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Sammanfattning 

Skellefteå kommuns biogasanläggning på Tuvanområdet togs i drift 2007, där 

produceras fordonsgas genom rötning av organiskt material. Före rötningen sker en 

hygienisering av det organiska materialet för att minska risken för spridning av 

smittoämnen. De krav som ställs på hygieniseringen av animaliska material som 

behandlas på en biogasanläggning är bland annat att materialet ska ha en lägsta 

temperatur av 73°C under minst en timme utan avbrott.  

För värmebehandlingen används idag mättad ånga som leds ner i hygieniseringskärlet 

med ett spett från toppen av kärlet. Ångan produceras i Skellefteå Krafts pelletspanna, i 

anslutning till anläggningen. Till saken hör att pelletspannan är för dagsbehovet 

överdimensionerad då det inte sker någon torkning av rötresterna, vilket gör att 

biogasanläggningen inte alltid förbrukar den lägsta mängd energi som är avtalad med 

energibolaget, och priset per kWh energi som anläggningen förbrukar blir då högre.  

När det vid en tidpunkt finns mer gas i systemet än vad som kan uppgraderas från rågas 

till fordonsgas, där metanhalten höjs, facklas rågasen bort. Totalt facklades året 2015 en 

mängd av 534 400 Nm3 rågas. Det huvudsakliga syftet för arbetet har varit att 

undersöka hur det skulle vara möjligt att hygienisera det organiska materialet i ett 

dubbelmantlat kärl med ett varmvattensystem, där anläggningens rågas som skulle ha 

facklats bort används till förbränningen och uppvärmning av varmvattensystemet. 

Utredningens resultat:  

 För att hygienisera 24 m3 substrat krävs en tillförsel av ca 2,0 MWh värme. 

 Med antal hygieniseringar enligt 2015 krävs ca 2 400 MWh värme till hygieniseringen. 

 Teoretiska värmeeffekten från det varma vattnet till substratet är 2,1 MW. 

 Den teoretiska uppvärmningstiden är, med strömmande vatten i manteln, 54 minuter. 

 Värmeeffekten ger ett volymflöde av 26 l/s och ett beräknat avstånd mellan inre och yttre 

kärlet på 2,6 mm.  

 Med förvärmt matarvatten till 75°C krävs det för hela årets värmebehov en total mängd 

rågas av drygt 454 600 Nm3 till förbränningen. 

Den beräknade mängden rågas som krävs till uppvärmningen är mindre än vad som 

facklades bort 2015. Det är dock inte en konstant mängd gas som facklas bort, det 

medför att det vid de tidpunkter som det inte finns nog med överskott av rågas till 

uppvärmningen så kommer försäljningsbar gas användas till uppvärmningen istället, 

vilket påverkar en anläggnings driftekonomi negativt.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

Skellefteå Municipality biogas plant was commissioned in 2007, where vehicle gas is 

produced through anaerobic digestion of organic material. Before digestion occurs 

sanitation of the organic material to reduce the risk of infectious agents being spread. 

The requirements for sanitation of animal material is treated in a biogas plant include 

that all the material should have a minimum temperature of 73° C for at least an hour, 

without interruption. 

To perform the heat treatment saturated heat is led into the sanitation container from 

the top. The steam is produced in a pellet boiler, next to the plant, owned and operated 

by Skellefteå Kraft. The problem is that the pellet boiler is oversized for the need when 

there is no drying of digested residue. This means that the biogas plant not always 

consumes the lowest amount of energy that is agreed with the utility company, and the 

price per kWh of energy that the plant consumes becomes higher. 

When there is more gas in the system at a time than can be upgraded from raw gas to 

vehicle gas, where the methane content is increased, the raw gas is flared in the torch. 

2015 the total amount of flared raw gas was 534 400 Nm3. The main purpose of this 

work was to investigate how it would be possible to sanitize the organic material in a 

double-walled container with a hot water system, where the plant's raw gas that would 

have been flared off is used for combustion and heating of the hot water system. 

The results of the investigation: 

 To sanitize 24 m3 substrate requires about 2,0 MWh of heat. 

 With the amount of sanitations as was performed 2015 the sanitation process would require 

2 400 MWh of heat.  

 The theoretical heatoutput from the hot water in the mantle to the substrate is 2,1 MW. 

 With flowing water the theoretical heating time is 54 minutes. 

 The heatoutput gives a volume flow of 26 l/s and a calculated distance between the 

containers of 2,6 mm. 

 If the feedwater is preheated to 75°C it takes, for the entire year’s estimated heating 

demand about 454 600 Nm3 raw gas for combustion. 

The calculated amount of gas for heating is less than the amount of gas that was flared 

off during 2015. However, it is not a constant amount of gas flared off, it means that at 

the times there is not enough excess raw gas for heating will salable gas being used for 

heating instead, which affect a plant's operating economy negatively. 
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Symbol  Storhet   Enhet 

 

Q   värmeenergi  [kJ] 

Q̇  värmeeffekt   [kW] 

E  energiförbrukning  [kWh] 

t  tid   [s] 

T   temperatur   [°C] alt. [K] 

cp  specifik värmekapacitet  [kJ/kg]  

α  värmeövergångskoefficient [W/m2·K] 

λ  värmekonduktivitet  [W/m·K]  

V  volym   [m3] 

v’’  specifik volym, ånga  [m3/kg] 

V̇  volymflöde   [m3/s] 

i/h  entalpi   [kJ/kg] 

i’  specifik entalpi, vatten  [kJ/kg] 

i’’  specifik entalpi, ånga  [kJ/kg] 

ρ  densitet   [kg/m3] 

m  massa   [kg] 

k  värmegenomgångskoefficient [W/m·K]   

p  tryck   [bar] 

TS  torrsubstans  [%] 

r  radie   [m] 

d  diameter   [m] 

h  höjd   [m] 

c  hastighet   [m/s] 

kWh  kilowatt-timme  [1 000 Wh] 

MWh  megawatt-timme  [1 000 kWh]  
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1 Inledning 

Avsnittet behandlar arbetets bakgrund, de avgränsningar som gjorts och problemen 

som motiverat dem. Arbetets mål och syfte presenteras. 

 

Energifrågan är ett ämne som ges stort utrymme inom dagens samhällsdebatt, främst 

genom människans negativa klimatpåverkan på grund av utsläpp av växthusgaser.  

Användningen av de fossila, icke förnybara, bränslena som olja, kol och naturgas är den 

största källan till utsläpp av växthusgas främst i form av koldioxid (Sidén, 2015).  

Biogas är en förnybar energikälla som har potential att sluta ett hållbart fullständigt 

kretslopp eftersom att förbränningen inte ger något nettotillskott av växthusgaser i 

atmosfären (Biogasportalen, 2015c).  Detta då koldioxidutsläppen motsvarar samma 

mängd som skulle ha frigjorts vid naturlig nedbrytning av materialet. Kretsloppet sluts 

med förutsättningen att biomassan tillåts växa upp igen för att genom fotosyntes binda 

den frigjorda koldioxiden (Naturvårdsverket 2016).  

 

1.1 Bakgrund - Tuvans biogasanläggning 

Biogasanläggningen i Skellefteå kommun togs i drift under 2007 och är belägen ca 7 km 

öster om stadskärnan, söder om Skellefteälven, i ett område som heter Tuvan. 

På Tuvan-området finns tre olika typer av anläggningar i anslutning till varandra:   

 Biogasanläggningen, tillverkar fordonsgas genom rötning av kommunens organiska avfall.  

 Avloppsreningsverket, tar hand om och renar kommunens avloppsvatten.  

 Panncentral som ägs av Skellefteå Kraft, försörjer de två andra anläggningarna med 

fjärrvärme samt ånga till biogasanläggningen. Centralen huserar en pelletspanna som reserv-

eldas med olja. 

På biogasanläggningen hanteras utsorterat matavfall, slakterirester, hushållsavfall samt 

organiskt material från jordbruket. Det organiska materialet genomgår på anläggningen 

förbehandling för att sedan genom rötning bilda en biogas som huvudsakligen består av 

metan och koldioxid. Därefter renas biogasen från koldioxid så att den färdiga 

fordonsgasen har ett metaninnehåll på ca 98 % (Khalid Aljubori, personlig 

kommunikation). För en mer utförlig beskrivning av processen på anläggningen se 

underavsnitt 2.3.1; Från avfall till färdig biogas.  
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1.2 Bakgrund 

I samband med att biogasanläggningen i Skellefteå kommun byggdes, uppförde 

Skellefteå Kraft en panncentral med pelletspanna på området. Detta för att producera 

ånga till hygieniseringen av det organiska materialet som sker innan rötning samt för 

torkning av rötrester och rötslam från avloppsreningsverket. Torkprocessen var endast 

aktiv i 3 månader, under denna tid producerades 220 ton pellets. Rötslammet är rikt på 

fosfor men får inte tillsättas i skog och mark som näring då det innehåller för höga halter 

av bland annat tungmetaller. Idag avvattnas anläggningarnas restprodukter istället och 

säljs som markfyllnad för användning inom gruvindustrin. På grund av detta så används 

inte torken och pannan är för dagsbehovet överdimensionerad (Peter Edlund, personlig 

kommunikation). 

I och med att den är överdimensionerad så finns det månader under året (främst 

sommarmånader) där biogasanläggningen inte kommer upp till lägsta-förbrukning som 

är avtalad med Skellefteå Kraft, därmed blir förbrukningen av ånga och fjärrvärme 

dyrare än kalkylerat.  

När det produceras mer rågas vid en tidpunkt än vad som kan renas och uppgraderas 

styr gasklockan så att överskottet av rågas bränns upp i den intilliggande gasfacklan. 

Istället för att bränna upp överskottsgasen i facklan, där energin inte tas till vara på, 

finns en idé om att den istället skulle ledas till någon av de befintliga gaspannorna för att 

producera värme för uppvärmning av det organiska materialet.  

 

1.3 Syfte 

Det huvudsakliga syftet är att utreda vad som krävs för att hygienisera organiskt 

material där uppvärmning till önskad temperatur sker med ett varmvattensystem i ett 

dubbelmantlat kärl. Utvinning av energi för att förse varmvattensystemet med värme, 

sker genom förbränning av den på anläggningen producerade rågasen. 

 

1.4 Mål 

Det övergripande syftet bröts ner till följande mål 

 Fastställa hur mycket energi som används till hygienisering med ånga. 

 Kartlägga värmebehovet för substratet för uppvärmning.  

 Övergripande kartlägga dimensionering av varmvattensystemet och dubbelmantlat kärl för 

den alternativa uppvärmningen. 

 Förbrukning av rågas till förbränning i en gaspanna för det dimensionerade 

varmvattensystemet.  
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1.5 Avgränsningar 

Arbetet har gått ut på att undersöka hur det skulle vara möjligt att hygienisera det 

organiska materialet i ett dubbelmantlat kärl med ett varmvattensystem, där 

anläggningens egenproducerade rågas används till förbränningen och uppvärmning av 

varmvattensystemet. 

Krav som ställs på det alternativa värmesystemet är att substratet kommer upp till den 

hygieniserande temperaturen samt att hygieniseringsprocessen inte tar längre tid än 

vad den gör i dagsläget.    

De avgränsningar som gjorts för arbetet för att anpassa till tidsramen, som omfattar 10 

veckors heltidsstudier, är: 

 Utredningen begränsas till endast hygieniseringen enligt figur 1.  

 Dimensioneringarna innefattar inte rör samt pumputrustning. 

 En kontrollvolymavgränsning görs vid beräkningar för värmeöverföring samt uppvärmning.  

 Värmeförluster från dubbelmantlade kärlet antas kunna försummas.  

 Arbetet berör inte heller investeringskostnader för det alternativa systemet. 

 

Figur 1 Systemavgränsning för arbetet som endast avser hygieniseringssteget 
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2 Biogas 

För att underlätta förståelsen av arbetet ges i detta avsnitt beskrivning av 

biogasprocessen och hygieniseringen på anläggningen samt hygienisering i allmänhet.  

 

2.1 Allmänt om biogas 

Biodrivmedlet biogas är ett förnybart bränsle som bidrar till att uppnå de mål som är 

satta av både EU och den svenska regeringen till år 2020.  (Regeringskansliet, 2016).  

EU har tagit fram mål för klimat och energi som säger att:  

 20 % av EU:s energikonsumtion ska komma från förnybara källor. 

 Andelen biodrivmedel ska vara minst 10 %. 

 Utsläppen av växthusgaserna ska ha minskat med minst 20 % jämfört med år 1990. 

För att bidra till detta har Sverige arbetat fram snarlika miljö- och energimål. De 

nationella målen satta till år 2020 är: 

 En energiproduktion av minst 50 % förnybar energi 

 Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi vara minst 10 %. 

 Minskade klimatutsläpp med 40 %. (Regeringskansliet, 2015).  

I Svenska avloppsreningsverk har biogas producerats sedan 1960-talet men det var inte 

förrän mitten av 1990-talet som det var mer utbrett med biogasanläggningar för 

hantering av organiskt material (Biogasportalen, 2015a). Biogasproduktionen ökar i 

Sverige och 2014 producerades omkring 1 800 GWh från sammanlagt 277 anläggningar 

(Biogasportalen, 2015b). 

 

2.2 Hygienisering 

I EU-lagstiftningen specificeras det vilka organiska material som får omhändertas i en 

biogasanläggning och vilka krav som ställs på bearbetningsmetoderna för materialet. 

Det organiska materialet innehållande animaliska biprodukter (förkortas ABP) 

kategoriseras i förordning EU 1069/2009 beroende på vilken risknivå materialet 

bedöms ha angående smittoämnen. Kategorierna består av tre grupper där kategori ett 

bedöms ha störst risk. Syftet med att genomföra en hygieniseringen är att kraftigt 

minska eller helt eliminera förekomsten av skadliga virus och bakterier. För de lägre 

riskgrupperna gäller i enlighet med förordning EG 142/2011 för behandling av ABP vid 

en biogasanläggning krav på att materialet ska genomgå en hygienisering 

(värmebehandling). Hygieniseringen ska enligt kraven ske vid en minimitemperatur på 

70°C under minst 60 minuter utan avbrott, samt att materialet ska vid behandlingen 

vara finfördelad till en maximal partikelstorlek av 12 mm.  



 

6  

Till animaliska biprodukter räknas det mesta material från djurriket, allt ifrån en 

djurkropp till naturgödsel. För den kompletterande svenska föreskriften till EU-

lagstiftningen är Jordbruksverket den behöriga myndigheten. (Avfall Sverige, 2015a). 

 

2.2.1 Vetenskaplig litteratur angående alternativa hygieniseringsmetoder 

Sedan 1 januari 2007 får Jordbruksverket tillåta att andra än standardiserade 

bearbetningsmetoder används för hygienisering av animaliska biprodukter på 

biogasanläggningar. SWECO VIAK har därför tagit fram en rapport på uppdrag av Avfall 

Sverige och Svenskt Gastekniskt center för att utreda vilka alternativa metoder som 

finns, det görs även en bedömning om de är möjliga att använda. Rapporten titeln 

Alternativa hygieniseringsmetoder (Norin, 2007), behandlar även de redan etablerade 

metoderna. För att en alternativ metod ska tillåtas att användas krävs att det kan 

påvisas att metoden garanterar minsta biologiska risk, viket påvisas genom validering 

enligt EU-lagstiftningen.   

I examensarbetet Energianalys av hygieniseringssystem - jämförelse av befintlig 

pastörisering med intregrerad termofil hygienisering på Kungsängens gårds 

biogasanläggning i Uppsala (Grim, 2014) utreds metoden integrerad termofil 

hygienisering för att minska energiförbrukningen. Integrerad termofil hygienisering 

innebär att substratet hygieniseras i rötkammaren under 10 timmar där temperaturen 

är 52°C. Examensarbetet resulterade i en möjlig processutformning med dimensionering 

samt beräknat värme- och elbehov. Den befintliga uppvärmningen för hygienisering på 

anläggningen stod för 84 % av anläggningens totala värmebehov. Uppvärmning med 

integrerad termofil rötning skulle enligt resultatet bespara anläggningen 46 % av 

dagens värmeförbrukning.  
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2.3 Tuvans biogasanläggning 

2.3.1 Från avfall till färdig fordonsgas 

Det organiska materialet fraktas till anläggningen med fordon som tippar ner materialet 

i mottagningskärlen. Därefter förbehandlas materialet, först passerar det genom en 

sandtrappa för att avskilja eventuellt felsorterat material och vidare till turbomixrar där 

processvatten tillsätts. Därefter går det vidare till malning som finfördelar till en 

partikelstorlek av 0,5 mm. Innan hygieniseringen lagras substratet i bufferttankar där 

rötning förhindras genom ventilation samt omrörning. I hygieniseringskärlen värms 

substratet satsvis upp av ånga till en temperatur över 70C under minst 60 minuter för 

att därefter kylas ned till ca 55C innan det går in till rötkammaren. Rötningen sker i en 

syrefri miljö och den genomsnittliga uppehållstiden är 18 dagar. Rötresten mellanlagras 

innan det avvattnas och säljs som markfyllnad till gruvindustrin. Den rågas som 

produceras vid rötningen transporteras till gasklockan där den blandas med rågas från 

avloppsreningsverket. Gasklockan reglerar trycket i systemet, vid överskott av rågas 

bränns den upp i den intilliggande gasfacklan. Största delen rågas går vidare till 

gasreningen där en vattenskrubber renar gasen från koldioxid och med det höjs 

metanhalten till fordonsgaskvalité. Därefter torkas och komprimeras gasen för att sedan 

säljas som fordonsgas eller trycksättas i tuber och förvaras på gaslagret (Skellefteå 

Kommun, 2007).  Figur 3 illustrerar avfallets väg till färdig fordonsgas.  
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Figur 2 Processöversiktsbild för biogasproduktionen på Tuvan 
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2.3.2 Hygienisering med ånga  

Hygienisering är värmebehandlingen som sker innan rötning och sker satsvis i två 

isolerade kärl som är försedda med omrörning så att totalomblandade förhållanden 

råder.  

Det inkommande avfallet är sönderdelat till en partikelstorlek av 0,5 mm i 

förbehandlingen där även processvatten är tillsatt. Efter att processvattnet är tillsatt är 

halten torrsubstans, TS, i substratet ca 5 %. (Peter Edlund, personlig kommunikation).  

Hygieniseringen sker i två parallella kärl där användningen växlas för att så 

kontinuerligt som möjligt kunna förse rötkammaren med substrat. Medan en tank fylls 

upp för hygienisering töms den andra in i rötkammaren. Flödet styrs så att när en tank 

är tom, är den andra klar med sin hygienisering och övertar tillförseln av substrat till 

rötkammaren medan det tomma kärlet åter fylls upp och genomgår hygienisering. 

Rötkammaren kan maximalt motta 8 m3 substrat per timme, vanligtvis brukar 

substratflödet in till rötkammaren variera mellan 3,5-5 m3 substrat per timme. 

Uppvärmningen av substratet sker genom direktvärmning med ånga. Kärlet är inte helt 

tomt när det fylls på, i botten samlas bland annat sedimentering sedan tidigare. 

Substratnivå i tank vid start av fyllning är 0,7 m och intaget av substrat upphör när 

substratnivån visar 3,6 m, se figur 3.   

  

 

 

 

 

 

 

Det toppmonterade ångspettet som leder ner ångan är uppskattningsvis ca 3,8 m. Ångan 

börjar tillsättas när substratnivån visar 2,5 m i tanken, detta för att säkerställa att 

utloppet för ångspettet hamnar tillräckligt långt under ytan av substratet för att undvika 

uppkomsten av ångsmällar i kärlet. Ångan som leds ner i substratet kondenserar och 

bildar vatten, den volym som benämns som nyttjande-volym inkluderar kondensatets 

volym. När driftnivån 3,6 meter är nådd sker en fortsatt tillförsel av ånga för att nå en 

slutlig temperatur av 73°C, den ytterligare nivåhöjning som sker i kärlet på grund av 

detta är ca 0,2 m. Eftersom att ångan kondenserar under tiden som kärlet fylls med 

substrat motsvarar inte skillnaden mellan start– och driftnivå på 2,9 meter endast 

substratvolymen.    

Tankens totala volym är ca 36 m3 medan nyttjande-volymen på 24 m3 är den volym som 

motsvarar den mängd substrat som går ut från kärlet vidare till rötkammaren. Det vill 

säga substrat samt kondenserad ånga. 

3,6 

m 

0,7 

m 
Figur 3. När fyllning av kärlet börjar är substratnivå 0,7 m, 

fyllningen upphör när nivån visar 3,6 m. 
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Baffel 

För att undvika risken att pelletspannan slår från under drift, har Skellefteå Kraft satt en 

ramptid på två timmar vid ångproduktion för pannan. Att fylla kärlet från startnivå till 

driftnivå tar i genomsnitt 65 minuter, uppvärmningen av substratet tar i genomsnitt tre 

timmar och hygieniseringen pågår under minst 60 minuter. Den totala tiden från att 

kärlet börjat fyllas med substrat till det att uppvärmning och hygienisering är klar, tar i 

genomsnitt 4 timmar och 40 minuter. 

Omrörningssystemet i hygieniseringskärlet är toppmonterade tre-bladiga 

propelleromrörare som har levererats av Sulzer Pumps AB och är av typen Scaba 

80FVP-TSb.  

På insidan av kärlet sitter bafflar som förhindrar medrotation i mediet. Mediet hämtas i 

bottendelen med hjälp av propellrar och pressas uppåt i centrumdelen för att sedan 

sjunka nedåt i periferin enligt figur 4 (Pär Löfgren, personlig kommunikation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Visar hygieniseringskärl med toppmonterade propellrar (ej skalenlig), de blå 

pilarna visar principen för hur omblandning av substratet sker med hjälp av bafflarna. 
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3 Teori 

Avsnittet presenterar den teori som ligger till grund för de beräkningar och analyser 

som genomförts, vilket huvudsakligen innefattar olika mekanismer inom 

värmeöverföring. 

 

3.1 Termodynamik 

Värme är den energi som passerar gränsen mellan två system på grund av att dessa 

befinner sig vid olika temperaturer. Det ena systemet avger en värmemängd som det 

andra systemet tar upp.  

 

3.1.1   Specifik värmekapacitet 

Ett ämnes specifika värmekapacitet, cp, är den värmemängd som behöver tillföras 

massenheten av vätske-ämnet för att höja dess temperatur en grad vid konstant tryck. 

Den specifika värmekapaciteten för ett ämne är en funktion av temperaturen, därför 

beräknas värmemängdsändringen mellan två tillstånd med medelvärdet av 

värmekapaciteten för de två temperaturerna (Alvarez, 2006). 

 

3.1.1.1 Substratets värmekapacitet 

När substratet går in till hygieniseringen innehåller det ca 5 % torrsubstans, TS. Det 

betyder att 95 % av substratsammansättningen består av vatten. Enligt Svahn, (2006) 

kan den specifika värmekapaciteten för substrat, cp sub, vid en biogasanläggning beräknas 

enligt följande summeringsmetod av sammansättningen i ekvation 1, 

 𝑐𝑝 𝑠𝑢𝑏 =
(100−𝑇𝑆)∗4,18+𝑇𝑆∗1,05

100
    (1) 

där 

cp sub – specifik värmekapacitet för substratet  [kJ/kg·K] 

TS – torrsubstanshalt    [%] 

4,18 – specifik värmekapacitet för vatten  [kJ/kg·K] 

1,05 – specifik värmekapacitet för TS  [kJ/kg·K] 

 

3.1.2 Värmemängdsändring 

Den värmemängdsändring, ∆Q, som sker hos massan m med medelvärmekapaciteten 𝑐̅p, 

när temperaturen ändras med ΔT grader beräknas i ekvation 2.  

∆𝑄 = 𝑚 ∗ 𝑐�̅� ∗ (T2  −  T1)     (2) 

där  

(T2 - T1) – temperaturförändring mellan tillstånd 2 och 1 [°C] 

m – massan, kan skrivas om som 𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉  [kg] 
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V – volym      [m3] 

ρ – densitet      [kg/m3]. 

När värmemängdsändringen är positiv har värme tillförts systemet och när resultatet är 

negativt har värmemängden avgetts från systemet (Alvarez, 2006). 

 

3.1.3 Värmeöverföring  

Den transport av värmeenergi, �̇�, som sker på grund av en temperaturskillnad kallas för 

värmeöverföring. Värmetransporten inträffar endast i riktning från den höga till den 

låga temperaturen, enligt termodynamikens andra huvudsats.  

Det finns tre olika sätt som värmeöverföringen kan ske på: ledning, konvektion och 

strålning. I praktiken sker överföringen oftast på mer än ett av sätten samtidigt även om 

ett av dem oftast är dominerande (Alvarez, 2006). 

 

3.1.3.1 Ledning 

Värmetransport genom ledning inträffar när fasta, flytande eller gasformiga medier 

kommer i kontakt med varandra. De partiklar som är varma har större rörelseenergi än 

de kalla, transporten av värme sker genom överföring av rörelseenergi från det varmare 

mediet till det kallare. Värmeflödet genom ett material är utöver temperaturskillnaden 

beroende av dess värmekonduktivitet, det vill säga värmeledningsförmåga, samt dess 

tjocklek (Alvarez, 2006). För ett cirkulärcylindriskt skikt beräknas värmeflödet genom 

ledning, �̇�ledning, enligt ekvation 3, 

�̇�𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿 ∗ 𝜆 ∗
𝑇1−𝑇2

ln
𝑟2
𝑟1

 .    (3) 

Där 

Q̇ledning – värmeöverföring genom ledning [W] 

λ – värmekonduktivitet    [W/m·K] 

L – längd av cylinder   [m] 

T12 – yttemperatur   [K] alt. [°C] 

r12 – skiktets radie   [m] 

med index 1 för inre förhållanden och index 2 för yttre.  
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3.1.3.2 Konvektion 

Värmeöverföring från en fast vägg till en vätska eller gas sker delvis, eller vid de rätta 

förhållandena framför allt, genom konvektion.  

Konvektion är överföringen av energi mellan en fast yta och den intilliggande vätska 

som är i rörelse, och det innebär de kombinerade effekterna av överledning och fluid-

rörelse (Çengel & Turner, 2005). 

Man skiljer på egenkonvektion och påtvingad konvektion. Egenkonvektion syftar till den 

rörelse som uppstår på grund av förhöjd temperatur och de densitetsskillnader som 

skapas i gasen eller vätskan. Påtvingad konvektion syftar på när det är en yttre kraft, 

exempelvis en pump, som sätter fluiden i rörelse.    

Värmeflödet från en varm vägg till kallare fluid beräknas vid konvektion enligt ekvation 

4 

�̇�𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑣ä𝑔𝑔 − 𝑇𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑),   (4) 

där  

Q̇konvektion – värmeöverföring från en yta via konvektion  [W] 

αkonv – värmeövergångskoefficienten för konvektion [W/m2·K]. 

T – vägg/fluidtemperatur     [K] alt. [°C] 

A – värmeöverförande ytans area   [m2]. 

Värmeöverföringskoefficienten, α, beskriver hur effektiv värmeöverföringen är mellan 

vägg och fluid. Värmeövergång på grund av konvektion är experimentellt studerad och 

resultaten från detta har återgivits i form av empiriska ekvationer som innehåller 

dimensionslösa grupper som tar hänsyn till faktorer som bland annat fluidens 

strömningssätt, temperaturskillnad mellan vägg och fluid samt väggmaterial (Alvarez, 

2006). 

Värmeövergångskoefficient vid påtvingad konvektion 

För påtvingad konvektion används huvudsakligen följande tre dimensionslösa grupper 

som finns beskrivna i tabell 1.  

 

Tabell 1 Dimensionslösa grupper som används vid beräkningar för påtvingad konvektion. 

Dimensionslös 
grupp 

Beteckning Samband Beskrivning  

Reynolds tal Re 
𝑑ℎ ∗ 𝑐

𝑣
 

Beskriver om flödet är laminärt eller 
turbulent. 

Prandtls tal Pr 
𝜇 ∗ 𝑐𝑝

𝜆
 

Beskriver om hastighetsgränsskiktet är 
större än det termiska gränsskiktet. 

Nusselts tal Nu 
𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣 ∗ 𝑑ℎ

𝜆
 

Beskriver förhållandet mellan 
värmeledning och konvektion. 
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där  

dh – hydraulisk diameter (dh=d för cylinder)  [m] 

λ – värmekonduktiviteten  [W/m·K] 

c – medelhastigheten   [m/s] 

υ – kinematiska viskositeten   [m2/s]  

αkonv – värmeövergångskoefficienten, konvektion [W/m2·K]. 

Det finns många olika korrelationer för att beräkna värmeövergångskoefficienten.  

Vid turbulent strömning över en plan platta med konstant temperatur och med längden, 

L, varierar värmeövergångstalet och det genomsnittliga Nusseltstalet över hela plattan 

uttrycks i samband med Re och Pr enligt ekvation 5 

𝑁𝑢 =
𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣∗𝐿

𝜆
= 0,037 ∗ 𝑅𝑒0,8 ∗ 𝑃𝑟

1
3⁄     (5) 

och är giltigt för intervallet, 0,6 ≤ Pr ≤ 60 samt 5·105 ≤ Re ≤ 107 (Çengel & Ghajar, 2011). 

Observera att där hydraulisk diameter, dh, används för cylinder används för plattan dess 

karaktäristiska längd, L, istället. 

 

Värmeövergångskoefficient vid naturlig konvektion 

För motsvarande påtvingad konvektion finns det dimensionslösa grupper som används 

vid beräkningar för naturlig konvektion. Även här används Prandtls tal samt Nusselts tal 

från tabell 1 men även de grupper som redovisas i tabell 2.  

 

Tabell 2 Dimensionslösa grupper för beräkningar vid naturlig konvektion. 

Dimensionslös 
grupp 

Beteckning Samband Beskrivning  

Grashofs tal Gr 
g ∗ β ∗ (Tv − Tf) ∗ L

3

(μ ρ⁄ )2
 

Motsvarar Re för naturlig 
konvektion. 

Rayleighs tal Ra 𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 

Beskriver övergång mellan ledning 
och konvektion. Under kritiskt värde 
= främst ledning. Över kritiskt tal = 
främst överföring genom konvektion.  

 

där  

g – tyngdaccelerationen 9,82  [m2/s]  

T – temperatur för vägg/fluid [K] alt. [°C] 

Volymutvidgningskoefficienten, β, som används i Grashofs tal fås genom att invertera 

medeltemperaturen mellan fluid och vägg enligt ekvation 6,  

   𝛽 =
1

𝑇𝑓+𝑇𝑣

2

 .     (6) 
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En cylinder med d ≥  
35∗𝐿

𝐺𝑟
1
4⁄
 kan teoretiskt behandlas som en plan platta (Soleimani-

Mohseni et al. 2014) 

För alla värden av Rayleighs tal kan det genomsnittliga Nusselts talet beräknas enligt 

ekvation 7  

𝑁𝑢 =

(

 
 
0,825 +

0,387 ∗ 𝑅𝑎1 6⁄

(1 + (
0,492
𝑃𝑟 )

9 16⁄

)

8 27⁄

)

 
 

2

                                     (7) 

För att sedan lösa ut αkonv från sambandet för Nusselts tal och sätta in det beräknade 

värdet för Nu i ekvation 7 som då ger ekvation 8 vid beräkning av 

värmeövergångskoefficienten vid naturlig konvektion, 

𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣 =
𝑁𝑢∗𝐿

𝜆
    (8) 

3.1.3.3 Strålning   

Strålning är den energi som avges från ett material i form av elektromagnetisk strålning. 

När man talar om värmeöverföring via strålning syftas det oftast på termisk strålning, 

alla kroppar med en temperatur över den absoluta nollpunkten avger värme i form av 

strålning. Strålningsflödet är en funktion av ämnets absoluta temperatur samt ytans 

egenskaper. Mellan två kroppar beräknas den värmeeffekt som den varmare kroppen 

avger till den kallare med ekvation 9  

�̇�𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝛼𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇1 − 𝑇2),                             (9) 

med  

                                            𝛼𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛 = 𝜀𝑟𝑒𝑠 ∗ 𝐶𝑠 ∗ 𝛽𝑠    

och temperaturfaktor βs, 

                                               𝛽𝑠 = 
(
𝑇1
100
)
4
−(

𝑇2
100
)
4

𝑇1−𝑇2
.   

Där 

Q̇strålning – värmeflöde via strålning   [W] 

αstråln – värmeövergångskoefficienten, strålning [W/m2·K]. 

εres – resulterande emissionsförhållandet [ - ] 

Cs – svarta kroppens strålningskonstant 5,67  [W/m2·(K/100)4] 

A – värmeöverförande ytans area  [m2] 

T – temperatur    [K]. 

För det allmänna fallet kan det resulterande emissionsförhållandet sättas som: 

𝜀𝑟𝑒𝑠 = 𝜑12 ∗ 𝜀1 ∗ 𝜀2. 

Där φ12 är den faktor som kallas vinkelkoefficient och avläses i diagram (Alvarez, 2006). 
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3.1.4 Värmeöverföring genom cylindriska väggar 

I de flesta praktiska fall överförs värmen alltså genom en kombination av ledning, 

konvektion och strålning. För två arbetsmedier med en cylindrisk skiljevägg kan 

värmeöverföringen beräknas enligt ekvation 10 

�̇� = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿 ∗ 𝑘𝑐𝑦𝑙 ∗ (𝑇𝑣 − 𝑇𝑘).    (10) 

Där värmegenomgångskoefficienten, kcyl [W/m·K], tar hänsyn till såväl 

värmeövergångsförhållandena på vardera sidan om väggen, som till värmeledning 

genom väggen (Alvarez, 2006). Inversen av kcyl beräknas enligt ekvation 11 

1

𝑘𝑐𝑦𝑙
=

1

𝛼1∗𝑟1
+
1

𝜆
∗ ln

𝑟2

𝑟1
+

1

𝛼2∗𝑟2
    (11) 

Ekvation 12 används vid beräkning av α-värdena på båda sidor av en värmeöverförande 

vägg,  

                                           𝛼𝑖 = 𝛼𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛 + 𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣 .                                         (12) 

 

3.2 Energiinnehåll, rågas 

Rågasen har en lägre halt av metan innan den uppgraderas än som färdig fordonsgas. 

Koldioxid, som tvättas bort under uppgraderingen, har inget energivärde. Under 

uppgraderingen avskiljs även svavelväte, partiklar och vatten (Bioenergiportalen, 2015). 

Energiinnehållet i rågas är alltså proportionell mot halten av metan i gasen. Det effektiva 

lägre värmevärdet för ren metan, Hi eff CH4 är 35,33 MJ/Nm3 (Alvarez 2006). 

Enheten Nm3 läses ut som normalkubikmeter, det motsvarar en kubikmeter [m3] gas vid 

atmosfärstryck [1,01325 bar] och temperaturen 0°C (Avfall Sverige, 2015b).  

För att beräkna rågasens värmevärde används ekvation 13,   

𝐻𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑠
= 𝐻𝑖 𝑒𝑓𝑓𝐶𝐻4  ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝐶𝐻4 .   (13) 

Den energi som produceras genom förbränning av rågasen beräknas enligt ekvation 14, 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∗ 𝜂   (14) 

där  

producerad energi – energi som värmer vatten till mantel  [MJ]  

η – verkningsgrad     [ - ] 

Tillförd energi –  Hi effrågas ∗ Vrågas   [MJ] 

Vrågas – volym av rågas    [Nm3] 

Hi effrågas  – rågasens beräknade värmevärde    [kWh/ Nm3]. 

För att beräkna den mängd rågas som krävs till förbränning vid uppvärmning av 

mantelvatten löses Vrågas ut ur ovanstående ekvation som då ger ekvation 15,  

𝑉𝑟å𝑔𝑎𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝜂∗𝐻𝑖 𝑒𝑓𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑠
.    (15) 
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4 Metod  

Avsnittet beskriver tillvägagångssättet, den metod, som använts för att ta fram arbetets 

resultat som presenteras under nästa huvudavsnitt. Kartläggning samt beräkningarna 

har den största vikten i arbetet. De fullständiga beräkningarna finns i Bilaga E: 

Beräkningar utförda i Excel. 

 

4.1 Uppvärmning av substratet  

Det substrat som går från bufferttankarna till hygieniseringstankarna är utblandat 

organiskt material. Enligt Peter Edlund som är enhetschef på anläggningen är de 

ingående temperaturerna av substratet varierande med årstiderna. Temperaturerna 

uppges vara 2,5°C under vintern och 12°C under sommaren. För höst och vår antas 

temperaturen 7,25°C, det vill säga medelvärdet av de två årstidberoende 

temperaturerna. Sammansättningen består av ca 5 % TS efter att processvatten tillsatts i 

förbehandling innan hygieniseringen. Första antagandet var att behandla substratet som 

vatten men efter litteraturstudier återfanns en summeringsmetod för beräkning av 

substratets värmekapacitet enligt Svahn, (2006) som då ger cp sub =4,02255 kJ/kg·K.  

Enligt specifikationer från Sulzer som levererat omrörarorgan till kärlen är det givet att 

substratets medeldensitet är 1050 kg/m3 och i botten av kärlet har substratet en 

hastighet av 0,78 m/s, se Bilaga A: Omrörarspecifikation.   

För övriga beräkningar där substratdata är okänt har substratet behandlats som 100 % 

vatten och värden fås ur ett macrotillägg till excel vid namn ”Steamtable” som är 

utformat av Robin Lindberg, energiingenjör på Sweco Energuide AB. I macrotillägget 

finns införda tabellvärden för vatten och ånga.  

Uppvärmning av substrat i ett dubbelmantlat kärl undersöktes i arbetet. Vid 

uppvärmning kommer inte ånga att kondensera ut i substratet och bidra till 

nyttjandevolymen. För beräkningar antas dock att driftnivå i kärl kommer att justeras så 

att den nyttjade volymen är densamma som i dagsläget, det vill säga 24 m3. Utan att ta 

hänsyn till att omrörarorganet upptar en viss volym av kärlet och om kon inte beräknas 

hålla någon av denna volym så skulle ny driftnivåskillnad vara 3 meter.  Utan att ha 

värde för den volym som upptas av omrörarorganet så uppskattas ett tillägg av 0,1 m 

vara lämpligt så den höjd av cylinder som används för beräkningar blir 3,1 m.  

Enligt beräkning av volymen för den kon-formade delen av kärlet så rymmer den 4 m3 

substrat. Substratet som lämnas kvar är uppvärmt och uppfyllningen av kärlet antas 

börja innan temperaturen har sjunkit betydande. Alltså är det endast den givna 

nyttjandevolymen som antas kräva tillförsel av värme för att nå hygieniserande 

temperatur.  

Krävd värmemängd per hygienisering beroende av årstid beräknas med ekvation 2 och 

redovisas i huvudavsnitt 5: Resultat.  
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4.2 Kartlägga uppvärmningen. 

Vid kartläggningen studerades diverse flödesscheman för anläggningen. Främst för 

värme, vatten och ånga. Med vetskapen om att ångtorken ej är i bruk så konstateras att 

all ånga som leds över till biogasanläggningen från panncentralen går till 

hygieniseringen vilket illustreras i figur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vidare studerades historiken i styrsystemet för hygieniseringen på anläggningen. Detta 

för att kartlägga tiderna för fyllning av tank samt uppvärmning av substratet.  

Genom att ta lika många antal mätvärden, se Bilaga B: Genomsnittlig varaktighet, historik 

från styrsystem, för alla månader 2015, slumpmässigt valda, kunde de genomsnittliga 

tiderna för respektive aktivitet bestämmas vilket redovisas i tabell 3; Genomsnittlig 

tidsåtgång för respektive aktivitet, 2015. Med ”Total tid” menas från den tidpunkt kärlet 

börjar fyllas upp till det att substratet har en temperatur av 73°C. När substratet kommit 

upp till denna temperatur krävs ingen mer tillförsel av värme, då temperaturen inte 

sjunker under 70°C tack vare den 100 mm tjocka isoleringen som sitter på tankens 

utsida som begränsar värmeförlusterna (Peter Edlund, personlig kommunikation). 

Tabell 3 Genomsnittlig tidsåtgång för respektive aktivitet, 2015.  

Aktivitet Genomsnittlig tid [min] 

Fylla kärl (0,7m → 3,6 m) 65 

Värma substrat 180 

Total tid 219 

Total tid + hygienisering 279 

 

F T 

= Framledning ånga 

= Returledning kondensat 

TA 127 
F T 

Figur 5 Flödesschema för ånga. När torken ej är i drift leds all ånga från 

panncentralen till hygieniseringskärlen (TA 127 och TA 126). 

Panncentral 

Tork  

för rötrester  

och slam 
Hygienisering 

TA 126 

= Flödesmätare 

     Symbolförklaring 
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4.2.1      Antal hygieniseringar per månad.  

Det finns ingen historik över hur många hygieniseringar som utfördes under 2015. 

Tidsåtgången för att räkna dem i styrsystemets historik bedöms vara för stor. Följande 

beräkningsmetod av den uppmätta volymen substrat som gått in till rötkammaren samt 

hygieniseringskärlets nyttjande-volym har istället använts, enligt ekvation 16 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑦𝑔𝑖𝑒𝑛𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒

𝑁𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 ℎ𝑦𝑔𝑖𝑒𝑛𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑘ä𝑟𝑙
   (16) 

Uppgifter om den substratvolym som gick in till rötkammare under 2015 levererades av 

Khalid Aljubori och sammanfattas nedan av tabell 4. Nyttjandevolymen av kärlet är 24 

m3, vilket även kan benämnas som den utgående volymen från kärlet.   

Tabell 4 Volym för substrat till rötkammare. 

Månad 
Substratvolym till 
rötkammare [m3] 

Jan -15  2 621,9 

Feb -15 2 848,5 

Mar -15 2 598,3 

Apr -15 2 330,6 

Maj -15 2 646,6 

Jun -15 2 018,3 

Jul -15 2 271,2 

Aug -15 2 598,0 

Sep -15 2 295,5 

Okt -15 2 604,8 

Nov -15 2 862,1 

Dec -15 2 811,6 

Summa 30 507,4 

 

4.2.2 Maximalt möjligt antal hygieniseringar 

Rötkammaren har en begränsad kapacitet för vilket flöde av substrat som den kan 

motta, det maximala inflödet av substrat från hygieniseringen är 8 m3/h. 

Hygieniseringskärlen töms som nämnts tidigare inte samtidigt utan ett i taget. Det 

betyder att om ett av kärlen ska tömma sina 24 m3 substrat till rötkammaren så tar det 

tre timmar med det givna maxflödet. Om det hypotetiskt skulle vara ett konstant 

maxflöde in till rötkammaren så skulle det kunna ske 8 tömningar per dygn. Detta är 

givetvis med förutsättningen att den totala tiden för fyllning av tank samt 

hygieniseringen inte överskrider 3 timmar.        
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4.2.3 Årstidernas brytpunkter i Skellefteå 

I och med de olika substrattemperaturerna behövs uppgifter om hur många månader 

det är vinter, vår, sommar respektive höst i Skellefteåområdet. SMHI har för perioden 

1961-1990 satt ett genomsnittligt datum för årstidernas normala ankomst. För 

Skellefteå gäller följande genomsnittliga normala ankomstdatum (SMHI, 2015a) 

 Vår: 15 april 

 Sommar: 1 juni 

 Höst: 5-10 september 

 Vinter: 1 november  

Avrundat till hela månader innebär det att över ett år är det vår och höst sammanlagt 

fyra månader, sommaren varar i tre månader och det är i Skellefteå vinter under fem 

månader.      

4.2.4 Årsvärmebehovet, hygienisering 

För att beräkna hur mycket värme som totalt krävs för att värma substratet över ett år 

används ekvation 17. 

𝑄å𝑟 = 𝑄𝑣å𝑟/ℎö𝑠𝑡 ∗ 𝑛 ∗ 𝑖𝑣å𝑟 ℎö𝑠𝑡⁄ +  𝑄𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟 ∗ 𝑛 ∗ 𝑖𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑟 + 𝑄𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝑛 ∗ 𝑖𝑣𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟    (17) 

Där  

Qi – värmebehov till 1 hygienisering för respektive årstid [kWh]  

n – genomsnittligt antal hygieniseringar per månad [st] 

ii – antal månader som årstiden varar   [st].  

4.2.5 Panncentral - Ångproduktion 

Från Skellefteå Kraft, som äger och driver panncentralen på anläggningen, förvärvades 

genom Robert Widz och Jörgen Bergh data från deras system för total producerad energi 

i panncentralen samt den uppmätta energi i form av ånga som levererats till 

biogasanläggningen, se Bilaga C: Panncentral Tuvan, 2015. Mängden ånga till 

biogasanläggningen mäts på utgående ledning för ånga från panncentralen.  

För den ånga som levereras gäller enligt uppgift följande ångdata:  

 9 bar mättad ånga  

 med en temperatur av 175,4°C  

 given entalpi: 720 kJ/kg (Robert Widz, personligt meddelande).  

I tabell 5: Värmerapport, Skellefteå Kraft panncentral redovisas hur mycket energi som 

producerats, angivet i MWh, i panncentralen månad för månad under året 2015. I 

kolumnen längst till höger redovisas den totala produktionen för hela panncentralen 

som levererats till de kommunala anläggningarna i form av ånga samt fjärrvärme. 

Summa är den totala produktionen för hela året för respektive post.  
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Tabell 5 Värmerapport redovisat i MWh, Skellefteå Kraft panncentral.  

 
Månad 

Startbrännare 
[MWh] 

Olja 
[MWh] 

Pellets 
[MWh] 

Panncentral 
[MWh] 

Jan -15 0,1 12,4 653,9 666,4 

Feb -15 0 20,6 509,2 529,8 

Mar -15 0 0,5 476,5 477 

Apr -15 2,7 0 428,9 431,6 

Maj -15 4,2 19,5 334,3 358 

Jun -15 5,6 0 252,5 258,1 

Jul -15 8,4 13,9 222,3 244,6 

Aug -15 5,7 20,9 214,8 241,4 

Sep -15 0 0 265,6 265,6 

Okt -15 22 18,9 347,4 388,3 

Nov -15 2,5 0,6 0 3,1 

Dec -15 1 28,6 541 570,6 

Summa 52,2 135,9 4 246,4 4 434,5 

  

I tabell 6: Förbrukningsutveckling, ånga redovisas hur många MWh som levererats till 

biogasanläggningen för respektive månad.  

Tabell 6 Förbrukningsutveckling, ånga.   

Månad Ånga [MWh] 

Jan -15 152,0 

Feb -15 154,0 

Mar -15 125,0 

Apr -15 121,0 

Maj -15 124,9 

Jun -15 94,1 

Jul -15 101,2 

Aug -15 109,2 

Sep -15 109,6 

Okt -15 114,0 

Nov -15 152,0 

Dec -15 143,0 

Summa 1 500,0 

 

Eftersom att ångan endast används till hygieniseringsprocessen och inga förluster antas 

så kan den månadsvis genomsnittliga energiåtgången per hygienisering, E, beräknas.  

𝐸 =
Å𝑛𝑔𝑎 

1 000 ∗ 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑦𝑔𝑖𝑒𝑛𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟
  [kWh]  (18) 

Den uppmätta förbrukningen för månaden, Ånga, divideras med 1 000 för att omvandla 

enheten från MWh till kWh.  
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4.2.1 Gaspanna.  

På anläggningen finns två gaspannor av olika storlek. Panntillverkare är Osby Parca och 

båda två är av modell G-maxi. Den mindre pannan, panna A, har en märkeffekt på 720 

kW och är konstruerad för att förbränna både olja och gas. På typskylten är det 

specificerat en effekt på 580 kW för gasbränsle. Den större pannan, panna B, är en 

oljepanna som är ombyggd för gasförbränning och är märkt med en effekt av 900 kW för 

olja, det finns ingen specifikation på typskylt för gasbränsle (Per Löfgren, personlig 

kommunikation). Båda pannorna är tillverkade 1993, produktbeskrivningar återfinns i 

Bilaga D; Osby Parca produktbeskrivning.      

 

4.3 Hygieniseringskärlet 

4.3.1 Befintliga kärlets utformning 

Enligt de ritningar som finns för hygieniseringskärlet är dess innerdiameter 3 180 mm, 

plåten har en tjocklek av 4 mm och består av materialet AISI 316 samt AISI 316L som är 

båda två är av typen austenitiskt rostfritt stål med god korrosionsbeständighet. På 

utsidan av kärlet sitter en isolering av okänd typ, isoleringsskiktet har en tjocklek av 

100mm. Materialdata för AISI 316/316L fås ur tabeller där materialets 

värmekonduktivitet, λAISI 316, är given till 13,4 W/m·K. Den cylinderformade delen av 

kärlet har en längd av 4 000 mm. Den totala invändiga volymen av cylinder-delen är 

31,8 m3. Den nedre delen av kärlet är formad som en kon som har en inre 

bottendiameter av  3 180 mm, liksom cylinder. Lutningen är av 45° vilket gör att dess 

djup borde vara lika stor som radien i botten. Det sitter dock ett uttag för avledning av 

sedimenterat substrat i botten av kärlet som gör att det invändiga kondjupet är 1 540 

mm.  Den invändiga volymen för kon-delen är ca 4 m3. 

Ritningarna för kärlet är sedan de konstruerades inför anläggningens driftstart. Sedan 

dess har omfattande modifieringar och förbättringar genomförts utan att ritningarna 

blivit uppdaterade. Därför är det något osäkert var mätsensor för substratnivå sitter i 

kärlet, och därmed vad som är noll-nivå för mätningarna. Efter att ha studerat ritningar 

över kärlet så antas suganslutning för pump vara utloppet för substratet till 

rötkammaren. Placeringen är 300 mm under sammanfogningen av den cylindriska och 

konformade delen av kärlet, se figur 6 .  

 

 

 

 

 

Figur 6. Placering för suganslutning för pump  

symboliseras av den röda linjen.   
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Det görs då ett antagande om att när kärlet börjar fyllas med substrat och substratets 

nivå visar 0,7 meter på mätenheten, är substratets yta ovan suganslutningen för att 

motverka att syre går in till rötkammaren. Bör vara ett rimligt antagande eftersom att 

syret skulle störa rötningsprocessen i och med att rötningen sker under anaeroba 

förhållanden. För att förenkla beräkningar antas föränderlig nivå endast ske i den 

cylidriska goemetrin i enlighet med figur 7, för både det befintliga kärlet samt 

dubbelmantlade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Dubbelmantlade hygieniseringskärlets utformning 

Då det redan finns två fungerande hygieniseringskärl med omrörning med nödvändig 

mätutrustning och dylikt så förutsätts de användas även vid uppvärmning i ett 

dubbelmantlat kärl. Med andra ord är hygieniseringskärlens mått fortsatt aktuella för 

den inre manteln med avvikelsen att isoleringen plockas bort och det är istället den 

yttre manteln som förses med ett isolerande skikt för att minimera värmeförlusterna.   

Måtten för den yttre manteln dimensioneras av det i resultatet givna volymflödet av 

mantelvatten för värmeöverföring vid påtvingad konvektion. För värmeöverföring med 

naturlig konvektion är det den totala volymen vatten som krävs som är 

dimensionerande. Se avsnitt 4.5 för arbetsgång vid bestämning av kärlets mått.  

Vid beräkningar är det som sagt den cylindriska delen av kärlet som endast beaktas. 

Men för att inte de 4 m3 av material som samlas i botten av kärlet skall verka kylande på 

substratet som motsvarar nyttjandevolymen så skall hela kärlet omges av vatten och 

inte bara den föränderliga höjden av cylindern. Vilket påverkar den volym vatten 

behöver värmas upp genom rågasförbränning.  

Här tas två alternativa utformningar av det dubbelmantalde kärlet fram.  

 Alternativ A där det inre kärlet omges av en tunna med vatten.  

 Alternativ B har en yttre mantel av samma geometri som det inre kärlet, dock med större 

dimensioner.  

Figur 7. Den gröna markeringen på kärlet illustrerar den 

föränderliga nivåskillnaden i kärlet.  
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Alternativ B Alternativ A 

Alternativ B 

De två alternativen illustreras nedan i figur 8. Den ursprungliga tanken var att det 

dubbelmantlade kärlet skulle vara av samma geometri som det inre kärlet, det vill säg a 

likt Alternativ B. Men i och med att det borde krävas en relativt stort volym vatten för att 

överföra värme med naturlig konvektion togs Alternativ A fram. Detta för att hålla ner 

storleken av kärlet, åtminstone sett till höjden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid beräkningar för volym alternativt volymflöde avser det endast den del av kärlet som 

motsvarar höjdskillnaden för nyttjandevolymen, se figur  9. Därför tillkommer det vid 

naturlig konvektion två olika volymer vatten som kräver uppvärmning i gaspanna 

beroende på om kärlet utformas som alternativ A eller alternativ B. Denna volym 

bestäms från de dimensioner av kärlet som kommer av beräkning av volymen. För 

påtvingad konvektion sätts dimensionerna enligt de som beräknas för den föränderliga 

höjden även för konformade, nedre delen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Utformningsalternativ för dubbelmantlat kärl.  

Alternativ A är utformad som en tunna där det inre kärlet centreras i behållaren. 

Alternativ B är av samma geometri som det inre kärlet fast med större dimensioner. 

Alternativ A 

Figur 9. Resultat för beräkningar gäller endast volym av de blå markeringarna på bild, 

vilket motsvarar nyttjandevolymens nivåskillnad i tanken. De streckade linjerna innesluter 

den volym som tillkommer vid beräkningar för mängd vatten att värma upp i gaspanna. 
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4.4 Värmeöverföring genom cirkulärcylindriskt skikt  

I detta fall antas värmeöverföring i form av strålning vara så pass liten att den 

försummas vid beräkningarna och αstrålning sätts till noll i ekvation 12. (Robin Lindberg, 

personlig kommunikation). Värmeöverföringen antas således teoretiskt endast ske 

genom konvektion samt ledning genom skiljevägg.  

Värdet för värmeövergångskoefficienten för konvektion är som tidigare nämnts i princip 

ett samlingstal som summerar allt man inte vet om systemet och brukar bestämmas 

empiriskt. Erfarenhetsmässigt vet man dock att ett typiskt värde vid påtvingad 

konvektion (strömmande vatten) hamnar mellan 3 000 – 7 000 W/m2·K. För naturlig 

konvektion (”stillastående” vatten) är värdet vanligtvis mellan 200 – 1 200 W/m2·K 

(Peter Sundberg, personlig kommunikation). De för kärlet kända storheterna som 

används vid beräkningar för värmegenomgångskoefficienten i ekvation 11, oavsett 

påtvingad- eller naturlig konvektion, finns specificerade i tabell 7: Kända storheter för 

beräkning av kcyl.  

Tabell 7 Kända storheter för beräkning av kcyl. 

Beteckning Värde Enhet 

r1 1,59 m 

r2 1,594 m 

λAISI 316 13,4 W/m·K 
 

Vid beräkningar av värmeövergångskoefficient samt överförd värmeeffekt tas inte area 

eller längd för kon med i beräkningarna.     

 

4.4.1 Värmeövergångskoefficienten på utsidan av kärlet 

4.4.1.1 Påtvingad konvektion 

Vid beräkning av värmeövergångskoefficienten enligt ekvation 5 får inte Reynolds tal 

vara större än 107, för att korrelationen för Nusselts tal ska vara giltig. Det enda som går 

att variera för att Reynolds tal ska ligga inom gränsvärdet är vattnets hastighet, c. Det 

maximala värdet blir då 0,99 m/s. Längden, L, sätts enligt tidigare som något högre än 

den beräknade längden av cylinder som motsvarar en volym av 24 m3. I tabell 8: 

ingående värden för vatten av 95°C, specificeras de värden som används vid insättning i 

ekvationer.  

Tabell 8 Ingående värden för vatten av 95°C. 

 

 

 

 

Beteckning Värde Enhet 

ρ 961,89 kg/m3 

μ 0,000297 Pa·s 

L 3,1 m 

cp 4210,6 J/kg·K 

λ 0,6755 W/m·K 
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Den maximala hastigheten av 0,99 m/s ger även det största värdet för 

värmeövergångskoefficienten, med minskad hastighet minskar även α, vilket visas i 

tabell 9.  

Tabell 9 Värmeövergångskoefficienten sjunker med minskad hastighet. 

c [m/s] αv [W/mK] 

0,99 3 920,46 

0,9 3 632,64 

0,8 3 305,98 

0,7 2 971,03 

0,6 2 626,33 

0,5 2 269,89 

0,4 1 898,79 

0,3 1 508,43 

0,2 1 090,57 

0,1 626,37 

 

För fortsatta beräkningar används α som motsvarar den maximala hastigheten  

0,99 m/s.  

 

4.4.1.2 Naturlig konvektion 

Vid fallet att det i mantel är stillastående vatten som värmer substratet genom naturlig 

konvektion så kan den vertikala cylindern behandlas som vertikal platta vid 

beräkningarna ty yttre diameter för cylinder, 3,188 m ≥ 
35∗𝐿

𝐺𝑟
1
4⁄
.  

De värden som används vid beräkningar för naturlig konvektion specificeras i tabell 10. 

Tabell 10 Värden för beräkningar vid naturlig konvektion. 

Beteckning Värde Enhet 

Ts 367,15 K 

Tf 368,15 K 

L 3,1 m 

μ 0,000297 Pa·s 

ρ 961,89 kg/m3 

λ 0,68 W/m·K 

cp 4,21 kJ/kg·K 

g 9,82 m/s2 

β 0,0027 1/K 

Gr 8,3303E+12 - 

Pr 1,85297371 - 

Ra 1,5436E+13 - 
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Sambanden för det genomsnittliga Nusselts talet som gäller för alla värden av Rayleighs 

tal i ekvation 7, gav Nu ett värde av 3 053,25. Värmeövergångskoefficienten löses 

därefter ut enligt ekvation 8.  

 

4.4.2 Värmeövergångskoefficienten på insidan av kärlet 

För beräkningar av värmeövergångskoefficienten på insidan av kärlet används formler 

enligt teorin om påtvingad konvektion, på grund av omrörningen som sker i kärlet. 

Eftersom att det är tre olika ingående temperaturer beroende av årstiderna så fås tre 

olika värmeövergångskoefficienter för beräkning av värmegenomgångskoefficienten och 

slutligen den överförda värmeeffekten. Substratets lägsta temperatur, 

vintertemperaturen, blir den dimensionerande temperaturen då det betraktas som det 

mest krävande fallet som systemet ska uppfylla, för de övriga värden för koefficienten, 

se Bilaga E: Beräkningar utförda i Excel. Den valda värmeövergångskoefficienten vid 

vinterförhållanden påverkas dock inte av de konvektiva förhållandena på utsidan av 

väggen. Vid beräkning för α har ekvation 5 applicerats. Vid beräkning har data för 

substratet använts med undantag för den dynamiska viskositeten samt 

värmekonduktiviteten, för dessa har istället data för vatten använts istället.  

4.4.3 Värmegenomgångskoefficienten för cirkulärcylindrisk skikt 

Resultaten från beräkningarna av de olika värmeövergångskoefficienterna tillsammans 

med de kända storheterna för materialet sätts in i ekvation 11 för att få ett värde för 

värmegenomgångskoefficienten. 

4.4.4 Överförd värmeeffekt 

Den värmeöverföring som sker genom det cirkulärcylindriska plåtskiktet av 4 mm plåt, 

från vatten i mantel till substratet beräknas med ekvation 10, för de dimensionerande 

vinterförhållandena.   

4.4.5 Tid för uppvärmningen 

För att beräkna hur lång tid, t, det tar att överföra den beräkna värmemängden som 

krävs för att värma substratet till hygieniserande temperatur med den beräknade 

överförda effekten används ekvation 19.  

𝑡 =
𝑄

�̇�
                                                                                              (19) 

där 

Q – beräknad vämemängdstillförsel för att värma substratet [kWh]  

Q̇ – överförd värmeeffekt genom cirkulärcylindriskt skikt  [kW]. 
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4.5 Dimensionering: yttre mantelns innerdiameter  

För att inte behöva trycksätta delen av kärlet som rymmer det vatten som värms upp av 

gaspannan är det satt att det varma vattnet har en temperatur av 95°C när det befinner 

sig i utrymmet mellan yttre och inre mantel. Det är även satt att vattnets temperatur inte 

ska sjunka mer än 20°C, till 75 °C. (Detta för att inte börja verka kylande på substratet 

efter att den nått sin hygieniserande temperatur). Se figur 10 för det ovan beskrivna 

förloppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.1 Påtvingad konvektion 

Det värmeflöde som ska gå genom plåtväggen motsvaras av värmemängdsändring som 

sker för vattnet enligt ekvation 20, 

�̇�𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 = �̇� ∗ 𝜌𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗ 𝑐𝑝 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗ (95 − 75)   (20) 

Med  

�̇�𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 – värmeflöde genom vägg, vinter [kW] 
�̇� – volymflödet i mantel    [m3/s] 
𝜌𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 – densiteten för medeltemperaturen [kg/m3] 
 
Alla parametrar är kända i tabell 11 (värmeflödet redovisas under huvudavsnittet: 

Resultat) förutom volymflödet som löses ut ur ekvationen. Eftersom att det beroende av 

årstid är tre olika värmeflöden används resultatet för vinterförhållanden.  

 

Tabell 11 Data för beräkning av volymflödet vid påtvingad konvektion 

Beteckning Värde Enhet 

T1 95 °C 

T2 75 °C 

Tmedel 85 °C 

ρTmedel 968,6 kg/m3 

cp medel 4,2 kJ/kgK 

 

Rågas Gaspanna 
�̇� 

Vatten 95°C 

Vatten 75°C 

Figur 10 Rågas förbränns i gaspanna för att värma vatten. Det varma vattnet är av 95°C, 

dess temperatur sjunker i takt med den värme som överförs till substratet i det inre kärlet. 

För att sedan ledas tillbaka till gaspannan för ytterligare uppvärmning.    
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Volymflödet presenteras i underavsnitt 5.2.1.1: Dimensionerande volymflöde.  

För att vattnets hastighet av 0,99 m/s ska gälla över hela tvärsnittet i figur 11 löses 

tvärsnittsarean ut ur ekvation 21  

 �̇� = 𝐴 ∗ 𝑐 → 𝐴 =
�̇�

𝑐
     (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ur ekvation 22 som beräknar tvärsnittsarean, A, löses sedan ytterradien, ry, ut.  

𝐴 = 𝜋(𝑟𝑦
2 − 𝑟𝑖

2)     (22) 

Avståndet mellan yttre och inre mantel där det ska strömma vatten fås genom att 

subtrahera inre kärlets ytterradie från yttre kärlets beräknade innerradie. Det yttre 

kärlets inre diameter fås genom att multiplicera ry med 2.  

 

4.5.2 Naturlig konvektion 

Den värmemängd som tillförs substratet genom naturlig konvektion motsvarar den 

värmemängdförändring som sker för vattnet mellan 95°C och 75°C enligt ekvation 23  

𝑄𝑠𝑢𝑏 = 𝑄95℃ − 𝑄75℃    (23) 

Där Qi°C beräknas enligt ekvation 24 

𝑄𝑖°C = 𝑉 ∗ 𝜌𝑖°C ∗ ℎi°C    (24) 

Eftersom att volymen är densamma vid båda temperaturfallen så kan den sökta 

volymen, V, lösas ut ur ekvation 23 efter att ekvation 24 tillämpats. Det ger då ekvation 

25.    

𝑉 =
𝑄𝑠𝑢𝑏

𝜌95℃∗ℎ95℃−𝜌75℃∗ℎ75℃
    (25) 

För att bestämma den yttre mantelns inre diameter används ekvation 26 som är ett 

uttryck för den beräkna volymen i ekvation 25.  

(26) 𝑉 = 𝜋 ∗ 𝐿 ∗ (𝑟𝑦
2 − 𝑟𝑖

2) 

Figur 11 Vattenhastigheten ska gälla för hela 

tvärsnittsarean som motsvarar det 

grönmarkerade området. 
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4.6 Energiberäkning för rågas 

Rågasen har en metanhalt av 65 % innan uppgraderingen (Aljubori, personlig 

kommunikation). Det effektiva lägre värmevärdet för ren metan, Hi eff CH4 är 35,33 

MJ/Nm3 (Alvarez 2006). 

Genom att sätta in dessa värden i ekvation 11 fås ett värmevärde för rågasen av 22,96 

MJ/Nm3 vilket motsvarar 6,38 kWh/Nm3. 

Den verkningsgrad som används vid beräkningar för att bestämma den mängd energi 

som produceras genom förbränning av rågasen beräknad i ekvation 14 är den lägre 

givna verkningsgraden för Parca G-Maxi, som enligt tillverkare är 90 %. Till förlusterna 

som sker i pannan summeras även de förluster som uppstår, trots isolering, som blir av 

att leda vattnet från pannan till kärlet. Dessa förluster kan grovt uppskattas till 3 % 

(Peter Sundberg, personlig kommunikation). Detta medför att verkningsgraden η som 

används i ekvation 13 sätts till 0,87.  

 

4.6.1 Facklad rågas  

Den månadsvis mängden rågas som brändes upp i anläggningens gasfackla under 2015 

ges av tabell 12: Mängd facklad rågas, 2015. 

Tabell 12 Mängd facklad rågas 2015 

Månad 
Facklad gas 

[Nm3] 

Jan -15  31911 

Feb -15 37464,4 

Mar -15 46398,8 

Apr -15 21604,2 

Maj -15 50348,8 

Juni -15 51924 

Juli -15 76310,7 

Aug -15 66419,4 

Sept -15 32278 

Okt -15 26625,1 

Nov -15 33599,9 

Dec -15 59520,7 

Summa 534405 

  

Vid jämförelse mellan den mängd gas som krävs per månad vid byte till 

varmvattensystem och den facklade gasen 2015 så används medelvärdet av från tabell 5 

som är 44 533,75 Nm3/månad 
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5 Resultat 

Avsnittet redovisar de resultat som framkommit under arbetets gång, baserade på 

arbetets mål och syfte.  

 

5.1 Beräknad värmemängd för att värma substratet 

5.1.1 Beräknad värmemängdstillförsel för en uppvärmning till hygienisering 

De ingående temperaturerna av substratet varierar med årstiderna. Sett över året finns 

det tre olika stora beräknade behov av tillförd värmemängd för att nå hygieniserande 

temperaturen beroende av årstid för 24 m3 substrat.  Beräkningar för den krävda 

värmemängdstillförseln har skett enligt metodavsnitt 4.1: Uppvärmning av substratet 

och resultaten redovisas i tabell 13.  

 

Tabell 13 Beräknade krävda värmemängdstillförseln för en uppvärmning av substratet 

beroende av vilken årstid som råder.  

 

 

 

 

5.1.2 Värmemängdstillförsel för ett år med antal hygieniseringar enligt 2015 

Vid antagandet att det totala antalet hygieniseringar 2015 fördelas exakt lika över årets 

12 månader så utfördes under året i snitt 106 hygieniseringar per månad. Med SMHI:s 

data för årstidernas brytpunkter och den tidigare beräknade årstidsberoende 

värmemängd som substratet behöver tillföras så krävs det för ett år, enligt ekvation 17, 

en tillförsel av 2 381,7 MWh värme från det varma vattnet i manteln.  

 

5.1.3 Ett år med teoretiskt maximalt antal hygieniseringar 

Vid det fallet att antalet hygieniseringar inte begränsas av tid för hygienisering utan 

istället begränsas av rötkammarens maximala kapacitet att ta emot substrat, så kan det 

teoretiskt med en drifttid av 365 dagar per år utföras 243 hygieniseringar per månad. 

Detta tillsammans med årstidernas längd enligt tidigare ger ett behov av tillförd 

värmemängd på 5 471,1 MWh per år.  

Det krävs då att den totala tiden från att hygieniseringskärlet börjar fyllas tills att det är 

färdighygieniserat maximalt tar 3 timmar. Det vill säga lika lång tid som det tar att 

tömma ett kärl på substrat till rötkammaren.   

 

 

Årstid T1 [°C] Q [kWh] 

Vinter 2,5 1985 

Vår/Höst 7,25 1851 

Sommar 12 1718 
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5.2 Överförd värmeeffekt från mantelvatten till substrat 

Det finns två möjliga sätt att överföra värme från det varma vattnet i manteln till 

substratet. Alternativ 1 är att det i kärlets yttre mantel strömmar vatten, 

värmeöverföringen sker då med påtvingad konvektion. Alternativ 2 är att det i yttre 

mantel är fyllt med varmt stillastående vatten, värmeöverföring sker med naturlig 

konvektion.  

 

5.2.1 Påtvingad konvektion i yttre mantel 

Värmeövergångskoefficienten, α2, mellan det 95°C varma vattnet som strömmar med en 

hastighet av 0,99 m/s och skiljeväggen av plåt bestäms genom att bryta ut koefficienten 

ur ekvation 5 vilket ger ekvation 5* 

 𝛼𝑖 =
0,037∗𝑅𝑒0,8∗𝑃𝑟

1
3⁄ ∗𝜆

𝐿
     (5*) 

Värdet för värmeövergångskoefficienten beräknas till 3 920 W/m2·K. 

Värmeövergångskoefficienten på insidan av skiljeväggen, mellan vägg och substrat, α1 

skiljer sig åt för årstiderna men beräknas enligt ovan med ekvation 5*. Vinter-fallet är 

dock dimensionerande. Det resulterande värdet för α1 med substratdata för 

vinterförhållanden är 1 370 W/m2·K.   

Värmegenomgångskoefficienten för cylindern, kcyl, som enligt tidigare beräknas med 

ekvation 11, 

1

𝑘𝑐𝑦𝑙
=

1

𝛼1∗𝑟1
+
1

𝜆
∗ ln

𝑟2

𝑟1
+

1

𝛼2∗𝑟2
    (11) 

får då ett värde av 1 240 W/m·K. Det ger enligt ekvation 10 

�̇� = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿 ∗ 𝑘𝑐𝑦𝑙 ∗ (𝑇𝑣 − 𝑇𝑘).    (10) 

en överförd värmeeffekt av 2 090 kW från det 95°C varma vattnet genom den 

cylindriska skiljeväggen till substratet.  

Den teoretiska tiden det tar för uppvärmningen av substratet beräknas enligt 

metodavsnitt 4.4.5: Tid för uppvärmningen. Med en värmeeffekt på 2 090 kW och den 

beräknade krävda tillförda värmemängden 1 985 kWh tar en uppvärmning 57 minuter. 

Vilket är under den tiden som uppvärmningen sker med idag.  

 

5.2.1.1 Dimensionerat volymflöde 

För att beräkna det volymflöde som krävs för att överföra 2 090 kW bryts det sökta 

flödet ut från ekvation 20 som ger ekvation 20* 

�̇� =
�̇�𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡

𝜌𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙∗𝑐𝑝 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
∗(95−75)

 .  (20*) 

Det beräknade volymflödet, som även dimensionerar kärlets mått, är 26 l/s. 
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45° 

d1y = 3 188 

d
2i

 = 3 193 

5.2.1.2 Måttsättning av det dubbelmantlade kärlet 

För att det beräknade volymflödets hastighet ska vara 0,99 m/s över hela tvärsnittet blir 

tvärsnittsarean, A, 0,025 m2 som ger en radie av 1,5965 m. Det betyder att det mellan 

inre mantelns utsida och yttre mantelns insida är ett mellanrum av 2,5 mm. Det är 

beräknat för den delen av kärlet som motsvarar nivåskillnaden för substrat av 24 m3. 

Det måttsätter dock hela kärlet, enligt principbild i figur 12. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12 Det dubbelmantalade kärlet med dess ursprungliga ytterdiameter för det inre kärlet, 

d1y, samt det yttre kärlets inre diameter, d2i. Det yttre kärlet består av 4 mm plåt, likt det inre 

kärlet. Konformade delen är utformad som tidigare med 2,5 mm mellan inre kärlets yttersida 

och yttre kärlets innersida, som för den cylinderformade delen. Den cylindriska delens höjd är 

densamma som tidigare, 4 000 mm.  
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5.2.2 Naturlig konvektion i yttre mantel 

Motsvarande med stillastående vatten i mantel blir värmeövergångskoefficienten mellan 

det 95°C varma vattnet och skiljeväggen i plåt, α2, 665 W/m2·K. Koefficienten beräknas 

genom att sätta in ekvation 7 i ekvation 8 som ger ekvation 8*. 

𝛼𝑘𝑜𝑛𝑣 =
(

 
 
0,825+

0,387∗𝑅𝑎1 6⁄

(1+(
0,492
𝑃𝑟 )

9 16⁄
)

8 27⁄

)

 
 

2

∗𝐿

𝜆
 .   (8*) 

 

Värmeövergångskoefficienten på insidan av skiljeväggen, mellan vägg och substrat, α1 

blir densamma som vid beräkningar för påtvingad konvektion då de inre förhållandena 

inte är förändrade.   

Värmegenomgångskoefficienten för cylindern vid naturlig konvektion, kcyl, blir vintertid 

629 W/m·K enligt tidigare med ekvation 11. Insatt i ekvation 10 ger det en överförd 

värmeeffekt av 1 160 kW från det 95°C varma vattnet genom den cylindriska 

skiljeväggen till substratet.  

Den teoretiska tiden det tar för uppvärmningen av substratet beräknas som för 

påtvingad konvektion med metodavsnitt 4.4.5: Tid för uppvärmningen. Med en 

värmeeffekt på 1 160 kW och den beräknade krävda tillförda värmemängden 1 985 kWh 

tar en uppvärmning till 73°C 1timma och 48 minuter.   

 

5.2.2.1 Dimensionerande volym  

För att temperaturen för vattnet i mantel inte ska understiga 75°C efter att substratet 

värmts upp till hygieniserande temperatur krävs en omgivande vattenvolym i manteln 

av 93,1 m3. Det är denna volym som dimensionerar yttre mantelns innerdiameter. 

 

5.2.2.1 Måttsättning av det dubbelmantlade kärlet 

Den beräknade volymen är för den föränderliga höjden 3,10 m. Det ger då det yttre 

kärlet en innerdiameter av 6,95 m.  

För utformning av kärlet enligt Alternativ A tillkommer en volym vatten av 6,8 m3 så den 

totala volymen för gaspannan att värma blir 100 m3 till varje uppvärmning. Kärlets 

måttsättning ser ut enligt principbild i figur 13.  
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För utformning av dubbelmantlade kärlet enligt Alternativ B tillkommer för den nedre 

konformade delen en volym vatten av 39,8 m3. Totala mängden vatten att värma i 

gaspanna blir då 132 m3 per uppvärmning. Kärlets måttsätts enligt principbild i figur 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1y = 3 188 

d1y = 3 188 

d
2i

 = 6 950 

Figur 14 Visar kärlets yttre kärlets inre diameter samt inre kärlets ytterdiameter angivet i 

mm för Alternativ B. Kärlets höjd och det yttre kärlets inre diameter är exklusive 

plåttjocklek samt isolering. Det inre kärlet har ursprungligt mått och den konformade 

delen är av samma geometri med en större radie och djup än det inre.  

d
2i

 = 6 950 

7
 4

7
8

 

Figur 13 Visar kärlets yttre kärlets inre diameter samt inre kärlets ytterdiameter angivet i 

mm för Alternativ A. Kärlets höjd och det yttre kärlets inre diameter är exklusive 

plåttjocklek samt isolering. 

5
 5

9
4 

45° 
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5.3 Mängd rågas för förbränning 

5.3.1 Påtvingad konvektion 

Med ett volymflöde av 26 l/s och en uppvärmningstid på 57 minuter så skulle det för ett 

år med antal hygieniseringar enligt 2015 krävas att gaspannan producerar 2 523 MWh 

värme för att värma allt mantelvattnet 20°C. Den beräknade mängden rågas som krävs 

för hela året blir då 454 614 Nm3, fördelat lika över årets 12 månader skulle det behövas 

37 884 Nm3 rågas varje månad.  

Med maximalt antal hygieniseringar för anläggningen är den beräknade åtgången av 

rågas 1 044 315 Nm3 för hela året för att producera den krävda producerade värmen av 

5 797 MWh, Månadssnittet för volym rågas till förbränning blir då 87 026 Nm3.   

 

5.3.2 Naturlig konvektion 

Vattnet antas vara förvärmt till 75°C vid beräkningar för krävd mängd rågas för att 

värma vattnet till 95°C. 

För antal hygieniseringar enligt året 2015 skulle det krävas en förbränning av totalt  

481 768 Nm3 rågas vilket motsvarar 90 % av den faktiskt facklade gasen för året. 

Medelvärdet för volym rågas till förbränningen varje månad är 40 147 Nm3.  

Vid maximalt antal hygieniseringar för anläggningen skulle det krävas en volym av  

1 106 694 Nm3 rågas till förbränningen i gaspannan.   

Den totala årsförbränningen av rågas för vattenvolym enligt Alternativ A respektive 

Alternativ B med antal hygieniseringar enligt 2015 blir då: 

 Alternativ A → 517 210 Nm3 

 Alternativ B → 687 930 Nm3 
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6 Diskussion 

Under detta avsnitt diskuteras mer ingående kring arbetets metod och de resultat som 

framkommit. Felkällor analyseras och resultatet bedöms. Slutligen diskuteras möjliga 

framtida arbete samt alternativa åtgärder.  

 

6.1 Metod 

Årstidernas brytpunkter 

Motiverar att avrunda antalet vintermånader nedåt med att det totalt sett över landet 

sedan 1990 har medelvärdet för vinterns medeltemperatur varit högre än medelvärdet 

för perioden 1961-1990. (SMHI, 2015b) 

 

Antal hygieniseringar 2015 

Enligt Edlund är nyttjandevolymen av tanken är 24 m3. Det är känt att substratnivå i 

kärlet varierar mellan 0,7 m när det börjar fyllning och 3,6 m när fyllning upphör. Det 

ger en nivåskillnad av 2,9 m. Vid beräkning av volym för substrat, om den föränderliga 

substratnivån endast antas ske i den cylindriska delen av kärlet, så motsvarar 2,9 meter 

en volym av 23 m3 substrat. En del av denna volym upptas av omrörarorganet, alltså 

bordet volymen av substrat för nivåskillnaden vara mindre än 23 m3. Dock så sker 

uppvärmningen i dagsläget med ånga som kondenserar i substratet och därmed utökar 

volymen. Alltså tolkas Edlunds givna data om en nyttjandevolym av 24 m3 som att det är 

den utgående volymen av substrat från tanken efter att ångan kondenserat till vatten.  

Om inte detta antagande hade gjorts hade den uppmätta producerade mängden ånga, Q, 

använts för att beräkna antalet hygieniseringar enligt följande fyra beräkningssteg;  

1. Beräknar ångans massa; 𝑚å𝑛𝑔𝑎 =
𝑄

𝑖′′
  

Där entalpin, i’’, för mättad ånga finns att avläsa i ångtabeller. Observera att Q ska vara i 

enheten kJ och inte kWh.   

2. Kondensatets massa är densamma som ångans massa, 𝑚å𝑛𝑔𝑎 = 𝑚𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠. 

3. När ångan precis kondenserat har vattnet samma temperatur som ångan hade, denna 

temperatur sjunker dock i samma takt som ångbildningsvärmen avges i omvandlingsfasen till 

omgivningen, vilket måste tas i beaktande vid val av data till volymberäkningen av 

kondensatet.  𝑉𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠 =
𝑚𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠

𝜌𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠
 

4. Därefter subtraheras kondensatvolymen från ”Volym substrat till rötkammare” dividerat 

med tankens fyllnadsvolym för att beräkna antalet hygieniseringar enligt nedan.   

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑦𝑔𝑖𝑒𝑛𝑖𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =
𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑟ö𝑡𝑘𝑎𝑚𝑚𝑎𝑟𝑒 − 𝐾𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

𝐾ä𝑟𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
. 

 

Det hade då påverkat resultatet så att större volym rågas krävts till uppvärmningen då 

antalet hygieniseringar 2015 hade blivit fler. 
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Beräkna värmeövergångstalet på insidan av hygieniseringskärlet, α1. 

För beräkningen av värmeövergångstalet på insidan av kärlet mellan plåtvägg och 

substratet är data för vatten använt vid beräkningar. Mer specifikt den dynamiska 

viskositeten, μ samt värmekonduktiviteten, λ. Detta på grund av att trots ingående 

litteraturstudier jag inte kunnat finna en korrelation för påtvingad konvektion för 

Nusselts tal med ett giltighetsområde för Pr > 2*104 som den för substratet givna 

dynamiska viskositeten ger. Det beräknade α-värden för insidan av väggen blir troligtvis 

lägre än beräknat i arbetet med mer isolerande beläggningar vid drift, vilket förlänger 

tiden det tar att tillföra krävd värmemängd till substratet för att det ska nå 73°C. Alltså 

att övergången är mindre effektiv i verkligheten än vad som beräknats i arbetet. Detta 

för att temperaturskillnaden mellan mantelvattnet och substratet som lägst är 3°C innan 

substratet nått sin sluttemperatur. En liten temperaturdifferens ger en mindre överförd 

effekt och det tar längre tid att höja temperaturen 1°C. Som tidigare nämnts så kan 

värdet för övergångstalet skilja sig beroende på vilken korrelation som används, trots all 

villkoren är uppfyllda. Här är villkoren inte uppfyllda när data för substrat används, 

däremot för vatten. När substratdata sätts in i sambandet för att beräkna övergångstalet 

på insidan (trots att villkor inte är uppfyllda) så blir dess värde endast 40 W/m2·K, som i 

slutändan påverkar uppvärmningstiden till det negativa, så att det tar ca 19 timmar att 

värma substratet. Det är alltså av stor betydelse att hitta rätt korrelation med uppfyllda 

villkor vid beräkning av övergångstalet. 

Gällande λ-värdet för substratet, finns det inte specificerat för substratet. Jag har inte 

heller hittat ett samband för att beräkna värdet teoretiskt. Därför har macrotilläggets 

värde för vatten använts vid beräkningar.  

 

Gaspanna - förbränning 

Vid förbränningsberäkningar har endast pannornas givna pannverkningsgrad använts. 

Arbetet innefattar med andra ord inte några djupare analyser för förbränningen i 

pannorna eller om de kan uppfylla vad som krävs av dem. Alltså är det mycket möjligt 

att det skulle kunna vara nödvändigt med investering av en ny gaspanna, då den större 

har en märkeffekt av 0,9 MW och behovet är betydligt större. 
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6.2 Resultat 

I metodunderavsnittet 4.6.1: Facklad rågas redovisas i tabellform mängden facklad gas 

månad för månad för året 2015. De resulterande snitten av mängd facklad gas som 

skulle behövas för uppvärmning i dubbelmantlat kärl ligger under snittet för 2015. 

Däremot så är mängden rågas som facklas inte lika stor varje månad, i figur X visas den 

faktiskt facklade gasen 2015 i jämförelse med det genomsnittliga beräknade behovet av 

rågas till uppvärmning med påtvingad respektive naturlig konvektion.   

 

Figur 15 Visar den faktiskt facklade gasen 2015 samt genomsnittliga beräkna behovet av 

rågas till uppvärmning i dubbelmantlat kärl. 

Om mängden gas som facklas skulle vara exakt som året 2015 och behovet av rågas 

skulle vara konstant, enligt diagrammet i figuren så skulle det för månaderna januari, 

april, september, oktober och november inte finnas tillräckligt mycket överskottsgas till 

uppvärmningen.  

Det går alltså att konstatera att vissa månader under året kommer det mest troligt 

krävas att det används mer rågas till uppvärmningen än den mängd som klassas som 

överskott och skulle ha facklats bort. Det betyder med andra ord att det produceras 

mindre uppgraderad försäljningsbar biogas vilket påverkar driftekonomin negativt. 

Dessutom genomförs inom överskådlig framtid en utbyggnad av gasreningen för att 

kunna ta till vara på ännu mer rågas, det är ytterligare en faktor som talar mot 

uppvärmning av substrat med egenproducerad rågas vare sig den sker med påtvingad 

eller naturlig konvektion.    
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Utgående uppvärmt  

substrat till hygienisering 
Ingående varmt  

substrat från hygienisering 

(≈70°C) 

Vattenkrets, varm 

Vattenkrets, kall 

Utgående kylt  

substrat till rötkammare 

(≈53°C) 

Ingående kallt substrat  

från bufferttankar 

Figur 16 Principskiss över ett 

värmeväxlarsystem med ett separat 

vattensystem som värmeväxlar av 

inkommande kallt substrat mot varmt 

substrat från hygieniseringen. 

6.3 Framtid - befintlig uppvärmning  

6.3.1 Minska uppvärmningstiden  

Ångan som kondenserar avger mycket energi. Dock så börjar uppvärmningen inte förrän 

substratnivån är 2,5 meter i tanken. Uppvärmningen skulle kunna effektiviseras genom 

att ångflödet börjar så snart ångspettet är under ytan.  

För att minska uppvärmningstiden skulle även ett styrsystem kopplat till 

ångproduktionen kunna installeras för att komma runt problemet med pelletspannans 

ramptid. Det är ett arbete som enligt uppgifter från anställda på biogasanläggningen 

måste ske från Skellefteå Krafts sida.  

6.3.2 Vid fortsatt ångproduktion i panncentralen.  

Istället för att bryta avtalet med Skellefteå Kraft är ett alternativ att öka förbrukningen 

av ångan för att komma över den avtalade lägsta-förbrukningen. För att öka 

ångförbrukning samt att få ett större flöde av substrat till rötkammare kan ett tredje 

hygieniseringskärl installeras. Med ett tredje hygieniseringskärl kan ett kärl fyllas på 

medan det andra står under hygienisering och det tredje förser rötkammare med 

substrat. Detta bör då även gynna panncentralen då pelletspannan och ångproduktionen 

bör få en jämnare drift. Dock krävs det tillräckligt med underlag av organiskt material 

för detta samt att uppgraderingen kan motta en ökad mängd rågas så att inte kvoten 

mellan facklad och uppgraderad gas blir större.  

6.3.3 Höja ingående temperatur till hygieniseringen.  

Idag finns det en värmeväxlare mellan hygieniseringsteget samt rötkammaren som 

värmer upp det processvatten som tillsätts i turbomixer (beskrivs i avsnitt  

2.3.1: Från avfall till färdig fordonsgas). Processvattenbehovet är dock så pass stort att 

stor del av det tillsatta processvattnet inte är förvärmt utan tas direkt från 

Skellefteälven. Ett alternativ för att höja den ingående temperaturen av substratet till 

hygieniseringen, för att minska behovet av värmemängdsändringen och därmed 

värmeeffekten är att värmeväxla mellan det ingående samt utgående substratet vid 

hygieniseringen enligt principskissen i figur 5.  
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6.4 Framtid – annan typ av uppvärmning     

Fjärrvärme. 

Värmeforsk har publicerat en rapport med titeln ”Högtemperaturförbehandling av 

biogassubstrat med fjärrvärme för ökad biogasproduktion.”  

Där utreds en förbehandling med fjärrvärme av höga temperaturer (80-110°C). Vilket 

enligt deras arbetshypotes ska öka biogasutbytet samtidigt som kraven för 

hygieniseringen uppfylls. Undersökningen utfördes på fall där de i dagsläget har 

uppvärmning av substrat genom att biogas eldas i en panna som värmer en 

hetvattenkrets. Genom att istället använda fjärrvärme kan all biogas uppgraderas till 

fordonsgas och alltså inte användas till förbränning för uppvärmning av hetvattenkrets 

till hygieniseringen, I rapporten menar man på att med en ökad biogasproduktion ges en 

möjlighet till klar förbättring av driftekonomi och för energibolagens del en ny 

applikation för fjärrvärme. Resultatet av rapporten visar att behandling vid ca 100°C 

under en timme gav en betydande ökning av metanpotentialen. Medan behandling vid 

85°C under en timme visade en tendens till, men ej säkerställd, ökad metanpotential. 

Rapporten visar även att förutom en högre metanpotential så motsvarade även 

behandlingen vid den lägre temperaturen, 85°C, de hygieniseringskrav som gäller för 

biogödsel enligt ABP-lagstiftningen och kan därför vara ett alternativ att utreda.  

Eftersom Skellefteå Krafts panncentral redan förser anläggningarna med fjärrvärme gör 

att detta kan vara ett alternativ för hygieniseringen att utreda. Ett alternativ där avtalet 

inte sägs upp helt skulle kunna vara en möjlighet. Därigenom kan ång-produktion i 

panncentralen upphöra för att fortsatt endast leverera fjärrvärme.    
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7 Slutsats  

Avslutande kapitel som sammanställer de slutsatser som grundar sig på resultat samt 

diskussion.  

 

För uppvärmning av substrat i ett dubbelmantlat kärl så är påtvingad konvektion det 

effektivare sättet att överföra värmen. Den teoretiska tiden för uppvärmningen är under 

en timme och det krävs en mindre mängd rågas än vid naturlig konvektion.  

För antal hygieniseringar enligt 2015 och ett volymflöde på 26 l/s skulle det för ett år 

krävas en värmeproduktion av ca 2 500 MWh värme för att värma vattnet i mantel från 

75 till 95°C. Den mängd rågas som skulle krävas till förbränningen är beräknad till drygt 

450 000 Nm3. Det är mindre rågas än vad som facklades under 2015 men det lämnar 

inga garantier för att det inte kommer krävas att använda försäljningsbar gas till 

uppvärmning då mängden överskottsgas som facklas varierar kraftigt. För att förtydliga 

gäller beräkningarna för ett förlustfritt system, de enda förluster som tagits i beaktning 

är pannans verkningsgrad samt grov uppskattning av de förluster som blir av att leda 

vattnet från panna till kärlet.  

Inre mantel har samma mått som det befintliga kärlet och avståndet mellan mantlarna 

är 2,6 mm. Yttre kärlets mantel består av samma material som det inre och på utsidan 

isoleras kärlet, förslagsvis på samma sätt som i dagsläget, med 100 mm isolering.  

Det resultat som kommit fram genom denna utredning är helt teoretiskt, tiden för 

uppvärmningen är troligtvis längre än beräknat på grund av val av korrelation för att 

beräkna övergångstalet på insidan av kärlet samt att all data för substratet inte varit 

känt. Dock så ger resultatet en indikation på att anläggningens driftekonomi kan 

försämras om uppvärmningen byts ut till varmvattensystemet som värms med rågas.  

För framtida arbete föreslås att undersöka annan typ av uppvärmning av substrat för 

hygienisering, förslagsvis med fjärrvärme av höga temperaturer producerad av 

Skellefteå Krafts panncentral.  

Om befintlig uppvärmning med ånga behålls, föreslås att ångan tillsätts tidigare i kärlet 

för att minska uppvärmningstiden. För att uppvärmningstiden inte ska påverkas av 

ramptiden som är satt för pannan föreslås att Skellefteå Kraft utvecklar ett styrsystem.  

För att öka den lägsta förbrukningen av energi från panncentralen, det vill säga öka 

ångförbrukningen och även öka substratflöde från hygienisering till rötkammare 

föreslås att installera ett tredje hygieniseringskärl identiskt med de två befintliga.  

För att ta till vara på den facklade rågasen föreslås att hitta en process på anläggningen 

som inte kräver en konstant hög tillförsel av värme. Alternativt en process där värmen 

som produceras i gaspannan används som komplement och inte som huvudsaklig källa 

för värme, beroende på hur stort värmebehovet är.  
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Bilaga A: Omrörarspecifikationer 

   

i 

                                     Datum                        SCABA/ABS  

                                     2005-11-09                    
 
 

Hygieniseringstankar  
 
OMRÖRNINGEN AVSER: 

Blandning. 
Homogenhållning. 
 

INGÅENDE PRODUKTER: 
Sönderdelat hushållsavfall,  
 

BEHÅLLARDIMENSIONER: 
Diameter                             3180 mm 
Max vätskenivå                       5160 mm 

Min omrörningsnivå                   1800 mm 
Montagenivå över tankbotten (M)      5900 mm 
Mantelhöjd                           4000 mm 

Nedre kondjup                        1540 mm 
 
MEDIADATA: 

Herschel-Bulkley flytkurva           Tau=0+3366*(dv/dy)**0.34 mPas 
Exp. i potenslagen för viskositet    0.34 
Medelviskositet (vid 26/s)           493 mPas 

Största viskositetsförhållande       10 
Medeldensitet                        1.05 g/cm3 
Största densitetsskillnad            0.1 

 
SPECIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR: 
Utlopp skall ske i bottenzonen. 

Angivna data är antagna av ABS och vår processgaranti 
baserar sig på att dessa är riktiga. 
Omröraren skall reverseras 4-6 gånger per dygn under 5-10 min. 

 
 
TOPPMONTERAD OMRÖRARE: 

Typ SCABA                            80FVP-TSb 
 
 

 

 

Uppskattad viskositet (power law model, alltså icke-Newtonsk) K=3366 mPas, n=0,34 

Pumpkapacitet: 

Propeller #1 (längst ner): 39.1 m3/min 

Propeler #2: 135.8 m3/min 

Vätskehastighet på botten: 0,78 m/s 

    

/ Tamas Kovacs, Ph.D.  

Senior Application Engineer - Agitators 

Pumps Equipment 

Sulzer Pumps Sweden AB 

Box 1, SE-431 21 Mölndal, Sweden 
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Bilaga B: Genomsnittlig varaktighet 
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Uppgifter tagna från styrsystemet på anläggningen.  

 

Månad 
Fyllning  

Uppvärmning 
av substrat 

Total tid Total tid + hyg 

Jan -15  66 194 236 296 

Feb -15 66 183 224 284 

Mar -15 65 182 223 283 

Apr -15 66 182 223 283 

Maj -15 65 187 227 287 

Jun -15 66 179 221 281 

Jul -15 65 169 209 269 

Aug -15 64 162 202 262 

Sep -15 66 168 209 269 

Okt -15 66 171 212 272 

Nov -15 60 185 222 282 

Dec -15 65 193 217 328 

Medel 65 180 219 279 

 

OBS, antalet mätningar är ej för hela månaden pga begränsad tid i tidplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga C: Panncentral Tuvan, 2015 
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Ånga Tuvan PC – Skellefteå Kraft  

 

Mätfunktion Avläsningsdatum  Status Mätarställning  kWh 

MWh 2015-12-31 Debiterad 14 103,00 143 000,00 

MWh 2015-11-30 Debiterad 13 960,00 152 000,00 

MWh 2015-10-31 Debiterad 13 808,00 114 000,00 

MWh 2015-09-30 Debiterad 13 694,00 109 570,00 

MWh 2015-08-31 Debiterad 13 584,43 109 224,00 

MWh 2015-07-31 Debiterad 13 475,21 101 206,00 

MWh 2015-06-30 Debiterad 13 374,00 94 088,00 

MWh 2015-05-31 Debiterad 13 279,91 124 912,00 

MWh 2015-04-30 Debiterad 13 155,00 121 000,00 

MWh 2015-03-31 Debiterad 13 034,00 125 000,00 

MWh 2015-02-28 Debiterad 12 909,00 154 000,00 

MWh 2015-01-31 Debiterad 12 755,00 152 000,00 

 

 

Förbrukningsutveckling 

Ånga [MWh] 

 Energi GDK 

jan-15 152,0 162,3 

feb-15 154,0 193,0 

mar-15 125,0 145,8 

apr-15 121,0 130,5 

maj-15 124,9 116,4 

jun-15 94,1 77,4 

jul-15 101,2 84,3 

aug-15 109,2 132,7 

sep-15 109,6 129,6 

okt-15 114,0 118,5 

nov-15 152,0 172,4 

dec-15 143,0 166,4 

Summa:  1500 1629,2 

 

”Energi” är vad som avläses på den utgående ångledningen och ”GDK” är korrigerade 

värden enligt SMHI’s graddagar. SMHI’s graddagar är ett mått på hur temperaturen 

avvikit för ett visst tidsintervall mot normal temperatur för en specifik geografisk plats, i 

detta fall Skellefteå. Med hjälp av att korrigera enligt graddagar fås ett mått på hur 

energiförbrukningen påverkas av utomhusklimatet och energiförbrukningen går att 

jämföra över tid. (SMHI)  

Används för att kunna jämföra energiförbrukningen oberoende av hur kallt eller varmt 

det varit. Detta har inte använts i detta arbete.     

 



Bilaga D: Osby Parca produktbeskrivning 
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Bilaga E: Beräkningar utförda i Excel 
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Bilaga E: Beräkningar i Excel 
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Bilaga E: Beräkningar i Excel 
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Bilaga E: Beräkningar i Excel 
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