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Förord 

Arbetet har utförts åt Luleå Energi i samarbete med LuleKraft. Ett varmt tack riktas till mina 

handledare på Luleå Energi, Peter Olofsson och David Eriksson, för deras hängivenhet och stöd. Deras 

goda omdöme och positiva anda gav projektet rätt riktning.  Jag vill även tacka min examinator och 

handledare på LTU, Erik Elfgren, som med sin kompetens och inspiration har vart till stor del i 

projektet. Tack även till Jan Dahl på LTU för att ha bidragit med stor kunskap om ackumulatortankar 

samt Marino Lindgren på LuleKraft som varit till stor hjälp vid allt som rört kraftvärmeverket. 

Övriga personer som på olika sätt bidragit till projektet utan inbördes ordning är Magnus Johansson, 

Luleå Energi; Thomas Andersson, Luleå Energi; Stefan Wiklund, LuleKraft; Hans-Olof Larsson, 

Rodoverken; Jesper Lindgren, WSP group; Anders Hedbäck, Tore J Hedbäck AB; Jan-Erik 

Tegnelund, Bodens Energi.  

  



Sammanfattning 

Fjärrvärmebehovet i Luleå förses till största delen av kraftvärmeverket LuleKraft som främst bränner 

processgaser från stålproducenten SSAB. Lågkonjunkturen i stålbranschen de senaste åren har gjort att 

gastillgången har minskat varpå start av spetslastanläggningar och användande av stödbränsle har 

ökat. Frågan om energilagring har därför blivit ytterst aktuell. Syftet med arbetet har därför varit att 

undersöka om en eller flera ackumulatortankar utplacerade i nätet är en fördelaktig investering. 

Inledningsvis gjordes en litteraturstudie över Luleå fjärrvärmenät samt ackumulatortankar. Därefter 

undersöktes placeringen av ackumulatortanken. Bristande information om nätets egenskaper samt att 

den större delen av fjärrvärmebehovet täcktes av LuleKraft gjorde att en placering i anslutning till 

kraftvärmeverket ansågs som det bästa alternativet. I samråd med Luleå Energi valdes därför denna 

placering. Syftet med ackumulatortanken var att minska användandet av stödbränsle i form av olja och 

optimera elproduktionen. Optimering av elproduktionen betyder egentligen att elproduktionen sker vid 

ett mer fördelaktigt elpris.  

Med hjälp av insamlad mätdata från LuleKrafts process över två år kunde en simuleringsmodell 

skapas. Målet blev att implementera ackumulatortanken i modellen och därmed se hur densamma 

kunde utnyttjas. Insamlingen av mätdata erhölls för år 1 (sep-11 – maj-12) samt år 2 (mar-13 – feb-

14). Mätdata över sommarmånaderna (jun - aug) uteslöts eftersom ackumulatorn inte anses kunna 

utnyttjas under denna period. I modellen användes tre olika ackumulatorstorlekar, 10 000, 15 000 och 

30 000 m
3
 (ACK1, ACK2 och ACK3). Dimensioneringen grundar sig på erhållna 

investeringskostnader från Rodoverken. Ackumulatorutnyttjandet jämförs därefter för de två olika åren 

och de tre olika storlekarna tillsammans med en LCC (livscykelkostnad) analys över den ekonomiska 

livslängden 20 år.  

Resultaten från LCC analysen baseras på att klimatförutsättningarna är desamma över den ekonomiska 

livslängden samt att LuleKrafts produktion sker på samma sätt. Ackumulatorutnyttjandet skiljer sig 

ganska markant mellan de båda åren, precis som resultatet från LCC analysen. För år 1 varierade 

återbetalningstiden mellan 6,8–9,7 år medan det för år 2 varierade mellan 11,3–15,3 år. 

Återbetalningstiden baseras på minsta till största storlek. För år 1 blev vinsten störst över 20 år för 

ACK3 (44,1 MSEK) medan för år 2 blev vinsten störst för ACK2 (16,7 MSEK).   

Eftersom gastillgången beror på hur stålproduktionen ser ut skapades även et alternativt fall med full 

gastillgång. Det antogs då att SSAB i framtiden ökar sin produktion från i dagsläget ca 70 % till 100 

%. Mätvärden för år 1 och 2 ligger till grund för även detta fall. Den ökade gastillgången över året 

gjorde att oljeanvändningen minskade vilket gjorde att potentialen för oljebesparing med ackumulator 

minskade och således ökade återbetalningstiden. För dessa fall blev återbetalningstiden för de båda 

åren ungefär lika lång, mellan 9,6–16,2 år.   



Abstract 

The district heating (DH) demand in Luleå is mostly covered by the combined heat and power plant 

(CHP plant) LuleKraft that mostly burns process gases from the steel producer SSAB. The recession 

in the steel industry over the last couple of years has lowered the available gas resulting in an increase 

of starting up top-load facilities and the use of support fuel. Energy storage can be an interesting 

solution to this problem. The purpose of this report has been to investigate whether one or several 

accumulator tanks in the district heating system is a beneficial investment. 

Initially, a literature study on the Luleå DH system and accumulator tanks was done. This was 

followed up by an investigation of the placement of the accumulator tank. Lacking information about 

the DH properties and the fact that most of the DH demand was covered by LuleKraft, a placement 

adjacent to the CHP plant was considered as the best option. In consultation with Luleå Energi this 

placement was chosen. The purpose was to lower the amount of support fuel as oil and optimise the 

production of electricity. Optimizing the production of electricity really means to produce electricity at 

a higher electricity price. 

With the help of data collected from LuleKraft during two years a computer model was created. The 

target was to implement the accumulator tank in the model to see how it could be used. The collected 

data was gathered for year 1 (Sep-11 – may-12) and for year 2 (mar-13 – feb-14). Data during the 

summer months (jun - aug) was neglected due to no use of the accumulator during this period. In the 

model, three sizes were chosen for the accumulator, 10 000, 15 000 and 30 000 m
3
 (ACK1, ACK2 and 

ACK3). The dimensioning is based on collected investment costs from Rodoverken. The use of the 

accumulator is compared for the different years and the three different sizes together with an LCC (life 

cycle cost) analysis over the economic lifespan of 20 years.  

The result from the LCC analysis is based on the same climate conditions over the economic lifespan 

and that the production of LuleKraft stays the same. The use of the accumulator differs quite 

distinctively between both years, and also the result from the LCC analysis. For year 1 the payback 

time varies between 6,8–9,7 years while for year 2 it varies between 11,3–15,3 years. The range of the 

payback time goes from the smallest to the largest tank. The payback time is based on the smallest to 

the largest tank. For year 1 the largest profit over 20 years was achieved by ACK3 (44,1 MSEK) while 

for year 2 the largest profit was achieved by ACK2 (16,7 MSEK). 

Since the gas supply is dependent on the steel production, an alternative case was also modelled. It 

was assumed that SSAB will increase their production from 70 % to 100 %. That will result in an 

increase of gas supply. Data for year 1 and year 2 was also in this scenario. The increased gas supply 

decreased the consummation of oil which led to a decreased potential for oil savings which increased 

the payback time. For this case the payback time for both years was approximately the same, between 

9,6–16,2 years.              



Förkortningar 

LEAB – Luleå Energi AB 

LuleKraft – LuleKraft AB 

BioEnergi – Bioenergi Luleå AB 

KVV – Kraftvärmeverk  

ACK – Ackumulatortank 

HVC – Hetvattencentral 

VK1 – Fjärrvärmekondensor 1 

VK2 – Fjärrvärmekondensor 2 

BLG – Blandgas 

COG – Koksgas 

LDG – LD-gas 

BGF – Masugnsgas  

TMI – Turbinens högtrycksdel 

TME – Turbinens mellantrycksdel 

TML – Turbinens lågtrycksdel 

Avt. – Avtappning  

VBA – Visual Basic (programmeringsverktyg i Excel) 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Luleå har ett utbrett fjärrvärmenät som till största delen förses av LuleKraft kraftvärmeverk. 

Distributionen av fjärrvärme står sedan Luleå Energi AB (LEAB) för. LEAB är kommunägt medan 

LuleKraft till hälften ägs av kommunen och till hälften av SSAB. Ett kraftvärmeverk producerar 

primärt fjärrvärme men även el. Det speciella med LuleKraft är att de bränner processgaser från SSAB 

för att förse fjärrvärmebehovet. Gastillgången beror på produktionen hos SSAB. Vid produktionsstopp 

hos SSAB eller andra tillfällen som gör att gastillgången uteblir bränner LuleKraft olja. Förbränning 

av olja är något som undviks så mycket som möjligt eftersom det är dyrt och produktionen kan istället 

förläggas till någon av de fyra hetvattencentralerna i fjärrvärmenätet. Dessa hetvattencentraler ägs av 

LEAB.  

Mellan LuleKraft och LEAB finns det ett avtal som säger att LuleKraft är skyldig att leverera 185 MW 

fjärrvärme vid behov. Om inte gastillgången är tillräcklig för att försefjärrvärmebehovet tvingas 

LuleKraft bränna olja eller köpa effekt hos någon eller några av LEAB:s hetvattencentraler. 

Samarbetet mellan de båda bolagen fungerar på så sätt att LuleKraft säljer sin producerade fjärrvärme 

till LEAB som i sin tur distribuerar fjärrvärmen till kunderna. Ett fjärrvärmebehov utöver 185 MW 

betalar LEAB för och de kan då välja att producera den hos LuleKraft eller någon av deras egna 

hetvattencentraler (Bellqvist & Olofsson, 2012).  

Recessionen i världsekonomin efter 2008 har gjort att SSAB minskat sin produktion till ca 75 %. 

Samtidigt som en kontinuerlig utbyggnad av fjärrvärmenätet har skett. Den rådande situationen har 

gjort att användandet av hetvattencentraler samt stödbränsle har ökat. Flera alternativa lösningar har 

diskuterats, varav en lösning är möjligheten att lagra energin från gasen. Antingen kan SSAB välja att 

bygga en större BLG klocka där de ackumulerar BLG innan de distribueras till LuleKraft eller så kan 

man välja att bygga en ackumulator i fjärrvärmenätet. Att bygga en ny och större BLG klocka är 

mycket kostsamt varpå detta inte har varit ett alternativ. Det andra alternativet är ett bra komplement 

samt mindre kostsamt och anses därför mer realistiskt. 

Med en ackumulator i nätet kan man lagra energi i form av fjärrvärmevatten. Ackumulatorn skulle då 

laddas vid ett överskott av BLG för att sedan användas då gastillgången inte täcker fjärrvärmebehovet. 

Tidigare har en sådan lösning ansetts vara olönsam eftersom tillgången på gas har vart hög. I takt med 

ökad användning av olja, start av hetvattencentraler och hårdare klimatmål är det nu mer aktuellt än 

någonsin att se över en sådan lösning.   

1.2. Frågeställning 
Kan man med en ackumulator minska användandet av hetvattencentralerna samt stödbränsle? 

1.3. Syfte  
Att undersöka behovet av att uppföra en eller flera ackumulatortankar i Luleå fjärrvärmenät för att 

minska användandet och beroendet av stödbränsle samt uppstart av spetslastpanna. För att uppnå syftet 

används Excel för insamling av mätvärden med tillägget VBA för simulering och beräkning.  

1.4. Mål 
Att genom en teknoekonomisk undersökning utvärdera om en placering av en eller flera 

ackumulatortankar är en fördelaktig investering. 



2 

 

 

1.5. Avgränsningar 
Vissa avgränsningar sattes innan arbetet startade. Från LEAB var intresset för en ackumulator i nätet 

sådant att man borde titta på hela fjärrvärmenätet för placering. I samråd med LEAB diskuterades 

några avgränsningar fram såväl geografiskt som tekniskt och ekonomiskt. 

 Den geografiska avgränsningen i projektet sattes primärt till att undersöka en placering av 

ackumulator i Luleå fjärrvärmenät och i mån av tid till att undersöka en placering i Råneå. 

 En teknisk begränsning sattes aldrig men innefattade systemet kring ackumulatorn samt 

påverkan från system som rör densamma. 

 Den ekonomiska begränsningen innefattade ackumulator och system för inkoppling på nätet. 

1.6. Tidigare arbeten i ämnet 
Tidigare arbeten fanns att tillgå i ämnet ackumulatortankar. Exempelvis var två tidigare 

examensarbeten gjorda där syftet var att dimensionera en ackumulatortank i anslutning LuleKraft.  

Dimensionering av Ackumulatortank vid LuleKraft AB 

Arbetet tar till stor del upp produktionen av fjärrvärme över år 2004 där främst medeleffekten för mars 

månad ligger till grund för dimensioneringen. Syftet med rapporten är att undersöka en ökad 

elproduktion under den aktuella månaden. 

Ackumulatortank 

Arbetet liknar det tidigare arbetet där medeleffekten för mars månad 2010 ligger till grund för 

dimensioneringen. Arbetet skiljer sig dock här då detta arbete syftar på att minska oljeanvändningen. 

En ekonomisk analys visar på viss lönsamhet.   

Likheten med de ovanstående examensarbetena till trots har främst tre andra arbeten och böcker hjälpt 

till att utveckla detta arbete. 

Dimensionering av ackumulatortank i Umeå fjärrvärmenät  

Ett examensarbete från 2006 där syftet var att dimensionera en ackumulatortank efter att spara bränsle 

och öka elproduktion. Arbetet är omfattande och har vart till stor hjälp. 

Ackumulatortankar vid kraftvärmeverk 

En komplett bok som kommit till stor användning vid dimensioneringen av ackumulatorn. Innehållet i 

boken omfattar allt från ”vad är en ackumulator?” till inkoppling och ekonomisk analys. Boken är från 

1991 men lite har hänt sen dess och anses vara applicerbar även i dagsläget. 

Thermal energy heat storage 

Handlar till stor del av dimensionering med fördjupning i värmeförluster från tank. Till stor hjälp vid 

beräkningar.  
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2. Teori 

2.1. Fjärrvärmenätet  
I Sverige är Luleå Energis fjärrvärmenät troligen det mest utbyggda. Nätet består av 42 mil långa 

ledningar som förser 31 000 hushåll med fjärrvärme, varav närmare 10000 småhus. För bild på 

fjärrvärmenätet se Bilaga 7.1. Fjärrvärmen produceras till största delen av LuleKrafts kraftvärmeverk, 

men vid behov har Luleå Energi ytterligare fyra stycken hetvattencentraler som kan startas då KVV 

inte räcker till. Hetvattencentralerna är belägna inom Aronstorp, Bergnäset, Gammelstad och Porsön. 

Bränslet varierar mellan de olika centralerna och är tabellerat nedan (Luleå Energi AB, 2014). 

Tabell 1: Maximal fjärrvärmeproduktion i Luleå fjärrvärmenät 

Anläggning Max effekt (MW) 

LuleKraft  

Olje- och gaspanna  215 

HVC 1   

Oljepanna 10 

Oljepanna 20 

Oljepanna 30 

Elpanna 40 

Elpanna 40 

HVC 2  

Oljepanna 80 

Olje- och gaspanna 80 

HVC 4  

Träpulver 22 

HVC 5  

Oljepanna 20 

Elpanna 8 

Total kapacitet 565 

 

HVC 3 som saknas i Tabell 1 återfinns i Råneå och tillhör inte Luleå fjärrvärmenät. LuleKraft är 

belagt att leverera 185 MW fjärrvärme till fjärrvärmesystemet vid behov, enligt avtal med LEAB. Vart 

de väljer att producera fjärrvärmen kan variera och beror ofta på vad som är det billigaste bränslet för 

tillfället. Vid låg gastillgång kan de välja att köpa fjärrvärmeproduktionen på någon av LEAB:s 

hetvattencentraler. För att öka fjärrvärmeeffekten snabbt tillsätter de oftast stödbränsle i form av olja. 

Ett behov över 185 MW bekostas LEAB för (Bellqvist & Olofsson, 2012).  

Bränslekostnaden för pellets, trä, olja och el styr hur produktionen ser ut. I vissa fall då elpriset ökar är 

det mer fördelaktigt för LuleKraft att producera mer el och dra ner på fjärrvärmeproduktionen. 

Nackdelen är att fjärrvärmen då måste produceras på någon annan anläggning vilket kräver en uppstart 

av en eller i vissa fall flera hetvattencentraler. Beroende på vilken central och vilket bränsle som 

används kan det ändå vara mer fördelaktigt att öka elproduktionen för LuleKraft.  

Fjärrvärmenätet innehåller en del begränsningar i sig. Däribland finns det en flödesbegränsning över 

bergnäsbron. HVC 4 ute på Bergnäset är därför nödvändig för att säkerhetsställa behovet av 

fjärrvärme. Andra begränsningar vars geografiska läge är mer oklart är gamla värmeväxlarcentraler i 

fastigheter med lägre verkningsgrad än nya. Detta gör att framledningstemperaturen till dessa 

värmeväxlare måste vara högre än den egentligen borde vara.  
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2.2. LuleKraft 

En förståelse för hur KVV fungerar var viktigt för projektet och en grundlig genomgång av KVV:s 

process erhölls därför vid studiebesök på anläggningen. Produktionen av fjärrvärme och el beskrivs 

kortfattat nedan. 

LuleKrafts anläggning producerar fjärrvärme och el från mestadels processgaser från SSAB. I SSAB:s 

process produceras tre olika gaser, masugnsgas (BFG), LD-gas (LDG) och koksgas (COG). COG är 

en gas som bildas då kol hettas upp i koksverket till nästintill flytande form. Processen tar 18 timmar 

där 75 % blir till koks och resten till COG. Energin i gasen används därefter i verken på SSAB 

däribland masugnen och överskottet samlas i en blandgasklocka innan de går till LuleKraft. 

Koksgasen används som sagt i masugnen för att höja temperaturen i processen där järnpellets och kol 

smälts under en temperatur som kan komma upp i 2200 °C. I processen bildas BFG med lågt 

energiinnehåll men i mycket stor mängd. BFG går främst till LuleKraft men återanvänds även till viss 

del i masugnen. I stålverket produceras LD-gasen där syre blåses in i det flytande stålet för att minska 

kolinnehållet så att järnet konverterar till formbart stål. LD-gasen används inte i SSAB:s process utan 

går direkt till KVV. De tre gaserna blandas i gasklockan på SSAB:s område som rymmer 80000 m
3
 

(Enberg, 2008). Gaserna blandas för att höja energivärdet på den energimässigt lågvärdiga 

masugnsgasen. Vid ett överskott på gas facklas densamma (SSAB Public Relations Department, 

2009).  

Blandgasen (BLG) förs över till LuleKraft via en stor gasledning. På LuleKraft fördelas gaserna till 

sex blandgasbrännare på ca 50 MW vardera som även kan bränna stödolja. Där finns även sex 

oljebrännare där fem av dem kan också kan bränna koksgas. Energivärdet i gasen är otroligt viktigt vid 

förbränningen. Ett energivärde på mindre än 2,78 MJ/Nm3 kan göra att lågan dör. Reglering sker då 

via först och främst spetsning med COG vid tillgång på densamma. Ofta är tillgången på COG 

begränsad då den först och främst finns att tillgå vid ett stopp av masugnen på SSAB. Ett vanligare 

sätt att höja energivärdet är istället via stödolja som kan tillsättas i alla de sex brännarna (Lindgren M. 

, 2014). 

Vid förbränningen i pannan förångas matarvatten in till pannan och lämnar pannan som mättad ånga. 

Ångan överhettas därefter med hjälp av rökgaserna i en värmeväxlare. Ångan har då en temperatur på 

520 °C och ett tryck på 105 bar då den når högtrycksdelen delen på turbinen. Turbinen består av tre 

delar som delas in efter tryck, högtrycksturbinen (TMI), mellantrycksturbinen (TME) och 

lågtrycksturbinen (TML) (Lindgren M. , 2014). 

I TMI finns tre avtappningar. Från den första avtappningen kan SSAB vid behov tappa ånga till ett 

tryck av 14-15 bar. Från den andra avtappningen kan ånga till SSAB tappas vid ett lägre tryck och 

härifrån tas även ånga till en ångkammare som fördelar ånga till Bioenergi och intern användning. Den 

tredje ångtappningen går till uppvärmning av matarvattentanken (Bellqvist & Olofsson, 2012).  

I TME tappas ånga till två fjärrvärmekondensorer (VK1 och VK2). Returvattnet från fjärrvärmen 

värms först upp i VK1 och sedan ytterligare i VK2 för att erhålla rätt framledningstemperatur. Vid ett 

högt fjärrvärmebehov eller låg tillgång på gas kan en del av ångan direktreduceras till VK2 utan att 

passera igenom TMI och TME. Fjärrvärmeproduktionen säkerhetsställs således till följd av minskad 

elproduktion (Bellqvist & Olofsson, 2012).   

I TML sänks trycket så långt som möjligt för att kunna utnyttja energin i ångan och öka 

elproduktionen. Ångan förs vidare till lågtrycksdelen via två stycken ångledningar som reglerar att 

ångan expanderas i rätt riktning i turbinens lågtrycksdel. Avtappningen från lågtryckdelen av turbinen 
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går till en kallkondensor där ångan kondenserar med hjälp av vatten från Hertsöfjärden. Temperaturen 

på vattnet bestämmer hur långt expansionen av ångan kan ske och är därför årstidsberoende. En låg 

temperatur på vattnet ger en stor temperaturskillnad och gör att expansionen kan gå längre. Vid 

kallkondens drift utnyttjas en del av massflödet till VK1 för att förvärma kondensatet som gått igenom 

TML i en kondensor. Kondensatet förs därefter vidare till matarvattentanken där det förvärms innan 

cykeln sluts då matarvatten förs in i pannan återigen. Eftersom en del av ångan distribueras till SSAB 

och BioEnergi så tillsätts hela tiden nytt vatten till systemet som motsvarar distributionen och en del 

förluster. Det tillsatta vattnet förvärms innan det tillsätts i matarvattentanken (Bellqvist & Olofsson, 

2012).   

Vid högt fjärrvärmebehov går det mesta av ångan till fjärrvärmekondensorerna men eftersom turbinen 

består av en axel och tre delar så måste en del av ångan alltid passera igenom lågrycksdelen för att 

sänka temperaturen på turbinbladen (Bellqvist & Olofsson, 2012). 

För några år sedan installerades en kylkondensor som värmer kondensatet från TME och TML med 

hjälp av rökgaser innan de når matarvattentanken. På så vis så höjdes effektutnyttjandet ytterligare och 

detta används för att förvärma returvattnet innan VK1 (Bellqvist & Olofsson, 2012).  
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2.3. Värmelast 

Värmeproduktionen måste hela tiden täcka upp värmelasten i leveranspunkterna till distributionsnätet 

vilket utgörs av summan av värmelasterna hos samtliga kunder samt värmebortfall från förluster vid 

produktion och distribution. Distributionsförluster är ett samlingsnamn för förluster av värme från 

rörledningar och abonnentcentraler. Förlusterna från abonnentcentraler är svåra att mäta eftersom det 

ofta rör sig om värmeväxlarcentraler som sitter innanför väggarna i kundens byggnad och därför 

hjälper till att värma upp byggnaden ändå. Tre huvudkategorier utkristalliseras då i form av 

värmebehov (Frederiksen & Werner, 1993).  

 Nettobehovet för värmeleveranser: Den värmemängd som kunderna köper från 

fjärrvärmesystemet 

 Nettobehovet för värmeproduktion: Förutom nettobehovet för värmeleveranser är även 

värmeförluster inräknat. 

 Bruttobehovet för värmeproduktion: Den mängd bränsle som tillförs 

produktionsanläggningarna för att täcka nettobehovet för värmeproduktion samt 

omvandlingsförluster i produktionsanläggningen 

 

Sankey-diagrammet nedan beskriver hur produktionen och distributionen kan se ut i ett fjärrvärmenät.  

 

 

Figur 1: Värmeproduktion som förser fjärrvärmebehovet presenterat i ett sankey-diagram  (Frederiksen & Werner, 

1993). 
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2.3.1. Fysikalisk och social last 

Det finns två olika värmelaster i systemet som man brukar skilja på: Fysikalisk last och Social last. 

Den fysikaliska lasten beror på utetemperaturen. En lägre temperaturnivå gör att värmelasten ökar ute i 

nätet. Den sociala lasten härstammar efter människans social beteende. Storleken på lasten beror till 

största del av användningen av varmvatten. Den sociala lasten skiftar stort över dagen. Sett till en 

enskild dag sker ökningen av varmvatten förbrukning relativt regelbundet. På morgon och kväll ökar 

förbrukningen vilket kan härledas till att folk ofta duschar på morgonen, efter jobbet eller träningen på 

kvällen. Sett i ett årsperspektiv skiljer den sociala lasten lite och varierar inte med årstiderna. Man kan 

säga att social last motsvarar bas-last och fysikalisk last motsvarar topp-last sett över ett längre 

perspektiv. En kombination av både fysikalisk last och social last är ventilationen. Oftast är 

ventilationen tidsstyrd där den på morgonen innan folk kommer till jobbet börjar förvärma luften och 

arbetar sedan hela dagen för att stängas av på natten och även på helger.      

För att få en bild av vilka energimängder som produceras varje år i Luleå erhölls mätvärden över 

fjärrvärmeproduktionen för 2013. Där samtliga hetvattencentraler finns representerade samt 

kraftvärmeverket LuleKraft. Mätvärdena över året presenteras här i Figur 2. 

 
Figur 2: Diagrammet framhäver hur produktionen varierar med utetemperaturen. 

Den största produktionen av fjärrvärme står KVV för där hetvattenscentralernas användning är 

kopplad till utetemperaturen. I takt med att temperaturen ökar minskar användningen av 

hetvattencentralerna. I Figur 2 kan man även se en tydlig korrelation mellan den producerade effekten 

och utetemperaturen. Spetslastproduktionen är främst koncentrerad till HVC 2 och HVC 4 över året. 

Vid behov och fördelaktigt elpris startar även HVC 1. Att anmärka på ur figuren är att KVV var ur 

drift för reparation i augustimånad och effekttappet täcktes då upp av HVC 2 till största delen. Även i 

november månad var KVV ur drift periodvis vilket kan ses av den stora produktionen i HVC 2. En 

tydligare figur över fjärrvärmeproduktionen som funktion av temperatur visas nedan.   
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Figur 3: Fjärrvärmeproduktionen från de olika produktionsanläggningarna i fjärrvärmesystemet. Effekten från 

oljeanvändningen i HVC 1 och HVC 5 är inte medtagen i diagrammet beroende på dess ringa påverkan. 

Produktionen från LuleKraft är klart övervägande där HVC 4 är den panna som allt som oftast startas 

för att täcka upp fjärrvärmebehovet. Att HVC 4 är den hetvattencentral som startas först beror på det 

låga bränslepriset för träpulver. En annan anleding är flödesbegränsningen över Bergnäsbron som gör 

att fjärrvärmeeffekten helt enkelt inte räcker till. För det mesta klarar KVV att producera den energi 

som behövs och vanligtvis behöver inte någon hetvattencentral starta förrän temperaturen understiger -

8 °C (Oloffson, 2014).  Den sociala lastens påverkan på fjärrvärmeproduktion presenteras i Figur 4. 

 
Figur 4: Påverkan från social last den 1-2 jan 2013. 

I Figur 4 syns en tydlig trend över hur fjärrvärmeeffekten varierar över dygnet beroende på social last. 

Effekten påverkas i detta fall nästan enbart av den sociala lasten då den fysikaliska lasten torde vara 

samma då utetemperaturen varierar minimalt. Behovet är som lägst mitt i natten och börjar öka vid 

klockan 3 – 4 på morgonen då fläktar och annat startar. Behovet ökar sedan med vissa undantag fram 

till klockan 14 då folk slutar jobbet. En liten ökning sker även på kvällen vilket kan bero på att folk 

duschar innan de gå och lägger sig. Den sociala lasten skiljer sig självklart från dag till dag men Figur 

4 visar hur det kan se ut ett dygn i januari.   
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2.4. Allmänt om ackumulatortankar 

Ackumulatortankar finns i de flesta fjärrvärmenät idag. Dess uppgift är ge möjlighet att lagra energi 

för att kunna användas vid mer fördelaktiga tillfällen. Utan ackumulatortankar måste 

fjärrvärmeproduktionen täcka behovet vid alla tillfällen. Fler fördelar är: 

Jämna ut fluktuationer 

Ackumulatortankars huvudsakliga syfte är att jämna ut fluktuationer i nätet där fjärrvärmen vid 

överskott kan lagras för att sedan kunna användas vid ett underskott. Detta möjliggör att pannan kan 

köras på en jämnare effekt vilket medför mindre slitage och i slutändan en längre livslängd. En 

jämnare effekt på pannan påverkar självklart hela verket och underhållet kan då minskas. En annan 

fördel med jämnare belastning på pannan är att undvika låg belastning som svackor i 

fjärrvärmebehovet ger. Låg last på pannan gör ofta att verkningsgraden sjunker drastiskt. Genom att 

undvika låg belastning säkerhetsställs verkningsgraden och bränslet till pannan kan utnyttjas på ett helt 

annat sätt (Ekeborg & Svenningson, 1991). 

Optimera produktionen 

I kraftvärmeverk finns ett samspel mellan producerad fjärrvärme och el. Vanligtvis så är 

kraftvärmeverket skyldigt att leverera en viss mängd fjärrvärmeeffekt för att täcka fjärrvärmebehovet 

och el produktion blir en biprodukt. Med en energilagring i form av en ackumulator kan energi lagras 

och användas för att öka elproduktionen vid ett högt elpris. Elproduktionen blir således mer än bara en 

biprodukt. Den ekonomiska situationen med lågkonjunktur i världen och inte minst Sverige de senaste 

åren har gjort att elpriset har varit lågt överlag (Ekeborg & Svenningson, 1991).  

Minskad körning av spetslast anläggningar och reservaggregat 

En stor fördel med ackumulator är att utnyttjandet av spetslast anläggningar minskar. Därigenom 

minskar också kostnader för start och stop och beroendet att använda ett dyrare bränsle. En direkt 

följdverkan av minskad användning av spetslastanläggningar är att KVV kör mer på fullast. Dels för 

att ladda ackumulatorn och dels vid högt fjärrvärmebehov. En nyinvestering av reservlastpanna kan 

undvikas vid möjlighet att lagra energi (Ekeborg & Svenningson, 1991). En förutsättning för att en 

ackumulator ska kunna ersätta en spetslastanläggning är naturligtvis att den kan förse motsvarande 

effekt under en viss tid vilket inte alltid är fallet. Vid ofrivilliga stopp av KVV kan ackumulatorn vara 

urladdad varvid det är nödvändigt att ändå starta upp en spetslastanläggning (Stenlund, 2006).  

Start och stopp  

Vid ett kortare stopp av KVV kan ackumulatorn utnyttjas för att täcka upp fjärrvärmebehovet. Vid 

längre stopp räcker oftast inte den lagrade energimängden. Behovet av varmhållning av pannan vid 

kortare stopp kan minskas då ackumulatorn kan utnyttjas medan pannan startas upp (Ekeborg & 

Svenningson, 1991).  

Styrning efter gastillgång 

En positiv effekt av en ackumulator i Luleå är styrning efter gastillgång. Vid ett överskott av gas kan 

man undvika att köra turbinen på kondensordrift vid låga elpriser och istället använda ackumulatorn 

för att lagra energi till bättre förutsättningar ges (Ekeborg & Svenningson, 1991). 

Andra fördelar 

Vid ett eventuellt läckage på fjärrvärmenätet kan en ackumulator utnyttjas som vattenreserv eftersom 

det redan innehåller behandlat och tempererat fjärrvärmevatten. Beroende på tryck i fjärrvärmenätet 

och höjd på ackumulator så kan densamma även utnyttjas som tryckhållningskärl. Den kan dessutom 

användas som expansionskärl om inkopplingen på fjärrvärmenätet tillåter det, se avsnitt 2.4.8. Ett 
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expansionskärl och en vattenreserv kan alltså ersättas av en ackumulatortank (Ekeborg & 

Svenningson, 1991). 

2.4.1. Placering 

En central placering av ackumulator betyder att den står i anslutning till KVV och inte utplacerad i 

nätet. Fördelen med en central placering är att framledningstemperaturen kan hållas högre och det är 

lättare att driftoptimera KVV vad gäller elproduktion och fjärrvärmeproduktion. Fjärrvärmen kan 

härifrån också fördelas ut till alla områden inkluderat de som har högst behov. Fördelen med en 

placering ute i systemet är att det blir lättare att jämna ut fluktuationer under dygnet och ta hand om 

spetslasten. Fjärrvärmenätet är ofta stort och behovet ser annorlunda ut från område till område. Vid 

ett område med kontinuerligt högt behov kan det vara en fördel att placera en ackumulator. Ett annat 

problem som kan lösas med en ocentral tank är om det finns begränsningar i systemet så som en 

flödesbegränsning (Thynell & Zander, 2008). 

2.4.2. Trycksatt ackumulator 

Vanligtvis är ackumulatorn ej trycksatt men det finns vissa fördelar med att trycksätta tanken. Den 

största fördelen är att temperaturen kan höjas till över 100 grader. Nackdelen med konceptet är att 

godstjockleken ökar vilket fördyrar konstruktionen avsevärt. En trycksatt tank har en begränsning på 

8000 m
3
 med 16 bars tryck. I ett fjärrvärmesystem är en sådan tank relativt liten. Förlusterna från en 

trycksatt tank ökar beroende på den högre temperaturen (Skogfält, 2009).  

2.4.3. Trycklös ackumulator 

Trycklös ackumulator är det som används främst vid större lagring. Tekniken lämpar sig bra för 

volymer upp till ca 70 000 m
3
 (Ekeborg & Svenningson, 1991). I en trycklös tank är det svårt att styra 

laddning och urladdning samt temperaturen på vattnet så att vattennivån hålls konstant. Det krävs en 

reglering av rummet ovanför vattenytan för att undvika uppkomsten av över- och undertryck. Genom 

att fylla utrymmet med mättad ånga kan detta regleras. Med risken för korrosion och syresättning av 

vattnet fungerar det inte att fylla utrymmet med luft. Trycklösa ackumulatorer kan användas som 

tryckhållningskärl vid förutsättning att tanken är dimensionerad efter systemets trycknivå, exempelvis 

för 4 bars system tryck passar en ca 40 meter hög tank. Som tidigare nämndes kan en trycklös tank 

användas som expansionskärl. En trycklös ackumulatortank består huvudsakligen av följande 

komponenter enligt (Ekeborg & Svenningson, 1991): 

 Fundament 

 Tank 

 Isolering 

 Rör, pumpar och ventiler 

 Laddnings- och urladdningsanordning 

 Mät- och kontrollutrustning 

2.4.4. Skiktning 

Att se till att vattnet skiktar sig är en viktig del för att erhålla en bra verkningsgrad på 

ackumulatortanken. Mellan den varma och kalla delen kommer det alltid bildas ett skikt där det varma 

vattnet blandas med det kallare vattnet. Enligt definition är skiktets tjocklek där 80 % av 

temperaturdifferensen återfinns. Att minimera skiktet är en fördel eftersom temperaturen i skiktet är 

för låg för att kunna användas i fjärrvärmesystemet samtidigt som den är för varm för att kyla 

kraftvärmeaggregaten effektivt (Ekeborg & Svenningson, 1991).  En lösning för att minska skiktets 

påverkan är att öka differensen mellan höjd och diameter. Ett vanligt förhållande mellan höjd och 

diameter är mellan 2-3 (Dahl, 2014). En annan viktig parameter för att erhålla en bra skiktning är 
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inloppshastigheten på vattnet. En hög inloppshastighet gör att vattnet blandar sig mer, något som vill 

undvikas så mycket som möjligt. Man vill därför ha en stor spridning av vattnet för att minska 

hastigheten. Detta avhjälps med så kallade dysor. I en ackumulator används divergenta dysor som ökar 

utloppsarean för att minska hastigheten på det strömmande vattnet. Vid beaktande av 

inloppshastigheten är lösningen med ökad differens mellan höjd och diameter till nackdel då arean 

som vattnet kan spridas minskar (Skogfält, 2009). För att inte påverka skiktningen bör övre dysans 

placering vara nära vattenytan. Dysornas placering illustreras i Figur 5. 

 

Figur 5: Dysornas placering 

En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vad gäller utformning av tanken är att se till att urladdning och 

laddning av tanken sker ofta. En sådan åtgärd gör att skiktningen hela tiden hålls tunt. Ju längre 

lagring desto mer påverkar förlusterna skiljeskiktets utbredning.  

2.4.5. Olika tankformer 

Med en tankform där förhållandet mellan höjd och diameter (H/D) är mindre än ett så försämras 

skiktningsprincipen. Volymutnyttjandet i tanken minskar och således den nyttiga energin (exergin). 

Den låga höjden gör att vattenmassan ger ett lågt tryck på väggarna vilket medför tunn väggtjocklek 

och billig konstruktion. En sådan typ av tank passar bäst för en förvaring där temperaturen kan 

ignoreras. Appliceras ofta vid förvaring av olja (Thynell & Zander, 2008). 

Vid ett förhållande där diametern är lika stor som höjden kan värmeförlusterna till omgivningen 

minimeras. Förlusterna från toppen på tanken är relativt små beroende på den ångkudde som finns där. 

Det gör att man räknar förlusterna i två led varpå det i fallet med ökad volym är mer fördelaktigt att 

öka höjden istället för diametern till det att förhållandet mellan höjd och diameter är lika stort (Thynell 

& Zander, 2008).  

Då höjden är större än diametern ökar förlusterna men ger en bättre skiktning. Med tanke på 

skiktningens betydelse är en sådan tank den vanligaste då man pratar om ackumulatortankar gjorda för 

fjärrvärmenätet. Trycket på väggarna ökar vilket gör att tanken blir dyrare då en grövre godstjocklek 

är nödvändig. Det högre trycket ger en fördel då mindre pumpar behövs för att öka trycket ut på nätet 

(Thynell & Zander, 2008).   
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2.4.6. Tankväggar   

Väggarna på en ackumulator består från insidan och ut av stål, isolering och aluminium enligt Figur 6.  

 

Figur 6: Väggarna på en ackumulatortank 

För att minska förlusterna till omgivningen är det väldigt viktigt att isolera tanken väl. Vanligtvis 

brukar en större ackumulator använda en isoleringstjocklek av 300-500 mm. Tjockleken varierar 

beroende på kostnaden för värmeförlusterna och för isoleringen. Vid en kontinuerlig laddning och 

urladdning minskar förlusterna varpå det är ekonomiskt fördelaktigt att välja en tunnare isolering. 

Isoleringen täcks av ett lager med aluminium plåt som står emot väder och vind. Rören inuti tanken 

isoleras även de för att minska påverkan på strömningar i tanken vilket uppkommer om det kalla 

vattnet i botten värms upp (Ekeborg & Svenningson, 1991). 

2.4.7. Ackumulatortank som expansionskärl 

En trycklös tank kan användas som expansionskärl samt tryckhållningskärl i fjärrvärmenätet förutsatt 

att vattenytan i tanken minst är i nivå med fjärrvärmenätets högsta punkt. Detta för att säkerhetsställa 

att ånga inte bildas i systemet vid ett pumpbortfall. Fördelen med expansionskärl i nätet är att 

returtrycket kan hållas stabilt och med liten höjdskillnad erbjuds en stor volymupptagningsförmåga. 

Skulle vattennivån i tanken vara 10 meter över högsta punkten i systemet kan en högre 

framledningstemperatur än 100 °C utnyttjas, ända upp till 120 °C (Ekeborg & Svenningson, 1991). 

Med ökad temperatur så ökar volymen på vattnet enligt ekvation (1).  

 
      (

  
  

  )  
(1) 

där 

  = Volym innan temperaturökning [m
3
] 

  = Volym efter temperaturökning [m
3
] 

  = Densitet före temperaturökning [kg/m
3
] 

  =Densitet efter temperaturökning [kg/m
3
] 

För att ackumulatorn skall kunna utnyttjas som expansionskärl krävs att trycket i tanken 

överensstämmer med returledningstrycket. Styrningen från returledning till ackumulator kan då inte 

ske med ventil. Vattnet tillåts flöda från botten av ackumulatorn till returledningen utan begränsning 

vilket gör att volymen i tanken varierar eller ”expanderar”. Vad gäller returtrycket i Luleå 

fjärrvärmenät så ligger det på ca 7 bar vilket gör att ackumulatorn inte kan fungera som tryckkärl eller 

expansionskärl eftersom det skulle betyda att ackumulatorn behöver vara ca 70 meter hög.  
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2.4.8. Inkoppling 

Det finns flera olika typer av inkoppling till fjärrvärmenätet och KVV. En typ av inkoppling sker med 

pump och vattenturbin. Nämnda inkoppling sker oftast till äldre kraftvärmeverk där systemtrycket 

inne i själva anläggningen är högt. Trycket sänks till ackumulatorn med vattenturbinen och höjs vid 

tillbakakoppling till systemet med en pump. Fördelen med en turbin är att den kan förse pumpen med 

energi vilket medför att ungefär hälften av energin kan återvinnas. System har använts i Västerås med 

gott resultat. Nackdelen med en sådan lösning är att ackumulatorn inte kan användas som 

expansionskärl (Ekeborg & Svenningson, 1991). Se bilaga 7.2. där även en liknande 

inkopplingsschema med vattenturbin modifierad för att passa LuleKraft kan ses (Fors & Marklund, 

2011). 

En annan inkoppling som används av bland annat Umeå Energi sker med varvtalsstyrdpump på både 

returledning och framledning för att reglera laddnings- och urladdningsflöden. Fördelen är att ventiler 

inte behövs vilket möjliggör att använda ackumulatorn även som expansionskärl. Inkopplingen 

används även till Östersunds och Växjös ackumulatortank. Billig varvtalsreglering med 

asynkronmotor anses vara anledningen till en ökad användning (Stenlund, 2006). Se bilaga7.2.    

2.4.9. Lagar och tillstånd  

För att uppföra en ackumulatortank i stor skala måste man ansöka om bygglov enligt PBL (plan- och 

byggnadsförordningen) hos kommunens byggnadsnämnd. För att få godkänt krävs en detaljplan över 

det aktuella området och byggnadsnämnden tar även hänsyn till bland annat utseende och risken för 

läckage. Området kring kraftvärmeverket i Luleå klassas som industritomt vilket gör att ärendet blir 

förenklat. Byggnadsnämnden skickar vidare ärendet till instanser som luftfartsverket, länsstyrelsen, 

räddningsverket, försvarsmakten och miljö- och hälsoskydd och får sedan klartecken eller avslag från 

respektive myndighet (Stenlund, 2006). 

Föreskrifter om tryckkärl från Arbetsskyddsstyrelsen (ASS) måste följas vid tillverkning. Gällande 

föreskrifter är AFS 1994:4 med tillägget AFS 2014:25 (Arbetsmiljöverket, 2014). En öppen cistern 

med temperatur på högst 100 °C skall konstrueras och tillverkningskontrolleras av ackrediterat 

kontrollorgan (Stenlund, 2006). Det nya tillägget till AFS 1994:4 innehåller inga praktiska 

förändringar. Anvisning för konstruktion och tillverkning av stationära, vertikala, svetsade 

stålcisterner, ovan jord med plan botten, för lagring av vätskor vid omgivningstemperatur eller högre 

temperatur skall tillämpas efter standarden SS-EN 14015 med komplementet cisternanvisningar I -

2012.    
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2.4.10. Ackumulator referenser 

2.4.10.1. Boden 

Som en hjälp i dimensioneringen och utformningen av ackumulatorn gjordes ett studiebesök till 

Bodens Energi och deras sopförbränningsverk. Ackumulatorn började byggas i slutet på 1998 och stod 

klar år 2000. Den har använts flitigt sedan starten och hjälp till att hålla en jämnare drift på pannorna. 

Volymen uppgår till 10990 m
3
 med dimensionerna: 35 meter hög samt 20 meter i diameter. Tanken är 

trycklös och i toppen fylls det kontinuerligt på med ånga för att motverka att vattnet i tanken syresätts. 

Om syresättning av vattnet sker kan väggar korrodera och även annan utrustning som pumpar och 

dylikt. Ackumulatorn har inte bara varit behjälplig vid stora differenser i utetemperaturen utan även 

vid start och stop av pannorna. Eftersom Bodens Energi till största del är ett sopförbränningsverk där 

bränsle med lågt energiinnehåll och blandad karakteristik förbränns blir förbränningen ojämn. Detta 

kan skapa problem i systemet och gör det mer instabilt. Stop i produktionen sker därför oftare än hos 

jämförelsevis LuleKraft. Behovet av en ackumulator är därför relativt stort i Bodens fjärrvärmesystem. 

Fördelen med en ackumulator vid stop är att energin går att tillsätta omgående istället för att en 

reservpanna ska startas upp. Felet och stoppet kan då hinna rättas till och om det inte gör det går det att 

Urladda ackumulatorn till ca 15 % innan uppstart av reservpanna krävs. Systemet blir stabilare och 

mer förlåtande. Ackumulatorn har även gjort nytta som vattenförråd. Om det någonstans sker en läcka 

i systemet finns det vatten att snabbt tillgå. Då ackumulatorn är fulladdad innehåller den en 

energimängd som motsvarar 500 MWh där maximala urladdningseffekten uppgår till 25-30 MW. Vid 

fulladdad ackumulator och max urladdning räcker energin i ca 20 timmar innan reservpanna måste 

täcka upp effektförlusten. Effekten motsvarar ungefär en oljeförbrukning på 50 m
3
 vilket skulle 

motsvara över 300 KSEK. Styrningen av ackumulatorn görs via differenstrycket ute i nätet. Vid en 

tryckskillnad på 1 bar undertryck så startar ackumulatorn att urladdas och är tryckskillnaden 1 bar 

övertryck så börjar ackumulatorn att laddas. Till ångkudden i toppen på ackumulatorn tas ånga 

kontinuerligt från processen och vid stopp finns en reservpanna att tillgå för produktion av ånga. 

Reservpannan arbetar med en effekt av 100-150 kW (Tegnelund, 2014).  

2.4.10.2. Växjö 

I Växjö finns det två stycken kraftvärmeverk, Sandvik 1 och Sandvik 2. Sandvik 1 har en oljeeldad 

panna med effekten 50 MW värme och 20 MW el. Sandvik 2 har en panna som eldas med trädbränsle 

samt torv på 65 MW värme och 35 MW el. Där finns också två hetvattenpannor, en brobränsleeldad 

panna på 25 MW värme och en oljeeldadpanna på 45 MW värme. I anslutning till kraftvärmeverket 

finns en ackumulator med volymen 40 000 m
3
 med dimensionerna 61 meter hög och 30 meter i 

diameter. Energimängden vid fullt laddad uppgår till ca 2700 MWh vilket motsvarar 100 villors 

användning i ett helt år. Ackumulatorn har underlättat och jämnat ut driften med minskad 

oljeanvändning som följd. Tanken ger även en trygghet vid eventuella driftstopp i produktionen 

(Växjö Energi AB, 2014). 
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3. Metod 

Det huvudsakliga syftet med rapporten att dimensionera och placera en eller flera ackumulatorer i 

fjärrvärmenätet krävde en grundlig kartläggning av nätet. I början hölls ett brett perspektiv över 

placeringen varpå en gedigen insamling av data över nätet var nödvändig.  

3.1. Underlag för hur nätet beter sig 
För att kunna dimensionera och placera en ackumulatortank i fjärrvärmenätet krävdes en omfattande 

insamling av mätvärden. Syftet var att skapa en bild av hur fjärrvärmenätet fungerar där problemen 

och begränsningarna kunde fastställas. Mätvärden över producerad effekt från LuleKraft och 

hetvattencentralerna samlades in för år 2013 där värden lagrats på timbasis. Ju tätare mätvärden som 

erhölls desto lättare blev det att urskilja fluktuationer och problem i nätet. Det som undersöks var 

skillnader i effekt, energi och temperatur. Viktigt var att urskilja huruvida fluktuationen var frekvent 

och återkommande eller om det bara var ett enstaka problem. Var det endast ett enstaka problem gick 

det inte att dra någon slutsats i fråga om mönster. Som hjälp i att undersöka nätet togs 

utnyttjningstiden och graddagtalet fram. 

3.1.1. Utnyttjningstid 

Brukar även beskrivas som fullasttimmar och beskriver antalet timmar som fjärrvärmeproduktionen 

behöver gå på fulleffekt för att täcka fjärrvärmebehovet över året. Utnyttjningstiden erhölls med 

ekvation (4). 

 
  

 

    
  

(4) 

där 

  = Utnyttjningstid [h] 

  = Energibehovet över året [MWh] 

     = Max effekt från kraftvärmeverket tillsammans med hetvattencentralerna [MW] 

 

Vanligtvis sträcker sig tidsperioden över ett år men kan även avse andra tidsperioder. Maximal effekt i 

uttrycket avser vanligtvis det dimensionerade effektbehovet för ett normalår. Eftersom mätvärdena 

erhölls för 2013 har utnyttjningstiden beräknats för detta år. Med hjälp av graddagtalet i avsnitt 3.1.2 

kunde en jämförelse mot ett normalår göras för att skapa en förståelse om klimatförutsättningar för det 

angivna året. Ett varaktighetsdiagram har tagits fram över det aktuella året. 

 
Figur 7: Varaktighetsdiagram över Luleå fjärrvärmenät baserat på dygnsmedelvärden från 2013. Utnyttjningstiden 

för 2013 var 117 dagar. 
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3.1.2. Graddagar 

Begreppet graddagar är något man har använt sig av sedan början 1900-talet. Alla dagliga 

temperaturdifferenser över ett år summeras om utetemperaturen är lägre än vald gränstemperatur. 

Summeringen av antalet graddagar avbryts under en viss gränstemperatur beroende på att hänsyn tas 

till soltillskott under vår och höst. Den valda gränstemperaturen står för den effektiva temperaturen 

inne. Temperaturen motsvarar så mycket värme som behöver tillsättas externt. Internvärmegeneration 

brukar räknas till 4-5 °C med solinstrålning inkluderat. Detta kan visualiseras i Figur 8 (Frederiksen & 

Werner, 1993). 

 

Figur 8: I Sverige används den effektiva innetemperaturen 17 °C. Under ett visst antal dygn på sommaren är 

solinstrålningen tillräckligt hög tillsammans med utetemperaturen för att externvärmetillförsel är onödig. Figuren 

beskriver hur det kan se ut med reservation för klimatet i Luleå (Frederiksen & Werner, 1993).  

Antalet graddagar erhålls ur ekvation (5).  

 

   ∑          

      

     

  
(5) 

där 

  = Antalet graddagar [timmar] 

    = Effektiv innetemperatur [°C] 

  = Utetemperatur förutsatt att den är under gränstemperaturen [°C] 

Temperaturer samlades in under perioden 1981-2010 från (SMHI, 2014). Endast en mätstation i Luleå 

hade temperaturdata för den aktuella perioden, Kallax flygplats. Placeringen av mätstationen ger en 

något felaktig bild av temperaturen eftersom den är placerad relativt långt ifrån Lövskatan vilket utgör 

mätpunkten som fjärrvärmesystemet utgår ifrån.  För Luleå är graddagtalet mellan 5000-6000 timmar 

enligt (Frederiksen & Werner, 1993). För resultat av graddagar se avsnitt 4.1. 
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3.1.3. Placering 

De erhållna mätdata som utgick från produktionen av fjärrvärme över året gjorde att det gick att se 

trender över hur fjärrvärmeeffekten varierade både under dygnet och över ett längre tidsperspektiv. 

Det svåra med mätvärdena var att kartlägga hur olika delar av systemet arbetade. Detta för att kunna 

bestämma en plats där ackumulatorn skulle göra störst nytta. Arbetets inriktning tog på en blandning 

av bristande mätdata samt en djupdykning i det verkliga syftet riktningen mot en central placering av 

ackumulatorn i anslutning till KVV. Fördelen med en sådan placering var att kunna utnyttja mängden 

gas som i vissa tillfällen var för stor för KVV att ta hand om och lagra energimängden i ackumulatorn. 

Placeringen gjorde det enklare att optimera driften av KVV. Den lagrade energimängden kunde 

användas vid högt fjärrvärmebehov i syfte att sänka oljeanvändningen eller vid tillfällen med 

fördelaktigt elpris.  

3.2. Ackumulatoranvändning 
Med placeringen klar började arbetet att bestämma laddning- och urladdningstillfällen. För att sedan 

implementera ackumulatorn i LuleKrafts process. Med erhållen data och analysen av 

fjärrvärmesystemet för år 2013 valdes att samla in mätvärden från LuleKraft under nämnda tidsperiod. 

Bristande mätdata från LuleKraft för perioden jan-feb 2013 gjorde att mätdata för perioden jan-feb 

2014 istället valdes. I ett jämnförande syfte valdes även att samla in mätdata för perioden sep-11 – 

maj-12. Perioden sep-11 – maj-12 kallas i fortsättningen för år 1 och perioden mar-13 – feb-14 för år 

2. Sommarmånaderna (jun-aug) är inte medtagna i modellen eftersom ackumulatorn inte anses vara till 

användning under perioden beroende på litet fjärrvärmebehovet samt att LuleKraft redan producerar 

maximalt med el.  

3.2.1. Effektutjämning 

Vanligtvis är en utav fördelarna med ackumulator att man kan jämna ut effekten till pannan över 

dygnet. Ett sådant scenario gick inte att tillämpa för KVV eftersom de inte kan styra gastillförseln. 

Gaserna ansamlas i en blandgasklocka där nivån hålls relativt konstant. Vilket betyder att volymflödet 

av gas till gasklockan är ungefär lika stort som från gasklockan. LuleKraft har därför en mycket 

begränsad möjlighet att påverka gastillförseln. Skulle de öka flödet från gasklockan under en viss 

period med högt fjärrvärmebehov exempelvis skulle nivån i klockan sjunka snabbt. Framförhållningen 

av gastillförseln består i en dialog med SSAB där framtida produktionsscenarion diskuteras. 

Exempelvis ett inplanerat stopp hos SSAB som påverkas gasleveransen. Vid nämnda scenario kan 

LuleKraft sänka gastillförseln innan stoppet och förbereda för ökad oljeanvändning. Gastillförseln 

följer alltså inte utetemperaturen vilket hade vart fördelaktigt då det till största delen är densamma som 

styr fjärrvärmebehovet. Detta gör att det ofta finns ett överskott respektive ett underskott av gas. Vid 

underskott på gas gentemot fjärrvärmebehov tvingas LuleKraft att öka effekten från pannan genom att 

bränna olja. Detsamma gäller då energiinnehållet är för lågt i gasen, då måste stödolja utnyttjas för att 

höja värmevärdet. Då energiinnehållet är lågt måste även lastolja brännas vid många tillfällen för att 

stödoljan inte räcker till. Vid ett överskott av gas utnyttjas TML för att öka elproduktionen.  
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3.2.2. Laddning och urladdning 

En viktig del innan arbetet kunde fortskrida var att bestämma laddning och urladdningsförfarande. Vid 

vilka tillfällen kommer ackumulatorn laddas respektive urladdas? Det bestämdes att laddning sker 

endast vid ett scenario medan urladdning sker enligt tre olika scenarion. Dessa diskuteras närmare 

nedan.  

3.2.2.1. Laddning 

Laddning av ackumulator sker då endast gas eldas samtidigt som fjärrvärmebehovet täcks och det 

finns ett överskott av energi som används till att öka elproduktionen. Det är visserligen bra att 

överskottet utnyttjas för att producera mer el men det tar inte hänsyn till elpriset. Det kan då hända att 

elpriset är dåligt varpå den extra elproduktionen generar en marginell vinst. Ackumulatorn erbjuder då 

ett alternativ för utnyttjning av överskottenergin. I ackumulatorn lagras överskottsenergi för att kunna 

utnyttjas vid bättre elpris eller för att minska stödbränslet.  

3.2.2.2. Urladdning 

Urladdningen är framtagen för tre olika scenarion som nämndes tidigare.  

Scenario 1: Vid ett underskott av gas gentemot fjärrvärmebehovet tvingas LuleKraft ofta öka effekten 

på pannan genom att elda olja. Ökningen av fjärrvärmeeffekt ger således en ökad 

framledningstemperatur. Oljeanvändandet kan reduceras genom att tillföra motsvarande 

temperaturökning med ackumulator istället. Scenariot avser förbränningen av lastolja och inte 

förbränningen av stödolja. Stödolja används enbart för att öka energiinnehållet i gasen så att gaslågan 

inte slocknar och kan därför inte reduceras. Då stödolja används måste även lastolja brännas varvid 

urladdning ej kan ske vid tillfällen då både lastolja och stödolja bränns.  

Scenario 2: Om gastillförseln är relativt hög samtidigt som det är ett betydande fjärrvärmebehov kan 

fjärrvärmeeffekten ökas genom att direktreducera ånga till VK2. Följderna blir att mindre ånga når 

turbinen och resulterar i en nedgång av producerad el. Direktreducering av ånga sker även vid 

förbränning av olja. Gastillförseln är då ofta låg eller alternativt är fjärrvärmebehovet väldigt högt. 

Fallen uppkommer ofta kalla vinterdagar. Vid förbränning av olja är det allt som oftast mer 

fördelaktigt att utnyttja scenario 1 och minska oljeanvändningen eftersom kostnaden för olja oftast är 

högre än intäkterna för el. 

Scenario 3: Urladdning sker vid ett fördelaktigt elpris. Vid urladdning av ackumulatorn kommer 

effektbehovet från VK1 och VK2 att sjunka varpå en större mängd ånga går till TML och ökar således 

elproduktionen. Fördelaktigt elpris varierar från år till år och vid implementering av ackumulator till 

KVV får ett ställningstagande tas utifrån elprisutveckling vilket elpris som är ”fördelaktigt”. Se avsnitt 

3.8 för vilket elpris som är satt som fördelaktigt i arbetet.  
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3.3. LuleKrafts process 

För att bestämma ackumulatorutnyttjandet över året krävdes en omfattande data insamling från 

LuleKrafts process samt ytterligare beräkningar. Vid bestämning av egenskaper för ånga samt vatten i 

processen användes ett förprogrammerat Excel ark med ”X steam tables”.    

Den kvarvarande delen av arbetet bestod till stor i att förstå och skapa sig en bild över LuleKrafts 

process från erhållen data. Dels genom beräkningar men även genom att etablera samband mellan 

vissa parametrar. För fallet med laddning krävdes enbart beräkningar över turbin och 

fjärrvärmekondensorerna men för urladdningsfallet krävdes beräkningar över hela processen från 

inkommande bränsle till producerad el samt fjärrvärme. Beräkningar över pannkretsen tas därför upp 

innan turbinen. För en helhetsbild över processen på LuleKraft se bilaga 7.3. 

3.3.1. Pannkretsen 

För att urladda ackumulatorn krävs en helhetsbild av ångcykeln där även pannkretsen är med. 

Anledningen är att kunna reducera användandet av olja. En massbalans ställdes således upp över 

pannan enligt Figur 9. 

 

Figur 9: Jämviktsuppställning över ingående och utgående effekter från pannan 

Eftersom gasen i fråga är opåverkbar i den mån att gasleveranserna styrs av SSAB valdes att inte 

beräkna effekten från densamma utan enbart använda befintliga mätvärden. Oljan däremot påverkar 

urladdningsfallet och effekten beräknades enligt ekvation (6) och (7) (Metso automation, 2002). 
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där 
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3.3.1.1. Förbränning av olja 

Luften som förbränns i pannan beror på vilket bränsle som matas in. Mätdata över effekten fanns att 

tillgå men vid reducerad olja reduceras även förbränningsluften. Vid beräkning av hur mycket effekten 

minskade med reducerad oljeförbrukning krävdes en vetskap om karakteristiken hos oljan. Oljan har 

antagits ha en sammansättning som motsvarar standard för eldningsolja, EO1 (Kjellström, Lindberg, 

& Keikkala, 2003).  

Tabell 2: Sammansättning av eldningsolja EO1 

Sammansättning g/kg 

C 859 

H2 132 

O2 1 

N2 0 

S 8 

Aska 0 

Vatteninnehåll 0 

Fuktigheten i luften sattes till 0,3 efter mätvärde från LuleKraft. För fullständig förbränning av olja 

antogs att 15 % extra luft behövdes. Utifrån sammansättningen på bränslet och givna antaganden 

erhölls ett stökiometriskt beräknat luftflöde per kg olja av 16,86 m
3
N/kg. Beräkningar gjorda kan ses i 

bilaga 7.4. Vid reducerad oljeanvändning kunde ny effekt från förbränningsluft nu beräknas. 

Effekten till pannan och den upptagna effekten styrs till stor del av matarvattenflödet. Viktigt är att 

ångan ut från pannan håller en temperatur och tryck på ca 520 °C och ca 105 bar. Inget vatten tillförs 

matarvattnet när det kommer in till pannan och ångflödet ut från pannan överensstämmer därför med 

inkommande matarvattenflöde. Matarvattnet in till pannan måste därför ha ett sådant flöde att den kan 

uppta effekten från pannan med vissa förluster. Effekten till pannan beräknades enligt ekvation (8)  

(Metso automation, 2002). 

                                             (8) 

där 

      = Effekt in till pannan [MW] 

     = Effekt från olja [MW] 

    = Effekt från COG [MW] 

    = Effekt från BLG [MW] 

         = Effekt från rökgaser [MW] 

     = Effekt från förvärmd [MW] 

   = Effekt från matarvatten [MW] 
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3.3.1.2. Överhettad ånga från pannan 

För att erhålla rätt matarvattenflöde från pannan vid reducerad oljeanvändning undersöktes huruvida 

det fanns ett samband mellan matarvattenflöde och ingående effekt till pannan frånsett 

matarvattenflödet. Sambandet presenteras i Figur 10. 

 
Figur 10: Matarvattenflöde som funktion av effekt in till pannan. 

Bevisligen var matarvattenflödet linjärt beroende av effekten till pannan. Med hjälp av formeln kunde 

ett nytt matarvattenflöde beräknas då oljemängden reducerades. Matarvattenflödet ersätter ångflödet ut 

från pannan och antas vara ånga med samma egenskaper som i det verkliga fallet. Vidare kopplas 

turbinen ihop med beräkningen för pannan. 
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3.3.2. Turbinen 

Inledningsvis undersöktes turbinen med hjälp av garantipunkter erhållna från LuleKraft. Turbinen med 

producerar el framförallt till Luleå stad men även för LuleKrafts egen konsumtion. Massbalanser 

ställdes upp för in och utlopp från turbinen där egenskaperna på ångan erhölls genom samband från 

erhållna garantipunkter för turbinen. Arbetet bygger på samband från 14 olika garantipunkter som 

beskriver massflöden, tryck, temperatur och effekt från de olika avtappningarna samt större delen av 

ångcykeln. Garantipunkterna bygger på tre olika massflöden av ånga till turbinen. Av anledning till 

sekretess visas garantipunkterna ej i arbetet. Syftet med beräkningen över turbinen är att kunna 

bestämma producerad el och fjärrvärmeeffekt oavsett vilket massflöde av ånga som tillkom turbinen.  

 

Figur 11: Flödesbeskrivning av turbin 

1. Turbin inlopp 

2. Avt. SSAB 

3. Avt. SSAB, bioenergi och egen förbrukning 

4. Avt. matarvattentank 

5. Avt. till VK2 

6. Ånga till kondensat 

7. Avt. till TML 

8. Avt. till VK1 

9. Förvärmning av avtappning 11 

10. Avt. till TML 

11. Avt. från TML 

12. Generator 

Enligt avsnitt 3.2 erhölls data över två år på timbasis. De erhållna mätvärdena över turbinen innefattar 

ånga till turbinen och en del av dess avtappningar. Ånga till SSAB fanns att tillgå och även till 

Bioenergi, resten av avtappningarna saknade mätvärden. Det som fanns tillgängligt var 

öppningsgraden på ventilerna som styr avtappningsflödet. Detta gav en indikation vilken avtappning 

ångan går och vad som prioriteras. Elproduktion vid mottryck och kallkondens fanns även de att tillgå. 

Vid mottryck förs ingen ånga via Avt. 7 och Avt. 10 till TML. El som produceras i generatorn 

härstammar då från TMI och TME. Vid kallkondens förs ånga också till TML. El som produceras vid 

dessa tillfällen härstammar från TML.   
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3.3.2.1. Massbalans 

För att kunna bestämma och beräkna effekten från turbinen samt från fjärrvärmekondensorerna krävs 

en uppfattning av hur stort ångflöde som lämnar alla avtappningar. En massbalans ställdes upp där 

ingående ångflöde till turbinen motsvarar utgående ångflöde från alla avtappningar. Flera ångflöden är 

okända och fem ångflöden sattes därför som konstanta.  

Tabell 3: Avtappningar med konstant massflöde. 

Avt. 3 (kg/s) Avt. 4 (kg/s) Avt. 9 (kg/s) Avt. 7 (kg/s) Avt. 10 (kg/s) 

2,07 1,85 0,50 0,19 0,19 

Vad gäller Avt. 3 så antogs en effekt av 6 MW kontinuerligt (Lindgren M. , 2014) vilket motsvarar 

ångflödet i tabellen vid beräkning. Ångflödet från Avt. 4 antogs utifrån ett medelvärde från 

garantipunkterna. För Avt. 9 antogs ett ångflöde av 0,5 kg/s utifrån att ett ångflöde av 0,38 alltid 

behövdes till TML för att kyla turbinbladen. Ångflödet från TML erhölls från en massbalans där 

ingående ångflöde till TML överensstämmer med utgående ångflöde. Ångflödet till Avt. 6 erhölls 

genom ett samband mellan ångflöde till VK2 och ångflöde till Avt. 6 enligt garantipunkterna. 

Sambandet presenteras i ekvation (9). Se 7.5 för graf. 

                      (9) 

Ångflödet till VK1 och VK2 antogs vara lika stort och erhölls från massbalansen över turbinen.  

3.3.2.2. Effekt 

Vidare beräknades effekten från de olika avtappningarna för att kunna beräkna producerad el och 

fjärrvärmeeffekt. Med hjälp av garantipunkterna kunde samband erhållas för temperatur, tryck och 

ångfraktion. Gjorda antaganden utgår även de från garantipunkterna. Sambanden togs fram för 

avtappningar 5,8 och 11. Sambanden kan ses i nedanstående ekvationer. Se 7.5 för grafer. 

Avtappning 5 

                                    (10) 

                      (11) 

Avtappning 8 

                                            (12) 

                      (13) 

Avtappning 11 

                        

 

(14) 

där 

   Temperatur [°C] 

   Ångfraktion  

   Massflöde av ånga [kg/s] 

   Tryck [bar] 
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Egenskaperna för Avt. 6 och Avt. 7 antogs vara samma som för Avt. 5. Likaså antogs egenskaperna 

för Avt. 9 och Avt. 10 vara samma som för Avt. 8.  För Avt. 11 antogs massfraktionen vara 89 % efter 

ett genomsnitt. För Avt. 2 och Avt. 3 erhölls mätvärden från SSAB och BioEnergi. Egenskaper för 

Avt. 4 antogs till 2,52 bar och temperatur på 140 °C. Med tryck, temperatur och ångfraktion framtagna 

för varje avtappning kunde entalpin för ångan beräknas med hjälp ”X steam tables”. Därefter kunde 

effekten beräknas för de olika avtappningarna med ekvation (15).  

    ̇     (15) 

där 

Q = Effekt [MW] 

 ̇ = massflöde av ånga [kg/s] 

  = Entalpi [MJ/kg] 

 

Befintlig data över året från LuleKraft kunde nu sammanfogas med de framtagna sambanden över 

avtappningarna varpå fjärrvärmeeffekt samt elproduktion kunde beräknas. I fjärrvärmekondensorerna 

VK1 och VK2 kondenseras ångan från Avt. 5 och Avt.8 till mättat vatten och avger därmed sin energi 

till returledningsvattnet. Den beräknade fjärrvärmeeffekten beräknades med ekvation (16). 

      ̇  (             )  (16) 

där  

 = Verkningsgraden för VK1 och VK2 

 

Verkningsgraden för fjärrvärmekondensorerna är 98 % (Lindgren M. , 2014). Därefter beräknas 

elproduktionen utifrån ekvationer från garantipunkterna. Beräkningen är uppdelad för de tre olika 

stegen i turbinen, TMI, TME och TML. För varje steg gjordes en effektbalans där upptagen effekt från 

turbinen erhålls genom att subtrahera utgående med inkommande effekt. Effekten för de olika stegen 

summerades sedan ihop enligt ekvation (17). 

 

  ∑  ̇           

   

   

  
(17) 

där 

 = Producerad el [MW] 

Eftersom vissa massflöden från turbinen är antagna stämmer inte fjärrvärmeeffekten eller 

elproduktionen med verkligheten. Vid en del tillfällen över året direktreduceras ånga för att öka 

effekten till fjärrvärmekondensorerna. Erhållen data från LuleKraft visar då dessa tillfällen sker genom 

öppningsgraden hos två olika ventiler och inte ångflödet. För att detta skall överensstämma krävs att 

ångflödet ittereras fram genom att den beräknade fjärrvärmeeffekten överensstämmer med den 

verkliga fjärrvärmeeffekten. Itterationen gjordes med hjälp av VBA. Se 7.7 för VBA program.  

Den framtagna beräkningsmodellen över elproduktion via TML måste normaliseras för att 

överensstämma med verkligheten. Ånga tillåts i dessa fall vandra till TML för ökad elproduktion. 

Även här utnyttjades VBA för att itterera fram rätt massflöde av ånga till TML utifrån att den 

beräknade fjärrvärmeeffekten överensstämmer med den verkliga fjärrvärmeeffekten. Se bilaga 7.7 för 

VBA program.  
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3.4. Validering av modell 

För det första är det viktigt att se till att modellen stämmer bra överens med verkligheten innan 

ackumulatorn kopplas in i modellen. En validering gjordes därför efter att massflödet av 

direktreducerad ånga samt massflöde av ånga till TML normaliserats. Både vid modellen för 

direktreducering och el styrs den beräknade fjärrvärmeeffekten efter den verkliga fjärrvärmeeffekten. 

En validering av beräknad elproduktion gentemot verklig elproduktion gjordes därför. En validering 

av modellen innan ackumulatorn implementeras i modellen är viktig för att se till att även beräkningen 

med ackumulatorn stämmer. Matarvattenflödet som sedermera blir ångflöde till turbinen efter pannan 

har stor påverkan på både fjärrvärmeeffekten samt elproduktionen. Verkningsgraden för turbinen 

påverkar också den elproduktionen. 

3.4.1. Matarvattenflöde 

3.4.1.1. År 1 

 
Figur 12: Skillnad mellan beräknat och verkligt matarvattenflöde. 

I Figur 12 beskrivs det beräknade flödet variera kraftigt men de flesta värdena ligger inom 5 kg/s av 

det verkliga matarvattenflödet. Medelskillnad över året är 0,35 kg/s. Förklaringen till att vissa värden 

skiljer sig mer än andra beror på trögheten i systemet vid kraftig minskning och ökning av BLG flöde. 

Vid normal BLG tillgång skiljer sig värdena mindre. Det är vid start och stopp eller vid ett utebliven 

BLG som matarvattnet skiljer sig mest. Vid stopp tar inte modellen hänsyn till att värme fortfarande 

finns kvar i pannan vilket gör att matarvattenflödet inte sjunker så mycket som modellen anger. Vid 

start blir fallet det motsatta där temperaturen ökar direkt med ökad effekt till pannan och inte som i 

verkligheten där pannan måste värmas upp. Det verkliga matarvattenflödet ökar därför långsammare 

än modellen.  
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3.4.1.2. År 2 

För år 2 ser fallet liknande ut vilket kan ses i Figur 13. Här sträcker sig perioden från mars – 13 till och 

med februari – 14 med ett glapp över sommaren. Juni, juli och augusti är alltså inte med i beräkningen.  

 
Figur 13: Matarvattnet skiljer sig mindre mot år 1 men genomsnittet är över året är något större, -0,59 kg/s. 

Även här ligger genomsnittet på under 1 kg/s över året. Felmarginalen blir därför ytterst liten men för 

tillfällen vid start och stopp kan större fel uppkomma, vilket kan ses som tillfälliga toppar.  

3.4.2. Turbinverkningsgrad  

 Turbinverkningsgraden är uppdelad i tre verkningsgrader för de tre olika fallen som kan uppkomma.   

1. Direktreducering av ånga: Ångflödet till turbinen minskar och mottrycks el produceras.  

2. Mottrycks el: Ett högre ångflöde till turbinen än vid direktreducering.  

3. Kallkondens el: Överskott av ånga finns tillgängligt och leds till turbinens lågtrycksdel vilket 

medför ett bättre utnyttjande av turbinen med högre verkningsgrad som följd. 

 

För vart och ett av fallen ittererades en verkningsgrad fram så att skillnaden mellan beräknad och 

verklig elproduktion över året var lika med noll. För varje enskild timma är skillnaden större eftersom 

det var svårt att ta hänsyn till varje enskilt fall. Den uppkomma skillnaden mellan det beräknade och 

det verkliga värdet kan härledas till det beräknade matarvattenflödet samt de avtappningar vars flöde 

antogs vara lika stora som flödet till VK1 och VK2 samt avtappning 7 och 10. Skillnaden kan även 

härledas till de avtappningar vars massflöde var okänt där ett konstant flöde antogs, se avsnitt 3.3.2.2. 

Skillnaden mellan beräknad och verklig elproduktion presenteras nedan för både år 1 och 2 samt för de 

tre diskuterade fallen. 

  

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000Fl
ö

d
e

 (
kg

/s
) 

Timmar 

Skillnad mellan beräknat och verkligt 
matarvattenflöde 

Matarvattenflöde Linjär (Matarvattenflöde)



27 

 

3.4.2.1. År 1 

Skillnad i effekt mellan beräknad och verklig elproduktion med scenario 1 

 
Figur 14: Figuren beskriver en kraftigt varierande effekt från turbinen vid fallet med direktreducering.  

Fallet vid direktreducering var det mest osäkra fallet där många parametrar ittererades fram, inte minst 

massflödet av direktreduceringen. De flesta värdena ligger dock inom en skillnad av 5 MW till det 

verkliga fallet. Skillnad i effekt mellan beräknad och verklig elproduktion med scenario 1.  

 

Figur 15: Vid fallet med mottrycksdrift stämmer den beräknade och den verkliga elproduktionen bra överens. Få 

mätvärden vittnar om att scenario 2 infaller sällan över året. 
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Skillnad i effekt mellan beräknad och verklig elproduktion med scenario 3.  

 
Figur 16: För fallet med kallkondens el är skillnaden mindre. Fallet med kallkondensdriftdrift uppkommer flest 

gånger över året. 

Ett bra verktyg för att illustrera skillnaden mellan vad den beräknade och den verkliga elproduktionen 

ger för utslag är att jämföra intäkten. Intäkten för elproduktion erhålls genom ekvation (18). 

     (         )     (18) 

där 

     Intäkt från försäljning av el [SEK] 

     Producerad el [MWh] 

       Kraftverkets egenkonsumtion av el [MWh] 

   Elpris[SEK/MWh] 

 

Intäkten skiljde sig marginellt och visade på 0,59 %. Modellen ansågs vara av godkänd kvalité för år 

1. Innan ackumulatorn kopplades in analyserades även år 2 för att säkerhetsställa antagandet om en 

godkänd modell. 
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3.4.2.2. År 2 

För mottrycksdrift med direktreduceringen ser skillnaden mellan beräknad elproduktion och den 

verkliga elproduktionen ut som följer: 

 
Figur 17: Även år 2 varierar effekten kraftigt mellan beräknad och verklig producerad effekt från turbinen. 

Skillnaden från år 1 är att spridningen är mindre och mer koncentrerad till enstaka fall vilka härrör från högt 

fjärrvärmebehov och förbränning av olja. 

Skillnad i effekt mellan beräknad och verklig elproduktion med scenario 2.  

 
Figur 18: Figuren beskriver ren mottrycksdrift utan direktreducering där ingen ånga går till turbinens lågtrycksdel. 

Fallen uppkommer relativt få tillfällen men stämmer bra överens med verkligheten. 

Skillnad i effekt mellan beräknad och verklig elproduktion med scenario 3.  
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Figur 19: Fallet stämmer bra överens med verkligheten. Den största skillnaden efter ca 2300 timmar är ett enstaka 

fall där pannan startas upp efter ett stopp där trögheten i systemet inte tas hänsyn till i modellen. 

Skillnaden i intäkt mellan beräknad och verklig elproduktion för år 2 visade sig vara 0,034 %. 

Modellen ansågs därför vara av bra kvalité och ackumulatortanken kunde nu kopplas till modellen.   
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3.5. Ackumulatorinkoppling 

Med modellvalideringen klar började arbetet med att implementera ackumulatorn i modellen. 

Ackumulatorn kopplades till framledningen och returledningen enligt processchemat nedan. Schemat 

är endast en skiss över hur det skulle kunna se ut och inte fullt fastslaget.  

 

Figur 20: Inkoppling av ackumulatortank till fjärrvärmesystemet.  

Processchemat är endast en princip skiss och det är mest troligt att fler ventiler måste implementeras 

för att kunna frikoppla systemet för underhåll. Ytterligare en pump kan behövas för att öka systemets 

säkerhet. Vid underhållsstopp på en av pumparna kan systemet ändå köras via den andra pumpen. 

Vid laddningstillfällena, tjock grå pil enligt Figur 20, fylls ackumulatorn på med en del av 

framledningsflödet och det sistnämnda blandas sedan ut med motsvarande mängd kallt vatten från 

botten av ackumulatorn för att erhålla rätt framledningstemperatur enligt ekvation (19).  

 
      

( ̇     ̇   )                   ̇                   

( ̇     ̇   )              ̇              
  

(19) 

där 

 ̇= Flöde [m
3
/s] 

 = Densitet [kg/m
3
] 

  = Specifik värmekapacitet [kJ/kgK] 

 =Temperatur [°C] 

   = Egenskaper på vattnet efter VK2  

   = Egenskaper på vattnet till ackumulatorn 

    = Egenskaper för framledningsvattnet 
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Temperaturen i ackumulatorn beräknades på samma sätt som ekvation (19). Volymflödet från 

ackumulatorn blev då istället den befintliga varma volymen i ackumulatorn. 

Vid urladdning, tunn grå pil enligt Figur 20, fylls ackumulatorn från botten med returvatten medan 

motsvarande mängd varmt vatten blandar ut returflödet efter kylkondensorn för att inte minska på 

verkningsgraden hos densamma. Temperaturen på den erhållna blandningen beräknas med ekvation 

(19).  

3.6. Dimensionering  

Med ackumulatorn inkopplad till modellen återstod att dimensionera tanken innan simuleringen av 

ackumulatoranvändningen kunde påbörjas. Ackumulatorstorleken valdes utifrån ekonomiska uppgifter 

på tre olika tankstorlekar från (Larsson, 2014) till 10 000- (ACK1), 15 000- (ACK2) och 30 000 m
3 

(ACK3). Tankarna var tre olika referensfall som alla byggts i södra Sverige. Förhållandet mellan höjd 

och diameter (H/D) var ca tre men i modellen har ett H/D förhållande på 2,5 använts. Prisuppgifterna 

antogs vara samma. Isolerings tjockleken var 500 mm för samtliga tankar vilket anses vara fullt 

tillräckligt för en placering även i Luleå. Energiinnehållet beräknades med ekvation (20). 

 
  

         

    
   

(20) 

där 

 = Energi [MWh] 

 = Volym [m
3
] 

 = Densitet [kg/m
3
] 

  = Specifik värmekapacitet [kJ/kgK] 

  = Temperaturdifferens [°C] 

 

Densiteten och specifik värmekapacitet beräknades för en genomsnittlig temperatur i lagret. Vid 

beräkningen användes en temperatur av 98°C i toppen och en temperatur på 45°C i botten. 

Dimensionerna och energiinnehållet sammanfattas i Tabell 4. 

Tabell 4: Dimensioner av ackumulator samt energiinnehåll. 

 ACK1 ACK2 ACK3 

Volym (m
3
) 10000 15000 30000 

Innerradie (m) 8,5 9,7 12,2 

Ytterradie (m) 9 10,2 12,7 

Höjd (m) 43 49 62 

Volymflöde laddning (m
3
/s) 0,3 0,3 0,3 

Volymflöde urladdning (m
3
/s) 0,2 0,2 0,2 

Laddningstid, max flöde (h) 9 14 28 

Urladdningstid, max flöde (h) 14 21 42 

Energiinnehåll (MWh) 608 902 1806 

Max energi laddning (MWh) 65 65 65 

Max energi urladdning (MWh) 43 43 43 
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3.7. Värmeförluster 

Värmeförluster från tanken består av transmissionsförluster i vägg samt diffusionsförluster i tanken 

där temperaturen i den varma delen långsamt kyls av medan det kalla vattnet i botten värms upp. För 

att förenkla modellen har ett nyckeltal använts av diffusions förlust över året beroende på tankstorlek. 

Diffusionsförlusterna över året rör sig om en relativt liten del och antogs till 60-, 80- och 100 MW för 

respektive ackumulatorstorlek med utgångspunkt från (Dahl, Short Term Water Heat Storage, 1993). 

Värmeförlusterna från tanken till omgivningen beräknades för årets alla timmar bortsett från 

sommarmånaderna där en genomsnittstemperatur valdes för lagret och utomhus. Energin från lagret 

erhålls med ekvation (2) och (3) (Incropera, Dewitt, Bergman, & Lavine, 2013). 

 
  

           
    

  
(2) 

För att beräkna energin måste först resistansen genom väggen beräknas. Resistansen genom väggen 

beräknades med ekvation (3). 

 

     
 

             
 

  (
  
  
)

           
 

  (
  
  
)

          
 

 

              
  

(3) 

där 

  = Värmeförlusten [MWh] 

      = Temperatur i varma delen av ackumulatorn [°C] 

      = Temperatur i kalla delen av ackumulatorn [°C] 

     = Termisk resistansen [°C/W] 

   = Radie från mitten av ackumulatorn till stålväggen [m] 

   = Radie från mitten av ackumulatorn till isoleringen [m] 

   = Ytterradie av ackumulatorn [m] 

  = Höjd på ackumulatorn [m] 

     = Värmeöverföring från vattnet [80 W/m2, °C] (Skogfält, 2009) 

      = Värmeöverföring från luften [10 W/m2, °C] (Skogfält, 2009) 

      = Värmekonduktivitet stål [45,3 W/m, °C] (Skogfält, 2009) 

     = Värmekonduktivitet isolering [0,035 W/m, °C] (Paroc, 2014) 

 

Förlusterna från toppen och botten av ackumulatorn har bortsetts eftersom det i toppen ligger en 

ångkudde och i botten är det kallt vatten. Till värmeförlusterna har även skiktningen som diskuterades 

i avsnitt 2.4.4.   
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3.8. Optimering 

3.8.1. Kriterier och begränsningar 

Till modellen för LuleKraft implementerades kriterier och begränsningar för laddning och urladdning. 

Kriterierna och begränsningarna är en vidareutveckling av laddning och urladdning som diskuterades i 

avsnitt 3.2.2. Med modellen klar kunde mer konkreta värden sättas där Tabell 5 presenterar de 

slutgiltigt satta kriterierna och begränsningarna.  

Tabell 5: Kriterier för laddning och urladdning 

Laddning Urladdning 

Ingen lastolja bränns Lastolja bränns (Ej tillsammans med stödolja) 

Framledningstemp < 98,5°C  Direktreducering av ånga (>Max volym/2) 

Kallkondensoreffekt > 0 MW Spotpris el > 350 (år 1)  

Spotpris el < 350 SEK/MWh (år 1) 

Spotpris el < 390 SEK/MWh (år 2) 

Spotpris el > 390 (år 2) 

-5 < Utetemperatur <10 Grader  

Ingen direktreducering av ånga  

<Max volym (med volymutvidgning) >Min volym 

 

Modellen skiljer sig till viss de med vilket typ av år det är och grundar sig i att laddning och 

urladdningstillfällen bör vara nära till antalet. Detta för att motverka att ackumulatorn står fulladdad 

eller urladdad en längre tid. Kontinuerlig användning ger minskade förluster vilket förklarades i 

avsnitt 2.4.4. Laddningstillfällen sattes till något fler än urladdningstillfällen innan optimering. 

Begränsningarna diskuteras mer ingående nedan.    

3.8.2. Begränsningar laddning 

Som tidigare nämnts laddas ackumulatorn endast vid förbränning av gas, vilket är det billigaste 

alternativet. Det viktiga är att framledningstemperaturen efter fjärrvärmekondensorerna inte överstiger 

den maximala temperaturen i ackumulatorn som sattes till 98,5 grader. Vid högre temperatur riskerar 

vattnet att förångas. Ackumulatorn laddas med överskottet som egentligen skulle gått till TML för 

ökad elproduktion. Viktigt är att elpriset är under 350 kr/MWh för år 1 och 390 kr/MWh för år 2. För 

laddningsfallet så bör utetemperaturen vara mellan -5 och 10 grader. Är det under -5 grader så är 

fjärrvärmebehovet så högt att det inte finns någon möjlighet att ladda ackumulatorn. Desamma gäller 

för över 10 grader men då är istället fjärrvärmebehovet så lågt att det inte är någon mening att ladda 

ackumulatorn. Den sista begränsningen är en volymbegränsning. Där volymen i ackumulatorn inte kan 

överskrida den maximala volymen.  

3.8.3. Begränsningar urladdning 

Begränsningarna för urladdning är färre och ej temperaturberoende. Urladdning sker vid de satta 

scenariorna. I motsatts till laddningsfallet så urladdas ackumulatorn vid ett elpris över 350 kr/MWh 

och 390 kr/MWh för år 1 respektive år 2. Anledningen är densamma som i avsnitt 3.8.2. Den enda 

begränsningen förutom att de tre olika scenariorna inte kan ske samtidigt är att volymen i den varma 

delen av ackumulatorn inte kan sjunka under 100 m
3
. Ackumulatorn anses då vara urladdad. 
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3.8.4. Optimeringsmodellen 

Med ackumulatorn inkopplad till LuleKrafts process, dimensionering klar och begränsningarna satta 

för laddning och urladdning skapades en optimeringsmodell. Optimeringsmodellen uppgift var att 

bestämma hur ackumulatorn användes under året genom att för varje timma undersöka de satta 

kriterierna samt begränsningarna för laddning och urladdning. Uppfylls dessa ittererades ett 

volymflöde till respektive från ackumulatorn fram där beräknad framledningstemperatur 

säkerhetsställdes mot verklig framledningstemperatur. Simuleringen görs i VBA (Visual Basics). 

Modellen beskrivs mer utförligt nedan.  

3.8.4.1. Laddning 

För laddningsfallet sänktes massflödet till TML medan massflödet till VK1 och VK2 ökade med 

motsvarande mängd. Detta medförde en ökad fjärrvärmeeffekt och därigenom 

framledningstemperatur. Rätt framledningstemperatur erhölls genom att itterera fram ett volymflöde 

till ackumulatorn med varmt fjärrvärmevatten samtidigt som motsvarande mängd kallt vatten tillfördes 

framledningsflödet från ackumulatorn nedre del. Se Figur 20. 

3.8.4.2. Urladdning 

Scenario 1: Oljeanvändning sänktes vilket minskade ånflödet till turbinen och gav således minskad 

effekt i VK1 och VK2. Framledningstemperaturen minskade och för att erhålla rätt 

framledningstemperatur ittererades ett volymflöde till ackumulatorns nedre del med 

returledningsvatten fram samtidigt som motsvarande mängd varmt vatten tillfördes framledningsflödet 

från ackumulatorns övre del efter kylkondensorn.  

Scenario 2: Massflödet av direktreducerad ånga sänktes och motsvarande massflöde tillsattes till TML. 

Precis som scenario 1 så minskades effekten till VK1 och VK2 och ersattes istället av ackumulatorn på 

motsvarande sätt som i scenario 1. 

Scenario 3: I scenario 3 sänktes istället massflödet till VK1 och VK2 och motsvarande massflöde 

tillsattes till TML. Effektminskningen till VK1 och VK2 ersattes även här från ackumulatorn istället 

på motsvarande sätt som i scenario 1. För samtliga urladdningsscenarion se Figur 20.   
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3.9. Ekonomi 

För att bestämma den bästa ekonomiska lösningen för ackumulatortanken har en LCC 

(livscykelkostnad) gjort över systemet. Annalysen innefattar kostnader för ackumulatorn samt drift 

och omkostnader. Intäkter berör besparingar för LuleKraft i form av olja samt optimerad elproduktion 

mot spotpriset för el (nordpoolspot, 2014). 

3.9.1. LCC analys 

För att undersöka kostnaden för ackumulatorn gjordes en LCC analys. En LCC analys tar hänsyn till 

hela kostnaden för ackumulatorn under dess livslängd. Den totala kostnaden kommer därefter jämföras 

mot besparingen under samma tid. I analysen ingår investerings-, drifts-, underhålls- och 

energikostnader samt andra omkostnader under ackumulatorn livslängd. Med en LCC analys är det lätt 

att urskilja olika kostnaders påverkan samt hur stor investeringskostnaden är jämfört med de rörliga 

kostnaderna under ackumulatorn livslängd. Den tekniska livslängden för en ackumulator är 40 år men 

den ekonomiska livslängden för ackumulatorn sattes till 20 år eftersom pumpar och tillkommande 

utrustning har kortare livslängd. Analysen beräknas med ekvation (21) (Energimyndigheten, 2011). 

                                  (21) 

där 

     Totalkostnad över 20 år [MSEK] 

      Inköp av utrustningen [MSEK] 

     Installation- och driftsättning [MSEK] 

    Energi [MSEK] 

    Drifts [MSEK] 

    Underhåll och reparation [MSEK] 

    Stillestånd [MSEK] 

      Miljö [MSEK] 

    Bortskaffande av ackumulatorn [MSEK] 

Förutom de olika kostnadsposterna i ekvation (21) finns det två ekonomiska faktorer som måste 

beaktas om man utgår från ett visst år.  

 Kalkylränta 

 Energiprisökning under livslängden. Energipriserna rör sig i detta fall om pris för olja och el. 

Se avsnitt 3.9.1.4. 

3.9.1.1. Kalkylränta 

Med kalkylräntan kan man bortse från vid vilken tidpunkt ett visst kontant belopp inkommer. Detta 

gör det lättare för en investerare om han vet hur mycket en investering flera år framåt i tiden är värt 

idag (Energimyndigheten, 2011). 

Den lägsta avkastningen som är acceptabel för investeraren bestämmer i regel vilken kalkylränta som 

ska användas. LEAB har satt en real kalkylränta på 6 % för en investering i samma storleksklass som 

ackumulatorn kan kosta (Johansson, 2014). 
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3.9.1.2. Investering 

Investeringen är den största kostnaden för projektet. Investeringen kan delas upp i olika kostnader 

eftersom det är olika företag som bygger ackumulatorn. För det första finns det en grundinvestering 

för de olika ackumulatorstorlekarna. I dessa kostnader ingår själva byggnationen av ackumulatorn, 

material, arbetskraft, uppförande samt styr och reglersystem. Det som inte ingår är kostnader för 

fundament, rördragning och inkoppling till KVV samt annan teknisk apparatur som pumpar. 

Kostnaden för de olika ackumulatorstorlekarna återfinns i Tabell 7 (Larsson, 2014) 

Fundament 

För fundamentet erhölls kostnader för schaktning, pålning, betongplatta på mark samt återfyllning 

(Lindgren J. , 2014). Projekteringskostnaderna har inte medtagits i kostnadsskalkylen. Ackumulatorns 

tyngd hade en avgörande roll för vilken tjocklek av platta som behövdes samt antalet pålar. Tyngden 

från ackumulatorn beräknades utifrån fylld ackumulator med vattentemperatur på 20 °C. I beräkningen 

har även hänsyn tagits till tyngden från konstruktionen som främst består i massan från stålet. 

Beräkningen utfördes först för vattenmassan och sedan massan från konstruktionen. Vattenmassan 

beräknades enligt ekvation (22).  

             
                 (22) 

 

För beräkning av tyngden från sargkonstruktion gjordes en beräkning över sargtjocklek baserad på 

trycket från vattenpelaren. Tankkonstruktionen är gjord utifrån skruvmetoden som företaget 

Rodoverken använder sig av. Med skruvmetoden behövs minimalt med ställningar och sargen byggs 

på nerifrån. Varje sarg del är 3 m där varje del överlappar den andra med ca 3 cm (Hedbäck, 2014). 

Man kan tänka sig att metoden fungerar som gängorna på en skruv. Snurrar man på skruven och följer 

gängorna slutar de i toppen på skruven. Istället för att man snurrar på tanken snurrar man sargen och 

bygger på densamma efterhand tills tanken är rest. Tjockleken på sargen ökar med trycket från 

vattenpelaren. Den understa sargen är alltså den som är grövst. Beräkningen av tjocklek gjordes för 

varje sarg del. Materialet som används är stål. Ekvationen nedan beskriver tjockleken för varje sarg 

med en säkerhetsfaktor på 1,5. 

                (      (                     ))  
  
 
  (23) 

Massan av den totala mängden stål beräknades genom ekvation (24). 

 
      ∑  (   

  
 
)            

 

 

  
(24) 

där 

 = Massa [kg] 

   Gravitation [m/s
2
] 

   Säkerhetsfaktor 

  = Innerradie [m] 

 = Höjd [m] 

 = Densitet [kg/m
3
] 

 = Tjockleken på sarg [m] 

 = Sarg antal [st] 
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Massan för isoleringen beräknas på samma sätt som i ekvation (25). Den totala massan av tanken 

kunde då beräknas. 

                                (25) 

Vattenmassan är den enskilt största och därefter stål. Tyngden från ackumulatorn summerades ihop 

och ligger som underlag för kostnadsberäkningen för fundamentet.  

För fundamentet har även marken en avgörande betydelse. Tyngden från en fylld ackumulator ställer 

höga krav på ett stabilt och tåligt fundament. Pålning ansågs därför vara nödvändigt. Vid en gammal 

geologisk förundersökning av marken då LuleKraft byggdes vid Aronstorp framkom djupet till 

bergrunden vara sex meter. Pålning ner till sex meters djup ansågs därför vara nödvändigt vid 

byggnation av fundamentet för ackumulatorn. Prisuppgifter för fundamentet är beskrivna i Tabell 6.  

Tabell 6: Uppgifter från (Lindgren J. , 2014) och använda värden vid beräkning av kostnaden för fundamentet 

  Enhet Uppgift Använt 

Betong och armering         SEK/m
3
 5000 – 7000  6000 

Pålning          SEK/m 700 – 1200  1200 

Schaktning         SEK/m
3
 150 150 

Återfyllning av schaktmassor           SEK/m
3
 700 700 

        

En påle klarar av en tyngd av 1000 – 1700 kN (Lindgren J. , 2014) . I rapporten antogs en påle klara 

1700 kN eftersom den kostnadsmässigt dyraste pålen valdes. Kostnaden för fundamentet kunde då 

beräknas. För beräkning av kostnaden för betong har en platta på mark av tjockleken 500 mm använts 

(Lindgren J. , 2014). 

          
                (26) 

För pålningen valdes att använda de starkaste pålarna med högst kostnad för att minimera antalet pålar 

som behövdes. 

      
      

 
                     

(27) 

För beräkningen av kostnaden för schaktning antogs att endast jordmassan för plattan på marken 

behöver schaktas bort. Vad gäller återfyllnaden antogs den vara ca 10 % av den bortschaktade massan. 

 
         

       (        
  

   
             )  

(28) 

där 

    = Totalkostnad för respektive kostnadsuppdelning [MSEK] 

  = Ytterradie på ackumulator [m] 

 = Höjd [m] 

 = Gravitation [m/s
2
] 

 =Massa [kg] 

Kostnaderna för fundamentet summerades ihop och finns i Tabell 7. 
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Rördragning 

Förutom kostnaden för fundament och ackumulator tillkommer kostnad för rördragning och 

inkoppling till KVV. Kostnaden för rördragning och inkoppling är svår att uppskatta och beror till stor 

del på placering av ackumulatortank. En anslutning så nära KVV som möjligt är att föredra.  

För en kostnadsberäkning har rörlängden antagits vara ca 100 meter för inkoppling till 

kraftvärmeverket samt retur- och framledning. Flödet har i modellen antagits till högst 0,3 m
3
/s varvid 

rördimension om DN 300 och DN 400 diskuterades. Kostnaden uppkom till ca 900 SEK/m och 1480 

SEK/m för DN 300 respektive DN 400 (Andersson, 2014). I priset ingår då ett antagande om 10 

rörböjar samt 2 svetsflänsar. Slutgiltigt bestämdes rördimensionen DN 400 och fortsatta beräkningar 

är gjorda med denna dimension. 

Pumpkostnad 

Kostnaden för pumpen beror på vilket flöde och vilken tryckhöjning som behövs. Med det givna flödet 

av max 0,3 m
3
/s samt en tryckhöjning på 10 bar, erhölls en kostnad av 350 kSEK (Tomas Andersson). 

Den givna storleken samt kostnaden har extrapolerats från tidigare upphandlingar av pumpar som 

LEAB har köpt in. Pumpens effekt har antagits till 350 kW på samma sätt som storleken och 

kostnaden. Vid stopp för underhåll på pumpen kan det vara bra att ha två pumpar så att ackumulatorn 

kan användas även när underhåll på pumpen genomförs. Kostnadsberäkningen tar därför hänsyn till 

två pumpar.  

Ventilkostnad 

Ventiler kan uppgå till en stor kostnad ifall dimensionerna på rören är av den proportion som är 

nödvändig. Enligt processchemat i avsnitt 3.4 behövs ca 7 stycken ventiler men troligtvis behövs fler 

för att frikoppla systemet helt. Främst behövs backventiler före och efter pumpen. Antalet ventiler 

kommer enligt en uppskattning av (Oloffson, 2014) att minst uppgå till 10 st. För att få ett exakt pris 

på ventilen skulle en mindre utredning behöva göras för varje enskild inkoppling men från ett referens 

fall från LEAB har istället kostnaden för en ventil antagits till 70 kSEK. 

Den totala investeringen är sammanställd i Tabell 7. 

Tabell 7: Totala investeringen. Behandlat vatten kan ses i avsnitt 3.9.1.3. Kostnaden för ackumulatortank samt 

fundament skiljer sig mellan storlekarna annars är inkopplingskostnaderna samma oavsett tankstorlek. 

Ackumulatorstorlek  ACK 1 ACK 2 ACK 3 

Ackumulatorkostnad MSEK 17,00 23,00 40,00 

Fundament MSEK 2,49 3,28 5,38 

Rördragning MSEK 0,15 0,15 0,15 

Ventiler MSEK 0,7 0,7 0,7 

Pumpar MSEK 0,7 0,7 0,7 

Behandlat vatten MSEK 0,04 0,04 0,04 

Inkoppling på nätet MSEK 0,01 0,01 0,01 

Total investering MSEK 21,09 27,89 47,05 

 

3.9.1.3. Installation och drifttagning 

Det mesta av installationskostnaderna och drifttagningskostnaderna ingår i investeringskostnaden. 

Däremot ingår inte beredningen av fjärrvärmevatten vid fyllning av ackumulatorn första gången. Priset 

på berett fjärrvärmevatten sattes till 20 kr/m
3
 enligt (Ekeborg & Svenningson, 1991) och samråd med 

(Lindgren M. , 2014). Upp till 80 % av fjärrvärmevattnet kan tas direkt från bottenblåsningen av 

pannan i LuleKrafts process. Vilket gör att endast en kostnad för beredning av 20 % fjärrvärmevatten 

tillkommer (Lindgren M. , 2014).   
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3.9.1.4. Energikostnad 

Energikostnaden består främst av pumparbete för laddning och urladdning. Driftstimmarna beror 

därför på hur laddningen och urladdningen sker vilket varierar mellan år 1 och år 2 samt med de olika 

ackumulatorstorlekarna. Pumpens energikonsumtion över året erhölls med ekvation (29) och (30). 

 
           ∑

 ̇       

 ̇   

    

 

 

 
(29) 

 Den beräknade energin över året kunde då fastställas. 

                         (30) 

där 

 = Timmar [h] 

 ̇= Flöde [m
3
/s] 

 = Antalet timmar som pumpen används 

 = Effekt [kW] 

  = Energi [MWh] 

Elpriset utgår från data från (nordpoolspot, 2014) på timbasis. Därutöver kommer tillägg för elskatt 

0,194 kr/kWh, elcertifikat 0,035 kr/kWh samt moms 25 % på totala beloppet.  

Till energikostnaden hör även kostnaden för elpannan som tillför ånga till toppen av ackumulatorn vid 

processtopp hos LuleKraft. Vid drift tas ånga direkt från processen kontinuerligt och priset för detta 

har ej medtagits i modellen. Elpannan har en effekt på 150 kW och antas arbeta vid fulleffekt för att 

förse tillräcklig mängd ånga. Drifttimmarna för elpannan summerades först ihop och energimängden 

beräknades därefter i enlighet med ekvation (29).  

För energikostnaden ingår även värmeförlusterna från tanken. Beräkningen av värmeförlusterna från 

tanken till omgivningen summerades över året och beror på utetemperatur, temperatur i ackumulatorns 

varma del samt ackumulatorstorleken. Värmeförlusterna prissätts efter det rörliga fjärrvärmepriset då 

det är en förlust av ackumulatorutnyttjande. Priset på fjärrvärme exklusive moms uppgår till 27,5 

öre/kWh. Till fjärrvärmepriset tillkommer ett pris på vatten volym som passerar fjärrvärmecentralerna 

på 3,05 kr/m3. För priser se bilaga 7.6. I energikostnaden från värmeförluster ingår även den antagna 

förlusten från diffusion i tanken. För värmeförluster i tank se avsnitt 3.7.  

För energikostnaden beräknades nuvärdet fram för att se hur stor energikostnaden över de 20 åren var i 

dagens penningvärde. Nuvärdet har beräknats utifrån elprisutveckling samt oljeprisutveckling. För 

elpriset finns en del olika scenarion för hur det kommer utveckla sig i framtiden (Johansson, 2014). I 

rapporten har en prisökning på 3 % antagits vilket utgår från terminer 2014-2024 i Figur 21. 
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Figur 21: Elprisutvecklingen i Sverige mellan 2010 – 2050.  

Prognosen för de två första scenariorna gjordes innan 2010 medan utfall är det faktiska utfallet under 

åren fram till idag. Terminer 2014-2024 ansågs därför vara den mest troliga utvecklingen och från den 

togs en prisökning på 3 % årligen fram. 

Fjärrvärmeprisökningen sattes till 2 % årligen efter samtal med Magnus Johansson (Johansson, 2014). 

Nuvärdet för den rörliga kostnaden i form av energikostnad över åren kunde då beräknas med ekvation 

(31) (Belok, 2014). 

 

                      
  (

   
   )

 

   
   

  
  

(31) 

där 

   = Totala energikostnaden [SEK] 

           = Den årliga energikostnaden för el och fjärrvärme [SEK/kWh] 

        = Energiåtgången årligen [kWh] 

  = Kalkylperiod [år] 

  = Energiprisökningen för el och fjärrvärme [%] 

  = Real kalkylränta [%] 

3.9.1.5. Driftkostnad   

Driftkostnaden rör arbetskraft som behövs för att hålla ackumulatorsystemet i drift. I detta fall anses 

inte att någon ytterligare personal behövs. Kostnadsposten utesluts därför. 

3.9.1.6. Underhåll- och reparationskostnader 

Systemet kräver lite underhåll och reparation. Kostnadsposten sattes till 3 % av den totala 

investeringen över livslängden 20 år enligt (Stenlund, 2006). Vid diskussion av Bodens Energis 

ackumulatortank framkom att underhållskostnaderna var låga och eftersom systemet kring 

ackumulatorn är lika stort och omfattande oberoende av ackumulatorstorlek styrktes antagandet om att 

kostnaden uppkommer till 3 % av investeringen. 
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3.9.1.7. Kostnad för stillestånd  

Kostnaden för stillestånd anses inte relevant. Möjligtvis kan det röra sig om en kostnad för 

värmeförlust men denna kostnadspost ingår i energikostnaden.  

3.9.1.8. Miljökostnad 

Ackumulatortanken tillför inte någon nedsmutsning av området. Om ett läckage skulle uppkomma 

innehåller inte tanken något miljöfarligt. Ackumulatorn innehåller dock en ansenlig mängd vatten och 

vid stort läckage kan det skada kringliggande byggnader och mark. Ett pålägg på försäkringspremien 

kan tillkomma och kan enligt (Tomas Andersson) uppgå till ca 20 kSEK om året. Därför har en 

kostnad för de olika ackumulatorstorlekarna (ACK1,ACK2 och ACK3) uppskattats till 15-, 20- och 25 

kSEK för respektive storlek.  

3.9.1.9. Bortskaffande av ackumulatorn 

Eftersom den tekniska livslängden på ackumulatorn är längre än den ekonomiska livslängden var det 

irrelevant att ta med denna kostnadspost. 
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3.9.2. Intäkt 

Intäkten består som tidigare diskuterats av oljebesparing samt optimerad elproduktion. För att kunna 

implementeras i LCC analysen beräknades nuvärdet för båda intäktsposterna över 20 år. Intäkterna är 

baserade på år 1 och år 2 och nuvärdesanalysen förutsätter därför att samma klimatförutsättningar 

kommer råda under tidsperioden. Skillnaden i intäkt för varje år beror därför på elpris- och 

oljeprisutvecklingen samt inflationen.  

3.9.2.1. Elpris 

Intäkten är baserat på elpris från (nordpoolspot, 2014) på timbasis utan tillägg för energiskatt, 

elcertifikat eller moms. 

Elprisutvecklingen sker på samma sätt som diskuterades i avsnitt 3.9.1.4. Uträkningen av nuvärdet 

sker enligt ekvation (31) med skillnaden att real kalkylränta motsvarar inflationen. Inflationen är satt 

till 2 % årligen.  

3.9.2.2. Oljepris 

Den största kostnaden för olja är satt av Platts (Preem, 2014). Platts är en råvarumäklare som sätter 

priset på de förädlade produkterna från råolja till i detta fall eldningsolja. Prissättningen sker efter 

tillgång och efterfrågan på den internationella marknaden. Utöver detta pris tillkommer skatt på 

kväveoxider (NOx), energiskatt samt koldioxidskatt. Skatten för NOx är konstant varje år 4,32 

(SEK/MWh) medan de andra varierar (Lindgren M. , 2014). Priserna för inköp av olja skiljer sig 

mellan LEAB och LuleKraft. Utöver de kostnader som tidigare diskuterats är LEAB också ålagd att 

betala utökad koldioxidskatt samt industriskatt. LEAB:s pris för oljan är alltså mindre fördelaktigt och 

dyrare. I rapporten har besparingen beräknats utifrån LuleKrafts priser. Som nyckeltal brukar 

LuleKraft räkna att oljan kostar ca 5000 kr/m
3
 och för att erhålla oljemängden divideras oljeeffekten 

till pannan med nyckeltalet 10,4. I det sistnämnda nyckeltalet ingår energiskatten (Lindgren M. , 

2014). 

För priset på råolja över en period fram till 2040 har tre olika scenarion undersökts. Antingen 

förväntas priset sjunka, följa en referens trend eller öka. I Figur 22 presenteras dessa tre scenarion 

enligt (U.S Energy Information Administration, 2014). 

 
Figur 22: Tre olika scenarion över hur råoljepriset kan förväntas ändras. 

Förutsättningarna för troligt oljepris är att en genomsnittlig ekonomisk ökning om 1,9 % för de största 

”U.S trading partners” och 4 % för andra ”U.S trading partners” samtidigt som en ökning om 1,8 % 
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för petroleum och andra vätskor sker utanför OECD (Organisation for Economic Cooperation and 

Development) länderna. I rapporten har priset för eldningsolja antagits öka lika mycket som priset på 

råolja. Priset har dock antagits öka i jämnare takt vilket kan ses i Figur 23 (U.S Energy Information 

Administration, 2014). 

 
Figur 23: Tre olika scenarion där prisökningen sker i jämn takt. 

För högt och troligt oljepris ökar priset med 3 % respektive 1,5 % årligen medan oljepriset sjunker 

med 2 % årligen för lågt oljepris. Nuvärdet beräknades även för oljebesparingen utifrån ekvation (31) 

över 20 år där real kalkylränta antogs vara lika med inflationen, 2 %.   
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3.9.3. Payback metoden 
Med payback metoden eller återbetalningsmetoden erhålls antalet år innan investeringskostnaden är 

betald. Metoden tar då inte hänsyns till de rörliga kostnaderna som exempelvis energikostnaden. I 

rapporten har den rörliga kostnaden valts att inkluderas vilket gör att den vanliga metoden har valt att 

modifieras för att ge en bättre prognos över återbetalningstiden. Återbetalningstiden erhölls genom att 

LCC kostnaden och intäkterna jämfördes år för år enligt ekvation (32).  

 
   

   

 
             

(32) 

där  

   = Totala kostnaden över 20 år [MSEK] 

 = Intäkt [MSEK] 

          = Ekonomisk livslängd [år] 

  = Återbetalningstid [år] 
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3.10. Fall med full gasproduktion 

Lågkonjunkturen i världen och inte minst i stålbranschen har gjort att SSAB har producerat mindre 

stål än tidigare. De två åren som har studerats i detta arbete är just två sådana år. Effekten från BLG 

gasen har legat på 258 MW år 1 och 239 MW år 2. När SSAB går för fullt kan BLG gasen ha en effekt 

på 285 MW i genomsnitt (Lindgren M. , 2014). En ökad gastillgång över året förväntas att sänka 

mängden olja som förbränns och även göra att laddningstillfällena blir fler. Detta kan resultera i att 

ackumulatorn kan ersätta mer olja då den oftare är fulladdad. 

Ett fall med full gasproduktion har därför konstruerats där utgångspunkten var de två tidigare åren. 

Den genomsnittliga BLG effekten höjdes då till 285 MW. Hänsyn har tagits till fallen då BLG gasen 

uteblivit och då max effekt på gasen redan uppnåtts. En större gastillgång påverkar andra faktorer, 

däribland mängden förbränningsluft. Förbränningsluften för BLG gasen erhölls genom ett samband 

mellan BLG effekt och förbränningsluftflöde enligt Figur 24.   

 
Figur 24: Förbränningsluft som funktion av BLG effekt. 

Enligt Figur 24 var förbränningsluften spridd över ett stort spann men ett tydligt linjärt samband kan 

visualiseras. Ett nytt luftflöde beroende på COG, BLG och olja beräknades därefter. 

Förbränningsluften för oljan beräknades i avsnitt 3.3.1.1. Förbränningsluften för COG beräknades ej 

men antas vara resterande förbränningsluft efter att förbränningsluften för BLG och olja är subtraherad 

från total förbränningsluft. Den nya inkommande effekten till pannan gav ett nytt matarvattenflöde och 

således ångflöde till turbinen. Effektökningen från gasen gjorde att mindre olja användes och 

oljemängden reduceras därför med programmering i VBA. Se bilaga 7.7. Oljemängden minskade 

således med 1372 m
3 

år 1 och med 1704 m
3
 år 2. Potentialen för oljebesparing minskade därmed för 

ackumulatorn vilket påverkade återbetalningstiden och vinsten. Med oljeanvändning satt för åren 

ittererades rätt fjärrvärmeeffekt fram samt ackumulatoranvändningen med VBA. Se bilaga 7.7. 

Simuleringen för framtidsfallet använde samma ackumulatorstorlekar. I resultatdelen jämförs 

framtidsfallet med det verkliga fallet.   
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3.11. Känslighetsanalys 

För att validera hur säker den framtagna modellen var testades att ändra på vissa osäkra parametrar 

och undersöka utfallet. Detta för att kunna påvisa hur väl modellen överensstämmer med verkligheten. 

Känslighetsanalysen inriktar sig främst på ekonomidelen då beräkningarna för turbin och pannkrets 

stämmer väl överens med verkligheten. Inledningsvis beskrivs dock påverkan från turbin och 

pannkrets för ökad förståelse varför någon känslighetsanalys var svår att genomföra baserat på dessa 

beräkningar. 

3.11.1. Turbinen 

I beräkningen har en del parametrar fått antas då bristande information fanns att tillgå. 

Garantipunkterna på turbinen har legat till stor grund för uträkningarna på turbinen. De flesta 

uträkningarna kring turbinen bygger på linjära och exponentiella samband där storleken på massflödet 

från avtappningarna resulterar i temperatur, tryck och ångfraktion. Utifrån detta beräknades därefter 

entalpin och effekten för varje avtappning. Svårigheten var att bestämma hur väl sambanden stämmer 

överens med verkligheten. I de flesta fall syns en tydlig trend medan i några fall är värdena spridda 

och svåranalyserade. Känslighetsanalysen innefattar därför inte framtagna samband. 

I samtal med (Lindgren, 2014) framkom att egenförbrukningen av ånga var ca 6 MW kontinuerligt. 

Tryck och temperatur för egenförbrukningen antogs vara samma som för avtappningen till bioenergi 

varpå ett massflöde beräknades. Fluktuationer förekommer naturligtvis även för egenförbrukningen 

men antogs vara av ringa betydelse.  

Avt. 4 från Figur 11 antogs även den vara konstant då ett samband mellan flöden och avtappningar 

från turbinen inte lokaliserades. Utifrån garantipunkterna valdes ett medelflöde samt temperatur och 

tryck. Energiinnehållet från avtappningen är relativt lågt beroende på det låga flödet och har därför 

liten påverkan på effekten från VK1 och VK2 samt producerad el. Det bör påpekas att vid lågt 

massflöde av ånga (under 10 kg/s) till turbinen antogs effekten från både avtappning 4 samt 

egenförbrukningen av ånga vara obefintlig.  

3.11.2. Pannkretsen 

Vad gäller beräkningarna för pannkretsen så var det intressanta beräkningen av ett nytt 

matarvattenflöde och då även ångflödet ut från pannan. Det nya matarvattenflödet beräknades genom 

en funktion mellan ingående effekt till pannan och matarvattenflödet. Funktionen stämmer väl överens 

med verkligheten till största delen. Skillnaderna uppkommer då funktionen inte tar hänsyn till 

trögheten i systemet. Då inget bränsle tillförs pannan kommer även matarvattenflödet att upphöra med 

funktionen. Funktionen tar ingen hänsyn till att pannan fortfarande är uppvärmd.    

3.11.3. Ekonomi 

Känslighetsanalysen inriktar sig på ändring av elpriset, fjärrvärmepris och oljepris över år 2. Analysen 

har gjorts på ACK 1. Var och en av posterna ändrades +-10 %. Lineariteten gjorde att intäkterna eller 

förlusterna ökade med +-10 %. Det som påverkade resultatet mest var en ökning eller sänkning av 

oljepriset eftersom det är den största inkomstkällan. För den angivna ackumulatorstorleken och året 

påverkades intäkten ca +- 0,224 MSEK medan elpriset påverkade intäkten med ca +-0,028 MSEK och 

fjärrvärmepriset som endast påverkas av värmeförlusten från tanken påverkade intäkten med 0,003 

MSEK.   
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Av investeringen står själva ackumulatorn inklusive fundament för över 90 % av kostnaden. De fasta 

kostnaderna antogs vara av relativt hög säkerhet och ändrades därför inte. Något som var intressant för 

både de fasta och rörliga kostnaderna var flödet till och från ackumulatorn som antogs ha en 

maxkapacitet av 0,3 m
3
/s. Detta antagande har egentligen ingen grund utan angavs för att laddning och 

urladdningstiden skulle hållas relativt kort. Det höga volymflödet gjorde att rörsystemet inklusive 

pumpar och ventiler behövde vara av grövre storlek. Istället för billiga standard rör av dimension DN 

150 (diameter 150 mm) behövdes dimensioner om DN 300 - DN 400. Den grövre storleken på rören 

krävde att pumparna och ventilernas storlek även de ökade. En pumpeffekt på 350 KW krävdes då. I 

känslighetsanalysen har därför volymflödet ändrats till 0,15 m
3
/s för att minska investeringskostnaden 

samt energikostnaden för pumparna. En ändring av intäkt antas och en minskning av intäkten på 5 % 

antas acceptabel. Se resultatet av känslighetsanalysen i avsnitt 4.5. 

3.12. Koldioxidutsläpp 
Minskad oljeanvändning medför positiva miljöaspekter som ett minskat koldioxidutsläpp. Minskning 

av koldioxid utsläppet kan jämföras med hur många bilar besparingen motsvarar per år. Beräkningen 

baseras på att förbränning av 1 m
3
 eldningsolja genererar 2,69 ton koldioxid (Preem, 2004). Ett antal 

olika bilmodeller valdes ut och dess genomsnittliga koldioxidutsläpp per km erhölls från 

(Konsumentverket, 2012). Genomsnittlig körsträcka per bil i Norrbotten erhölls från (Trafik analys, 

2014). Antalbilar beräknades med ekvation (33). 

                                 (33) 

där 

      = Antalet bilar [st] 

     = Oljebesparing hos LuleKraft [m
3
] 

     = Koldioxidutsläpp från olja [kg/m
3
] 

    Koldioxidutsläpp från bil [g/km] 

     Körsträcka per år [km/år] 

 

Resultatet kan ses i avsnitt 4.6. 
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4. Resultat 

Resultatdelen börjar med en analys av klimatförutsättningar från underökningen av graddagtalet. 

Därefter följer ett avsnitt om ackumulatorutnyttjande där utnyttjande av energin mellan de olika 

ackumulatorstorlekarna. Resultatet från LCC analysen presenteras därefter, följt av fallet med full 

gasproduktion. Resultaten baseras på år 1 och år 2 med jämförelse däremellan. Avsnittet avslutas med 

resultat från känslighetsanalys och koldioxidutsläpp. 

4.1. Årsjämförelse 
Enligt avsnitt 3.1.2 bör graddagtalet i Luleå vara mellan 5000 – 6000 timmar (Frederiksen & Werner, 

1993). Resultatet av beräkningen över 30 år, mellan 1981 – 2011, blev 5340 timmar vilket 

överensstämmer bra. Beräkningen av graddagtal för 2013 gav ett resultat på 4970 timmar. Skillnaden 

är ungefär 350 timmar och tyder på att år 2013 var något mildare än ett normalår.  

Beräkningen av graddagtal gjordes även för år 1 och år 2 där resultatet medräknat sommarmånaderna 

blev 4720 timmar respektive 4870 timmar. Jämförelsevis med normalåret visade sig även dessa år var 

något mildare. Vid jämförande utan sommarmånaderna vilket inte är medtagna vid 

ackumulatorinkopplingen blev resultatet detsamma. Eftersom oljeanvändningen ökar med kallare år 

anses potentialen för ackumulatorn öka vid ett normalår vilket gör energilagring med ackumulator mer 

intressant.  

4.2. Resultat från år 1 

Avsnittet visar hur laddning och urladdning sker över året där en jämförelse gjorts mellan de olika 

ackumulatorstorlekarna och därefter kommer den ekonomiska modellen med resultat från LCC 

beräkningen. I modellen för laddning och urladdning har hänsyn tagits till volymutvidgning varvid 

volymen i ackumulatorn skiljer sig mellan olika tidpunkter som kan ses i följande figurer. Med 

figurernas hjälp är det lätt att se hur och när ackumulatorn används. För att lättare förstå hur 

ackumulatorn används presenteras hur fjärrvärmebehovet beror av utetemperaturen för år 1 i Figur 25. 

 
Figur 25: Levererad fjärrvärmeeffekt (linje) från LuleKraft beroende på utetemperatur (stapel). Slutsatsen kan dras 

att fjärrvärmeeffekten ökar då utetemperaturen sjunker. 

Eftersom fjärrvärmebehovet till stor del beror på utetemperaturen kan den även förklara hur 

ackumulatorn fungerar. Exempelvis var utnyttjandet av ackumulatorn obefintligt i början av 

september.  Anledningen kan vara att temperaturen var hög och fjärrvärmebehovet lågt samt att 
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pannan på LuleKraft inledningsvis stod still på grund av underhållsstopp. I november var 

gastillgången låg varpå laddningstillfällen uteblev. I januari och februari var utetemperaturen låg och 

fjärrvärmebehovet högt, bristen på laddningstillfällen gjorde att ackumulatorn inte kunde utnyttjas då. 

Utnyttjandet för de olika ackumulatorstorlekarna ser ut som följer. 

 
Figur 26: Kall volym är kallt returvattnet i botten av ackumulatorn. Mixad volym är skiktningvolymen som sattes 

konstant över året. Skiktningen har en tjocklek om 3 meter oavsett ackumulatorstorlek. Varm volym är varmt 

framledningsvatten som laddas i toppen av ackumulatorn. 

Ackumulatorn används till stor del över året. Den största användningen sker under höst och vinter då 

den laddas och urladdas kontinuerligt. Under våren sker mindre urladdningar och tanken är allt som 

oftast fulladdad. Energiinnehållet räcker då oftast till utan att den blir helt urladdad. På hösten och 

vintern innehåller tanken otillräckligt med energi för att inte laddas ur helt. Under vintermånaderna 

januari och februari var temperaturen under -10 grader varpå LuleKrafts fjärrvärmeproduktion är 

otillräcklig och spetslast anläggningar, främst HVC 4, tvingas att starta. Antalet laddningsfall är då 

näst intill obefintliga. Tankstorleken har i dessa fall ingen betydelse. Laddning inträffade ca 36 dagar 

och så även urladdning över året.  

 
Figur 27: Laddningsfallen uppkom samtidigt för storlek 2. Det större energiinnehållet i tanken gjorde att tanken 

under färre tillfällen laddades ur helt och fler urladdningstillfällen uppkom. Laddning inträffade 40 dagar och 

urladdning inträffade 39 dagar. 
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Figur 28: Fördelen med en större ackumulator syns först och främst på hösten där ACK3 klarar fler tillfällen utan att 

bli helt urladdad. Vid vissa tillfällen som främst uppkom på våren räckte inte ens den största storleken till för att 

svälja all energi. Mängden urladdningsfall vid dessa tidpunkter är få och en större tank anses därför onödig. 

Laddning inträffade under 47 dagar och urladdning inträffade under 46 dagar. 

Storleksmässig räckte ACK1 på våren utan att bli helt urladdad mer än ett fåtal gånger, se Figur 29. På 

höst och vinter blir ACK1 energimässigt för liten. Den något större ACK2 fungerar bättre men har 

även den svårt på hösten att räcka till utan att bli helt urladdad. ACK3 är att föredra under denna 

period. Energimässigt finns det för få laddningstillfällen under hösten för att fylla en större tank än den 

sistnämnda. Större storlekar än ACK3 lämpar sig därför dåligt under rådande förutsättningar. 

Energimässigt är det helt klart bättre ju större lagret är men ur ett ekonomiskt perspektiv råder andra 

förutsättningar.  
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4.2.1. LCC Analys 

Resultaten från LCC analysen över år 1 presenteras i Tabell 8. Det skall tilläggas att intäkten i detta 

fall är baserat på den troliga oljeprisutvecklingen.  

Tabell 8: LCC analys av år 1 med de tre olika tankstorlekarna. 

Tankstorlek  ACK1 ACK2 ACK3 

Investering 
Ackumulator MSEK 17 23 40 

Fundament MSEK 1,2 1,7 2,9 

Rör MSEK 0,15 0,15 0,15 

Pumpar (2 st) MSEK 0,7 0,7 0,7 

Ventiler (10 st) MSEK 0,7 0,7 0,7 

Behandlat vatten MSEK 0,04 0,04 0,04 

Inkoppling på nätet MSEK 0,01 0,01 0,01 

Summa MSEK 19,8 26,26 44,52 

Rörliga kostnader  
Energikostnad pump MSEK 1,34 1,52 1,87 

Energikostnad ångpanna MSEK 1,19 1,19 1,19 

Energikostnad värmeförlust MSEK 0,61 0,81 1,18 

Summa MSEK 3,14 3,52 4,24 

Övriga kostnader  
Underhållskostnad MSEK 0,56 0,56 0,56 

Miljöpremie MSEK 0,3 0,3 0,3 

Summa MSEK 0,86 0,86 0,86 

Intäkt  
Olja MSEK 81,8 101,7 128,3 

El MSEK -21,9 -27,0 -34,3 

Summa MSEK 59,8 74,7 94,0 

Vinst och återbetalning 
Vinst MSEK 36,0 43,9 44,1 

Återbetalningstid År 6,8 7,2 9,7 

 

De rörliga kostnaderna, övriga kostnader, intäkten samt vinsten är alla nuvärdes beräknade över den 

ekonomiska livslängden av 20 år och förutsätter att de kommande åren är klimatmässigt samma som 

år 1. Energikostnaden över 20 år är mycket liten i jämförelse till investeringskostnaden. 

Energikostnaden styrs av antalet drifttimmar som pumpen är igång samt värmeförlusten över året. 

Eftersom laddning och urladdningsfallen ökar med ackumulatorstorlek så ökar även kostnaden för 

pumpen. Värmeförlusten ökar också den med ackumulatorstorleken. Skillnaden i kostnad mellan 

ACK1 och ACK2 skiljer sig inte så mycket men det gör däremot vinsten. Återbetalningstiden är 

kortast för ACK1 vilket inte är så konstigt eftersom kostnaden är lägst. Den betydligt dyrare, ACK3, 

har en mycket längre återbetalningstid. Ökningen i intäkt varje år gör den ändå till ett intressant 

alternativ efter 20 år eftersom vinsten trots allt är marginellt högre än för ACK2. Återbetalningstiden 

presenteras i Figur 29. 
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Figur 29: Återbetalningstiden för de olika storlekarna erhålls vid korsande av horisontell axel. Ytan under grafen till 

den horisontella axeln motsvarar vinsten. 

Figur 29 ger en tydlig och representativ bild över vinstutveckligen för de olika storlekarna. För år 1 

blir ACK3 lika dyr som ACK2 efter 20 år. Om återbetalningen är viktigast kan ACK1 vara ett 

alternativ även om ACK2 troligtvis är det bästa alternativet sett till att återbetalningstiden näst intill är 

densamma.   

Enligt avsnitt 3.9.2.2 kan oljeprisutveckligen ske enligt två andra scenarion. Dessa scenarion påverkar 

intäkten stort och vinsten vid dessa två scenarior är presenterade i Tabell 9.  

Tabell 9: Nuvärdesberäknad vinst efter 20 år med två olika årliga oljeprisökningsscenarion för år 1. 

Tankstorlek  ACK 1 ACK 2 ACK 3 

Oljeprisutveckling  -2 % 3 % -2 % 3 % -2 % 3 % 

Vinst MSEK 12,3 49,7 14,4 61,0 6,9 65,7 

 

Vinsten varierar kraftigt. Skillnaden är minst för ACK1 och störst för ACK3. Om man kräver hög 

säkerhet kring intäkten bör man välja ACK1. Vid större risktagande kan ACK3 visa sig vara en 

mycket bra investering. Det bästa alternativet är dock ACK2 där lägsta vinsten överstiger motsvarande 

vinst för ACK1 och högsta vinsten är betydligt högre än för ACK1. För år ett är ACK2 det absolut 

bästa allternativet. Investeringen är betydligt lägre än för ACK3 och vinsten marginellt mindre. 

Återbetalningstiden är dessutom näst intill samma som för ACK1. Vid ett längre tidsperspektiv än 20 

år kommer ACK3 vara det bästa alternativet sett till vinstutvecklingen i Figur 29.  
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4.3. Resultat från år 2 

Resultat ligger till grund för vilken ackumulatorstorlek som är mest relevant att använda i Luleå 

fjärrvärmenät och jämförs med år 1. Precis som i avsnitt 4.2 presenteras först en figur över 

fjärrvärmeeffekten och utetemperaturen. För att underlätta förståelse för ackumulatorutnyttjandet. 

 
Figur 30: Levererad fjärrvärmeeffekt (linje) från LuleKraft beroende på utetemperaturen (stapel). 

Under året uppkom fyra stycken driftstopp vilket kan ses som tomrum i fjärrvärmeeffekten. Vid dessa 

tillfällen hade en ackumulator kunnat användas förutsatt att den innehåller tillräckligt med energi. 

Främst i samband med uppstart av pannan eftersom urladdningstiden för ackumulatorn är för kort för 

att kunna utnyttjas under hela driftstoppet.   

 
Figur 31: Figuren beskriver laddningen av ackumulatorn över år 2. Som synes är ackumulatorn fylld mindre än 

hälften av året. Hänsyn till vattenutvidgning är tagen. 

I ett jämförande syfte med år 1 blir figuren något missvisande då år 1 startar i september medan år 2 

startar i mars. Figur 31 kan därför inte jämnföras rakt av utan hänsyn måste tas till vilken månad som 

ska jämföras. Detsamma gäller för resterande figurer för år 2. Till skillnad från år 1 är antalet 

laddningsfall under våren färre. Detta beror på att våren 2013 var kallare än föregående år. Under höst 

och vinter är åren mer lika vad gäller laddning. Laddningstillfällen under året uppgår till ca 39 dagar 

och urladdningstillfällena till ca 31 dagar. Beräkningen bortser från sommarmånaderna.  
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Figur 32: Skillnaden mellan ACK1 och ACK2 är liten och någon tydlig skillnad är svår att se. 

Laddningstillfällen under året uppgår till ca 44 dagar och urladdningstillfällena till ca 35 dagar.    

 
Figur 33: Skillnaden i energiinnehåll är störst från november till januari. Energin räcker med ACK3 under nästan 

hela denna period.  

Laddningstillfällena under året uppgår till ca 49 dagar och urladdningstillfällena till ca 40 dagar. Det 

ökade utnyttjande gör att intäkterna från framförallt besparing av olja bör öka. Laddningstillfällena 

sker vad man kan se samtidigt för alla storlekarna vilket de även bör vara då kriterierna och 

begränsningarna inte har ändrats mellan de olika simuleringarna.  
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4.3.1. LCC Analys 

Tabell 10: LCC analys över 20 år med förutsättningen att de kommande åren är klimatmässigt samma som för år 2. 

Tankstorlek  ACK1 ACK2 ACK3 

Investering 
Ackumulator MSEK 17 23 40 

Fundament MSEK 1,2 1,7 2,9 

Rör MSEK 0,15 0,15 0,15 

Pumpar (2 st) MSEK 0,7 0,7 0,7 

Ventiler (10 st) MSEK 0,7 0,7 0,7 

Behandlat vatten MSEK 0,04 0,04 0,04 

Inkoppling på nätet MSEK 0,01 0,01 0,01 

Summa MSEK 19,8 26,26 44,52 

Rörliga kostnader  
Energikostnad pump MSEK 1,32 1,54 1,84 

Energikostnad ångpanna MSEK 1,19 1,19 1,05 

Energikostnad värmeförlust MSEK 0,55 0,81 1,18 

Summa MSEK 3,06 3,54 4,08 

Övriga kostnader  
Underhållskostnad MSEK 0,56 0,56 0,56 

Miljöpremie MSEK 0,3 0,3 0,3 

Summa MSEK 0,86 0,86 0,86 

Intäkt  
Olja MSEK 42,43 52,51 74,10 

El MSEK -3,83 -4,98 -11,64 

Summa MSEK 38,59 47,53 62,46 

Vinst och återbetalning 
Vinst MSEK 14,82 16,73 12,77 

Återbetalningstid År 11,33 12,09 15,32 

Återbetalningstiden för år 2 är betydligt längre för alla ackumulatorstorlekarna. Främst beror det på att 

intäkten för varje år är lägre vilket härrör från att oljebesparingen inte uppgår till samma volymer som 

för år 1. För att visa på detta gjordes en jämförelse mellan besparing av olja från år 1 och 2 med 

ACK1. Det visade sig att för år 1 var besparingen 842 m
3
 medan det för år två endast var 437 m

3
. 

Antalet timmar då olja eldades för år 1 var visserligen något högre men borde inte ge så stort utslag. 

Ackumulatorn utnyttjas helt enkelt sämre år 2 och är urladdad vid flera tillfällen då lastolja bränns.  
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Figur 34: Återbetalningstiden för år 2. 

Återbetalningstiden för de olika ackumulatorstorlekarna är således längre än för år 1 vilket också 

visades i tabell Tabell 10. Skillnaden mellan år 1 och år 2 är att vinsten för ACK3 inte är störst utan 

minst efter 20 år. Investering i ACK3 är därför högst osäkert. Skillnaden i återbetalningstid och vinst 

skiljer mycket lite mellan ACK1 och ACK2. Den lägre investeringskostnaden för ACK1 gör att en 

investering i en sådan tank ger störst ekonomisk säkerhet men har i slutändan lägre potential för 

besparing. ACK2 genererar högst vinst under 20 år och är den som får anses som det bästa alternativet 

även år 2. 

Tabell 11: Nuvärdesberäknad vinst efter 20 år med två olika årliga oljeprisökningsscenarion för år 2. 

Tankstorlek  ACK 1 ACK 2 ACK 3 

Oljeprisökning  -2 % 3 % -2 % 3 % -2 % 3 % 

Vinst MSEK 2,52 21,95 1,51 25,55 -8,71 25,21 

För att trygga den dyra investeringskostnaden bör ACK1 eller ACK2 väljas. Vinst genereras vid dessa 

tillfällen även vid en nedgång av oljepriset. Vid val av ACK3 är risktagandet relativt högt då det kan 

vara en förlustaffär vid en nedgång av oljepriset. Vinsten efter 20 år är dessutom lägre än för ACK2 

trots en högre oljeprisutveckling. Vinsten är högre än förlusten för ACK2 gentemot ACK1 och bör 

vara det bästa investeringsalternativet.   
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4.4. Fall med full gasproduktion 

Utfallet av den minskade oljeanvändningen vid en ökad gastillgång blev som väntat att 

oljebesparingen blev lägre med ackumulatorn. Skillnaden var tydlig för år 1 där återbetalningstiden 

ökade med flera år. För år 2 däremot så minskade återbetalningstiden något. Resultatet för år 1 

presenteras i Tabell 12 och för år 2 i Tabell 13. 

Tabell 12: Resultat för år 1. 

Tankstorlek  ACK1 ACK2 ACK3 

Kostnader 
Investering MSEK 19,8 26,26 44,52 

Rörliga kostnader MSEK 3,31 3,72 4,40 

Övriga kostnader MSEK 0,86 0,86 0,86 

Intäkt  
Olja MSEK 56,38 68,61 94,31 

El MSEK -12,72 -15,18 -21,47 

Vinst och återbetalning 
Vinst MSEK 19,64 22,46 22,82 

Återbetalningstid År 9,83 10,57 12,93 

Oljebesparingen sjönk drastiskt då gastillförseln ökade. Visserligen blev förlusten från elproduktionen 

mindre men kan inte väga upp den minskade oljebesparingen. Vinsten minskade och 

återbetalningstiden ökade jämfört med det verkliga fallet. 

Tabell 13: Resultat för år 2. 

Tankstorlek  ACK1 ACK2 ACK3 

Kostnader 
Investering MSEK 19,8 26,26 44,52 

Rörliga kostnader MSEK 2,78 3,19 3,91 

Övriga kostnader MSEK 0,86 0,86 0,86 

Intäkt  
Olja MSEK 58,65 68,33 78,85 

El MSEK -14,81 -16,07 -19,79 

Vinst och återbetalning 
Vinst MSEK 20,35 21,81 9,55 

Återbetalningstid År 9,64 10,67 16,21 

Skillnaden mellan det verkliga fallet år 2 och framtidsfallet för år 2 är mindre än för år 1. Generellt 

kan man säga att skillnaden mellan åren har jämnat ut sig. För ACK1 och ACK2 är detta ett faktum 

men för ACK3 är fortfarande skillnaden stor. Något som är intressant för år 2 är att oljebesparingen 

ökade för framtidsfallet gentemot det verkliga fallet. Anledningen kan vara att kriterierna för 

urladdning ändrats något till simuleringen för framtidsfallet. Urladdning vid fördelaktigt elpris 

ändrades från att kunna urladda ackumulatorn helt till att endast kunna urladda ackumulatorn till 

hälften. Detta resulterade i att fler urladdningstillfällen fanns tillgängliga för att reducera 

oljeanvändningen. Kriteriet verkar ha påverkat ACK1 och ACK2 men ej ACK3. Anledningen kan 

vara att energimängden är så stor i ACK3 att urladdningstillfällena inte ökar. För år ett ändrades inte 

kriteriet varpå färre urladdningstillfällen fanns för att reducera olja.    
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4.5. Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen utfördes på ACK1 år 2. Resultatet visar på en minskning av intäkten på 2,3 % 

årligen vilket är acceptabelt. Kostnaden för rörstorleken DN 150 antogs till 300 SEK/m. Kostnaden för 

en pump antogs till 100 kSEK och effekten till 100 kW. För en ventil antogs kostnaden till 20 kSEK. 

Dessa ändringar resulterar i att kostnaden över 20 år minskar med ca 2,1 MSEK medan intäkterna 

endast minskar med ca 0,85 MSEK. Återbetalningstiden blir därför något kortare enligt Tabell 14.  

Tabell 14: Kostnad för ackumulator med ändrat maximalt volymflöde. 

Tankstorlek  DN 400 DN 150 

Investering 
Ackumulator MSEK 17 17 

Fundament MSEK 1,2 1,2 

Rör MSEK 0,15 0,03 

Pumpar (2 st) MSEK 0,7 0,2 

Ventiler (10 st) MSEK 0,7 0,2 

Behandlat vatten MSEK 0,04 0,04 

Inkoppling på nätet MSEK 0,01 0,01 

Summa MSEK 19,8 18,68 

Rörliga kostnader 
Energikostnad pump MSEK 1,32 0,33 

Energikostnad ångpanna MSEK 1,19 1,19 

Energikostnad värmeförlust MSEK 0,55 0,55 

Summa MSEK 3,06 2,08 

Övriga kostnader 
Underhållskostnad MSEK 0,56 0,56 

Miljöpremie MSEK 0,3 0,3 

Summa MSEK 0,86 0,86 

Intäkt 
Olja MSEK 42,43 41,05 

El MSEK -3,83 -3,31 

Summa MSEK 38,59 37,75 

Vinst och återbetalning 
Vinst MSEK 14,82 16,11 

Återbetalningstid År 11,33 10,68 

4.6. Koldioxidutsläpp 
I Tabell 15 presenteras antalet bilar som motsvarar minskningen av koldioxidutsläpp från LuleKraft 

med installerad ackumulator. Resultatet baseras på år 1 och ACK3 där koldioxidbesparingen blev 

störst. 

Tabell 15: Antalet bilar som motsvarar minskning av koldioxid från LuleKraft 

Bilmodeller Utsläpp 
(g/km) 

Sträcka 
(km) 

Utsläpp 
(kg) 

Antal bilar 
(st) 

Volkswagen Polo 119 11500 1369 2597 

Audi A4 170 11500 1955 1818 

Volvo V70 190 11500 2185 1626 

BMW X5 250 11500 2875 1236 
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5. Diskussion och slutsats 

I detta stycke presenteras olika idéer som framkommit med rapporten och dess resultat. Antaganden 

gjorda i modellen kommer att diskuteras och vad de bör ha för innebörd på det slutgiltiga resultatet. 

Avsnittet avslutas med en vision där resultaten sammanställs och förslag presenteras.  

5.1. Allmänt 
Placeringen av ackumulatorn i anslutning till LuleKraft visar på en stor besparing och bör rimligtvis 

vara den bästa placeringen. Här finns den absolut största potentialen och att utnyttja gasleverensen på 

ett bättre sätt från SSAB anses som ett bra nästa steg i att ta tillvara på så mycket energi som möjligt.  

Resultatet av arbetet visar att ett uppförande av ackumulator i anslutning till LuleKraft genererar vinst. 

Återbetalningstiden är förhållandevis lång men detta beror på den stora investering som krävs. De låga 

driftkostnaderna gör att efter investeringen är återbetald blir ackumulatorn snabbt vinstdrivande. Enligt 

analysen över de två olika åren så skiljer det relativt mycket. Det har dock fastslagits att besparingen 

till stor del beror på hur ackumulatorn styrs. Urladdningstillfällena som uppkommer bör analyseras 

noga innan de genomförs. Urladdning vid fördelaktigt elpris bör utnyttjas sparsamt. Förvånande nog är 

det optimerad elproduktion som genererar minst vinst. Diskussion kring elpriset bör därför analyseras 

noga och utvärderas. Anledningen till den låga vinsten är att elproduktionen ökar marginellt genom att 

leda ånga från VK1 och VK2 till TML istället. Det kan skilja några enstaka MWh eller mindre vilket i 

slutändan genererar liten vinst. Att urladda ackumulatorn för att reducera fallen med direktreducering 

av ånga ger ofta större vinst än att öka elproduktionen vid fördelaktigt elpris. Anledningen är att den 

producerade elen minskar kraftigt vid minskat flöde till turbinen samtidigt som direktreduceringen av 

ånga ger en relativt liten ökning av fjärrvärmeeffekt. Fjärrvärmeeffekten kan med fördel istället 

tillsättas från ackumulatorn. Störst besparing och vinst erhålls vid fallet med reducering av olja. Precis 

som för direktreducering av ånga så ger spetsproduktion med olja mindre påverkan på producerad 

fjärrvärme än man skulle vilja. Olja är mycket dyrare än gas varpå man med fördel kan urladda 

ackumulatorn, som är laddad vid gasdrift, för att minska oljeanvändningen.  

En viktig fråga för de tre aktörerna LEAB, LuleKraft och SSAB är komma fram till vem som äger 

energin i tanken. LEAB är ett kommunalt företag och LuleKraft ägs till hälften av kommunen. Den 

andra hälften ägs av SSAB men samtidigt är LuleKraft ett eget företag med vinstintresse. 

Komplexiteten i äganderätt av energin i tanken är därför stor och blir ännu större vid studerande av hur 

laddning och urladdning sker. Laddningsförfarandet sker enbart då det finns god gastillgång från 

SSAB. Vid urladdning för att minska oljeanvändandet gynnar det både LuleKraft och LEAB 

beroendet på om fjärrvärmebehovet är över eller under 185 MW. Urladdning för ökad elproduktion 

och minskad direktreducering av ånga gynnar däremot enbart LuleKraft. I rapporten har priserna satts 

efter en helhet och inte till varje enskilt företag. Oljepriset för LEAB är betydligt dyrare än för 

LuleKraft vilket vid användande skulle resultera i en större besparing. Uppgiften att bestämma vem 

som äger energin ansågs ligga utanför ramarna för detta arbete. Detta är dock en stor fråga som kräver 

svar innan ett ackumulatoruppförande kan bli verklighet.  
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5.2. Simuleringsmodell 

Simuleringsmodellen är tänkt att användas för att undersöka hur produktionen av fjärrvärme och el 

kunde sett ut vid implementering av ackumulator. Den framtagna simuleringsmodellens största brist är 

att den utgår från befintliga mätvärden vilket medför att ett generellt fall där ett normalår används inte 

är möjligt. Mätvärdena från LuleKraft sparas endast i 400 dagar på timbasis vilket gjorde att endast två 

år gick att analysera. Viktigt blev därför analysen av graddagtal som visar på att de analyserade åren 

var något mildare vilket kan ha effekt på hur ackumulatorn används. Vid ett normalår och samma 

gastillgång som de analyserade åren bör det betyda att oljeanvändningen ökar och potentialen för 

ackumulator därefter.  

Insamlingen av mätvärden var omfattande men är i vissa fall bristfällig. Exempelvis saknas mätvärden 

för vissa timmar och vissa mätvärden stämmer inte överens med övriga mätvärden. I 

simuleringsmodellen har dessa tillfällen valts bort som laddning- och urladdningstillfällen i mångt om 

mycket. Störst skillnad mellan modell och verklighet sker vid start eller stopp av KVV eftersom 

modellen endast tar hänsyn till momentana effektvärden och inte till avsvalning eller uppvärmning av 

pannan.  

Flera antaganden kring flöde från avtappningarna till turbinen gör att osäkerheten ökar och modellen 

var tvungen att normaliseras med VBA för att motsvara rätt fjärrvärmeeffekt. Undantagsvis skiljer sig 

den beräknade elproduktionen kraftigt gentemot det verkliga fallet. Detta beror till stor del på att 

elproduktionen sågs som en biprodukt. Det viktiga var att den beräknade fjärrvärmeeffekten 

motsvarade den verkliga fjärrvärmeeffekten. Att elproduktionen skiljer sig åt relativt mycket beror 

även på antaganden kring flöde från avtappningarna på turbinen. Massflödet till TML via avtappning 7 

och 10 antogs vara lika stora likaså avtappning 5 och 8 till VK1 och VK2. Dessa antaganden bör inte 

ha så stor inverkan på resultatet. Däremot rent praktiskt fungerar det inte som i modellen och 

styrningen av massflöde till TML är en viktig process för att turbinen skall fungera. Skillnaden mellan 

elintäkten från det verkliga fallet och det beräknade var procentuellt liten och då 

ackumulatoranvändningen simulerades jämfördes den beräknade elproduktionen före samt efter 

simuleringen. Endast den beräknade elproduktionen är grund till resultatet för optimerad elproduktion 

vid simulering.   

5.3. Säkerhet med en ackumulator 
En ackumulator ger ett stort tillskott till vattenförrådet. Detta ger en buffert till systemet och ökar 

säkerheten på fjärrvärmenätet där större läckor kan hanteras lättare. Tyvärr går det inte att använda 

ackumulatortanken som expansionskärl då det skulle kräva att trycket från ackumulatorn motsvarar 

trycket på returledningen. Med gällande tryck i returledningen på ca 7 bar skulle ackumulatorn behöva 

vara ca 70 meter hög.  

Förutom en buffert i form av vattenförråd kan en ackumulator säkerhetsställa att fjärrvärmebehovet 

förses. Vid start och stopp av LuleKraft kommer den till stor nytta. Enligt Tabell 4 varierar maximal 

urladdningstid mellan 14- och 42 timmar för ACK1 respektive ACK3 medan maximal 

urladdningseffekt är 43 MWh för samtliga ackumulatorstorlekar. Den maximala urladdningseffekten 

är relativt liten om man ser till fjärrvärmebehovet över året och ackumulatorn kan inte förse 

fjärrvärmebehovet ensam men bidrar till att minska användandet av hetvattencentralerna. Under 

sommaren däremot är fjärrvärmebehovet ca 26 MWh vilket betyder att ackumulatorn klarar att förse 

hela behovet i upp till ca 3 dagar med fulladdad ACK 3. Uppstart av LuleKraft efter ett stopp kan ske 

på ett mer kontrollerat sätt med en ackumulator som buffert. Snabba okontrollerade starter minskar 

livslängden på utrustningen.  
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5.4. Simulering av full gasproduktion 

5.4.1. SSAB 

De senaste åren från 2009 och framåt har SSAB gått på lägre produktionstakt än tidigare år. 

Gastillgången har därför varit begränsad. Masugnen har i genomsnitt gått på ungefär 70 % 

(Andersson, 2014) under dessa år. Resultatet har blivit en ökad förbränning av olja. Samtidigt har 

elpriset under den aktuella perioden varit lågt. Framtiden för SSAB ser bättre ut i och med att 

konjunkturen vänder. Deras nyliga investering av den finska stålproducenten Rautaruukki bör betyda 

att produktionen från SSAB i Luleå ökar i framtiden. Masugnen i Luleå är koncernens modernaste och 

största vilket bör betyda att en del produktion kommer att flyttas hit. Man skulle därför kunna anta att 

tillgången på gas till LuleKraft kommer att öka. Vid en investering av en ackumulator kommer utfallet 

av den ökade gastillgången generera fler laddningstillfällen. Potentialen för oljebesparing minskar 

dock men med bättre styrning och fler laddningstillfällen bör ackumulatorn kunna generera en vinst.  

En framtid där SSAB minskar sin produktion eller rent av går i konkurs har inte undersökts i detta 

arbete. En sådan utveckling skulle göra ackumulatorn oumbärlig då den kan utnyttjas på ett helt annat 

sätt. Fördelen skulle i ett sådant scenario vara att man med ackumulatorn kan jämna ut effekten på 

pannan och kunna ta hand om spetslasten. Det flesta fjärrvärmesystemen i landet ser ut på liknande 

sätt och en ackumulator används då regelbundet.  

5.4.2. HVC 2 

Förutom att en placering av ackumulatorn i anslutning till LuleKraft öppnar för oljebesparing och 

optimerad elproduktion kan HVC 2 kopplas till tanken. LEAB har tidigare gjort en studie över att 

installera en träpulver panna i HVC 2 liknande den som finns i HVC 4. Detta för att träpulver är 

mycket billigare än olja som eldas i dagsläget i HVC 2. Med en ackumulator öppnas ännu större 

möjligheter med en träpulverpanna då ackumulatorn skulle kunna laddas med det billiga bränslet 

utöver de tillfällen när HVC 2 bränner överskottsgas. 

5.4.3. Bioenergi 

Även BioEnergi skulle kunna kopplas till tanken vid placering i anslutning till LuleKraft. BioEnergi 

använder rökgaser från LuleKraft för att torka sågspån. Torkningsprocessen sker i en roterande 

trumma där rökgaserna torkar sågspånet genom att uppta vatten. Temperaturen på rökgaserna sjunker 

vid upptagande av vatten och har efter torkningsprocessen en temperatur på ca 120-135 °C. 

Rökgaserna renas därefter i en ”scrubber” som besprutar rökgaserna med kallt vatten. Ångan som 

bildas vid avkylningen av rökgaserna lämnar skorstenen med en temperatur på ca 60 °C. 

Torkningsprocessen sker kontinuerligt förutsatt att LuleKraft kan leverera rökgaser. Med en 

ackumulator skulle eventuellt energin i rökgaserna efter torkningsprocessen kunna utnyttjas för att 

ladda ackumulatorn via någon form av värmeväxling. Vid en sådan inkoppling skulle ackumulatorn 

vara fulladdad stora delar året och kunna utnyttjas vid många fler tillfällen.  

5.4.4. Kvävgaskudde 

En kvävgasledning från SSAB håller i dagsläget på att byggas mellan SSAB och LuleKraft för att 

kunna använda kvävgasen till att ”blåsa rent i systemet” hos LuleKraft vid längre underhållsstopp. 

Exempelvis på sommaren. Kvävgasen kommer även användas till vattenförrådet och expansionskärlet 

som en kvävgaskudde i toppen på tankarna. Kvävgasen förhindrar luft att komma in i systemet precis 

som en ångkudde. Ett alternativ skulle vara att använda en sådan kvävgaskudde även i toppen på 

ackumulatorn och ersätta ångutrustningen. Eftersom ångutrustningen ingick i priset för ackumulatorn 

har detta ignorerats i rapporten men det kan vara värt att undersöka i en fortsatt studie. 
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5.5. Miljöaspekter 

En ackumulatortank bidrar till ökade vinster för miljön, främst i form av ett minskad oljeanvändande. 

En ackumulator i anslutning till LuleKraft gör visserligen att oljeanvändningen minskar men troligen 

också att gasutnyttjandet ökar. Det kan diskuteras vidare om detta är positivt för miljön eftersom gasen 

är tillverkad av mestadels kol men man bör ta i beaktande att LuleKraft endast utnyttjar ett överskott 

av gas. Producerar inte LuleKraft fjärrvärme eller el av gasen måste den facklas. Att LuleKraft tar 

hand om gasen är också en vinst för miljön då gasen renas på ett annat sätt än om den skulle ha 

facklats. Resultatet i avsnitt 4.6 tyder på att koldioxidutsläppet som årligen kan sparas in motsvarar en 

anseende mängd bilar.    

5.6. Vidareutveckling 
För vidareutveckling av arbetet bör simuleringsmodellen utökas för att även ta hänsyn till 

hetvattencentralerna i fjärrvärmenätet. Arbetet riktade in sig på att endast titta på hur ackumulatorn 

kommer att påverka LuleKrafts drift eftersom där fanns en omfattande mängd mätvärden att tillgå. 

Med hetvattencentralerna implementerade i modellen bör vinsten öka då uppstart och användning av 

hetvattencentralerna är dyrt. Placeringen av ackumulatorn i anslutning till LuleKraft gör även att HVC 

2 skulle kunna sammankopplas med ackumulatorn då den ligger vägg i vägg med LuleKraft. 

Möjligheten att kunna lagra energi i ackumulatorn från HVC 2 uppkommer då. Exempelvis kan HVC 

2 starta vid ett överskott COG eller BLG endast för att ladda ackumulatorn. Överskottet av gas kan då 

utnyttjas istället för att SSAB tvingas fackla överskottet. Sådana tillfällen uppkommer då LuleKraft 

inte kan ta hand om mer gas och fjärrvärmebehovet är mättat.  

I bästa av världar hade en modell tagits fram som bestämmer ackumulatorstorlek som ger störst vinst 

varje år utan att behöva ange en ackumulatorstorlek innan simulering. En modell som är gjord utifrån 

ett normalår skulle möjligen vara fördelaktig men eftersom modellen i dagsläget bygger på befintliga 

mätvärden från LuleKraft anses detta vara svårt att genomföra och i princip skulle man då behöva 

utveckla en helt ny simuleringsmodell. Frågan är ifall det skulle ge en rättvis bild eller ifall det skulle 

kräva alltför många antaganden. 

Den ekonomiska modellen behöver ses över vad gäller kostnader. Investeringsmässigt saknas 

exempelvis projekteringskostnader och installationskostander. Enligt uppgift ska prisuppgiften från 

Rodoverken för konstruktionen av ackumulatorn täcka alla kostnader vad gäller just projektering, 

inkoppling och uppföljning. Eftersom detta är den enskilt största kostnadskomponenten är det bra att 

den är känd, men för andra kostnader är det mer osäkert. Priset för fundamentet är relativt osäkert då 

kostnaden varierar ganska mycket beroende vad som behöver göras. Antagligen behöver det pålas på 

grund av tyngden från en fylld ackumulator och då troligtvis till ett djup av minst sex meter. En stor 

projektering behöver göras för att kunna bestämma denna kostnad mer noggrant. Rör-, pump- och 

ventilkostnad är även de osäkra. Vad gäller rörkostnaden så beror det till stor del på inkopplingen till 

KVV. Många böjar, avsmalningar och svetsningar gör att kostnaden snabbt ökar. Pumpkostnaden är 

från ett referensinköp som LEAB gjort där kostnad för installation och drifttagande inte är medtaget. 

Kostnaden för ventiler är även den grovt antagen och utan installation och drifttagande. Kort sagt 

krävs det en grundligare undersökning för att bestämma alla kostnader.    
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5.7. Slutsats 

Resultatet av arbetet visar på att det finns en stor möjlighet till besparing med en ackumulator. Vilken 

storlek av ackumulator som är det bästa alternativet är inte fastställt och behöver vidareutvecklas. 

Först och främst är det viktigt att bestämma vad som är viktigast bland återbetalningstid och vinst. Tre 

olika slutsatser har därför tagits fram beroende på tidsperiod.  

 Tidsperiod < 10 år: Vid ett tidsperspektiv på kortare än 10 år bör man antingen satsa på ACK1 

eller ACK2. Återbetalningsperioden för båda alternativen är ungefär lika lång för år 1 medan 

de för år två inte är återbetalade. Vinsten för ACK2 är störst för år 1. Störst ekonomisk 

säkerhet erhålls vid val av ACK1. För en så kort tidsperiod som 10 år bör man inte välja 

ACK3. 

 Tidsperiod < 20 år: Vid en tidsperiod kortare än 20 år är alla tankstorlekar återbetalda. Kort 

återbetalningstid och högst vinst gör att ACK2 är det bästa valet.  

 Tidsperiod > 20 år: Enligt Figur 29 och Figur 34 syns tydligt att ju längre tidsperiod desto mer 

gynnsam är en stor tankstorlek. ACK3 är därför det bästa alternativet. 

Det bästa alternativet kan vara ett mellanting mellan ACK2 och ACK3. Alternativet beror till stor del 

på återbetalningstiden som inte får vara för lång. Bästa alternativet kan vara en tank med en volym på 

ca 20 000 m
3
, då skillnaden i vinst och besparing inte skiljer sig så mycket mellan ACK2 och ACK3. 

Skillnaden mellan ACK2 och ACK3 är i storleksordningen nästan lika stor som mellan ACK1 och 

ACK2 vilket styrker åsikten på ett mellanting. Investeringsmässigt kan ett mellanting generera stor 

vinst till en liten ytterligare investeringskostnad. Försiktighet för ett sådant antagande bör vidtas då det 

skiljer ganska mycket från år till år hur ackumulatorn används.  

Något som var intressant var hur fallet med full gasproduktion skulle påverka en implementering av 

ackumulator. Visserligen gjorde den ökade gastillgången över året att potentialen för oljebesparing 

minskade. Resultatet visade att om styrningen av ackumulatorn anpassas så påverkas 

återbetalningstiden endast marginellt för år 2. Detta kan jämföras mot år 1 där kriterierna inte ändrades 

för urladdning av ackumulator vid fördelaktigt elpris. Här ökade återbetalningstiden kraftigt och visar 

på att energilagringen måste användas på ett smartare sätt vid ökad produktion hos SSAB. Utifrån 

simuleringsmodellen är det viktigare att vid dessa tillfällen använda en ackumulator för att ersätta olja. 

Man bör ha i åtanke att ackumulatorn skall användas så mycket som möjligt för att minimera 

värmeförlusterna. I simuleringsmodellen beräknas dock värmeförlusterna i efterhand och temperaturen 

i lagret sjunker därför inte momentant.  
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7. Bilagor 

7.1. Bilaga 1 - Fjärrvärmenätet 

 

Figur 35: Bild på Luleå fjärrvärmenät 
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7.2. Bilaga 2 – Inkopplingar  

Inkoppling med turbin och pump 
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Inkoppling med vattenturbin modifierad  
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Inkoppling av ACK hos Umeå Energi 

  



71 

 

7.3. Bilaga 3 - Skärmbild över LuleKrafts process 

  



72 

 

7.4. Bilaga 4 – Förbränningslufts beräkning 
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7.5. Bilaga 5 – Samband över turbinen  
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7.6. Bilaga 6 – Fjärrvärmepriser  
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7.7. Bilaga 7 – Programmering 

Direktreducering av ånga 

Sub Dump() 

'Viktigt att programmet används i fliken "max kond" annars fungerar det inte. Programmet fungerar 

som "goalseek" funktionen. 

'Ett värde ändras så att ett beräknat värde överensstämmer med ett önskat värde 

'Programmet utgår från http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=433 men har sedan 

modifierats' 

    Dim TargetVal As Range 'Väljer beräknad fjärrvärmeeffekt i ett visst intervall' 

    Dim TargetVal2 As Range 'Väljer ångflöde till turbin i ett visst intervall' 

    Dim DesiredVal As Range 'Väljer verklig fjärrvärmeeffekt i ett visst intervall' 

    Dim ChangeVal As Range 'Väljer direktreducering av ånga i ett visst intervall' 

    Dim CVcheck As Range 'Ett visst intervall som framkommer senare' 

    Dim CheckLen As Long, i As Long 'variabler som sätts senare i programmet' 

      

restart: 

    With Application 

        Set TargetVal2 = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Turbinflöde in", Default:=Range("A4:A9603").Address, Type:=8) 

        'Ett förvalt intervall av ångflöde till turbin som användaren har chans att ändra då kommandot 

öppnar en ruta där intervall kan skrivas in' 

        Set TargetVal = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Select your range which contains the ""Set Cell"" range", 

Default:=Range("AC4:AC9603").Address, Type:=8) 

        'Ett förvalt intervall av beräknad fjärrvärmeeffekt som användaren har chans att ändra då 

kommandot öppnar en ruta där intervall kan skrivas in' 

        Set DesiredVal = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Select the range which the ""Set Cells"" will be changed to", 

Default:=Range("AD4:AD9603").Address, Type:=8) 

        'Ett förvalt intervall av verklig fjärrvärmeeffekt som användaren har chans att ändra då 

kommandot öppnar en ruta där intervall kan skrivas in' 

        Set ChangeVal = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Select the range of cells that will be changed", Default:=Range("X4:X9603").Address, 

Type:=8) 

        'Ett förvalt intervall av verklig fjärrvärmeeffekt som användaren har chans att ändra då 

kommandot öppnar en ruta där intervall kan skrivas in' 

    End With 

       

     'Säkerhetställer att intervallet för direktreduceringen av ånga endast innehåller värden och inga 

formler 

    Set CVcheck = Intersect(ChangeVal, 

Union(Sheets(ChangeVal.Parent.Name).Cells.SpecialCells(xlBlanks), 

Sheets(ChangeVal.Parent.Name).Cells.SpecialCells(xlConstants))) 

    If CVcheck Is Nothing Then 

        MsgBox "Changing value range contains no blank cells or values" & vbNewLine & _ 

        "Goal seek only works if the cells to be changed are values, please ensure that this is the case", 

vbCritical 

        Application.GoTo reference:=DesiredVal 

        Exit Sub 

    Else 

        If CVcheck.Cells.Count <> DesiredVal.Cells.Count Then 

            MsgBox "Changing value range contains formulas" & vbNewLine & _ 
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            "Goal seek only works if the cells to be changed are values, please ensure that this is the case", 

vbCritical 

            Application.GoTo reference:=DesiredVal 

            Exit Sub 

        End If 

    End If 

      

     'Säkerhetsställer att intervallet för cellen som ska ändras (direktreducering av ånga) 

     'är samma som för målcellen (beräknad fjärrvärmeeffekt) samt det önskade värdet (verklig 

fjärrvärmeeffekt) 

    If TargetVal.Cells.Count <> DesiredVal.Cells.Count Or TargetVal.Cells.Count <> 

ChangeVal.Cells.Count Then 

        CheckLen = MsgBox("Ranges were different lengths, please press yes to re-enter", vbYesNo + 

vbCritical) 

        If CheckLen = vbYes Then 

             'Om intervallen är olika stora börjar programmet om 

            GoTo restart 

        Else 

            Exit Sub 

        End If 

    End If 

     ' Loopar genom "goal seek" 

    For i = 1 To TargetVal.Rows.Count 

            If ChangeVal.Cells(i) = "" Then 

            ChangeVal.Cells(i) = "" 

            'Om direktreduceringscellen är tom ska den fortsätta vara tom 

            Else 

            'Innehåller direktreduceringscellen ett värde ändras det till beräknad fjärrvärmeeffekt är lika 

med verklig fjärrvärmeeffekt 

            TargetVal.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal.Cells(i) 

                If ChangeVal.Cells(i) < 0 Then 

                ChangeVal.Cells(i) = 0 

                'Om direktreducering av ånga blir negativt efter simulering sätts det lika med 0 

                ElseIf TargetVal2.Cells(i) < 0 Then 

                TargetVal2.Cells(i).GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=ChangeVal.Cells(i) 

                'Om ångflödet till turbinen blir negativt genom att ändra direktreduceringscellen sätts 

                'ittereras ett nytt värde på direktreducering till ångflödet till turbinen är lika med 0 

                Else 

                ChangeVal.Cells(i) = ChangeVal.Cells(i) 

                End If 

            End If 

            Next i 

     

End Sub 
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Kallkondens el 

Sub el() 

'Viktigt att programmet används i fliken "max kond" annars fungerar det inte. Programmet fungerar 

som "goalseek" funktionen. 

'Ett värde ändras så att ett beräknat värde överensstämmer med ett önskat värde 

'Programmet utgår från http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=433 men har sedan 

modifierats' 

    Dim kallkond As Range 'Väljer cellen kallkondens el i ett visst intervall' 

    Dim TargetVal As Range 'Väljer beräknad fjärrvärmeeffekt i ett visst intervall' 

    Dim DesiredVal As Range 'Väljer verklig fjärrvärmeeffekt i ett visst intervall' 

    Dim ChangeVal As Range 'Väljer ångflöde till TML i ett visst intervall' 

    Dim i As Long 'variabler som sätts senare i programmet' 

      

        Set kallkond = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Ställ in kallkond", Default:=Range("AP4:AP30").Address, Type:=8) 

        'Ett förvalt intervall av kallkondens el som användaren har chans att ändra då kommandot öppnar 

en ruta där intervall kan skrivas in' 

        Set TargetVal = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Select your range which contains the ""Set Cell"" range", 

Default:=Range("AC4:AC30").Address, Type:=8) 

        'Ett förvalt intervall av beräknad fjärrvärmeeffekt som användaren har chans att ändra då 

kommandot öppnar en ruta där intervall kan skrivas in' 

        Set DesiredVal = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Select the range which the ""Set Cells"" will be changed to", 

Default:=Range("AD4:AD30").Address, Type:=8) 

        'Ett förvalt intervall av verklig fjärrvärmeeffekt som användaren har chans att ändra då 

kommandot öppnar en ruta där intervall kan skrivas in' 

        Set ChangeVal = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Select the range of cells that will be changed", Default:=Range("M4:M30").Address, 

Type:=8) 

        'Ett förvalt intervall av ångflöde till TML som användaren har chans att ändra då kommandot 

öppnar en ruta där intervall kan skrivas in' 

       

     ' Loopar genom "goal seek" 

    For i = 1 To TargetVal.Rows.Count 

            If kallkond.Cells(i) = 0 Then 

            kallkond.Cells(i) = 0 

            'Om kallkondens cellen är lika med 0 så ändras ingenting 

            Else 

            'Annars ändras ångflödet till TML till beräknad fjärrvärmeeffekt är lika med verklig 

fjärrvärmeeffekt 

            TargetVal.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal.Cells(i) 

                If ChangeVal.Cells(i) < 0 Then 

                ChangeVal.Cells(i) = 0.19 

                'Om Ångflödet till TML blir negativt så sätt det till 0,19 kg/s 

                Else 

                ChangeVal.Cells(i) = ChangeVal.Cells(i) 

                End If 

            End If 

            Next i 

End Sub 
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Optimering 

Sub Optimering() 

'Viktigt att programmet används i fliken "I och urladdning" annars fungerar det inte. Programmet 

fungerar som "goalseek" funktionen. 

'Ett värde ändras så att ett beräknat värde överensstämmer med ett önskat värde 

'Programmet utgår från http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=433 men har sedan 

modifierats' 

    Dim Fall_1 As Range, Fall_2 As Range, Fall_3 As Range, Ackvolym As Range 

    Dim Laddning As Range, Turbinflöde As Range, VK As Range, oljeflöde As Range, Temp As 

Range,       Dump As Range, TML As Range 

    Dim TargetVal1 As Range, TargetVal2 As Range, DesiredVal1 As Range, ChangeVal1 As Range, 

ChangeVal2 As Range, CVcheck As Range 

    Dim CVcheck1 As Range, CVcheck2 As Range, Totvol As Range, kallvol As Range, acktemp As 

Range, acktempkall As Range, returtemp As Range, oljeflödeinnan As Range, VK1 As Range, TML2 

As Range 

    Dim CheckLen As Long, CheckLen1 As Long, i As Long, a As Long, b As Range, d As Range, e 

As Range 

    'Range sätter ett intervall, long går att ange efterhand 

restart: 

    With Application 

        Set e = .InputBox(Title:="Fallet Laddning", _ 

        prompt:="Skriver ut vilken cell scriptet befinner sig", Default:=Range("T4:T6555").Address, 

Type:=8) 

        Set b = .InputBox(Title:="Fallet Laddning", _ 

        prompt:="Skriver volym varmt vatten", Default:=Range("R4:R6555").Address, Type:=8) 

        Set d = .InputBox(Title:="Fallet olja", _ 

        prompt:="Skriver flöde till och från ack", Default:=Range("S4:S6555").Address, Type:=8) 

        Set Laddning = .InputBox(Title:="Fallet Laddning", _ 

        prompt:="Laddningsfall", Default:=Range("B4:B6555").Address, Type:=8) 

        Set Fall_1 = .InputBox(Title:="Fallet olja", _ 

        prompt:="Set Fall_1", Default:=Range("V4:V6555").Address, Type:=8) 

        Set Fall_2 = .InputBox(Title:="Fallet dump", _ 

        prompt:="Set Fall_2", Default:=Range("W4:W6555").Address, Type:=8) 

        Set Fall_3 = .InputBox(Title:="Fallet el", _ 

        prompt:="Set Fall_3", Default:=Range("X4:X6555").Address, Type:=8) 

        Set Totvol = .InputBox(Title:="Fallet el", _ 

        prompt:="Total ackvolym", Default:=Range("K4:K6555").Address, Type:=8) 

        Set kallvol = .InputBox(Title:="Fallet el", _ 

        prompt:="Volym på det kalla vattnet", Default:=Range("I4:I6555").Address, Type:=8) 

        Set Ackvolym = .InputBox(Title:="Fallet el", _ 

        prompt:="Volym på det varma vattnet", Default:=Range("G4:G6555").Address, Type:=8) 

        Set Dump = Worksheets("Max kond").Range("Y4:Y6555") 'Intervall direktreducering 

        Set TML = Worksheets("Max kond").Range("N4:N6555")  'Intervall ångflöde till TML 

        Set TML2 = Worksheets("Max kond").Range("R4:R6555") 'Intervall ångflöde till TML2 

        Set VK = Worksheets("Max kond").Range("L4:L6555")   'Intervall ångflöde till VK2 

        Set VK1 = Worksheets("Max kond").Range("P4:P6555")  'Intervall ångflöde till VK1 

        Set Turbinflöde = Worksheets("Max kond").Range("B4:B6555") 'Ångflöde till turbin 

        Set oljeflöde = Worksheets("Pannan").Range("B4:B6555")  'Ändringsbart oljeflöde till pannan 

        Set oljeflödeinnan = Worksheets("Pannan").Range("C4:C6555") 'oljeflöde till pannan 

        Set TargetVal1 = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Beräknad framledning vid urladdning", Default:=Range("P4:P6555").Address, 

Type:=8) 

        Set TargetVal2 = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 
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        prompt:="Beräknad framledningstemperatur vid laddning", 

Default:=Range("F4:F6555").Address, Type:=8) 

        Set DesiredVal1 = Worksheets("Ångcykel").Range("F4:F6555")  'Önskad 

framledningstemperatur 

        Set returtemp = Worksheets("Ångcykel").Range("D4:D6555") 'Temperatur på returvattnet 

        Set ChangeVal1 = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Flöde från Ackumulatorn vid urladdning", Default:=Range("M4:M6555").Address, 

Type:=8) 

        Set ChangeVal2 = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Flöde till ackumulatorn vid laddning", Default:=Range("E4:E6555").Address, 

Type:=8) 

        Set Temp = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Temperatur från Värmekondensorerna", Default:=Range("C4:C6555").Address, 

Type:=8) 

        Set acktemp = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Temperatur i varma delen på acken", Default:=Range("H4:H6555").Address, Type:=8) 

        Set acktempkall = .InputBox(Title:="Select a range in a single row or column", _ 

        prompt:="Temperatur i kalla delen på acken", Default:=Range("J4:J6555").Address, Type:=8) 

    End With 

       

     e.Cells(1) = 0 

    For i = 1 To TargetVal1.Rows.Count 

        If Fall_1.Cells(i) = 1 Then 

        a = 1 

        ElseIf Fall_2.Cells(i) = 1 Then 

        a = 2 

        ElseIf Fall_3.Cells(i) = 1 Then 

        a = 3 

        ElseIf Laddning.Cells(i) = 1 Then 

        a = 4 

        Else 

        a = 0 

        'Fem olika fall där ett är för laddning, tre är för urladdning och ett är då inget händer 

        End If 

         

            'Fall 1: Minskning av olja 

            Select Case a 

            Case 1 

                Do While oljeflöde.Cells(i) >= 0.01 'Körs medans oljeflöde är större än 0,01 

                    d(i) = 0    'Sätter d(i) till 0 vid varje loop 

                    b(i) = 0    'Sätter d(i) till 0 vid varje loop 

                    d(i) = ChangeVal1.Cells(i).Value    'Sätter d(i) till flödet från ACK vid föregående loop 

                    If i = 1 And d(i) >= 0 Then 'Om fallet infaller första cellen som ittereras och flödet från 

ACK är större än 0 

                    b(i) = Ackvolym.Cells(i).Value - d(i) * 3600    'Räknar ut ny varm volym i ACK 

                    ElseIf d(i) >= 0 Then   'Om fallet infaller efter första cellen och d(i) är större än 0 

                    b(i) = Ackvolym.Cells(i - 1).Value - d(i) * 3600 'Räknar ut ny varmvolym från cellen 

innan 

                    End If 

                    If ChangeVal1.Cells(i) >= 0.145 Then 'Om flödet från ACK är större än 0,145 är allt 

samma 

                    oljeflöde.Cells(i) = oljeflöde.Cells(i) 

                    ChangeVal1.Cells(i) = ChangeVal1.Cells(i) 

                    Exit Do 'Hoppar ur loopen 

                    ElseIf b(i) <= 110 Then 'Vid varmvolym mindre än 110 m3 hoppa ur loop 
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                    Exit Do 

                    ElseIf Turbinflöde.Cells(i) <= 0 Then   'Om ångflöde till turbin är mindre än 0 hoppa ur 

loop 

                    Exit Do 

                    'Följande rader minskar direktreducering av ånga efter vissa kriterier och beräknar sedan 

fram flödet från ack mot att den beräknade 

                    'framledningstemperaturen är samma som det verkliga framledningstemperaturen. 

                    'Steget minskar efter att de satta kriterierna inte uppfylls 

                    ElseIf oljeflöde.Cells(i) >= 1 And b(i) >= 700 And d(i) < 0.04 And Turbinflöde.Cells(i) 

>= 13 Then 

                    oljeflöde.Cells(i) = oljeflöde.Cells(i).Value - 1 

                    TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal1.Cells(i) 

                    ElseIf oljeflöde.Cells(i) < 1 And oljeflöde.Cells(i) >= 0.5 And b(i) >= 460 And d(i) < 0.08 

And Turbinflöde.Cells(i) >= 7 Then 

                    oljeflöde.Cells(i) = oljeflöde.Cells(i).Value - 0.5 

                    TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal1.Cells(i) 

                    ElseIf oljeflöde.Cells(i) < 0.5 And oljeflöde.Cells(i) >= 0.2 And b(i) >= 244 And d(i) < 

0.11 And Turbinflöde.Cells(i) >= 3 Then 

                    oljeflöde.Cells(i) = oljeflöde.Cells(i).Value - 0.2 

                    TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal1.Cells(i) 

                    ElseIf oljeflöde.Cells(i) < 0.2 And oljeflöde.Cells(i) >= 0.1 And b(i) >= 160 And d(i) < 

0.12 And Turbinflöde.Cells(i) >= 1 Then 

                    oljeflöde.Cells(i) = oljeflöde.Cells(i).Value - 0.1 

                    TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal1.Cells(i) 

                    ElseIf oljeflöde.Cells(i) < 0.1 And oljeflöde.Cells(i) >= 0.05 And b(i) >= 140 And d(i) < 

0.14 And Turbinflöde.Cells(i) >= 0.5 Then 

                    oljeflöde.Cells(i) = oljeflöde.Cells(i).Value - 0.05 

                    TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal1.Cells(i) 

                    Else 

                    oljeflöde.Cells(i) = oljeflöde.Cells(i).Value - 0.01 

                    TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal1.Cells(i) 

                    End If 

                Loop 

                If ChangeVal1.Cells(i) < 0 Then 

                'Om flödet från ACK skulle vara negativt återställs allt till innan itterering 

                ChangeVal1.Cells(i) = 0 

                Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i - 1) 

                oljeflöde.Cells(i) = oljeflödeinnan.Cells(i) 

                kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i - 1) 

                acktemp.Cells(i) = acktemp.Cells(i - 1) 

                acktempkall.Cells(i) = acktempkall.Cells(i - 1) 

                ElseIf i = 1 Then 

                'Om fallet infaller vid första cellen som ittereras så 

                Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i).Value - ChangeVal1.Cells(i) * 3600 

                'Beräknar ny varmvolym genom att subtrahera flödet från ack under en timma 

                kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i).Value + ChangeVal1.Cells(i) * 3600 

                'Beräknar ny kallvolym genom att addera flödet från ack under en timma 

                acktemp.Cells(i) = acktemp.Cells(i - 1) 'Varma temperaturen i lagret är densamma 

                Else 
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                'Om fallet infaller efter första cellen som ittereras så 

                Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i - 1).Value - ChangeVal1.Cells(i) * 3600 

                'Beräknar ny varmvolym utifrån volymen i cellen innan genom att subtrahera flödet från ack 

under en timma 

                acktemp.Cells(i) = acktemp.Cells(i - 1) 'Temperaturen i varma delen är samma som cellen 

innan 

                kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i - 1).Value + ChangeVal1.Cells(i) * 3600 'Ny kallvolym 

                acktempkall.Cells(i) = (kallvol.Cells(i - 1).Value * rhoL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * 

CpL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * acktempkall.Cells(i - 1).Value + ChangeVal1.Cells(i).Value 

* 3600 * rhoL_T(returtemp.Cells(i).Value) * CpL_T(returtemp.Cells(i).Value) * 

returtemp.Cells(i).Value) / (kallvol.Cells(i - 1).Value * rhoL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * 

CpL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) + ChangeVal1.Cells(i).Value * 3600 * 

rhoL_T(returtemp.Cells(i).Value) * CpL_T(returtemp.Cells(i).Value)) 

                'Beräknad kall temp 

                End If 

            'Fall 2: Direktreducering av ånga 

            Case 2 

            Do While Dump.Cells(i) >= 0.2 'Körs medans oljeflöde är större än 0,01 

                d(i) = 0 

                b(i) = 0 

                d(i) = ChangeVal1.Cells(i).Value 

                If i = 1 And d(i) >= 0 Then 

                b(i) = Ackvolym.Cells(i).Value - d(i) * 3600 

                ElseIf d(i) >= 0 Then 

                b(i) = Ackvolym.Cells(i - 1).Value - d(i) * 3600 

                End If 

                If Dump.Cells(i) <= 0.201 Then 'Om direktreducering av ånga är mindre än 0,201 hoppa ur 

loop 

                Dump.Cells(i) = Dump.Cells(i) 

                Exit Do 

                ElseIf ChangeVal1.Cells(i) >= 0.14 Then 'Om flödet från ACK är större än 0,14 hoppa ur 

loop 

                ChangeVal1.Cells(i) = ChangeVal1.Cells(i) 

                Exit Do 

                ElseIf b(i) <= 111 Then 'Vid varmvolym mindre än 111 m3 hoppa ur loop 

                Exit Do 

                'Följande rader minskar oljeflödet efter vissa kriterier och beräknar sedan fram flödet från 

ack mot att den beräknade 

                'framledningstemperaturen är samma som det verkliga framledningstemperaturen. 

                'Steget minskar efter att de satta kriterierna inte uppfylls 

                ElseIf Dump.Cells(i) >= 5 And b(i) >= 820 And d(i) < 0.04 Then 

                Dump.Cells(i).Value = Dump.Cells(i).Value - 5 

                TML.Cells(i).Value = TML.Cells(i).Value + 2.5 

                TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal1.Cells(i) 

                ElseIf Dump.Cells(i) < 5 And Dump.Cells(i) >= 2 And b(i) >= 460 And d(i) < 0.08 Then 

                Dump.Cells(i).Value = Dump.Cells(i).Value - 2 

                TML.Cells(i).Value = TML.Cells(i).Value + 1 

                TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal1.Cells(i) 

                ElseIf Dump.Cells(i) < 2 And Dump.Cells(i) >= 1 And b(i) >= 320 And d(i) < 0.11 Then 

                Dump.Cells(i).Value = Dump.Cells(i).Value - 1 

                TML.Cells(i).Value = TML.Cells(i).Value + 0.5 

                TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal1.Cells(i) 
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                ElseIf Dump.Cells(i) < 1 And Dump.Cells(i) >= 0.5 And b(i) >= 250 And d(i) < 0.12 Then 

                Dump.Cells(i).Value = Dump.Cells(i).Value - 0.5 

                TML.Cells(i).Value = TML.Cells(i).Value + 0.25 

                TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal1.Cells(i) 

                Else 

                Dump.Cells(i).Value = Dump.Cells(i).Value - 0.2 

                TML.Cells(i).Value = TML.Cells(i).Value + 0.1 

                TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal1.Cells(i) 

                End If 

            Loop 

                'Se fall 1 

                If ChangeVal1.Cells(i) < 0 Then 

                ChangeVal1.Cells(i) = 0 

                Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i - 1) 

                kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i - 1) 

                acktemp.Cells(i) = acktemp.Cells(i - 1) 

                acktempkall.Cells(i) = acktempkall.Cells(i - 1) 

                ElseIf i = 1 Then 

                Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i).Value - ChangeVal1.Cells(i) * 3600 

                kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i).Value + ChangeVal1.Cells(i) * 3600 

                Else 

                Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i - 1).Value - ChangeVal1.Cells(i) * 3600 

                acktemp.Cells(i) = acktemp.Cells(i - 1) 

                kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i - 1).Value + ChangeVal1.Cells(i) * 3600 

                acktempkall.Cells(i) = (kallvol.Cells(i - 1).Value * rhoL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * 

CpL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * acktempkall.Cells(i - 1).Value + ChangeVal1.Cells(i).Value 

* 3600 * rhoL_T(returtemp.Cells(i).Value) * CpL_T(returtemp.Cells(i).Value) * 

returtemp.Cells(i).Value) / (kallvol.Cells(i - 1).Value * rhoL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * 

CpL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) + ChangeVal1.Cells(i).Value * 3600 * 

rhoL_T(returtemp.Cells(i).Value) * CpL_T(returtemp.Cells(i).Value)) 

                End If 

            Fall 3: Fördelaktigt elpris 

            Case 3 

                If i = 1 And Ackvolym.Cells(i) <= 100 Then 'Om fallet infaller första cellen och varmvolym 

är mindre än 100 m3 

                Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i) 

                ElseIf Ackvolym.Cells(i - 1) <= 100 Then 

                Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i - 1) 

                kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i - 1) 

                acktemp.Cells(i) = acktemp.Cells(i - 1) 

                acktempkall.Cells(i) = acktempkall.Cells(i - 1) 

                ElseIf Ackvolym.Cells(i - 1) > 100 And Ackvolym.Cells(i - 1) <= 540 Then 

                'Om varmvolym i ACK är mindre än 540 m3 beräknas ett urladdningsflöde så att ny 

varmvolym blir 100 m3 

                ChangeVal1.Cells(i) = (Ackvolym.Cells(i - 1).Value - 100) / 3600 

                TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=TML.Cells(i) 

                Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i - 1).Value - ChangeVal1.Cells(i).Value * 3600 

                acktemp.Cells(i) = acktemp.Cells(i - 1) 

                kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i - 1) + ChangeVal1.Cells(i).Value * 3600 

                acktempkall.Cells(i) = (kallvol.Cells(i - 1).Value * rhoL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * 

CpL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * acktempkall.Cells(i - 1).Value + ChangeVal1.Cells(i).Value 

* 3600 * rhoL_T(returtemp.Cells(i).Value) * CpL_T(returtemp.Cells(i).Value) * 
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returtemp.Cells(i).Value) / (kallvol.Cells(i - 1).Value * rhoL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * 

CpL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) + ChangeVal1.Cells(i).Value * 3600 * 

rhoL_T(returtemp.Cells(i).Value) * CpL_T(returtemp.Cells(i).Value)) 

                Else 

                'Om varmvolym är över 540 m3 utnyttjas max urladdningsflöde 

                ChangeVal1.Cells(i).Value = 0.15 

                TargetVal1.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=TML.Cells(i) 

                Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i - 1).Value - ChangeVal1.Cells(i).Value * 3600 

                acktemp.Cells(i) = acktemp.Cells(i - 1) 

                kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i - 1) + ChangeVal1.Cells(i).Value * 3600 

                acktempkall.Cells(i) = (kallvol.Cells(i - 1).Value * rhoL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * 

CpL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * acktempkall.Cells(i - 1).Value + ChangeVal1.Cells(i).Value 

* 3600 * rhoL_T(returtemp.Cells(i).Value) * CpL_T(returtemp.Cells(i).Value) * 

returtemp.Cells(i).Value) / (kallvol.Cells(i - 1).Value * rhoL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) * 

CpL_T(acktempkall.Cells(i - 1).Value) + ChangeVal1.Cells(i).Value * 3600 * 

rhoL_T(returtemp.Cells(i).Value) * CpL_T(returtemp.Cells(i).Value)) 

                End If 

            'Fall 4: Laddning av ACK 

            Case 4 

            ChangeVal2.Cells(i) = 0 

            Do While TML.Cells(i) > 0.19 'Kör medans ångflöde till TML är över 0,19 

                d(i) = 0 

                b(i) = 0 

                TML2.Cells(i) = TML2.Cells(i).Value 

                TML.Cells(i) = TML.Cells(i).Value 

                VK.Cells(i) = VK.Cells(i).Value 

                VK1.Cells(i) = VK1.Cells(i).Value 

                d(i) = ChangeVal2.Cells(i).Value 

                If i = 1 And d(i) >= 0 Then 

                b(i) = Ackvolym.Cells(i).Value + d(i) * 3600 

                ElseIf d(i) >= 0 Then 

                b(i) = Ackvolym.Cells(i - 1).Value + d(i) * 3600 

                End If 

                If TML.Cells(i) <= 0.19 Then 'Om TML är under 0,19 hoppa ur loop 

                Exit Do 

                ElseIf ChangeVal2.Cells(i) >= 0.14 Then 'Om flöde till ACK är större än 0,14 hoppa ur loop 

                Exit Do 

                ElseIf Temp.Cells(i) >= 98.4 Then 'Om temperatur till ACK är större än 98,4 hoppa ur loop 

                Exit Do 

                ElseIf b(i) >= 8900 Then 'Om varmvolym är större än.... 

                ChangeVal2.Cells(i) = ChangeVal2.Cells(i) 

                Exit Do 

                'Följande rader ökar fjärrvärmeeffekten efter vissa kriterier och beräknar sedan fram flödet 

till ack mot att den beräknade 

                'framledningstemperaturen är samma som det verkliga framledningstemperaturen. 

                'Steget minskar efter att de satta kriterierna inte uppfylls 

                ElseIf b(i) <= 8500 And TML.Cells(i) >= 2.2 And Temp.Cells(i) <= 93 And d(i) <= 0.07 

Then 

                TML2.Cells(i) = TML2.Cells(i).Value - 2 

                TML.Cells(i) = TML.Cells(i).Value - 2 

                VK.Cells(i) = VK.Cells(i).Value + 2 

                VK1.Cells(i) = VK1.Cells(i).Value + 2 

                TargetVal2.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal2.Cells(i) 
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                ElseIf b(i) <= 8700 And TML.Cells(i) >= 1.2 And Temp.Cells(i) <= 96 And d(i) <= 0.11 

Then 

                TML2.Cells(i) = TML2.Cells(i).Value - 1 

                TML.Cells(i) = TML.Cells(i).Value - 1 

                VK.Cells(i) = VK.Cells(i).Value + 1 

                VK1.Cells(i) = VK1.Cells(i).Value + 1 

                TargetVal2.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal2.Cells(i) 

                ElseIf b(i) <= 8800 And TML.Cells(i) >= 0.7 And Temp.Cells(i) <= 96 And d(i) <= 0.13 

Then 

                TML2.Cells(i) = TML2.Cells(i).Value - 0.5 

                TML.Cells(i) = TML.Cells(i).Value - 0.5 

                VK.Cells(i) = VK.Cells(i).Value + 0.5 

                VK1.Cells(i) = VK1.Cells(i).Value + 0.5 

                TargetVal2.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal2.Cells(i) 

                Else 

                TML2.Cells(i) = TML2.Cells(i).Value - 0.19 

                TML.Cells(i) = TML.Cells(i).Value - 0.19 

                VK.Cells(i) = VK.Cells(i).Value + 0.19 

                VK1.Cells(i) = VK1.Cells(i).Value + 0.19 

                TargetVal2.Cells(i).GoalSeek Goal:=DesiredVal1.Cells(i).Value, 

ChangingCell:=ChangeVal2.Cells(i) 

                End If 

            Loop 

            If i = 1 Then 

            'Om fallet infaller då första cellen ittereras så sker nedanstående 

            Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i - 2).Value + ChangeVal2.Cells(i) * 3600 

            kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i - 2).Value - ChangeVal2.Cells(i) * 3600 

            acktemp.Cells(i) = (Ackvolym.Cells(i - 2).Value * rhoL_T(acktemp.Cells(i - 2).Value) * 

CpL_T(acktemp.Cells(i - 2).Value) * acktemp.Cells(i - 2).Value + ChangeVal2.Cells(i).Value * 3600 

* rhoL_T(Temp.Cells(i).Value) * CpL_T(Temp.Cells(i).Value) * Temp.Cells(i).Value) / 

(Ackvolym.Cells(i - 2).Value * rhoL_T(acktemp.Cells(i - 2).Value) * CpL_T(acktemp.Cells(i - 

2).Value) + ChangeVal2.Cells(i).Value * 3600 * rhoL_T(Temp.Cells(i).Value) * 

CpL_T(Temp.Cells(i).Value)) 

            acktempkall.Cells(i) = acktempkall.Cells(i - 2) 

            Else 

            'Om fallet inte infaller då första cellen ittereras så sker nedanstående 

            Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i - 1).Value + ChangeVal2.Cells(i) * 3600 

            acktemp.Cells(i) = (Ackvolym.Cells(i - 1).Value * rhoL_T(acktemp.Cells(i - 1).Value) * 

CpL_T(acktemp.Cells(i - 1).Value) * acktemp.Cells(i - 1).Value + ChangeVal2.Cells(i).Value * 3600 

* rhoL_T(Temp.Cells(i).Value) * CpL_T(Temp.Cells(i).Value) * Temp.Cells(i).Value) / 

(Ackvolym.Cells(i - 1).Value * rhoL_T(acktemp.Cells(i - 1).Value) * CpL_T(acktemp.Cells(i - 

1).Value) + ChangeVal2.Cells(i).Value * 3600 * rhoL_T(Temp.Cells(i).Value) * 

CpL_T(Temp.Cells(i).Value)) 

            kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i - 1).Value - ChangeVal2.Cells(i) * 3600 

            acktempkall.Cells(i) = acktempkall.Cells(i - 1) 

            End If 

            'Fall 5:Laddning eller urladdning sker ej 

            Case 0 

            If i = 1 Then 

            'Om det infaller då första cellen ittereras så sätts följande startvärden 

            Ackvolym.Cells(i) = 100 

            acktemp.Cells(i) = 98 

            kallvol.Cells(i) = 8900 
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            acktempkall.Cells(i) = 45 

            Else 

            'Annars är egenskaperna samma som för cellen innan 

            Ackvolym.Cells(i) = Ackvolym.Cells(i - 1) 

            acktemp.Cells(i) = acktemp.Cells(i - 1) 

            kallvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i - 1) 

            acktempkall.Cells(i) = acktempkall.Cells(i - 1) 

            End If 

            End Select 

          Totvol.Cells(i) = kallvol.Cells(i).Value + kallvol.Cells(i).Value * (rhoL_T(40) / 

rhoL_T(acktempkall.Cells(i).Value) - 1) + Ackvolym.Cells(i).Value + Ackvolym.Cells(i).Value * 

(rhoL_T(40) / rhoL_T(acktemp.Cells(i).Value) - 1) + 680.94 + 680.94 * (rhoL_T(40) / rhoL_T(75) - 

1) 

          'Den total volymen med volymsutvidgning beräknas för varje cell som ittereras 

         e.Cells(1) = e.Cells(1).Value + 1 

         'Håller räkning så man vet vilken cell som ittereras och hur långt gången simulering är 

    Next i 'Ittererar nästa cell 

End Sub 
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Olja 

Sub olja() 

'Viktigt att programmet används i fliken "max kond" annars fungerar det inte. Programmet fungerar 

som "goalseek" funktionen. 

'Ett värde ändras så att ett beräknat värde överensstämmer med ett önskat värde 

'Programmet utgår från http://www.vbaexpress.com/kb/getarticle.php?kb_id=433 men har sedan 

modifierats' 

    Dim TargetVal As Range 

    Dim TargetVal2 As Range 

    Dim DesiredVal As Range 

    Dim ChangeVal As Range 

    Dim i As Long 

      

    With Application 

        Set TargetVal2 = Worksheets("Pannan").Range("E4:E6579") 

        'Intervall stödoljeflöde 

        Set TargetVal = Range("AD4:AD6579") 

        'Intervall beräknad fjärrvärmeeffekt 

        Set DesiredVal = Range("AE4:AE6579") 

        'Intervall verklig fjärrvärmeeffekt 

        Set ChangeVal = Worksheets("Pannan").Range("B4:B6579") 

        'Intervall lastoljeflöde 

    End With 

       

     ' Loopar genom goalseek 

    For i = 1 To TargetVal.Rows.Count 

            If ChangeVal.Cells(i) = 0 Then 'Om lastolje flödet är 0 gör inget 

            ChangeVal.Cells(i) = 0 

            ElseIf TargetVal2.Cells(i) > 0 Then 'Om stödoljeflödet är större än 0 gör inget 

            TargetVal2.Cells(i) = TargetVal2.Cells(i) 

            Else 

            'Rätt lastoljeflöde ittereras fram genom att beräknad fjärrvärmeeffekt är lika med verklig 

’fjärrvärmeeffekt             

TargetVal.Cells(i).GoalSeekGoal:=DesiredVal.Cells(i).Value,ChangingCell:=ChangeVal.Cell

s(i) 

                If ChangeVal.Cells(i) < 0 Then 'Om lastoljeflödet blir negativt sätt det till 0 

                ChangeVal.Cells(i) = 0 

                End If 

            End If 

    Next i 'Nästa cell 

     

End Sub 

 

 

 

 

 


