion från HVC 2 med
endast olja. Skillnaden mellan modellerna beror på de intervall som
skapats i reMIND för att behålla modellens linjäritet, vilket leder till att
det är effektivare ur värmeproduktionssynpunkt att använda gas på HVC 2
jämfört med GAMS-modellens uppbyggnad som leder till effektivare
värmeproduktion genom direktreducering av ånga i LuleKraft. Mängden
direktreducerad ånga och producerad el syns i Figur 37 respektive
Figur 41.

Figur 41: reMIND-modellens representation av LuleKraft:s elproduktion och
värmeproduktion via direktreducering av ånga vid olika utomhustemperatur
under förutsättning maximera förtjänst med minimalt CO2-utsläpp
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Figur 42 visar hur förtjänst och CO2-utsläpp ur reMIND-modellen varierar
under förutsättning maximera förtjänst respektive minimera CO2-utsläpp
för systemet.

Figur 42: reMIND-modellens förtjänst och CO2-utsläpp vid olika
utomhustemperatur under förutsättning maximera förtjänst och minimera
CO2-utsläpp
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5.3 Paretofront

Figur 43 och Figur 44 visar fjärrvärmesystemets paretofront med
avgränsningar för det tekniska området (de ljusgrå markeringarna i ovan-
och underkant på respektive front) vid olika utomhustemperatur.
Paretofronten visar bästa möjliga förtjänst för ett visst CO2-utsläpp och
visar hur den ena parametern försämras till följd av att den andra
förbättras. Det går alltså inte att förbättra två parametrar samtidigt efter
en paretofront.

Skillnaden mellan de olika fronterna vid olika utomhustemperatur visar
hur förtjänsten och CO2-utsläppet begränsas. En lägre temperatur
begränsar och påverkar den möjliga förtjänsten så pass mycket att det inte
går att uppnå samma förtjänst, det vill säga; en lägre utomhustemperatur
ger lägre maximal förtjänst. CO2-utsläppet går att påverka till relativt
låga nivåer även vid lägre utomhustemperatur.

Fronten vid -25 ◦C har begränsade möjligheter att uppnå en positiv
förtjänst. Detta är endast möjligt vid CO2-utsläpp över 22 ton/h och
betyder att oljeanvändningen är ett måste för att systemet uppnå en
positiv förtjänst. Resultatet från reMIND-modellen visar på att det inte är
möjligt att uppnå en positiv förtjänst vid -25 ◦C.

Den inritade punkten i Figur 43 och Figur 44 representerar
fjärrvärmesystemets CO2-utsläpp och förtjänst, 9,5 ton/h och
-32000 SEK/h, den timme under 1 februari 2012 temperaturen var -20 ◦C
och elspotpriset 500 SEK/MWh. Den dåliga förtjänsten beror på att
systemet idag inte driftas som en enhet utan LuleKraft och Luleå Energi
var för sig. En gemensam syn på systemet ger möjlighet att flytta över
bränsle i form av processgas till HVC 2 och minska oljeanvändningen i
anläggningen. Detta minskar kostnaderna för oljeanvändningen på grund
av ett förmånligare oljepris vid eldning i LuleKraft.

För att närma sig systemets paretofront ekonomiskt sett utan att ta
hänsyn till CO2-utsläppet borde mer gas flyttas över från LuleKraft till
HVC 2 för att istället elda olja på LuleKraft när så behövs. Detta
representeras av alternativ i i Figur 43 och Figur 44 och ger ett
CO2-utsläpp på 19,6 ton/h respektive 19,7 ton/h.

Alternativ ii visar att systemets totala förtjänst kan förbättras med cirka
45000 SEK/h samtidigt som CO2-utsläppet behålls på samma nivå.

För att minimera CO2-utsläppet och maximera förtjänsten därefter, iii,
skall så lite olja som möjligt användas, genom att i första hand använda
den tillgängliga processgasen, pellets på HVC 4 och elpannorna på HVC 1
och HVC 5. Detta gör att systemets CO2-utsläpp kan minimeras till
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1,1 ton/h respektive 1,2 ton/h.

Figur 43: GAMS-modellens paretofront mellan CO2-utsläpp och förtjänst
vid utomhustemperatur -15 ◦C, -20 ◦C och -25 ◦C

Figur 44: reMIND-modellens paretofront mellan CO2-utsläpp och förtjänst
vid utomhustemperatur -15 ◦C, -20 ◦C och -25 ◦C

De olika fronternas lutning är relativt lika för differentierande
utomhustemperatur, däremot är här en skillnad mellan Figur 43 och
Figur 44. reMIND-modellens paretofronter har en mer lodrät lutning än
fronterna från GAMS-modellen. Detta betyder att minska CO2-utsläpp för
reMIND-modellen inte försämrar förtjänsten lika mycket, men samtidigt
att förtjänsten inte kan förbättras lika mycket genom att släppa på kravet
för CO2-utsläpp.
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6 Diskussion & slutsats

6.1 Scenarion

Resultaten från scenario 1 visar ett produktionssätt som överensstämmer
med hur produktionen ser ut idag med avseende på ordningen i vilken de
olika anläggningarna startas efter LuleKraft; HVC 4 är den första som
startas när utomhustemperaturen sjunker, följt av HVC 2, HVC 1 och
HVC 5. HVC 5 används mycket sällan av Luleå Energi. Modellen tar inte
hänsyn till den leveransskyldighet LuleKraft har på 185 MW, utan ser till
systemet som helhet för bästa förtjänst och kan därför på ett mer
kostnadseffektivt sätt utnyttja anläggningarna i nätet. Därför fördelas
gasanvändningen mellan HVC 2 och LuleKraft så att den olja som krävs i
första hand används i LuleKraft, på grund av ett mer fördelaktigt oljepris.
Med dagens driftsätt hade LuleKraft producerat mer värme själv för att
uppfylla leveransskyldigheten på billigaste vis.

Jämförelsen mellan modellerna och mätdata från 1 februari 2012 visar på
en kraftig ökning av förtjänsten för Luleå Energi och samtidigt ungefär en
halvering av förtjänsten för LuleKraft. Samtidigt visar systemet som helhet
en kraftig ökning av förtjänsten. Förklaringen till detta är även här att
modellen ser till systemets helhet och kan därför välja att utnyttja en
större mängd olja vid LuleKraft. Oljepriset för värmeproduktion är
förmånligare för LuleKraft (645 SEK/MWh) jämfört med LEAB
(970 SEK/MWh), vilket beror på de avdrag LuleKraft får göra för energi-
CO2-skatt. I verkligheten kan även LEAB göra vissa avdrag, till exempel
för värmeproduktionen som levereras till industrier. Detta gör att
skillnaden mellan oljepriserna skulle reduceras, men slutsatsen att mer olja
bör eldas i LuleKraft och mer gas i HVC 2 kvarstår.

Från scenario 2 ses att modellen inte väljer att ändra produktionssätt för
att kunna maximera elproduktionen vid LuleKraft till 97 MW. Detta
resultat visar på att ökad förtjänst inte uppnås främst genom ökad
elproduktion, oavsett pris, utan i stället genom att spara in på bränsle och
välja ett så effektivt produktionssätt som möjligt.

Resultaten från scenario 1 och scenario 2 är viktiga för att ta fram och
utveckla strategier och riktlinjer för produktionssätt beroende på
utomhustemperatur och elpris. Genom att bortse från leveransskyldigheten
som LuleKraft har gentemot Luleå Energi, kan systemet som helhet öka
förtjänsten.

En utökad kapacitet på HVC 4 hade ökat möjligheterna att minska
systemets oljeförbrukning. Mindre olja är bättre både ur miljösynpunkt
och den ekonomiska synvinkeln, med anledningarna att CO2-utsläppet
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minskas och pellets är ett billigare bränsle än olja. En utökad kapacitet för
pelletseldning behöver nödvändigtvis inte vara på Bergnäset i HVC 4, utan
bästa placering av denna anläggning måste utredas vidare med hänsyn till
hur värmeflödet i systemet förändras. Om kapaciteten på HVC 4 skulle
utökas är det viktigt att se till hur flödesbegränsningen över Bergnäsbron
skulle inverka på detta och om det skulle vara nödvändigt att bygga om
ledningarna över bron för att få bort begränsningen. Om däremot en
panna på HVC 2 skulle byggas om till en pelletspanna är det viktigt att se
till hur detta skulle påverka flödesbegränsningen av fjärrvärme i LuleKraft.

En sänkt framledningstemperatur påverkar systemets förtjänst positivt
ända tills flödet genom LuleKraft begränsas. Det krävs ett högre flöde vid
en lägre framledningstemperatur för att kunna leverera samma mängd
värme. Pumpkostnader för det förhöjda flödet är inte inkluderat i
modellen. Den värme som inte kan produceras på LuleKraft och HVC 2
måste produceras i någon av de andra anläggningarna. Flödet genom
LuleKraft begränsas idag av varmkondensorerna, där det kan uppstå
skador om fjärrvärmens flödeshastighet är för hög.

Att se hela systemet som en enhet ger stora möjligheter att optimera
driften och därigenom även förtjänsten. Synsättet kommer minska
mängden producerad el ur LuleKraft:s generator och öka mängden olja för
LuleKraft, vilket gör att LuleKraft får minskad intäkt genom lägre
elproduktion och större oljeförbrukning. Detta kräver ett gott samarbete
mellan SSAB, LuleKraft och LEAB för att skapa överenskommelser som
gynnar parterna proportionerligt och rättvist genom vinstfördelning.

6.2 Modellbeskrivning

LuleKraft och HVC 2 är i modellen hanterade att ligga i serie med
varandra när HVC 2 körs. I verkligheten leds en del av fjärrvärmeflödet
genom HVC 2 för uppvärmning och sedan tillbaka till huvudflödet, se
Figur 2 under Avsnitt 2.2. Det antagande som är gjort ger ändå en bra bild
av hur flöde och temperatur för fjärrvärmen begränsas av de bägge
anläggningarnas kapacitet.

Skillnaden i hanteringen av oljepriset i reMIND och GAMS, se Avsnitt 4.3,
påverkar de olika lösningarna. Objektfunktionen för förtjänst och
CO2-utsläpp blir förminskad respektive förhöjd på grund av att
reMIND-modellen inte har möjlighet att optimera el- och
värmeproduktionen efter oljepriset. Approximationen att det är maximal
värmeproduktion och minimal elproduktion från LuleKraft påverkar inte
värdet på systemets objektfunktion nämnvärt.
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Det är svårt att förutse vad fjärrvärmebehovet kommer vara utifrån
utomhustemperatur och därigenom också svårt att modellera för sådant. I
modellerna används ett samband som endast är beroende av
utomhustemperaturen. Dessutom modelleras i princip alla områden på
samma sätt, förutom SSAB och Malmhamnen. Vissa områdens
fjärrvärmebehov kanske beskrivs bättre genom något annat samband än
det använda i modellen, beroende på till exempel förhållandet mellan
antalet hushåll och industrilokaler, och storleken på industrierna.
Fjärrvärmenätets längd på ledningarna inom varje område har inte tagits
hänsyn till, vilket påverkar de totala förlusterna i ledningarna. I Figur 15
och Figur 16 under Avsnitt 5.1.2 ses att fjärrvärmebehovet enligt använt
samband varierar mellan att ligga högre eller lägre jämfört med det
faktiska behovet. Detta skulle förbättras om varje område modellerades
enskilt utifrån mätdata över fjärrvärmebehovet för respektive område. Det
faktum att utomhustemperaturen i olika områden efter nätet kan skilja sig
påverkar även det den totala värmeproduktionen.

På morgon och kväll när personer duschar och använder sig av mycket
tappvarmvatten är fjärrvärmebehovet som störst på dygnet. Detta är inte
tagit hänsyn till och är en del av förklaringen till de variationer som syns
mellan faktisk och modellerad värmeproduktion i Figur 15. Detta ”slätas
ut” om produktionen studeras under ett helt dygn i Figur 16 och gör att
denna jämförelse ser mer rättvisande ut.
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6.3 Modelleringsmiljöerna

Att skapa två olika modeller över samma system ger goda möjligheter att
analysera skillnader och likheter, fördelar och nackdelar. Under arbetets
gång har vi haft stor nytta av att jämföra lösningarna genom att lättare
kunna hitta och analysera avvikelser mellan modellerna.

I GAMS var en stor fördel möjligheten att förklara varje variabel och
ekvation som skapades, detta för att skapa en tydligare struktur inne i
modellen. Att ändra värden på en eller flera variabler under olika
kompileringar var smidigt. GAMS-modellen skapades genom ett
icke-linjärt ekvationssystem, vilket förenklade uppbyggnaden av modellen.
Sambanden som beräknats i Excel kunde användas direkt genom att
icke-linjäriteter kunde hanteras. Ett exempel är entalpisambanden (9a)
och (9b), vilka var möjliga att multiplicera med massflödet för att
bestämma effekten ur vardera varmkondensor i LuleKraft. Detta utfördes
utan att behöva använda diskreta variabler för att skapa olika
effektintervall och därigenom behålla linjäriteten hos modellen. För att
tolka och analysera resultatet kunde värden enkelt läsas in i Excel. När
resultatet analyserades uppmärksammades de fall optimeraren hittat ett
lokalt optimum genom jämförelse mellan resultaten från de två
modellerna. Detta var en nackdel med den icke-linjära modellen och att
hitta ett globalt optimum i dessa lägen kunde vara tidskrävande.

I reMIND var modellens struktur enkel att följa genom den grafiska
modelleringsmiljön. För reMIND-modellen skapades ett linjärt
ekvationssystem, vilket motsvarar det icke-linjära ekvationssystemet i
GAMS. Här användes ett antal intervall och diskreta variabler för att
skapa linjäriteten och just denna fas i modelluppbyggnaden var mycket
tidskrävande.

Sett till helheten så stämmer de bägge modellerna bra överens. Resultaten
från de olika modelleringsmiljöerna visar allt som oftast liknande trender
på lösningskurvan; om till exempel temperatur eller elspotpris förändras
ändras lösningarna på liknande sätt. GAMS-modellen har gentemot
reMIND-modellen uteslutande högre objektfunktion vid optimering av
förtjänst och lägre objektfunktion vid optimering av CO2. Detta beror på
att reMIND modellen är skapad med intervallsteg och tappar därför i
lösningens noggrannhet. En lösning på detta hade varit att skapa
ytterligare fler intervallsteg, men på grund av tidsmässiga skäl och att
modellen trots detta anses ge en lösning inom godtagbara gränser ansågs
detta inte nödvändigt.
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6.4 Fortsatt arbete

När anläggningar skall startas upp beroende på deras geografiska placering
i fjärrvärmenätet vid hastiga förändringar i värmebehovet är inte
inkluderat i modellen. Ett sådant exempel är på morgon och kväll när
fjärrvärmebehovet är som störst under dygnet. Detta är något som borde
utredas för att snabbt kunna distribuera värmen till kunderna. Vid en
sådan utredning av systemets dynamik hade det även varit intressant att
ta hänsyn till om och i sådana fall var en ackumulatortank skulle kunna
installeras. En ackumulatortank ger möjlighet att lagra värmen när
fjärrvärmebehovet är lägre för att sedan vid behov snabbt distribuera
värmen till kunderna.

Genom att se systemet som en helhet och inte parterna var för sig utvidgas
möjligheterna för optimering och därigenom möjligheterna att öka
systemets förtjänst. Det är viktigt att få en proportionerlig fördelning av
vinsten och dessa riktlinjer måste vidareutvecklas för denna typ av
samkörning.
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A Fjärrvärmenätet

Tabell 9: Förbrukningsområden med abonnerad effekt [16]

Område Namn Abonnerad effekt
(MW)

- SSAB (konstant) 9
1 Svartön (Malmhamnen) (0) 9
2 Svartöstaden 7
3 Centrum-Malmudden 80
4 Bergnäset 34
5 Centrum-Bergviken/Skutviken 43
6 Örnäset-Skurholmen 27
7 Lulsundet-Skurholmen 16
8 Bredviken 4
9 Hertsön-Kronan 32
10 Mjölkudden 30
11 Notviksstan 5
12 Porsödalen 11
13 Skutviken-Ytterviken 0
14 Bergviken-Ytterviken 3
15 Ytterviken 2
16 Aurorum 4
17 Porsön-Björkskatan 50
18 Notviken-Jernstan 4
19 Storheden-Karlsvik 17
20 Gammelstad-Kyrkbyn 22
21 Gammelstad-Hammaren 0
22 Hammaren 9
23 Södra Sunderbyn 3
24 Sunderby sjukhus 6
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Tabell 10: Fjärrvärmenätets uppskattade längder mellan förbrukare,
knytpunkter och producenter i modellen

Sträcka Avstånd, m Sträcka Avstånd, m

LuleKraft - HVC 2 0 kp 6 - 13 500
LuleKraft - SSAB 0 kp 6 - 14 1000
HVC 2 - kp 1 0 kp 6 - 15 500
kp 1 - 1 2000 kp 6 - HVC 1 0
kp 1 - 2 2000 kp 7 - 12 500
kp 2 - 2 2000 kp 7 - 15 500
kp 2 - 3 2000 kp 7 - 16 500
kp 2 - 6 1000 kp 8 - 10 500
kp 3 - 3 3500 kp 8 - 11 1000
3 - 5 2000 11 - 12 500
kp 3 - 4 2000 kp 8 - 18 500
kp 3 - HVC 4 0 kp 9 - 18 2500
kp 4 - 6 500 kp 9 - 19 5000
kp 4 - 7 1500 kp 9 - 20 2000
7 - 14 2500 20 - HVC 5 0
kp 4 - 8 1500 20 - 21 2000
8 - 9 2500 kp 10 - 21 1500
kp 5 - 5 1500 kp 10 - 22 1500
kp 5 - 10 1500 kp 10 - 23 1000
kp 5 - 13 500 23 - 24 1000
kp 6 - 12 500
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Figur 45: LEAB:s fjärrvärmenät med ledningar från DN 65 och uppåt
utritade
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B LuleKraft

Figur 46: Schematisk bild över LuleKraft med garantipunkter beräknade av
Siemens. Alternativet att direktreducera ångan finns inte med i denna
skiss, men kan ses i Figur 12 under Avsnitt 4.2
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C Scenario 1 - Tabeller

Tabell 11: Systemets produktionssätt för olika elspotpriser vid
utomhustemperatur -10 ◦C

Elspotpris Förtjänst Fjv LK Olja LK El LK Dir.red. LK Fjv HVC
(SEK/MWh) (kSEK/h) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW)

GAMS
200 34,7 163,9 0,0 50,0 59,4 18,0
400 44,7 163,9 0,0 50,0 59,4 18,0
600 55,1 159,8 0,0 53,8 45,5 22,0
800 68,3 159,8 19,8 71,7 0,0 22,0
1000 82,6 159,8 19,8 71,7 0,0 22,0
1200 97,8 181,8 52,9 80,8 0,0 0,0
1400 114,0 181,8 52,9 80,8 0,0 0,0
1600 130,2 181,8 52,9 80,8 0,0 0,0
1800 146,4 181,8 58,3 82,7 0,0 0,0
2000 162,9 181,8 58,3 82,7 0,0 0,0
2200 179,5 181,8 58,3 82,7 0,0 0,0
2400 196,0 181,8 58,3 82,7 0,0 0,0
2600 212,5 181,8 58,3 82,7 0,0 0,0
2800 229,1 181,8 58,3 82,7 0,0 0,0
3000 245,6 181,8 58,3 82,7 0,0 0,0

reMIND
200 32,8 159,4 0,0 50,0 62,2 22,8
400 42,4 161,0 1,7 50,0 64,0 21,2
600 52,4 161,0 1,7 50,0 64,0 21,2
800 65,1 161,0 29,0 74,6 0,0 21,2
1000 80,1 161,0 29,0 74,6 0,0 21,2
1200 95,0 161,0 29,0 74,6 0,0 21,2
1400 111,1 182,1 60,1 82,8 1,7 0,0
1600 127,7 182,1 60,1 82,8 1,7 0,0
1800 144,3 182,1 60,1 82,8 1,7 0,0
2000 160,8 182,1 60,1 82,8 1,7 0,0
2200 177,4 182,1 60,1 82,8 1,7 0,0
2400 194,0 182,1 60,1 82,8 1,7 0,0
2600 210,6 182,1 60,1 82,8 1,7 0,0
2800 227,1 182,1 60,1 82,8 1,7 0,0
3000 243,7 182,1 60,1 82,8 1,7 0,0
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Tabell 12: HVC-anläggningarnas bränsleförbrukning för olika elspotpriser
vid utomhustemperatur -10 ◦C

Elspotpris Gas/Olja HVC 2 Pellets HVC 4 El/Olja HVC 1 El/Olja HVC 5
(SEK/MWh) (MW) (MW) (MW) (MW)

GAMS
200 0,0 / 0,0 20,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
400 0,0 / 0,0 20,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
600 0,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
800 0,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1000 0,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1200 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1400 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1600 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1800 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2000 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2200 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2400 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2600 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2800 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
3000 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0

reMIND
200 0,0 / 0,0 22,4 0,0 / 0,0 2,4 / 0,0
400 0,0 / 0,0 23,3 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
600 0,0 / 0,0 23,3 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
800 0,0 / 0,0 23,3 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1000 0,0 / 0,0 23,3 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1200 0,0 / 0,0 23,3 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1400 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1600 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1800 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2000 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2200 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2400 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2600 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2800 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
3000 0,0 / 0,0 0,0 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
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Tabell 13: Systemets produktionssätt för olika elspotpriser vid
utomhustemperatur -20 ◦C

Elspotpris Förtjänst Fjv LK Olja LK El LK Dir.red. LK Fjv HVC
(SEK/MWh) (kSEK/h) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW)

GAMS
200 16,2 160,5 0,0 50,0 49,1 84,6
400 13,4 215,0 57,7 50,0 107,4 30,1
600 23,2 203,1 71,3 50,0 96,9 42,1
800 37,0 203,1 104,8 79,9 17,4 42,1
1000 51,6 199,7 101,6 79,9 14,0 45,4
1200 67,7 185,6 102,9 80,7 0,0 59,5
1400 83,4 185,6 102,9 80,7 0,0 59,5
1600 99,9 185,6 102,9 80,7 0,0 59,5
1800 116,1 185,6 102,9 80,7 0,0 59,5
2000 132,2 185,6 102,9 80,7 0,0 59,5
2200 148,3 185,6 102,9 80,7 0,0 59,5
2400 164,5 185,6 102,9 80,7 0,0 59,5
2600 180,6 185,6 102,9 80,7 0,0 59,5
2800 196,7 185,6 102,9 80,7 0,0 59,5
3000 212,9 185,6 102,9 80,7 0,0 59,5

reMIND
200 14,9 156,0 0,0 50,0 34,8 89,5
400 11,9 99,6 17,9 50,0 5,0 145,9
600 19,8 194,3 71,7 50,0 2,3 51,2
800 33,0 194,3 106,1 80,7 2,3 51,2
1000 49,2 181,8 106,9 81,4 2,3 63,7
1200 65,5 181,8 106,9 81,4 2,3 63,7
1400 81,8 181,8 106,9 81,4 2,3 63,7
1600 98,1 181,8 106,9 81,4 2,3 63,7
1800 114,3 181,8 106,9 81,4 2,3 63,7
2000 130,6 181,8 106,9 81,4 2,3 63,7
2200 146,9 181,8 106,9 81,4 2,3 63,7
2400 163,2 181,8 106,9 81,4 2,3 63,7
2600 179,4 181,8 106,9 81,4 2,3 63,7
2800 195,7 181,8 106,9 81,4 2,3 63,7
3000 212,0 181,8 106,9 81,4 2,3 63,7
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Tabell 14: HVC-anläggningarnas bränsleförbrukning för olika elspotpriser
vid utomhustemperatur -20 ◦C

Elspotpris Gas/Olja HVC 2 Pellets HVC 4 El/Olja HVC 1 El/Olja HVC 5
(SEK/MWh) (MW) (MW) (MW) (MW)

GAMS
200 0,0 / 0,0 20,3 60,1 / 3,4 8,3 / 0,0
400 0,0 / 0,0 20,3 12,6 / 3,4 0,0 / 0,0
600 28,8 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
800 28,8 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
1000 29,2 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
1200 46,2 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
1400 46,2 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
1600 46,2 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
1800 46,2 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
2000 46,2 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
2200 46,2 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
2400 46,2 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
2600 46,2 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
2800 46,2 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
3000 46,2 / 0,0 20,3 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0

reMIND
200 0,0 / 0,0 24,2 60,8 / 0,0 8,2 / 0,0
400 88,0 / 0,0 24,2 41,8 / 0,0 8,2 / 0,0
600 34,2 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
800 34,2 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1000 48,9 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1200 48,9 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1400 48,9 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1600 48,9 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1800 48,9 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2000 48,9 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2200 48,9 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2400 48,9 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2600 48,9 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2800 48,9 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
3000 48,9 / 0,0 24,2 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
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Tabell 15: Systemets produktionssätt för olika elspotpriser vid
utomhustemperatur -30 ◦C

Elspotpris Förtjänst Fjv LK Olja LK El LK Dir.red. LK Fjv HVC
(SEK/MWh) (kSEK/h) (MW) (MW) (MW) (MW) (MW)

GAMS
200 -10,4 198,4 44,3 50,0 82,6 110,0
400 -18,5 215 88,3 50,0 103,0 93,4
600 -8,8 215 140,6 50,0 106,5 93,4
800 4,7 215 172,7 78,6 29,1 93,4
1000 20,4 213,6 172,8 78,6 27,7 94,9
1200 36,2 206,4 173,4 79,0 20,6 102,0
1400 52,0 206,4 173,4 79,0 20,6 102,0
1600 67,8 206,4 173,4 79,0 20,6 102,0
1800 83,6 206,4 173,4 79,0 20,6 102,0
2000 99,4 206,4 173,4 79,0 20,6 102,0
2200 115,2 206,4 173,4 79,0 20,6 102,0
2400 131,0 206,4 173,4 79,0 20,6 102,0
2600 146,8 206,4 173,4 79,0 20,6 102,0
2800 162,6 206,4 173,4 79,0 20,6 102,0
3000 178,4 206,4 173,4 79,0 20,6 102,0

reMIND
200 -11,7 124,7 47,2 50,0 19,9 184,2
400 -19,6 124,7 47,2 50,0 19,9 184,2
600 -14,7 215,0 142,0 50,0 115,3 94,0
800 -2,9 215,0 170,2 75,1 46,4 94,0
1000 12,1 215,0 170,2 75,1 46,4 94,0
1200 27,1 212,8 169,4 77,1 38,4 96,1
1400 42,9 210,8 168,6 79,0 30,9 98,2
1600 58,7 210,8 168,6 79,0 30,9 98,2
1800 74,4 210,8 168,6 79,0 30,9 98,2
2000 90,2 210,8 168,6 79,0 30,9 98,2
2200 106,0 210,8 168,6 79,0 30,9 98,2
2400 121,8 210,8 168,6 79,0 30,9 98,2
2600 137,6 210,8 168,6 79,0 30,9 98,2
2800 153,4 210,8 168,6 79,0 30,9 98,2
3000 169,2 210,8 168,6 79,0 30,9 98,2
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Tabell 16: HVC-anläggningarnas bränsleförbrukning för olika elspotpriser
vid utomhustemperatur -30 ◦C

Elspotpris Gas/Olja HVC 2 Pellets HVC 4 El/Olja HVC 1 El/Olja HVC 5
(SEK/MWh) (MW) (MW) (MW) (MW)

GAMS
200 0,0 / 0,0 24,7 83,3 / 0,0 8,3 / 0,0
400 28,8 / 0,0 24,7 41,0 / 0,0 8,3 / 0,0
600 85,8 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
800 85,8 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1000 87,5 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1200 96,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1400 96,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1600 96,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
1800 96,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2000 96,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2200 96,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2400 96,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2600 96,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
2800 96,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0
3000 96,0 / 0,0 24,7 0,0 / 0,0 0,0 / 0,0

reMIND
200 88,5 / 0,0 22,9 81,6 / 0,0 8,2 / 0,0
400 88,5 / 0,0 22,9 81,6 / 0,0 8,2 / 0,0
600 82,2 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 3,2 / 0,0
800 82,2 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 3,2 / 0,0
1000 82,2 / 0,0 22,9 0,0 / 3,4 0,0 / 0,0
1200 81,4 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 0,0 / 6,5
1400 80,6 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 0,0 / 9,3
1600 80,6 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 0,0 / 9,3
1800 80,6 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 0,0 / 9,3
2000 80,6 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 0,0 / 9,3
2200 80,6 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 0,0 / 9,3
2400 80,6 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 0,0 / 9,3
2600 80,6 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 0,0 / 9,3
2800 80,6 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 0,0 / 9,3
3000 80,6 / 0,0 22,9 0,0 / 0,0 0,0 / 9,3
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