
EXAMENSARBETE

Energikartläggning av kraftvärmeverket i
Västerås

Viktor Naeslund
2016

Civilingenjörsexamen
Hållbar energiteknik

Luleå tekniska universitet
Institutionen för teknikvetenskap och matematik



 

 

i 

 

Förord  

Detta projekt har genomförts på uppdrag av Mälarenergi under våren 2016 som 

examensarbete inom hållbarenergiteknik med inriktning bioenergi och 

energieffektivisering vid Luleå Tekniska Universitet. 

Handledare och examinator från Luleå Tekniska Universitet har varit Elisabeth 

Wetterlund, jag vill tacka dig för råd och handledning under projektets gång.  

Jag vill även tacka alla som varit delaktiga och hjälpt mig på Mälarenergi särskilt tack 

riktas till Lena Valli, Einar Port, Stefan Ekström och Marianne Allmyr.  

Slutligen vill jag tacka Malin Nordstedt som har stöttat mig genom hela arbetet med 

både inspiration och synpunkter.   

Västerås, maj 2016 

 

Viktor Naeslund 

 



 

 

ii 

 

Sammanfattning 

Mälarenergi innefattas av den nya lagen om energikartläggning i stora företag. Denna 

lag innebär att företagen måste göra en energikartläggning vart fjärde år för att visa 

hur energianvändningen ser ut för att bedriva sin verksamhet. Från denna 

kartläggning ska sedan energieffektiviseringsåtgärder tas fram.  

Målet med detta examensarbete har varit att utföra en energikartläggning på panna 5 

och hjälpångsystemet vilket är ett system som krävs för att anläggningen ska fungera. 

Utifrån kartläggningen har sedan åtgärdsförslag identifieras för att effektivisera 

anläggningen. Ett verktyg har skapats för att visualisera kartläggningen på ett enkelt 

och överskådligt sätt där en valfri tidsperiod kan väljas. Under detta arbete har 2015 

års data legat till grund för kartläggningen.  

Panna 5 är en biopanna som under året hade nästan 5000 drifttimmar. För att 

kartlägga pannan och hjälpångsystemet har signaler från anläggningen analyserats 

vilka hämtats från Mälarenergis databas. Beräkningar har sedan genomförts för att 

kartlägga energiflödena. För att visualisera dessa har sedan e!Sankey används för att 

skapa sankey-diagram. 

Under året tillfördes 765 GWh bränsle till pannan, av dessa blev 646 GWh 

fjärrvärme. Under året har en ombyggnation av pannans turbin gjorts vilket medför att 

ingen elproduktion har skett. Pannan har samtidigt använt 26 GWh elenergi under 

året. Gällande hjälpångsystemet har ingen energikartläggning kunna genomföras då 

merparten av flödesgivarna på systemet varit okalibrerade och energibalansen har 

därför inte gått ihop. 

Tre åtgärdsförslag har studerats närmare. Första åtgärden är frekvensstyrning av en 

fjärrvärmepump till rökgaskondenseringen på panna 5. Idag styrs flödet med en 

avstängningsventil som manuellt måste regleras. Genom frekvensstyrning av denna 

pump kan elanvändningen minskas med 520 MWh under året. Detta skulle resultera i 

en elbesparing om 270 000 SEK årligen, en kort återbetalningstid och positivt 

nettonuvärde. 

Andra åtgärdsförslaget är ett oljesystem med tallbecksolja som används vid uppstart 

av pannan. Detta system används få timmar under året men systemet cirkuleras med 

pumpar och värmehålls av fjärrvärme och hjälpånga. Genom att cirkulera system med 

en av de mindre pumparna som finns skulle en besparing om 50 000 SEK årligen 

kunna göras. 

Sista åtgärdsförslaget som undersökts handlar om tryck och varmhållning av 

direktvärmaren till block 6. Denna åtgärd hör till hjälpångsystemet och har undersökts 

efter att driftpersonal påpekat att den borde undersökas. 1,8 GWh hjälpånga användes 

för tryck och varmhållning av direktvärmaren under året 2015. En undersökning 

gjordes om denna inte behöver tryck- och varmhållas, detta skulle medföra att den 

hjälpånga som använts skulle kunna producera ytterligare el om turbinen finns 

tillgänglig. Vinsten av att kunna producera mer elenergi blev liten. 

Rekommendationen till Mälarenergi blir att undersöka möjligheten till att 

implementera frekvensstyrning av fjärrvärmepumpen och undersöka möjligheten till 

att cirkulera oljesystem med den mindre pumpen. Gällande direktvärmaren visar 

resultaten att förtjänsten av att kunna producera extra el är liten och ingen vidare 

åtgärd bör genomföras. Till hjälpångsystemet har det getts förslag till givare som 

skulle behöva kalibreras för att en fullständig kartläggning ska vara möjlig.    
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Abstract 

Mälarenergi is covered by the new law about energy audits of large companies. This 

law means that large companies must perform an energy audit every fourth year to 

show how their energy usage looks like to pursue their business. From the energy 

audit energy efficiency measures are to be developed.     

The goal of this project is to perform an energy audit on boiler 5 and the help steam 

system. The system is required for the plant to run. Based on the audit, measurements 

have been identified to make the plant more energy efficient. A tool has been created 

to visualize the mapping in a simple and orderly manner in which any optional period 

may be selected. During this work, the 2015 data is the basis for the audit. 

Boiler 5 is a bio boiler which in 2015 had almost 5,000 operating hours. To map the 

boiler and the help steam system the signals from the plant have been analyzed. The 

signals were taken from Mälarenergis database. Calculations were then performed to 

identify energy flows which were visualized in Sankey-diagrams, using e!Sankey. 

During the year 765 GWh of fuel was supplied to the boiler, 646 GWh of district 

heating was delivered. During the year, a reconstruction of the boiler turbine was 

made, and no electricity was produced. The boiler also used 26 GWh of electricity 

during the year. Regarding the help steam system no energy mapping could be 

completed since most of the flow sensors in the system were uncalibrated. 

Three energy efficiency proposals have been studied more closely. The first thing is 

to install a frequency drive for a district heating pump that pumps the water of district 

heating through the flue gas condensation on the boiler. Today, the flow is controlled 

with a shut-off valve that must be manually adjusted. A frequency control of this 

pump can reduce electricity consumption by 520 MWh during the year. This would 

result in a saving of 270 000 SEK annually. 

Another proposed measure is regarding an oil system with tall oil used in the start-up 

of the boiler. This system is used just a few hours during the year, but the system is 

circulated with pumps and kept warm by district heating and help steam almost the 

year around. By circulating the system with one of the smaller pumps available, a 

saving of 50 000 SEK annually can be made. 

The final measure examined involves pressure and temperature holding of the direct 

heater to block 6. This measure falls under the help steam system and has been 

investigated after the operating staff pointed out that it would probably be interesting 

to investigate. 1.8 GWh of steam was used for pressure and temperature holding of 

the direct heater in the year 2015. A survey was performed in order to evaluate 

whether it is necessary to keep the heater pressurized and heated, which could 

otherwise liberate help steam which could be used to produce more electricity if the 

turbine is available. The gain of being able to produce more electricity was small, 

which means that it is not seen as an idea to examine further including the fact that the 

heater is in need of a certain pressure and temperature.  

The recommendation to Mälarenergi is to investigate the possibility of implementing 

frequency control of the pump and examine the possibility of circulating the oil 

system with the smaller pump. Regarding the direct heater, the results show that the 

virtue of being able to produce extra electricity is small and further action is thus not 

recommended. For the help steam system there has been proposals for sensors that 

would need to be calibrated to complete the work to map the entire system. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås började byggas år 1960 och har sedan dess 

både byggts ut och uppgraderats. Idag uppgår produktionen till 700 GWh el och   

1800 GWh fjärrvärme per år. Basproduktionen består av en avfallsanläggning. När 

ytterligare produktion behövs används en biopanna och när inte den räcker till 

används pannor där kol eller tallbecksolja används som bränsle, (Mälarenergi, 2015).  

Energikartläggning är första steget för att få koll på hur energianvändningen ser ut för 

en process eller en hel anläggning. Kartläggningen är sedan en bra utgångspunkt när 

energieffektiviseringsåtgärder ska tas fram. Energieffektiviseringsåtgärder hjälper till 

att uppnå ett mer hållbart energisystem med minimerad klimatpåverkan men 

framförallt kan det leda till ekonomiska besparingar, (Energimyndigheten, 

Energikartläggning, 2015).  

Tidigare har energieffektiviseringsprogram funnits, däribland PFE (Programmet för 

energieffektivisering i energiintensiv industri) där syftet var att öka 

energieffektiviteten inom den elintensiva industrin. En energikartläggning ingick i 

detta program. En eleffektivisering om 1,45 TWh lyckades åstadkommas under första 

perioden programmet gick, därutöver en rad andra åtgärder. Som belöning för att vara 

med och följa PFE-programmet utgick en skattereduktion på elen, 

(Energimyndigheten, 2011).  

Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning i stora företag i kraft. Denna lag 

syftar till att främja energieffektivisering i stora företag. Lagen är en del i att uppfylla 

EU:s direktiv från 2012 om ökade energieffektiviseringar. Lagen säger att företaget är 

skyldig att genomföra en energikartläggning vart fjärde år. Varje företag gör en 

bedömning om de omfattas av denna lag, (Energimyndigheten, 2015). 

Definitionen av ett stort företag är, (Energimyndigheten, 2015): 

 Sysselsätter minst 250 personer. 

 Årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller balansomslutning som 

överstiger 43 miljoner EUR per år 

Mälarenergi har bedömt att de faller under den nya lagen om energikartläggning.  

Kartläggningen ska visa företaget hur dess energianvändning ser ut för att bedriva sin 

verksamhet. Sedan ska åtgärdsförslag presenteras för att minska energianvändningen 

och öka energieffektiviteten. Allt detta ska presenteras i en rapport som rapporteras in 

till energimyndigheten, (Energimyndigheten, 2015).  

1.2 Tidigare arbeten 

Det har tidigare genomförts arbeten på Mälarenergi gällande kraftvärmeverket. Öberg 

modellerade en panna och utvecklade samtidigt en simuleringsmodell över pannan för 

att hitta potentiella förbättringar av den, (Öberg, 2014).  

Hedberg och Nilsson har gjort en energikartläggning på en industrianläggning för 

betong och fått fram energibesparingsförslag som skulle kunna minska användningen 
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med 26 %. Många av åtgärderna har dessutom låga investeringskostnader, (Hedberg 

& Nilsson, 2014). Detta arbete valdes för att arbetet ligger i linje med målen satta för 

detta arbete.   

Jung har gjort en energikartläggning på avfallsförbränning i Uppsala där 

energiflödena kartlagts. Som effektiviseringsförslag skulle fjärrvärme kunna fungera 

som värmning av interna strömmar istället för ånga. Sedan har han teoretiskt kommit 

fram till att 30 GWh el skulle kunna produceras om små turbiner användes istället för 

strypventiler för att få ner trycket på ångan, (Jung, 2010). I praktiken kommer detta 

inte fungerar eftersom att det knappt finns så små turbiner och dess reglerförmåga 

uppfyller inte de krav som skulle behövas för dessa strömmar. Detta arbete valdes för 

att det behandlar kartläggning av ett kraftvärmeverk vilket tros ge förståelse för det 

kommande arbetet.  

En vetenskaplig publicerad artikel om frekvensstyrda elmaskiner visar att inom 

många applikationer finns det möjlighet till att spara omkring 30-60 % av elenergin 

mot befintlig drift utan frekvensstyrning, (Saidur, Mekhilef, Ali, Safari, & 

Mohammed, 2012). Detta är inte den enda artikeln om frekvensstyrning som 

publicerats utan det finns en uppsjö med publicerade artiklar inom området. 

1.3 Problemformulering 

Detta examensarbete handlar om att kartlägga de interna energiflödena för en 

biopanna samt hjälpångsystemet. Hjälpångsystemet är ett subsystem som är 

blockbundet för att förse olika delar av anläggningen med hjälpånga som krävs för att 

anläggningen ska fungera. Från Mälarenergis sida finns en önskan om att kunna 

presentera hur energianvändningen ser ut även för mindre delsystem, till exempel 

hjälpångsystemet. I och med den nya lagen om energikartläggning som Mälarenergi 

innefattas av är detta två delar som ska kunna ingå i arbetet att kartlägga hela 

anläggningen och kunna påvisa hur energianvändningen ser ut för mindre delsystem.   

Ute i anläggningen finns mätare som mäter flöden, tryck, temperatur och liknande. 

Dessa är tänkta att användas för att identifiera energiflödena. Till detta arbete 

tillkommer att identifiera mätare som är trasiga alternativt missvisande och behöver 

kalibreras för att få en fullständig kartläggning. 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att kartlägga de interna energiflödena av panna 5 

och hjälpångsystemet, energiflödena ska presenteras på ett enkelt och överskådligt 

sätt. Mälarenergi omfattas av den nya lagen om energikartläggning och detta arbete 

ska kunna fungera som underlag till detta samt för att få en större förståelse för hur 

den interna användningen av energin ser ut.  

Målen för projektet är följande: 

 Genomföra en energikartläggning under en vald period där man enkelt kan 

ändra perioden för att kunna användas vid fortsatta kartläggningsarbeten. 

 Skapa verktyg för att visualisera kartläggningen. 

 Identifiera och analysera effektiviseringsförslag som är lämpliga utifrån ett 

tekniskt och ekonomiskt perspektiv. 

 Identifiera hinder mot kartläggningens genomförande. 
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1.5 Avgränsningar 

Panna 5 är pannan som ska kartläggas tillsammans med turbinen på block 4 och 

fjärrvärmen som produceras från pannan. Andra pannor eller system som inte rör 

panna 5 eller hjälpångan kommer bortses från.  

Kartläggningarna kommer genomföras på 2015 års data. De åtgärdsförslag som 

presenteras är även dessa beräknade med data från detta år. 
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2 Anläggningsförståelse 

I det här avsnittet förklaras hur kraftvärmeverket är uppbyggt, en fördjupning av 

panna 5 och hur hjälpångsystemet fungerar.  

2.1 Kraftvärmeverket 

Kraftvärmeverket består av 5 block och en panna. Ett block består av en panna med 

tillhörande turbin. I Figur 1 ses ett flygfoto över anläggningen.   

 

Figur 1. Flygfoto över kraftvärmeverket i Västerås, (Mälarenergi, 2015). 

I Figur 1 är olika delar av anläggningsområdet markerade med bokstäver, i Tabell 1 

beskrivs vad de olika bokstäverna markerar. 

Tabell 1. Beskrivning av de olika bokstäverna. 

Bokstav Beskrivning 

A Block 1 och 2 

B Block 3 

C Block 4 

D Panna 5 

E Block 6 

F Bränsleberedning 

2.1.1 Block 1 och 2 

Block 1 och 2 togs i drift 1963. Pannan var från början oljeeldad men har sedan 

konverterats till att köras på kol och tallbecksolja. Blocket används idag till spetslast, 

en effekt som endast efterfrågas under få timmar av året, (Mälarenergi, 2015). 

2.1.2 Block 3 

Block 3 togs i drift 1969. Pannan kan endast eldas med olja som bränsle, blocket 

fungerar som reserv och topplastenhet, (Mälarenergi, 2015). Blocket används inte 

idag. 
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2.1.3 Block 4 

Block 4 togs i drift 1973. Pannan var från början oljeeldad men konverterades sedan 

till att kol, tallbecksolja, träpellets eller torv kunde användas som bränslen, 

(Mälarenergi, 2015). Pannan i detta block är inte längre i drift.  

2.1.4 Panna 5 

Panna 5 togs i drift 2000 och är en biobränslepanna. Pannan har ingen egen turbin 

utan är sammankopplad med turbinen i block 4, (Mälarenergi, 2015). 

2.1.5 Block 6 

Block 6 togs i drift 2014. Det är en samförbränningsanläggnings med en bränsleeffekt 

på 167 MW. Blocket innehåller även rökgasrening. Blocket fungerar som 

kraftvärmeverkets basproduktion. Till detta block byggdes en 

bränsleberedningsanläggningen där avfall bereds innan det förbränns, (Mälarenergi, 

2015).   

2.2 Fördjupning panna 5 

Eftersom en kartläggning kommer att ske på panna 5 kommer en djupare beskrivning 

av pannan göras här för att enklare förstå kartläggningen.  

I Figur 2 ses den planerade driftkörningen för 2015. Kurvan som syns i figuren är 

historik lastdata.  

 

Figur 2. Planerad drift under 2015 med historisk lastkurva. 

Panna 5 är den pannan som kommer efter block 6 i ordningen, detta kan ses i Figur 2. 

Under året pågick en ombyggnation av turbinen till panna 5 vilket gjort att under stora 

delar av året har pannan körts på direktvärmardrift, det vill säga att den producerar 

endast fjärrvärme.  

Pannan använder sig av biobränsle som bränsle. En bränslemix av torv, returträ, 

skogsflis och biprodukter och spill från industrin används. Detta leder till att den el 

som utvinns från ångan blir berättigad till en viss procent elcertifikat. 
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Pannan är av typen CFB, cirkulerande fluidiserande bädd och togs i drift 2000. Den 

har en effekt på 200 MW. Under året 2015 hade pannan nästan 5000 drifttimmar.  

I Figur 3 ses en principskiss på hur pannan är uppbyggd.  

 

Figur 3. Figuren visar flödet från vatten till överhettad ånga samt rökgasens väg 

genom pannan, (Pettersson, 2008). 

Rökgas, sand och partiklar förs uppåt i eldstaden. Med hjälp av en cyklon skiljs 

rökgaserna åt. Rökgasen fortsätter sin väg genom systemet medan sanden återförs 

med hjälp av cyklonen. I sandåterföringen finns mellanöverhettare 2 (MÖH2) och 

överhettare 3 (ÖH3) placerade.  

Rökgaserna är i början över 800 °C. Succesivt sänks temperaturen allt eftersom 

rökgasen färdas mot skorstenen. Pannan är utrustad med en rökgaskondensering vilket 

inte syns i Figur 3 utan kommer efter luftförvärmarna. Rökgaskondenseringen värmer 

upp inkommande fjärrvärme. 

Luftförvärmarna värmer upp primär och sekundärluften vilket sedan leds in till 

pannan.  

Mellan ekonomiserna sitter en katalysator som renar rökgaserna på NOx. Stoft skiljs 

av efter luftförvärmarna och innan rökgaskondenseringen.  

Första steget för vattnet är att det förvärms i ekonomisern. Matarvattnet går först 

genom ECO1, om temperaturen efter ECO 1 inte är tillräckligt hög går den vidare till 

ECO 2. Skulle temperaturen vara tillräcklig efter ECO 1 kan vattnet förbikopplas 

ECO 2. Vattnet når ångdomen där det distribueras ut till kokytorna vilka utgör 

pannans väggar. Efter detta steg har vattnet förångats. 

Ångan passerar genom högtrycksöverhettarna ÖH1 följt av ÖH2 och sist ÖH3 innan 

den överhettade ångan förs till högtrycksturbinen. Ångan håller typiskt 120 bar och 

470 °C efter överhettarna.  
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När ångan expanderat i högtrycksdelen av turbinen förs den tillbaka för att överhettas 

på nytt. Detta görs genom mellanöverhettarna MÖH1 följt av MÖH2. Den 

överhettade ångan förs tillbaka till turbinens mellantrycksdel. Ångan håller typiskt 

30 bar och 540 °C efter mellanöverhettarna.   

Till dessa olika överföringsytor finns det två andra ytor. Dels kyls cyklonen och även 

paritet mellan cyklonen och ÖH2. 

2.3 Hjälpångsystemet 

Hjälpångsystemet har till uppgift att förse kraftvärmeverkets block och pannor med 

hjälpånga. Hjälpångsystem behövs för att pannorna ska fungera men systemet har 

ytterligare funktioner, bland annat förser den andra delar av kraftvärmeverket och en 

intilliggande foderfabrik med ånga.  

Hjälpångsystemet sitter ihop mellan de olika delarna av anläggningen med en 

huvudstam, det finns en A- och en B-stam där det går att välja vilken stam ångan ska 

skickas på. Endast en huvudstam används åt gången då det uppstår för stora förluster 

annars. Från de olika stammarna kan de olika blocken och pannorna leverera 

alternativt ta emot ånga. Till ångsystemet finns två hjälpångpannor som används för 

att skapa hjälpånga när det behövs. Hjälppanna 2 är en oljeeldad hjälppanna och 

hjälppanna 4 är en elpanna. 

I Figur 4 visas vad hjälpångan används till. Att tänka på är att hjälpångsystem är mer 

komplicerat, dels för att andra delar av anläggningen använder ångan. 

 

Figur 4. Beskrivning vad hjälpångan kan användas till för olika block. 

Ett förenklat flödesschema för systemet syns i Figur 5. På huvudstammen finns det 

flera kondensatfällor som fångar upp kondensat som bildats och förs bort från 

systemet.  

Strypventilerna stryper ett högre tryck till trycket på hjälpångstammen, för att inte 

temperaturen ska bli för hög för systemet sprutas matarvatten in som sänker 

temperaturen. Överstiger temperaturen på ångstammen 260 °C eller 16 bar i mer än 

4  minuter så utlöser en utlösningsfunktion. 
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Figur 5. Förenklat flödesschema av hjälpångsystemet med förklaring av 

beteckningarna. 
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3 Metod 

I det här kapitalet presenteras först de metoder som använts för att genomföra 

energikartläggningarna (avsnitt 3.1-3.2). Utifrån resultatet (avsnitt 4.1-4.2) 

identifieras ett antal åtgärdsförslag som studeras närmare. Metoderna som används för 

att analysera åtgärdsförslagen presenteras i avsnitt 3.3.  

3.1 Energikartläggning av panna 5 

Datainsamling från anläggningen i form av givare och samtal med personal på 

Mälarenergi görs för att öka förståelsen för anläggningen. 800 xA är ett 

automationssystem från ABB, detta system används för att styra anläggningen och 

automatiserar anläggningen. För att lagra signalerna ute i anläggningen används 

PGIM, Power Generation Information Manager, från detta program hämtats data för 

att kunna analyseras. 

Två olika Excel filer skapas beroende på om det är en specifik period som ska 

kartläggas alternativt nuvärdet, dessa kopplas sedan till e!Sankey för att skapa 

sankey-diagram. Dessa diagram kommer att uppdateras automatiskt när annan period 

väljs i Excel filen. På detta sätt kan Mälarenergi själva välja vilken period som ska 

kartläggas och samtidigt får det illustrerat i sankey-diagram. Energiflödena kan också 

presenteras i sankey-diagram i realtid, i 10 sekunders intervall eller liknande.  För 

kartläggningen sätts referenstemperaturen till 25 °C. 

3.1.1 Kartläggning panna 5 

Mälarenergi har sedan tidigare gjort beräkningar för nyttig panneffekt och pannans 

förluster. Dessa använder sig av flera givare ute i anläggningen för att beräkna detta, 

som sedan sparas i utsignaler. Till pannan har dessa beräkningar legat till grund för 

kartläggningen.  

Rökgaskondenseringen återvinner stora delar av de förluster som annars skulle gå ut 

genom skorstenen. Förlusterna ut genom skorstenen beräknas genom volymflödet och 

temperaturskillnaden mellan temperaturen efter rökgaskondenseringen och 

referenstemperaturen. Till detta tas hänsyn till energin i förångningen av vattnet som 

finns kvar i rökgaserna. 

Den specifika värmekapaciteten för rökgasen beräknas utifrån gasens komposition 

och dess temperatur. Volymprocenten koldioxid är uträknad från beräkning av flödet 

koldioxid ut ur skorstenen. Volymprocenten av de olika delarna av gasen används 

sedan för att beräkna medeltalet för den specifika värmekapaciteten för en viss 

temperatur. Ett antagande om att endast koldioxid, vatten, syre och kväve som avgör 

värmekapaciteten används, detta då de andra fraktionerna som uteslutits är på ppm-

nivå.    

För att beräkna energin i vattnet som finns kvar i form av förångningsenergi används 

volymflödet torr och våt gas efter rökgaskondenseringen. Energin beräknats genom 

Ekvation (1).   

 �̇�𝑓ö𝑟å𝑛𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 = (�̇�𝑣å𝑡 − �̇�𝑡𝑜𝑟𝑟) ∙ 𝜌𝐻2𝑂 ∙ ℎ𝑓𝑔 (1) 

Där volymflödena är i enheten Nm3/s och densiteten sätts till 0,79 kg/Nm3.              

ℎ𝑓𝑔 beräknas med hjälp av X-steam efter temperaturen på rökgasen.    
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3.1.2 Elkartläggning 

Eleffekten in till panna 5s distributionsnät mäts via två huvudledningar1. På nätet 

finns sedan flera ledningar som leder och transformerar ner spänningen till olika 

nivåer. Där mätning av ström till underliggande skenor finns är dessa medtagna i 

denna kartläggning. Hur denna effekt distribueras ut till de undergrupper som är 

kopplade mot den skenan lämnas utanför denna elkartläggning. 

Eftersom panna 5 och block 4 har gemensam turbin har de även andra system 

gemensamt. Block 4 har skrotats och används inte längre men fjärrvärmepumparna 

ligger under detta block. Dessa pumpar räknas till elenergi som panna 5 behöver.   

Frekvensstyrda maskiner 

De flesta elmotorer är kopplade direkt mot elnätet vilket resulterar i att de går på höga 

varvtal hela tiden. När flödet sedan ska sänkas används strypventiler för att reglera 

flödet. Detta leder till att energi går åt i onödan, ABB beskriver det ”som att köra en 

bil med gasen i botten och samtidigt bromsa med bromsen för att uppnå rätt fart”, 

(ABB, 2015). 

En frekvensomriktare styr motorns varvtal genom att ändra frekvensen på elnätet. 

Först tas växelströmmen och görs om till likspänning som sedan pulseras ut för att 

efterlikna en växelström igen. På detta sätt kan frekvensen varieras vilket gör att 

varvtalet styrs, (ABB, 2015).  

För de frekvensstyrda motorerna uppskattas effekten genom att kolla på hur stor del 

av strömmen som går till motorn jämfört med den som tillförs. Detta är sedan 

proportionellt mot den effekt som tillförts. Detta ger en ungefärlig uppfattning av 

effekten för motorerna och har diskuterats med Tomas Jakobsson som är 

elkraftsingenjör (personlig kommunikation, 5 april 2016).  

Övriga drifter 

Elmotorer som inte använder sig av frekvensstyrning har relativt konstant varvtal, 

(ABB, 2015). Effekten på en sådan maskin beskrivs av Ekvation (2).  

 𝑃 = √3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑 (2) 

Där 𝑃 är effekten, 𝑈 är spänningen, 𝐼 är strömmen och cos 𝜑 är effektfaktor.   

Flödet regleras med strypningar. När en motor arbetar vid lägre effekt än 

märkeffekten kommer strömförbrukningen att minska. Effektfaktor kommer också att 

minska till följd av minskad last. Hur mycket den varierar mellan olika förhållanden 

beror på maskinen och hur stor den är, (ABB, 2015).  

  

                                                 
1 BCA10 vilket är kopplad mot T01 och sedan via BBA10 som är kopplad mot 4A10 
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I Figur 6 ses hur effekten förhåller sig mot % av nominell ström. I denna figur är det 

medräknat att cos 𝜑 kommer att variera med avvikelse från märkförhållanden. Denna 

figur är skapad utefter produktblad för en motor. Denna figur användas för att 

bestämma den effekt en maskin förbrukar som inte är frekvensstyrd och mätning finns 

på. Här är antaget att alla maskiner ser liknande ut i karakteristik.  

 

Figur 6. Figur över hur effekten förhåller sig mot % av nominell ström, In. 

På de ledningar där mätning finns på ström och spänning som går till en ny skena har 

effekten beräknats på liknande sätt som för frekvensstyrda motorer. Strömmen till 

skenan jämfört med den som tillförs överliggande skena. Detta är sedan proportionellt 

mot den effekt som tillförts den nya skenan.  

3.2 Energikartläggning av hjälpångsystemet 

För att förstå hur hjälpångsystemet används sätts en energibalans på hela systemet, 

systemet visas i Figur 5. Med hjälp av data från givare i anläggningen av flöden, tryck 

och temperatur kan energiflödena beräknas till och från delar av hjälpångstammen. 

Ett energiflöde uttrycks enligt Ekvation (3). Entalpin ges av X-steam med tryck och 

temperatur som inparametrar.  

 �̇� = �̇� ∙ (ℎ − ℎ𝑟𝑒𝑓) (3) 

För mätare som är trasiga har historisk data legat till underlag för att hitta samband 

mellan öppningsgrad på ventiler mot flöden. Dessa samband har sedan utvärderas mot 

tidigare dagar när mätaren fungerat för att säkerställa att sambanden som hittas 

stämmer någorlunda överens.  

Reduceringsstationerna sprutar in matarvatten för att sänka temperaturen. Dessa 

reduceringsstationer har flödesmätare på matarvattnen som sprutas in. Tryck och 

temperatur mäts innan och efter reduceringsstationen. En energibalans sätts upp för 

att få fram vilket flöde som går ut på hjälpångsystemet. Detta görs genom att ansätta 

ett värde på massflödet ånga uppströms och med hjälp av excellösaren itereras flödet 

fram genom att uppfylla mass- och energibalansen.    
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3.2.1 Flödeskorrigering 

Flödesmätarna ute i anläggningen är injusterade vid en viss temperatur och tryck 

vilket resulterar i en densitet, om temperatur eller tryck varierar kommer även 

densiteten att variera vilket leder till ett felaktigt uppmätt flöde från mätaren. För att 

komma bort från detta kan en flödeskorrigering göras. Korrigeringsfaktorn beskrivs 

av Ekvation (4) enligt uppgift från tillverkaren. 

 

𝐾𝐹 = √
𝜌𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙

𝜌𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠
 (4) 

Det korrigerade flödet beräknas därefter genom att multiplicera det givna flödet från 

givaren med korrigeringsfaktorn. 

3.3 Effektiviseringsåtgärder 

Utifrån resultatet av energikartläggningen (presenteras i avsnitt 4.1-4.2) undersöktes 

följande effektiviseringsåtgärder närmare.  

3.3.1 Frekvensstyrd pump 

Fjärrvärmepumpen till rökgaskondenseringen har idag ingen frekvensstyrning. 

Genom att undersöka pumpens elanvändning tillsammans med drifttid och 

volymflöden görs en utvärdering om möjligheten till frekvensstyrning och dess 

potential.  

Varje pump har en egen pumpkurva, pumpkurvan beskriver sambandet mellan 

pumpens flöde och dess tryckuppsättning vid ett givet flöde. I Bilaga 1 ses 

produktbladet för fjärrvärmepumpen till rökgaskondenseringen. Då systemets 

systemkurva är okänd används historisk data för att uppskatta denna.  

Systemkurvans utformning brukar ibland kallas för systemkarakteristiska vilket enkelt 

kan beskrivas som  

 𝐻𝑠𝑦𝑠 = 𝐻𝑠𝑡𝑎𝑡 + 𝑘 ∙ �̇�2 (5) 

Där 𝐻𝑠𝑦𝑠  är systemets uppfordringshöjd, 𝐻𝑠𝑡𝑎𝑡  är statisk uppfordringshöjd,𝑘  är en 

konstant och �̇� är volymsflödet.  

Genom flödet och systemets uppfordringshöjd, som ges via historisk data kan 

konstanten i Ekvation (5) lösas ut om den statiska uppfordringshöjden är känd. 

Systemet till rökgaskondenseringen ligger på samma höjdnivå vilket leder till att det 

statiska trycket antas vara noll. 

För pumpar finns tre affinitetslagar och vid konstant pumphjulsdiameter fås följande 

ekvationer 

 �̇�1

�̇�2

=
𝑛1

𝑛2
 (6) 

 𝐻1

𝐻2
= (

𝑛1

𝑛2
)

2

 (7) 

 𝑃1

𝑃2
= (

𝑛1

𝑛2
)

3

 (8) 

Där �̇� är volymflödet, 𝐻 är uppfordringshöjd och 𝑃 är effekten. 
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Utvärdering 

Produktbladet för elmotorn som driver pumpen återfanns inte vilket gör att antagandet 

att när ström går till motorn så har pumpens produktblad legat till grund för att 

bestämma effekten. Pumpeffekten antas vara 0,24 MW för pumpen i normaldrift utan 

frekvensstyrning, detta är hämtat från produktbladet i Bilaga 1.  

Detta är inte effekten som dras från nätet utan är pumpens effekt. Skillnaden mellan 

pumpens och nätets effekt är verkningsgrader för transmission och elmotorns 

verkningsgrad. Detta har illustrerats i Figur 7.  

 

Figur 7. Illustration av tillförd och nyttig pumpeffekt. 

För utvärderingen utvärderas pumpens effekt och dess användning, värt att tänka på är 

att det är en skillnad mot effekten från nätet. I fallet när frekvensstyrning används 

uppstår ytterligare förluster från frekvensomriktaren. Antagandet görs att 

frekvensomriktarens förluster är försumbara. 

Pumpkurvans uppfordringshöjd är känd beroende på flödet i systemet. Systemkurvans 

utseende är känt genom Ekvation (5). För att utvärdera frekvensstyrningen används 

Ekvation (7) i (8) vilket ger energin som en frekvensstyrd pump skulle kräva.  

För att bedöma besparingen behövs elpriset. Västerås ligger i SE 3, i Tabell 2 ses 

medelpriset varje månad för 2015.  

Tabell 2. Månadsspotpris för el i SE3 under 2015, (Nordpool spot, 2015). 

Månad Elpris  
[SEK/MWh] 

Januari 285 

Februari 280 

Mars 240 

April 238 

Maj 209 

Juni 142 

Juli 85 

Augusti 159 

September 197 

Oktober 221 

November 240 

December 182 

 

Till detta pris tillkommer elskatten som år 2015 uppgick till 294 SEK/MWh, 

(Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2015). 
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Investeringskostnaden för en frekvensomriktare uppskattas genom prisdata från ABB 

och deras frekvensomriktarmodell ACS880-07, frekvensomriktaren dimensioneras 

efter tung drift under samtal fört med Mats Jonsson som är konsult på ÅF (personlig 

kommunikation, 13 april 2016). Den valda modellen klarar 315 kW under tung drift 

vilket resulterar i en storlek på 400 kW som normal last. Enligt prisdata uppgår priset 

till 200 000 SEK för enbart frekvensomriktaren. Till detta läggs en planeringskostnad 

på 10 % av investeringen. Installationskostnaden uppskattas genom ett tidigare arbete 

där 10 – 70 mantimmar kan vara förekommande för installationen, (Saidur, Mekhilef, 

Ali, Safari, & Mohammed, 2012). En uppskattning om 30 % av investeringen har 

använts för att täcka upp installationskostnaderna. 

Till frekvensomriktaren finns flertalet tillbehör vilket gör att ytterligare kostnader kan 

uppstå samt kostnader för att få en bra automation av pumpen.  

Drift och underhållskostnader uppskattas också från ett tidigare arbete där 3000 SEK 

sätts varje år, (Flyckt & Jackalin, 2012). En kalkylränta på 6 % antas gälla vid 

beräkningar och en livslängd på 10 år ansätts. 

Nettonuvärde och återbetalningstiden beräknas, återbetalningstiden beräknas med 

pay-off metoden med hänsyn till kalkylränta och nettonuvärdet räknas med hjälp av 

Excel och kalkylräntan på 6 %. 

På grund av osäkerheter i antaganden och kostnadsuppgifter genomförs en 

känslighetsanalys på variationer av elpris, pumpeffekt och total investeringskostnad. 

Detta för att ta tillvara på de osäkerheter som finns, detta ger en bild av hur hårt olika 

avvikelser slår på det slutliga resultatet.  

3.3.2 Direktvärmare block 6 

Hjälpånga används för att hålla direktvärmaren tryck- och värmesatt under tider den 

inte används. Detta görs för att den snabbt ska kunna användas till att producera 

fjärrvärme om till exempel en turbin skulle tappas. I Figur 8 ses en principskiss för 

direktvärmaren.  

 

Figur 8. Princip för hur direktvärmaren fungerar. 

Med hjälp av givare i anläggningen kan tryck och temperatur fås innan och efter 

direktvärmaren för fjärrvärmesidan där även volymflödet fås vilket är markerat med  

1 och 2. Temperaturen före och efter direktvärmaren är beräknat som medelvärdet av 
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tre olika temperaturgivare. Tryck och temperatur för hjälpångan tas från givare. När 

direktvärmaren inte används kommer inget flöde av huvudånga förutsatt att ventilen 

inte läcker. Antagandet görs att när huvudångventilen är stängd kommer ingen ånga 

från den och det är även den som styr om direktvärmaren används eller inte. När 

huvudångventilen till direktvärmaren är öppen mer än 1 % kommer energitillförseln 

till direktvärmaren från färskånga vilket betyder att den används.  

Flödesgivaren på fjärrvärmesidan korrigeras med hjälp av Ekvation (4). 

Referensdensiteten för denna givare är 1000 kg/m3. Denna givare är kalibrerad.  

Block 6 exporterar nästan alltid hjälpånga till hjälpångsystemet. För att utvärdera 

direktvärmaren har antagandet gjorts att hjälpångan till direktvärmaren kommer från 

intern produktion.   

En energibalans över direktvärmaren från fjärrvärmesidan sätts upp för att se hur 

mycket energi som direktvärmaren kräver för tryck och varmhållning. Med hjälp av 

balansen beräknas massflödet för hjälpångan. Utifrån detta flöde beräknas det flöde 

som kommer uppströms, det vill säga antingen färskånga som reduceras ner, eller 

ånga från avtapp 3 (AVT3) som reducerats ner till hjälpånga, se Figur 5. Ventilen till 

direktreduceringen avgör från vilken del hjälpångan kommer. Här antas att när 

ventilen är öppen mer än 4 % kommer ångan från färskånga, annars från AVT3.  

Anledningen till att det råder en skillnad mellan kriteriet för hjälpångproduktion och 

när direktvärmaren används beror på att ventilen för hjälpångproduktion läcker vilket 

gör att den är öppen lite för att få kylning på läckaget.    

Flödet uppströms används sedan för att beräkna hur mycket mer el som kan 

produceras förutsatt att direktvärmaren inte behöver någon energi. För beräkning av 

elproduktionen är det antaget att häften av flödet går till avtapp VK61 och den andra 

halvan till VK62, detta är de två sista stegen i turbinen.   

Om ångan skulle kunna expandera vidare i turbinen för att producera mera el förloras 

den del som blir el från fjärrvärmenätet, denna del måste kompenseras upp för. Detta 

kompenseras genom att när block 6 inte går på full last så kommer fjärrvärmen från 

block 6. När block 6 är fullastad kommer fjärrvärmen från annan produktion beroende 

på tillgänglighet. För att avgöra om det är möjligt att producera mer el görs en 

kontroll för att se att turbinen inte ligger på full effekt.     

Elpris från Tabell 2 används för att se intäkterna av att sälja elen. För produktion av 

ny fjärrvärme måste den del som blivit el ersättas. I Tabell 3 ses de uppskattade 

kostnaderna varje månad för produktion av ny fjärrvärme. I kostnaderna inkluderas 

utsläppsrätter, skatter och rörliga kostnader. 
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Tabell 3. Antagen produktionskostnad för ny fjärrvärmeproduktion, inklusive 

utsläppsrätter, skatter och rörliga kostnader. 

Månad Produktionskostnad 
[SEK/MWh] 

Januari 200 

Februari 200 

Mars 150 

April 150 

Maj 0 

Juni 0 

Juli 0 

Augusti 0 

September 0 

Oktober 150 

November 150 

December 200 

 

Januari, februari och december har högst kostnad beroende på att block 6, panna 5 

och block 2 alla är i drift, vilket ger hög produktionskostnad. Mellan mars och maj, 

samt i oktober och november är block 6 och panna 5 igång vilket resulterar i lägre 

kostnad än under vintermånaderna. Under maj-september är endast block 6 igång och 

eftersom blocket använder avfall som bränsle, vilket Mälarenergi får betalt för att 

förbränna, har en nollkostnad antagits. Figur 2 med den planerade driften för året har 

använts för att uppskatta vilken eller vilka pannor som körs.   

En utvärdering görs för att se hur mycket elproduktionen skulle kunna öka om 

direktvärmaren inte skulle behöva tryck- och varmhållas med hjälpångan. Detta görs 

för att undersöka möjligheten av att tryck- och varmhålla direktvärmaren på annat sätt 

än som idag. 
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3.3.3 Oljeförvärmning av eldningsolja till panna 5 

Från OAT 4 i Figur 5 går hjälpånga till en av oljeförvärmarna som varmhåller 

tallbecksolja som används vid uppstart av panna 5. Denna krets varmhålls och 

cirkuleras med hjälp av pumpar året runt trots att denna olja endast behövs vid 

uppstart av pannan. I Figur 9 ses hur värmningen av oljan ser ut. Oljeförvärmare 

(OFV) 41 och 42 varmhålls med hjälp av fjärrvärme medan OFV 43 använder 

hjälpånga. 

 

Figur 9. Princip för hur oljeförvärmning ser ut för systemet. 

Temperaturen innan oljeförvärmarna mäts i punkt 1, sedan delas oljan upp över de tre 

olika förvärmarna. Från de tre olika värmarna blandas sedan oljan samman och i 

punkt 2 finns det 2 temperaturgivare. Med hjälp av massflödet till panna 5 kan 

energin som krävs för att varmhålla oljan i systemet beräknas. I punkt 2 används 

medelvärdet av de två givarna vid beräkningar. Värmekapacitet för tallbecksolja antas 

vara likt andra eldningsoljor 1,88 𝐾𝐽 𝑘𝑔 𝐾⁄ , (Kjellström, Lindberg, & Keikkala, 

2013).  

Pumparna som cirkulerar oljan i detta system är konfigurerade som kan ses i Figur 10. 

Denna elenergi är relaterad till panna 5s elförbrukning.  

 

Figur 10. Princip för hur oljepumparna ser ut för systemet. 

Brännoljepumparna (BOP) 41-43 är pumpar med en effekt på 33 kW medan BOP 44 

har en effekt på 5,5 kW, alla pumpar är inte igång samtidigt. Det finns mätning på 

BOP 41-43 där % av nominellström visas. För uppskattning om elanvändningen av 

pumparna bortses BOP 44 från eftersom den saknar mätning och inte heller har lika 
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stor effekt som det tre andra pumparna. Uppskattningen av elanvändningen görs med 

hjälp av Figur 6 tillsammans med märkeffekten.   

En utvärdering görs för att se hur energin till oljeförvärmaren skulle kunna minskas. I 

utvärderingen ingår dels alternativet att stänga av systemet större delen av året för att 

sedan starta upp någon vecka innan planerad start, dels alternativet att istället 

cirkulera systemet med endast BOP 44. Utvärderingen görs med elpriset från Tabell 2 

där även elskatten tillkommer. 
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4 Resultat och diskussion 

I det här kapitlet presenteras först resultaten för energikartläggningarna och sedan 

resultaten av åtgärdsförslagen som valts att undersökas. Slutligen förs en diskussion 

kring hinder och möjligheter för kartläggningar. 

4.1 Energikartläggning panna 5 

Två olika Excelfiler har skapats, ett där timvärden kan hämtas för en vald tidsperiod 

och det andra som analyserar nuvärden. Dessa Excelfiler är sedan kopplade till 

programmet e!Sankey där sankey-diagrammet har skapats. Ändringar i Excelfilen 

medför att sankey-diagrammet ändras.   

4.1.1 Visualisering av energiflödena 

I Figur 11 ses ett sankey-diagram för energiflödena under året. En bränsleenergi på 

765 GWh tillförs pannan och en fjärrvärmeproduktion av 646 GWh uppnåddes under 

året.  

 

Figur 11. Sankey-diagram över energiflödena under året för panna 5. 

Ingen energi går till turbinen eftersom att en ombyggnation gjorts på turbinen under 

året vilket medfört att den inte varit i drift. Enligt Figur 2 med planerad drift för året 

syns att planerat skulle turbinen kommit igång i mitten av november men blivit 

försenad. Att pannan körs utan turbin är inte det vanliga driftfallet, beroende på elpris 

och värmebehov används turbinen mer eller mindre.  

22 GWh utgör pannförluster, vilka består av bland annat strålningsförluster, oförbränt 

kolmonoxid som följer med rökgaserna, slagg och flygaska och oförbränt bränsle i 

askan.  

178 GWh är energi som följer med rökgaserna som lämnar pannan. Större delen av 

denna energi återfås sedan i rökgaskondenseringen där rökgasen kondenseras med 

hjälp av fjärrvärmereturen. 71 GWh släpps ut genom skorsten. Denna energi är i form 

av värme och energi bundet i vattenånga som förångats när bränslet förbränts.  
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Mellan bränsleenergin som tillförs pannan och det som bortförs är det cirka 3 % som 

inte är kartlagt. Detta tros bero på: 

Pannan kan importera eller exportera hjälpånga vilket inte är medtaget då dessa givare 

varit missvisande2 . Sedan är fjärrvärmeproduktionen beräknad på temperatur och 

flödesgivare på fjärrvärmenätet. Detta kan leda till att en feluppskattning på 

fjärrvärmeproduktionen gör att det blir en differens på ångan då denna beror på 

fjärrvärmeproduktionen.    

Även bottenblåsningssignalen3 för massflödet är missvisande och har sedan 2013 haft 

värdet 0 vilket gör att beräkningen för panneffekten blir högre uppskattad än den 

borde.  

4.1.2 Elanvändning under 2015 

En sammanställning över året visar hur elanvändningen har sett ut. Under året 

uppgick elanvändningen till 26 GWh för panna 5. Av den totala elanvändningen har 

102 % av den tillförda elenergin kartlagts. I Figur 12 ses fördelningen av 

elanvändningen. 

 

Figur 12. Cirkeldiagram över fördelningen av elanvändningen under 2015. 

I Figur 13 illustreras vad som tillhör de olika skenorna. 

                                                 
2 Givarna betecknade A_C5QLB03CF201 och A_B4QLB01CF001 
3 Givare betecknad A_C5LCQ10FF001 
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Figur 13. Figur över vad de olika skenorna i eldistributionen omfattar. 

Förenklingar och felkällor gällande elkartläggningen kan vara att den beräknade 

effekten som distruberas ut på systemet har lika effektfaktor. Detta har gjorts för att 

det inte finns någon effektmätning till separata delar inom ställverket. Bland annat 

kommer effektfaktorn till de frekvensstyrda motorerna att vara anorlunda jämfört med 

en som inte är det, vilket kommer påverka den effekt som levereras. Detta kan ses av 

Ekvation (2) där den levererade effekten kommer minska om effektfaktorn är lägre.    

Det finns säkert fler felkällor i beräkningarna och på de mätningar som gjorts. Att 

komma ihåg är att syftet med en elkartläggning är att visa ungefärligt hur 

fördelningen ser ut för olika delar, vilket kan vara tillräckligt för att skapa sig en bild 

om hur användningen ser ut.  

4.2 Energikartläggning hjälpångsystemet 

Som har beskrivits så har en enkel Excelmodell tagits fram där det går att välja vilken 

tidsperiod som ska undersökas. Energibalansen baseras på medelvärdet från givaren 

för den valda tidsperioden, alternativt nuvärdet om det är det som önskas undersökas. 

Resultatet visar att energibalansen inte går ihop, detta beror på att de mätare som finns 

för hjälpångsystemet aldrig varit kalibrerade och därför är värdena missvisande. Det 

är främst flödena som är problemet då temperatur eller tryck inte har lika stor 

inverkan så länge ångan är ånga enligt ångdata. När så inte är fallet har en korrigering 

av temperaturen gjorts för att skapa ånga. Korrigeringen består i att öka på 

temperaturen med 1-3 °C på grund av att det är känt att det är ånga och inte vatten 

som går i hjälpångsystemet. 

Vissa av givarna visar samma värde sedan en tid tillbaka4 , dessa skulle behöva 

åtgärdas för att kunna göra en fullständig energibalans. Dessa är de givare där 

historiska samband mellan öppningsgrad på ventiler mot flödet av matarvatten gjorts, 

vilket beskrivits i avsnitt 3.2.  

                                                 
4 Givare betecknade A_E6LAE12CF001 och A_E6LAE13CF001 
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I Bilaga 2 visas samtliga givare som skulle behövas kalibreras för att få 

energibalansen på hjälpångsystemet att gå ihop.  Flödesgivaren till foderfabriken är 

den ånggivare som är kalibrerad på systemet vilken anses vara pålitlig.  

Med flödesgivare kalibrerade tros energibalansen gå ihop när anläggningen körs på 

block 6 och panna 5. När block 1 eller 2 är inblandade finns det ingen mätning på 

värken deras användning eller produktion vilket gör balansen osäker under dessa 

tillfällen. 

4.3 Effektiviseringsåtgärder 

4.3.1 Frekvensstyrd pump 

I Figur 14 ses hur % av nominell ström ser ut för pumpen under 2015. Det kan ses att 

strömmen ligger på relativt konstanta nivåer kring 80 % av nominell ström.  

 

Figur 14. Variation i strömmen till fjärrvärmepumpen till rökgaskondenseringen i 

form av % nominell ström under året. 

I Figur 15 ses hur volymflödet genom pumpen har varierat under året. 
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Figur 15. Variation i volymflöde till rökgaskondenseringen under året. 

Som framgår av Figur 15 har flödet genom pumpen varierat en del under året, genom 

att skapa ett varaktighetsdiagram ses hur flödena varierats. I Figur 16 visas 

varaktighetsdiagrammet.  

 

Figur 16. Varaktighetsdiagram över flödena under året.  

I Figur 16 ses att fjärrvärmepumpen var igång runt 4900 timmar under året. Det kan 

också ses att flödet under dessa timmar har varierat ungefär 50 % av tiden. 

Tillsammans med att denna pump har en effekt på 315 kW tyder på att en 

frekvensreglering av denna pump skulle kunna vara lönsam. Pumpen som sitter där 

idag är också möjlig att frekvensstyras vilket betyder att ingen ny pump behöver 

köpas in för att möjliggöra detta. 

I Figur 17 illustreras vinningen av att kunna frekvensstyra pumpen. Den övre 

pumpkurvan är kurvan för pumpen utan frekvensstyrning, om ett annat flöde vill 

uppnås behövs mer förluster tillföras till systemet genom att till exempel strypa flödet 

med en ventil, detta visas med hjälp av den gröna kurvan.   
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Figur 17. De verkliga pumpkurvorna och de uppskattade systemkurvorna. 

Med en frekvensstyrning av pumpen kan pumpkurvan flyttas vilket leder till att en 

styrning av systemet går att åstadkomma utan att tillföra strypningar till systemet. I 

Figur 17 illustreras frekvensstyrningen av pumpen, den lila linjen visar en 

frekvensstyrning med 73 % av nominellt varvtal vilket skulle krävas för att uppnå 

samma flöde som systemet med strypning. Ska ett lägre flöde uppnås sänks varvtalet 

ytterligare vilket resulterar i att pumpkurvan igen flyttas neråt.  

Idag har pumpen en användning på 1170 MWh, genom att frekvensstyra 

fjärrvärmepumpen skulle 520 MWh kunna sparas. Detta är en minskning med drygt   

40 % mot dagens reglering. En minskning av elkostnaden med knappt 270 000 SEK 

årligen skulle kunna uppnås om denna pump skulle kunna frekvensstyras, detta 

beräknat med 2015 års data. Eftersom osäkerheter kring systemets systemkurva rått 

har en undersökning om hur den statiska uppfordringshöjden skulle påverka resultatet 

av frekvensstyrningen, en undersökning om den statiska uppfordringshöjden skulle 

vara 4 meter istället gjordes. I Tabell 4 ses sammanställningen av resultatet.  

Tabell 4. Sammanfattning av resultatet med frekvensstyrning 

 Frekvensstyrd 
Hstat=0 m 

Frekvensstyrd 
Hstat=4 m 

Idag 

Energianvändning [MWh] 650 700 1170 

Besparing [SEK] 270000 240000 - 

 

Som kan ses i Tabell 4 skiljer sig besparingen om systemkurvans statiska 

uppfordringshöjd är 0 eller 4 meter inte särskilt mycket åt. Detta tyder på att om 

osäkerheter kring den statiska uppfordringshöjden finns slår den inte så hårt på 

resultatet.  

Genom att kolla på investeringens återbetalningstid och nettonuvärde ges en 

uppfattning om vad investeringen skulle resultera i för besparingar. Dessa är gjorda 

med den statiska uppfordringshöjden 0 meter. Med indata från metoddelen fås en 

återbetalningstid på drygt 1,1 år och ett nettonuvärde av nästan 1,7 MSEK. I Figur 18 

och Figur 19 ses känslighetsanalys över nettonuvärdet och återbetalningstiden. 
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Figur 18. Känslighetsanalys över nettonuvärdet. 

 

Figur 19. Känslighetsanalys över återbetalningstiden. 

Nettonuvärdet är känsligast för pumpeffekten, i dessa ingår också feluppskattningar i 

överföringsverkningsgrader som beskrevs i avsnitt 3.3.1. Återbetalningstiden är 

känsligast för investeringskostnaden. Även vid osäkerheter i uppskattningar visar 

investeringen på goda resultat vid större avvikelser. Vid en investeringskostnad som 

är 50 % högre än nolläget uppstår ändå en återbetalningstid på under 2 år. 

Ett annat värde i att frekvensstyra denna pump är att det skulle bli en bättre reglering 

på rökgaskondenseringen än den som sker idag. Idag styrs flödet med en reglerventil 

som måste regleras manuellt av en person, alltså måste personen gå ut till ventilen och 

skruva på den. Med frekvensstyrning skulle flödet kunna styras med styrsystem vilket 

dessutom skulle kunna leda till att rökgaskondenseringen kommer fungera mer 

effektivt. Med en effektivare rökgaskondensering kan bränslemängden till pannan 

reduceras. Detta är ytterligare en faktor som skulle motivera att investera i denna 

åtgärd. 
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Det resultat som presenteras ovan är endast medräknat elbesparingen och inte 

inverkan av hur rökgaskondenseringen optimalt skulle kunna köras och därigenom 

skulle ytterligare besparingar kunna göras.    

Den beräknade besparingspotentialen på 40 % för denna pump kan jämföras med 

värden presenterat i tidigare arbete där en 30-60% elbesparing anges, (Saidur, 

Mekhilef, Ali, Safari, & Mohammed, 2012). Resultatet från denna studie är i samma 

storleksordning vilket gör att det anses rimligt.          

4.3.2 Direktvärmare block 6 

Dessa beräkningar är gjorda med antagandet att ingen tryck- och värmehållning skulle 

behövas för direktvärmaren för att undersöka förtjänsten av extra elproduktion och 

om de då är lönsamt att undersöka vinningen av tryck- och varmhållning på lägre 

tryck.   

I Figur 20 ses energianvändningen för att hålla direktvärmaren tryck- och värmesatt 

under året när den inte används.  

 

Figur 20. Figur över hur energitillförseln till direktvärmaren sett ut under året. 

Som kan ses i Figur 20 ligger energitillförseln mellan 0-4 MWh i timmen. Summeras 

denna energitillförsel för hela året hamnar den på 1,8 GWh, detta är beräknat för 

fjärrvärmesidan. Görs beräkningar för energitillförseln från ångsidan ökas tillförseln 

med 40 %. Givaren för kondensatet är inte kalibrerad och skulle delvis kunna förklara 

skillnaden. Möjligt är att temperaturgivarna före och efter direktvärmaren skulle 

kunna vara lite felplacerade så att en homogenblandning inte uppstått då olika flöden 

blandas ihop för att sedan gå vidare. I Figur 21 visas differensen mellan givarna efter 

och före direktvärmaren för att visa på möjligen felplacerade givare.  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

E
n

er
g

it
il

lf
ö

rs
el

 [
M

W
h

/h
]



 

 

27 

 

 

Figur 21. Temperaturdifferensen mellan efter och innan direktvärmaren när 

direktvärmaren använts under året. 

Som kan ses i Figur 21 ligger temperaturdifferensen negativ nästan hela augusti 

månad. En energitransport från fjärrvärmenätet till direktvärmaren uppstod ibland 

trots att temperaturen på kondensatet varit högre än temperaturen på fjärrvärmen 

vilket enligt termodynamikens andra huvudsats inte kan vara möjligt. Därför har inga 

negativa värden valts att visas i Figur 20. 

Av dessa 1,8 GWh som går till direktvärmaren visas i Figur 22 hur elproduktionen 

skulle kunna sett ut om ångan istället hade använts för att låta expandera fler steg i 

turbinen när detta är möjligt.  

 

Figur 22. Figur över möjlig elproduktion under året. 

Som Figur 22 visar ligger elproduktionen upp mot 0,8 MWh i timmen. Summeras 

elproduktionen ihop för hela året hamnar det på 240 MWh el. Det går att se att en 

större del av den ökade produktion sker under sommarmånaderna när elpriset är lågt.   

Nettointäkten på denna åtgärd ger drygt 26 000 SEK för året. Under december månad 

är det inte lönsamt att producera mer el enligt de antagna priserna då kostnaden för att 
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producera ny fjärrvärme är högre än förtjänsten att sälja el. Detta är medtaget i 

beräkningen av nettointäkten vilket gör att under december produceras ingen ny el.   

I dessa beräkningar har kostnaden för att producera ny fjärrvärme antagits. För att ta 

hänsyn till fallet att dessa antaganden skulle vara feluppskattade, har även förtjänsten 

av att endast sälja elen studerats. Förtjänsten av att sälja elen utan att kompensera med 

ny fjärrvärmeproduktion från anläggningen uppgår till knappt 31 000 SEK. 

Förtjänsten ökar med 14 % om ingen ny produktion måste ske vilket tyder på att även 

om det antagna priserna kommer skilja sig mot de verkliga priserna kommer resultatet 

inte påverkas i större utsträckning.  

Resultatet visar att ingen större intäkter uppstår när direktvärmaren inte tryck- och 

varmhålls av hjälpånga, och det konstateras också att fallet att inte tryck- och 

varmhålla direktvärmaren kommer inte uppstå i verkligheten.  

4.3.3 Oljeförvärmning av eldningsolja till panna 5 

Energin för att varmhålla oljan under 2015 uppgick till 40 MWh. Detta är energi som 

kommer från både hjälpånga och från fjärrvärme. Då ingen mätning finns är det 

osäkert hur mycket som kommer från de olika delarna, men med tanke på att två av 

tre värmeväxlare använder fjärrvärme antas att merparten kommer från fjärrvärme.   

Elen till pumparna uppgår till 130 MWh under året, vilket ger en årlig elkostnad på 

drygt 70 000 SEK. Till detta tillkommer rörliga kostnader för att serva och byta delar 

på pumparna eftersom slitage uppstår. Det tre stora pumparna har varit igång drygt 

7000 timmar under året.  

En undersökning gjordes ifall systemet skulle kunna vara på 20 % av den tiden 

istället. Med detta skulle en kostnadsbesparing för sparad el uppgå till 55 000 SEK. 

Det som talar emot detta är att om något oförutsett skulle ske på block 6 skulle panna 

5 behöva startas upp snabbt för att täcka upp behovet. Med denna lösning kan det bli 

svårt att få en lika snabb start då systemet inte innehåller någon olja. Detta eftersom 

att tallbecksolja blir trögflytande vid lägre temperaturer vilket medför att systemet 

antagligen måste tömmas på olja innan det stängs av. Under 2015 har systemet varit 

avstängt drygt 800 timmar vilket tyder på att det skulle vara möjligt att stänga av 

systemet en del av tiden. 

För att komma runt problemet med en segstartad panna skulle pumpen BOP 44 kunna 

användas för att cirkulera oljan istället. Fördelen med det är att denna pump har en 

effekt på 5,5 kW istället för 33 kW som de andra tre pumparna har. Under året har 

denna pump också använts för att cirkulera oljan i systemet, detta har skett cirka  

1000 timmar.  

Om det här skulle kunna göras hela året skulle elanvändningen bli omkring 40 MWh 

jämfört med 130 MWh, vilket skulle leda till en kostnadsbesparing med drygt   

50 000 SEK. När pannan ska startas kommer högre oljeflöden att behövas men då 

behöver bara en av de större pumparna sättas igång för att få tillräckligt högt flöde, 

det är dock väldigt få timmar under året så är fallet. 

4.3.4 Eleffektivisering panna 5 

Undersöks elanvändningen under perioden mellan 6 maj till 15 september då pannan 

är ur drift uppgår elanvändning till 1,3 GWh. I Figur 23 ses fördelningen av denna 

användning.  
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Figur 23. Cirkeldiagram över fördelningen av elanvändningen under perioden 6 maj 

till 15 september. Skenan BHA10 består av belysning, ventilation och överföring till 

två andra skenor.  

Som kan ses står BHA10 för största användningen under denna period, detta beror på 

att det är skenan som försörjer bland annat belysningen och ventilationsmotorerna, 

den restrerande delen av användningen står andra elmotorer för. Det skulle kunna vara 

intressant att undersöka vidare vad som gör att dessa använder el trots att pannan är ur 

drift för att om möjligt kunna minska eventuell onödig elanvändning.  

Undersöks elanvändningen av BHA10 vidare står den för 11 % av användningen 

under hela året (se Figur 12). Ingen vidare mätning finns dock för hur detta fördelar 

sig på respektive del av grupper som är kopplade mot skenan.  

För att minska belysningens elanvändning skulle följande kunna undersökas: Se över 

dagens lysrör för att om möjligt kunna byta till modernare armaturer med lägre 

elanvändning samt att undersöka möjligheten av närvarostyrd belysning i pannhuset. 

Detta har inte genomförts då det inte rymdes inom tidsramen för projektet. Dock 

konstateras att om en elminskning med 10 % skulle kunna göras på denna skena 

skulle det motsvara en minskning med 290 MWh årligen.  

4.4 Hinder och möjligheter för kartläggning 

Under arbetets gång har hinder i from av missvisande och trasiga mätare stötts på. 

Dessa system där missvisande givare funnits under detta arbete är system som är 

delsystem för att driva anläggningen. Bara på panna 5 som kartlagts finns det över 

1000 signaler och undersöks hela anläggningen finns det betydligt fler. Det här gör 

det förståeligt att inte kunna hålla alla givare kalibrerade och lagade. På 

huvudsystemet finns givare kalibrerade vilket också är förståeligt.  

Anläggningen har vuxit sig stor och en del pannor har på grund av ålder tagits ur drift. 

På grund av anläggningens storlek bör det finnas ett intresse av att ha koll på hur den 

interna användningen ser ut. I anläggningen finns det delsystem, av vilka vissa är 

blockbundna och andra interna, vilka behövs för att anläggningen ska fungera. Många 
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av dessa delsystem är i drift stora delar av året vilket gör att det inte behöver röra sig 

om särskilt stora effekter för att energimängden ska bli märkbar med tanke på den 

utnyttjande tiden.     

Tidigare har pressen av låga elpriser inte funnits i lika stor utsträckning som idag. I 

dagsläget är det låga elpriser vilket gör att intäkterna minskar dels på grund av elen, 

dels på grund av att fjärrvärmepriset samtidigt måste hållas nere för att vara 

konkurrenskraftigt mot alternativa uppvärmningssätt så som värmepumpar. Detta 

leder till att marginalerna minskar och pressar energibolagen. I detta läge blir det allt 

viktigare att anläggningen fungerar så effektivt som möjligt för att minska på 

produktionskostnaderna. 
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5 Slutsatser 

Syftet med detta examensarbete har varit att kartlägga de interna energiflödena för 

panna 5 och hjälpångsystemet på Mälarenergi, och utifrån kartläggningen ta fram 

effektiviseringsförslag, samt att ta fram verktyg för att visualisera energiflödena på ett 

enkelt och överskådligt sätt.  

Med hjälp av sankey-diagram kan energiflödena för pannan illustreras på ett enkelt 

och förståeligt sätt. Inom ramen för detta arbete har ett Excelbaserat verktyg tagits 

fram vilket möjliggör att dessa diagram kan skapas för en valfri period, som 

personalen på Mälarenergi själva kan välja. Dessa diagram skulle kunna användas i 

till exempel kontrollrum för att öka förståelsen för hur energi används. 

Gällande kartläggningen av hjälpångsystemet har ingen sankey-diagram kunnat 

skapas. Detta eftersom att inga fullständiga energibalanser kunna upprättas på 

systemet på grund av givare som varit felkalibrerade eller rent av trasiga, de berörda 

givarna presenterades i avsnitt 4.2. Med en fullständig kartläggning fås en större 

förståelse för hur energianvändningen ser ut på systemet vilket tros vara viktigt, dels 

för att förstå hur ångan används, dels för att hitta potentiella åtgärdsförslag.     

Hur den interna energianvändningen ser ut på ett detaljerat vis finns inte idag, med en 

detaljerad kartläggning fås en större förståelse för hur den interna energianvändningen 

ser ut och det är något Mälarenergi hoppas kunna uppnå. Att få till denna kartläggning 

på ett detaljerat sätt med alla de mindre delsystemen skulle kräva mycket tid och 

resurser för Mälarenergi. Vinningen av detta arbete skulle vara att få koll på hur 

användningen ser ut även för de mindre systemen som annars blir bortglömda och att 

hitta effektiviseringsåtgärder för att effektivisera anläggningen.  

Under arbetes gång har hinder i form av missvisande eller rent av trasiga mätare stötts 

på. Detta ses som det största hindret för att genomföra kartläggningar på delsystem 

inom anläggningen. I och med en stor anläggning med många delsystem och flera 

tusen singlar är detta inte konstigt. I och med lagen om kartläggning antas dessa 

problem minska då vikten av att ha givarna fungerande ökar då kartläggningen ska 

genomföras vart fjärde år.    

Energibesparingarna som åtgärdsförslagen står för är väldigt små relativt 

anläggningens totala energianvändning.  Samtidigt finns det pengar att spara på vissa 

av dessa åtgärder vilket leder till att jag tycker man ska genomföra dessa även om det 

inte kommer leda till märkbara minskningar av energianvändningen. Anläggningen är 

stor och många små lyckade åtgärder kan helt plötsligt leda till en märkbar minskning 

av energianvändningen vilket gör att sådana åtgärder bör undersökas och genomföras.   

5.1 Rekommendationer till Mälarenergi  

För att förbättra kartläggningen av panna borde den nyttiga panneffekten som är en 

beräkning Mälarenergi gör ses över. I dagsläget anses hjälpångan som behövs till 

ångluftförvärmaren komma från intern produktion, i vissa fall kan hjälpångan till 

denna förvärmning komma externt från annan panna. Skulle flödesgivarna på 

hjälpångan till och från pannan vara kalibrerade borde ångan ses som import och 

export vilket gör att detta problem kringgås.  

Till PGIM skulle det kunna vara intressant att lägga in effekter till de olika delarna 

istället för att ibland presentera strömmen på en fas och ibland % av nominell ström, 
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speciellt när det på vissa ställen är frekvensstyrda maskiner. Ett bra exempel är 

fjärrvärmepumparna som ligger under block 4, dessa visar endast deras effekt. Genom 

att redovisa effekt i stället för ström blir det enklare att förstå en maskins 

energianvändning och kartläggningen av elanvändningen blir lättare att genomföra.   

Utifrån studerade åtgärdsförslag rekommenderas Mälarenergi att gå vidare med 

frekvensstyrning av fjärrvärmepumpen, vilket visar god besparingspotential på drygt 

270 000 SEK årligen i minskade elkostnader jämfört med dagens reglering, en kort 

återbetalningstid och ett positivt nettonuvärde. Utöver att kunna minska 

elanvändningen skulle en bättre reglering på rökgaskondenseringen uppnås genom 

förbättrade regleringsmöjligheter som i sin tur skulle kunna leda till mindre mängder 

bränsle som tillförs pannan. 

Gällande oljeförvärmningen av eldningsolja till panna 5 visar resultaten på att en 

möjlig elbesparing på 50 000 SEK skulle kunna vara möjligt om systemet skulle 

cirkuleras med den mindre pumpen på 5,5 kW, när pannan startas upp behövs en av 

de större pumparna användas för att få upp flödet i systemet. Åtgärden är något 

Mälarenergi borde gå vidare och undersöka möjlighet till implementering. 

Direktvärmaren på block 6 visar på en litet förtjänst av att kunna producera mera el 

om hjälpångan inte skulle behövas för att hålla den trycksatt, denna åtgärd leder till att 

direktvärmaren inte kommer kunna startas lika snabbt och en omkonstruktion att hålla 

den trycksatt på lägre tryck anses inte som en nödvändighet på grund av den låga 

förtjänsten att sälja den extra producerade elen.  

Slutligen tycker jag att man borde jobba vidare med att kartlägga anläggningen på ett 

detaljerat sätt med de mindre delsystemen för att få kunskap om hur den interna 

användningen ser ut för att även kunna identifiera åtgärdsförslag på de mindre 

delsystemen, åtgärderna i sig står troligen för en liten energimängd men med många 

delsystem och många åtgärder kan besparingen bli märkbar.   

5.2 Fortsatt arbete 

I ett fortsatt arbete kommer hela anläggningen behöva kartläggas till följd av den nya 

lagen som Mälarenergi omfattas av. Med kartläggningen kommer en bättre 

helhetsbild ges av anläggningen och dess energianvändning. Den största motgången 

under detta projekt har varit de missvisande och trasiga givarna. Liknande problem lär 

stötas på vid kartläggning av delsystem som inte är lika prioriterade som det större 

systemen. Successivt bör arbete genomföras för att få dessa givare kalibrerade och 

lagade så att ordentliga balanser går att upprätta. 

Idag finns inga mätetal för energieffektivisering, ett införande av ett sådant mätetal 

skulle kunna främja Mälarenergi till att i större utsträckning jobba med 

energieffektivisering om uppsatta mål finns. Vilket/vilka mätetal som borde införas 

får undersökas vidare.  
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Bilaga 1. Produktblad för fjärrvärmepumpen 
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Bilaga 2. Kalibrering av givare på hjälpångsystemet 

Tabell 5. Givare som behöver kalibreras för hjälpångsystemet. 

KKS nummer 

A_E6QLB01CF001 

A_E6LBG17CF001 

A_E6LAE11CF001 

A_E6LAE12CF001 

A_E6LAE13CF001 

A_E6LAE14CF001 

A_E6LCA27CF001 

A_E6GHC30CF001 

A_C5QLB03CF201 

A_B4QLB01CF001 

 


