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Förord 
Detta är ett examensarbete som motsvarar 30 HP och är examinerande för civilingenjörsprogrammet 

inom energiteknik vid Umeå Universitet. Skellefteå Kraft är beställare av projektet som har utförts i 

samarbete med Optimation AB som har bidragit med kompetens och handledning. 

Först och främst vill jag tacka Skellefteå Kraft och då framför allt Leif Lundberg som gav mig 

möjligheten att göra det här projektet på Hedensbyverket i samarbete med Optimation.  

Mina handledare, Daniel Byström på Skellefteå Kraft och Erik Berg på Optimation, har varit till stor 

hjälp under hela examensarbetet och har hela tiden hjälpt mig att komma vidare i processen. Gällande 

rapport och andra praktiska delar av examensarbetet vill jag tacka min handledare vid Umeå Universitet, 

Anders Nordin. 

Jag vill också rikta ett stort tack till Hans Boström som har förklarat pannans reglerkretsar och villigt 

ställt upp på alla lyckade och misslyckade tester vi har kört under våren. Förutom Hans har all 

driftpersonal varit samarbetsvilliga och snälla då jag har haft panntester att utföra.   

Till sist vill jag tacka alla personer som jag har bollat idéer med under examensarbetet, bland annat 

Gunnar Thuresson, Jan Olof Pettersson, Anders Bergvall och Per Vennström som hjälpte mig med 

optimeringssimuleringar i slutskedet av examensarbetet. 
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Sammanfattning 
Syftet med projektet var att undersöka alternativa regleringsmetoder av panna 2 på Hedensbyverket för 

att uppnå en jämnare drift och ökad maxproduktion. Produktionen idag begränsas av rökgasfläktens 

kapacitet. Dessutom orsakar regleringen av pannan svängningar som håller nere maxproduktionen 

ytterligare. Panntester visade att pannsvängningarna kan förklaras av två olika fenomen i pannan. 

Lågfrekventa svängningar beror på att bränsleinmatningen försöker reglera ångtrycket i pannan. Det 

uppstår dessutom svängningar med högre frekvens som beror på att bränslebädden som matas in till 

pannan är ojämn, trots att bränsleinmatningen har en avskrapningsfunktion vars uppgift är att jämna ut 

volymen bränsle som matas in. Två åtgärder föreslogs, en åtgärd som eliminerar de lågfrekventa 

svängningarna och en åtgärd som lindrar fluktuationerna med högre frekvens. Via antaganden 

beräknades hur pannans verkningsgrad och maxeffekt påverkades av respektive åtgärd. En 

optimeringsmodell användes för att simulera samtliga värmeanläggningar kopplade till Skellefteås 

fjärrvärmenät under ett budgetår och det ekonomiska utfallet för respektive åtgärdsförslag uppskattades. 

Resultaten visade att genom att åtgärda de högfrekventa pannsvängningarna kan dryga 100 000 kr tjänas 

som resultat av ökad elförsäljning och minskad drift av spetspannor. För att uppnå bäst resultat 

rekommenderas dock att båda åtgärderna implementeras. Framtida studier bör undersöka huruvida en 

investering i en större rökgasfläkt kan vara lönsam. 
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Abstract 
The objective of the present thesis was to investigate alternative ways of controlling boiler 2 at 

Hedenbyverket with the target to smoothen the combustion process and thereby increase the maximum 

production. The boiler capacity is limited by the maximum flow of flue gas fan and the control mode of 

the boiler entails in fluctuations, which lowers the production even more. Operation test campaigns 

showed that the fluctuations can be derived to two different phenomena in the boiler. Low frequent 

fluctuations occur due to the fuel feed system attempting to control the vapor pressure. There are also 

fluctuations with higher frequency which are caused by variations in the fuel flow that is being fed into 

boiler. Two different measures were proposed, one that eliminates the low frequent fluctuations and one 

measure that reduces the high frequent fluctuations. With the help of some assumptions, new values for 

boiler efficiency and resulting maximum production was calculated for each measure. An optimization 

model was used to predict the production of all heat generators connected to the district heating system 

and the economic effect of each measure was estimated. The results showed that by smoothening the 

high frequent fluctuations a profit higher than 100 000 SEK could be made due to higher electricity 

production for boiler 2 at Hedensbyverket and reduced heat production at other facilities. However, to 

achieve the highest amount of savings it is recommended to implement both measures. A future study 

is recommended to investigate whether an investment in a bigger flue gas fan would be profitable.  

  



iv 

 

Innehåll 
1. Inledning .......................................................................................................................................... 1 

1.1. Syfte och mål ........................................................................................................................... 2 

1.2. Avgränsningar ......................................................................................................................... 2 

2. Teori och förutsättningar för projektet ............................................................................................ 2 

2.1. Verkningsgrader för ett kraftvärmeverk .................................................................................. 3 

2.1.1. Pannverkningsgrad .......................................................................................................... 3 

2.1.2. Turbinverkningsgrad ....................................................................................................... 4 

2.1.3. Anläggningens verkningsgrad ......................................................................................... 4 

2.2. Effektreglering och turbiner .................................................................................................... 4 

2.3. Turbinreglering ........................................................................................................................ 5 

2.4. Styrenhet till Siemensturbin B 2445 ........................................................................................ 6 

2.4.1. Befintliga regulatorer och begränsare.............................................................................. 6 

2.4.2. Befintliga styrsätt............................................................................................................. 7 

2.5. Förutsättningar för elförsäljning .............................................................................................. 7 

2.6. Modellering och trimning av regulatorer ................................................................................ 8 

3. Övergripande styrning av H2 .......................................................................................................... 8 

3.1. Kondensor och fjärrvärmereglering ........................................................................................ 9 

3.2. Bränsleinmatning ................................................................................................................... 10 

3.3. Turbinreglering för H2 .......................................................................................................... 10 

3.4. Tillufts- och rökgassystem .................................................................................................... 12 

3.4.1. Sekundärluft .................................................................................................................. 12 

3.4.2. Primärluft ....................................................................................................................... 13 

3.4.3. Rökgassystem ................................................................................................................ 13 

4. Problem med nuvarande styrning och begränsande komponenter ................................................ 13 

4.1. Reglering ............................................................................................................................... 14 

4.1.1. Turbinregulatorns påverkan på ångtrycket .................................................................... 14 

4.1.2. Ångtryckets påverkan på bränsleinmatningen och lufttillförseln .................................. 14 

4.1.3. Bränsle- och lufttillförselns påverkan på rökgassystemet ............................................. 15 

4.1.4. Bränsleinmatning och tilluftens påverkan på O2-halten ................................................ 15 

4.2. Begränsande komponenter .................................................................................................... 16 

4.2.1. Rökgasfläkten ................................................................................................................ 16 

5. Besläktade anläggningar ................................................................................................................ 16 

5.1. Växjö ..................................................................................................................................... 16 

5.2. Stockholm .............................................................................................................................. 17 

5.3. Nyköping ............................................................................................................................... 17 

6. Panntester med alternativ reglering av H2 .................................................................................... 17 



v 

 

6.1. Panntest 1 .............................................................................................................................. 17 

6.1.1. Tillvägagångssätt ........................................................................................................... 17 

6.1.2. Resultat och diskussion ................................................................................................. 18 

6.1.3. Slutsatser utifrån panntest 1 ........................................................................................... 21 

6.2. Trimning och verifiering av turbinens ångtrycksregulator .................................................... 21 

6.3. Panntest 2 .............................................................................................................................. 22 

6.3.1. Tillvägagångssätt ........................................................................................................... 22 

6.3.2. Resultat .......................................................................................................................... 22 

6.3.3. Slutsatser utifrån panntest 2 ........................................................................................... 23 

6.4. Utredning av bränsleinmatning ............................................................................................. 24 

6.5. Diskussion utifrån samtliga panntester .................................................................................. 27 

7. Förslag på framtida åtgärder .......................................................................................................... 28 

7.1. Syfte och metod ..................................................................................................................... 28 

7.1.1. Åtgärda lågfrekventa svängningar ................................................................................. 28 

7.1.2. Reducera högfrekventa svängningar ............................................................................. 30 

7.2. Resultat .................................................................................................................................. 32 

7.2.1. Åtgärda lågfrekventa svängningar ................................................................................. 32 

7.2.2. Reducera högfrekventa svängningar ............................................................................. 33 

7.3. Diskussion ............................................................................................................................. 35 

7.3.1. Åtgärda lågfrekventa svängningar ................................................................................. 36 

7.3.2. Reducera högfrekventa svängningar ............................................................................. 36 

8. Slutsatser och förslag på framtida studier...................................................................................... 37 

9. Referenser ...................................................................................................................................... 38 

Bilaga 1 – Trimningsrapport .................................................................................................................. A 

Bilaga 2 – Linjäriseringsblock................................................................................................................. B 

Bilaga 3 – Värden som användes vid beräkningarna ............................................................................. D 



1 

 

1. Inledning  
Vid elproduktion uppstår alltid stora mängder energi i form värme. Ett typiskt svenskt kraftvärmeverk 

producerar el samtidigt som överskottsvärmen överförs till ett fjärrvärmenät som levererar varmvatten 

för uppvärmning och tappvarmvatten till närliggande samhälle. På grund av att överskottsvärmen 

utnyttjas får kraftvärmeverk en hög totalverkningsgrad, uppemot 90–93 %. Finns dessutom en 

rökgaskondensering som återvinner energin från fukten i bränslet kan verkningsgraden för ett 

kraftvärmeverk bli >100 %. Att verkningsgraden kan blir högre än 100 % beror på konventionen att 

räkna med det effektiva värmevärdet för ingående bränsle. Eftersom det effektiva värmevärdet inte tar 

hänsyn till ångbildningsentalpin för fukten i bränslet kan verkningsgraden stiga över 100 % om 

vattenångans kondenseras. Av den tillförda bränsleenergin omvandlas 30–50 % till el och resten av den 

nyttiga effekten blir värme (1). 

Elverkningsgraden i ett kraftvärmeverk är bland annat beroende av framledningstemperaturen på 

fjärrvärmenätet. I en rapport skriven av Dyrlind (2) undersöks hur stora vinster som kan göras genom 

att sänka framledningstemperaturen. I rapporten nämns det att framledningstemperaturen kan variera 

mellan 80–115 °C. Den utgående fjärrvärmetemperaturen bestämmer trycket i kondensorerna till vilket 

ångan kan expandera, och ett lägre kondensortryck innebär att mer eleffekt kan produceras. Det finns 

därför möjlighet att göra stora vinster genom att sänka framledningstemperaturen (2). 

Enligt siffror från energimyndigheten (3) stod kraftvärme för 8 % av den totala elproduktionen i Sverige. 

För framtida elförsörjning i Sverige kommer kraftvärmeverken att ha en viktig roll som baskraft på 

grund av att de kan leverera en jämn elproduktion oavsett väderförhållanden, till skillnad från 

exempelvis sol- och vindkraft (1). Man ska dock ha i åtanke att produktionen i kraftvärmeverk styrs av 

uppvärmnings- och tappvarmvattenbehovet för hushållen kopplade till fjärrvärmenätet. Sett över tim-

basis kan en ackumulatortank i fjärrvärmesystemet jämna ut produktionen väsentligt, men över längre 

tidsperioder varierar produktionen i ett kraftvärmeverk på grund av att fjärrvärmebehovet styrs av 

utomhusklimatet. 

Hedensbyverket är Skellefteå Krafts största anläggning för värmeproduktion i Skellefteå-regionen. 

Panna 2 på Hedensbyn, hädanefter kallad H2, är en cirkulerande fluidbäddspanna med en märkeffekt på 

57 MW värme och 34 MW el. H2 sattes i drift år 1996 och har sedan dess kompletterats med en 

rökgaskondensering som kan leverera upp till 20 MW värme utöver pannans märkeffekt. Anläggningen 

är vanligtvis i drift från september till juni och som bränsle används skogsbränslen som torrflis, bark 

och spån tillsammans med torv. Under sommarmånaderna då H2 inte är i drift samt under vinterdagar 

då det blir kallare än -15°C är även panna 1, hädanefter kallad H1, på Hedensbyverket i drift för att 

säkerställa fjärrvärmeleveransen. Utöver H1 finns det spetspannor som drivs av olja samt direktverkande 

el. 

Pannlasten bestäms i dagsläget av en fast eleffekt för turbinen och ångtrycket regleras av 

bränsleinmatningen. På grund av regleringsstrategin fluktuerar ångtrycket vilket leder till att 

bränsletillförseln till pannan är ojämn även under konstant drift. Det ojämna bränsleflödet resulterar i 

att O2-halten i rökgaserna varierar vilket påverkar förbränningsluften, pannans prestanda samt mängden 

rökgaser.  

Maxproduktionen för H2 begränsas i dagsläget av rökgasfläktens kapacitet kombinerat med regleringen 

av pannan. Vid hög last blir rökgasfläktens utsignal periodvis 100 % på grund av pannsvängningarna 

och klarar då inte av att hålla det önskade eldstadstrycket i pannan. Pannsvängningarna medför också 

att pannan använder onödigt mycket förbränningsluft oavsett pannlast vilket ger större rökgasförluster 

och försämrar verkningsgraden.  
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1.1. Syfte och mål 
Syftet med arbetet var därför att undersöka alternativa reglermetoder som kan åstadkomma jämnare 

förbränning i H2. Projektet ska utreda hur alternativa reglerstrategier och andra åtgärder påverkar 

pannans produktion på max- och dellast. Årliga resultat i MWh och kr ska presenteras för de alternativa 

reglermetoderna av anläggningen.  

1.2. Avgränsningar 
Endast regulatorerna som ligger i pannans styrsystem kan modifieras under projektets gång. Regulatorer 

och begränsare i turbinens styrenhet kommer inte modifieras.  

För att beräkna vinster i samband med jämnare förbränning tas endast hänsyn till ökad maxeffekt samt 

förbättrad verkningsgrad för pannan. Andra ekonomiska vinster som kan uppstå, exempelvis i samband 

med minskade utsläpp, utreds inte under arbetet. 

2. Teori och förutsättningar för projektet  
Processen i ett kraftvärmeverk kan förenklas till 4 steg som ofta beskrivs med den så kallade 

Rankinecykeln. De olika stegen i Rankinecykeln illustreras i figur 1 och förklaras i en översiktsartikel 

av Reddy m.fl. (4). I steg 1-2 komprimeras vattnet isentropiskt i en pump, vilket innebär att pumparbete 

måste tillföras. I steg 2-3 tillförs värme till vattnet vid ett konstant tryck, värmeöverföringen sker främst 

via panntuber placerade i eldstadens väggar och via ångöverhettare. Den överhettade ångan expanderas 

genom en turbin i steg 3-4 där turbinens mekaniska uteffekt kan omvandlas till elektrisk effekt i en 

generator. I sista steget ,4-1, kondenseras vattenångan med hjälp av ett kylmedium, i ett kraftvärmevärk 

är det fjärrvärmevatten som används för att kondensera ångan. I kondensorn tillförs värme till vattnet 

som går ut på fjärrvärmenätet och kondensatet fortsätter tillbaks till pumpen (4). 

 

Figur 1. Rankinecykeln ritad i en enkel figur samt i ett T-S diagram. Bild hämtad från (4). 

De olika processerna i Rankinecykeln visas även i ett T-S diagram i figur 1 ovan. Mellan punkt 1 och 

punkt 2 sker den isentropiska tryckökningen i pumpen. Mellan punkt 2 och 3 följer vattnet en konstant 

tryckkurva där vattnet värms upp, förångas och ångan överhettas. Ångan expanderas isentropiskt mellan 

punkt 3 och 4 innan den mättade ångan kondenseras vid ett konstant tryck mellan punkt 4 och punkt 1. 
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Reddy m.fl. (4) förklarar vidare att det finns tre sätt att öka effektiviteten för den enklaste varianten av 

Rankinecykel. Den första är att sänka kondensortrycket vilket leder till att turbinens uteffekt ökar, notera 

att det som begränsar kondensortrycket är kylvattnets temperatur. Det andra sättet är att överhetta ångan 

till en högre temperatur. En högre ångtemperatur innebär att vattnets medeltemperatur mellan punkt 2 

och 3 i T-S diagrammet ovan (där värmeöverföringen sker) blir högre vilket ökar Rankinecykelns 

effektivitet. Det tredje och sista sättet att öka effektiviteten för Rankinecykeln är att höja trycket på 

vattnet i pannan. Detta skulle innebära att vattnets medeltemperatur kan höjas och turbinens uteffekt 

ökar (4). 

2.1. Verkningsgrader för ett kraftvärmeverk 
I alla steg i ett kraftvärmeverk uppstår det förluster och anläggningens totala verkningsgrad delas därför 

upp i flera delar. De mest relevanta verkningsgraderna för den här rapporten är pannans 

förbränningsverkningsgrad, hädanefter kallad pannverkningsgrad, samt turbinens isentropiska 

verkningsgrad. 

2.1.1. Pannverkningsgrad 

Pannverkningsgraden ger ett mått på hur mycket av den tillförda bränsleeffekten som överförs till 

matarvattnet, det vill säga energin som överförs mellan punkt 2 och punkt 3 i Rankinecykeln. 

Pannverkningsgraden, 𝜂𝑝, definieras enligt följande i ett kompendium skrivet av Wester (5). 

 
𝜂𝑝 =

𝑃𝑛

𝑃𝑡
=

�̇�å ∙ (ℎ𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛)

�̇�𝑇𝑆 ∙ (𝐻𝑖 + 𝑙𝑇𝑆 ∙ 𝑐𝑝𝑙 ∙ (𝑡𝑙 − 25)) + 𝑃ℎ𝑗

 
 

(1) 

I ekvation 1 beräknas pannans nyttiga effekt, 𝑃𝑛, utifrån ångflödet, �̇�å, matarvattnets ingående entalpi, 

ℎ𝑖𝑛, och ångans utgående entalpi, ℎ𝑢𝑡. För att beräkna den tillförda effekten, 𝑃𝑡, summeras 

bränsleeffekten med den tillförda värmeeffekten från förbränningsluften och hjälpeffekter från 

exempelvis fläktar och pumpar, 𝑃ℎ𝑗. Bränsleeffekten beräknas med massflödet torrt bränsle, �̇�𝑇𝑆, och 

bränslets effektiva värmevärde, 𝐻𝑖. Effekten som tillförs med förbränningsluften beräknas med 

massflödet bränsle, antalet mol förbränningsluft, 𝑙𝑇𝑆, den specifika värmekapaciteten för luft, 𝑐𝑝𝑙, samt 

differensen mellan luftens temperatur, 𝑡𝑙, och referenstemperaturen 25°C.  

Wester beskriver vidare svårigheterna att noggrant mäta massflödet av ett fastbränsle som matas in i en 

panna. Därför introduceras en indirekt metod att beräkna pannans verkningsgrad utifrån de relativa 

förlusterna. Den indirekta verkningsgraden definieras enligt 

 𝜂𝑝 = 1 − ∑ 𝑓 = 1 − 𝑓𝑟𝑔 − 𝑓𝐶𝑂 − 𝑓𝑠𝑡 − 𝑓𝑓𝑟 (2) 

där 𝑓𝑟𝑔 är den relativa rökgasförlusten, 𝑓𝑠𝑡 är de relativa strålningsförluster och 𝑓𝐶𝑂 tillsammans med 𝑓𝑓𝑟 

utgör de relativa förlusterna för oförbränt material i rökgaserna respektive fast rest (askan). 

Rökgasförlusterna utgör den största delen av förlusterna och det är även den termen som är relevant för 

den här rapporten. Wester definierar den relativa rökgasförlusten enligt 

 
𝑓𝑟𝑔 =

�̇�𝑇𝑆 ∙ (𝑔𝑜𝑇𝑆 + (𝑚 − 1) ∙ 𝑙𝑜𝑇𝑆) ∙ 𝑐𝑟𝑔 ∙ (𝑡𝑔 − 25)

�̇�𝑇𝑆 ∙ (𝐻𝑖 + 𝑙𝑇𝑆 ∙ 𝑐𝑝𝑙 ∙ (𝑡𝑙 − 25))
 

 

(3) 

där 𝑔𝑜𝑇𝑆 är den teoretiska mängden rökgaser, 𝑚 är luftfaktorn (kvoten mellan den verkliga och den 

teoretiska mängden luft), 𝑙𝑜𝑇𝑆 är den teoretiska mängden luft, 𝑐𝑟𝑔 är den specifika värmekapaciteten för 

rökgaserna och 𝑡𝑔 är rökgasernas temperatur. Variablerna 𝑔𝑜𝑇𝑆, 𝑚 och 𝑙𝑜𝑇𝑆 är beräknade per kilo 

torrsubstans och är därför oberoende av massflödet. Om �̇�𝑇𝑆 förkortas i ekvation 3 erhålls ett uttryck 
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för den relativa rökgasförlusten som är oberoende av massflödet. Den relativa rökgasförlusten kan 

användas i ekvation 2 för att beräkna pannverkningsgraden.   

2.1.2. Turbinverkningsgrad 

Hur turbinens isentropiska verkningsgrad beräknas förklaras ingående av Genrup m.fl. (6) i en rapport 

publicerad av Energiforsk. Den isentropiska verkningsgraden, 𝜂𝑖𝑠, ställs upp enligt ekvation 4 nedan 

och ger ett värde på hur mycket effekt som fås ut av den expanderande ångan jämfört med det teoretiskt 

möjliga. 

 
𝜂𝑖𝑠 =

ℎ1 − ℎ3

ℎ1 − ℎ3,𝑠
 

 

(4) 

I ekvation 4 är ℎ1 inloppångans entalpi, ℎ3 är utloppsångans entalpi och ℎ3,𝑠 är utloppångans teoretiskt 

möjliga entalpi som beräknas utifrån tillståndet efter reglerventilerna. Notera att ångans entalpi är 

konstant före och efter reglerventilerna på grund av att strypning är en isentalpisk process, däremot 

kommer entropin för ångan att minska. Entropin efter reglerventilerna, 𝑠2, kan beräknas utifrån ångans 

tryck och temperatur (𝑝2 och 𝑇2). Den teoretisk möjliga entalpin kan då beräknas med utifrån 𝑠2 

eftersom i det optimala fallet är 𝑠2 = 𝑠3. 

2.1.3. Anläggningens verkningsgrad 

Kraftvärmeanläggningens elverkningsgrad, 𝜂𝑒𝑙,𝑡𝑜𝑡, kan definieras enligt följande 

 
𝜂𝑒𝑙,𝑡𝑜𝑡 =

𝑃𝑒𝑙

𝑃𝑒𝑙,𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 + �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑

 
(5) 

där  𝑃𝑒𝑙 är den elektriska effekten som generator levererar, 𝑃𝑒𝑙,𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 är den el som tillförs till pannan 

via exempelvis pumpar och �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 är den tillförda bränsleeffekten. Pannans elverkningsgrad är 

således ett mått på hur mycket el som kan produceras med den termiska effekt som tillförs via bränslet 

(6).  

2.2. Effektreglering och turbiner 
Enligt Alvarez (7) kan en turbins uteffekt regleras på två olika sätt; antingen genom att ändra massflödet 

ånga genom turbinen eller att ändra ångans entalpi före eller efter turbinen. Alvarez beskriver vidare tre 

olika metoder att reglera turbinens levererade effekt och dessa förklaras nedan. 

Den enklaste metoden kallas strypreglering och går ut på att man via en strypventil sänker trycket på 

ångan till turbininloppet, det sänkta trycket leder till att mindre massflöde ånga går genom turbinen. 

Även om inte entalpin för ångan minskar över strypventilen kommer entalpi-fallet över turbinen minska, 

givet ett konstant mottryck. Vid strypreglering minskar alltså både massflödet och entalpiflödet vilket 

resulterar i stora förluster när turbinen går på dellast (7). 

Ett alternativ till strypreglering är en så kallad partialreglering, där ångan tillförs turbinen via två eller 

flera munstycken eller ventiler.  Regleringen sker genom att dessa munstycken/ventiler fungerar som en 

serie strypställen som arbetar i en viss ordning. När en/flera ventiler är helt öppna kommer en delmängd 

av ångan in till första turbinsteget ha fullt tryck, och den delen av ångan som passerar genom strypta 

ventiler kommer ha reducerat tryck. Entalpin efter turbinen kommer då bestämmas av 

blandningstillståndet efter första turbinsteget då flera ångdelmängder med olika entalpier blandas (7).    

En tredje reglerform kallas för glidreglering. Vid glidreglering jobbar pannan och turbinen som en enhet 

i det avseendet att när pannan körs på dellast sänks ångtrycket i pannan. På så sätt kan turbinens 

inloppsventil hållas helt öppen under normal drift vilket leder till att strypförlusterna elimineras. Den 

enda gången turbinens inloppsventil behöver reglera flöder är vid snabba belastningsändringar, då 

ångflödet till turbinen måste strypas till dess att panntrycket har anpassats till den nya belastningen. Den 
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största fördelen med att använda sig av glidtrycksreglering är att turbinens verkningsgrad hålls relativt 

konstant när den går på dellast. Det krävs emellertid att pannan har en liten 

värmeackumuleringsförmåga, som till exempel hos genomströmningspannor, för att det ska vara 

lämpligt att anpassa ångtrycket i pannan efter belastningen, vilket är en förutsättning för glidreglering 

(7). 

Brodén m.fl. (8) diskuterar dessa tre effektregleringar i en rapport publicerad av Värmeforsk. Vid hög 

pannlast ger glidtrycksreglering högst verkningsgrad för Rankinecykeln (och därmed högst 

elverkningsgrad) på grund av att de andra metoderna kräver strypning av ångflödet. Av stryp- och 

partialtrycksreglering kommer strypreglering ge högre elverkningsgrad vid en hög pannlast. På grund 

av strypreglering medför väsentligt sämre dellastegenskaper jämförs endast partialtrycksreglering med 

glidtryckreglering då pannlasten är under 80–90 %. När pannan går på dellast kommer 

partialtrycksreglering ge en högre elverkningsgrad för pannan, trots att turbinens isentropiska 

verkningsgrad är lägre vid partialtryckreglering (8). 

I en artikel skriven av Jonshagen m.fl. (9) jämförs de två senare alternativen, partialtrycksreglering och 

glidtrycksreglering, med en kombination av de båda som kallas hybridreglering. Det finns tydliga 

nackdelar för både partial- och glidtrycksreglering; vid partialtrycksreglering uppstår strypförluster för 

ångflödet som passerar genom den reglerande ventilen och med glidtrycksreglering minskar 

verkningsgraden på grund av att Rankinecykeln effektivitet sjunker vid ett lägre ångtryck. 

Hybridreglering innebär att när tre ventiler är helt öppna (och den fjärde helt stängd) sänks trycket i 

pannan till en viss nivå innan den tredje ventiler börja reglera ångflödet. Då den tredje ventilen har stängt 

och endast två ventiler är helt öppna minskas återigen ångtrycket till en viss nivå innan ventil ett och två 

börjar dra igen. Genom att kombinera partial- och glidtryckreglering på detta sätt kan den producerade 

eleffekten maximeras vid olika laster samtidigt som regleringen tillåter snabba laständringar (9). 

2.3. Turbinreglering 
Hur effekten på turbinen regleras bestäms av turbinregulatorn, där det vanligaste är att 

frekvensen/effekten eller ett ångtryck är insignal.  

En frekvensregulator använder turbinens varvtal som insignal, där varvtalet regleras genom att styra 

ångpådraget till turbinen. Om generatorn fasas in på ett yttre nät kommer turbinens varvtal att bestämmas 

av frekvensen på det yttre nätet, regulatorn styr då istället mot ett börvärde för den elektriska uteffekten 

(7). 

Turbinregulatorer kan även använda sig av ett ångtryck som insignal, där det vanligaste är att använda 

sig av kondensortrycket eller ångtrycket i pannan. Vid kondensortrycksreglering kommer turbinens 

inloppsventil att öppna för att öka trycket i kondensorn. En annan effekt som uppstår då 

kondensortrycket ökar är att temperaturen på kylvattnet ut ur kondensorn (som ibland används till 

fjärrvärme) kommer att öka. Används istället pannans ångtryck som insignal kommer turbinens 

inloppsventil öppnas för att sänka trycket i pannan, vilket kommer öka turbinens uteffekt. För att höja 

panntrycket kommer ångventilen att stänga vilket leder till att turbinens uteffekt minskar (7). 

I en värmeforsk-rapport skriven av Storesund (10) undersöks vilka möjligheter det finns för 

kraftvärmeverk att reglera elnätet genom att snabbt och flexibelt ändra pannans last. I rapporten nämns 

det att en traditionell kraftvärmeanläggning ofta låter turbinen reglera ångtrycket och att pannans last 

varieras med bränsleinmatningen. Nackdelen med en sådan styrning är att det tar lång tid för elektriska 

effekten att öka vid en ökad pannlast vilket gör pannan långsam vid börvärdesändringar. En alternativ 

styrning är att låta bränsleinmatningen reglera ångtrycket i pannan och styra turbinen mot en fast 

elektrisk uteffekt.  En sådan reglering är betydligt kraftfullare och kan snabbt öka och minska elektriska 

effekten. Vid snabba ändringar laständringar tas effekten från den ackumulerade energin som finns i 

ångnätet, och ångtrycket kommer påverkas kraftigt. För stora trycksvängningar kan resultera i 

instabilitet eller domsvängningar vilket inte är bra för pannan (10). 
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2.4. Styrenhet till Siemensturbin B 2445 
Följande beskrivning är tagen från Siemens egna dokument ELECTRICAL AND CONTROL – Turbine 

Controller Description (11). Den elektriska delen av styrenheten för Siemensturbinen B 2445 består av 

en reglerdel och olika selektorer. Reglerdelen består av olika regulatorer och begränsare av 

proportionell-integrerande typ, så kallade PI-regulatorer, som alla har sin specifika reglerfunktion. 

Regulatorerna jämför ett uppmätt värde med ett börvärde och ger en utsignal som styr den aktuella 

ventilen med målet att eliminera skillnaden mellan börvärde och mätvärde. Begränsarna fungerar på 

samma sätt som regulatorerna, det vill säga de jämför ett uppmätt värde med ett fast värde och ger sedan 

en signal till den aktuella ventilen. Begränsarnas funktion är att skydda turbinen från att operera vid 

otillåtna områden (11). 

Selektorerna i styrenheten bestämmer hur regulatorerna och begränsarna interagerar med varandra. Två 

olika typer av selektorer finns i styrenheten; maxvärdes-selektor och minvärdes-selektor. Om flera 

regulatorer skickar sin signal till en maxvärdes-selektor kommer endast den högsta signalen passera. 

Minvärdes-selektorn fungerar på samma sätt, men då passerar endast den lägsta signalen. En fördel med 

att använda sig av selektorer är att aktiva regulatorer kan växla mellan varandra ut att det uppstår hopp 

i utsignalen. Regulatorer som är inaktiva kommer rampa upp sin utsignal till ett max/minvärde för att 

inte påverka andra regulatorer (11). 

2.4.1. Befintliga regulatorer och begränsare 

Varje regulator i styrenheten har en specifik reglerfunktion och nedan förklaras de olika regulatorerna 

för turbinmodell B 2445. 

Upprullningsregulatorn används för att varva upp turbinen till nominellt varvtal. Denna reglering går 

att lägga i auto mode, uppvarvningen kommer då ske via upprullningskurvor som är beroende av 

turbinens temperatur från start. Upprullningsregulatorn kan också läggas i manuellt läge, då rullas 

turbinen upp genom att operatörer manuellt ökar och minskar turbinens varvtal. Då turbinen har nått det 

nominella varvtalet kommer styrenheten gå över till Frekvens/Effektregulatorn och 

upprullningsregulatorns utsignal ökas till 102 %. Att utsignal rampas upp gör att signalen inte stör övriga 

regulatorer eftersom samtliga utsignaler passerar genom en minvärdes-selektor (11). 

Frekvens/Effektregulatorn styr turbinen mot ett önskat varvtal eller en önskad uteffekt. När generatorn 

har fasats in på ett yttre nät kommer varvtalet att bestämmas av nätfrekvensen, vilket betyder att 

regulatorn då endast styr mot ett börvärde för turbinens uteffekt. För att undvika laständringar på grund 

av frekvenssvängningar på nätet används en funktion som heter dödband. Dödbands-funktionen gör 

regulatorn okänslig för små frekvenssvängningar på nätet, men tillåter regulatorn att reagera på större 

frekvenssvängningar. Dödbands-funktionen blir automatiskt inkopplad då generatorn är kopplad mot ett 

yttre nät (11). 

Den sista regulatorn i styrenheten är en Kondensortrycksregulator. Kondensorregulatorn styr 

ångpådraget till turbinen mot kondensortrycket, vilket betyder att ett minskande tryck i kondensorn 

kommer medföra att mer ånga tillförs turbinen och tvärtom (11). 

Det finns fem olika begränsare i turbinregulatorn vars utsignaler går in i turbinregulatorns minvärdes-

selektor. Begränsarna är till för att skydda turbinen mot höga/låga eleffekter, höga mottryck samt för 

stora förändringar i inloppstemperatur och inloppstryck. Det finns dessutom en signal till turbinens 

minväljare som kallas max slagbegränsare. Denna är utsignalen från en PI-regulator i pannans system 

som kan användas för att reglera ångtrycket. I dagsläget används regulatorn endast som en 

mintrycksbegränsare, det vill säga börvärdet är inställt på det lägsta tillåtna ångtryck i pannan. Men det 

finns möjlighet att använda den som en vanlig regulator. I fortsättningen kommer denna att kallas för 

turbinens ångtrycksregulator, även fast PI-regulatorn ligger i pannans styrsystem.  

Figur 2 visar en kraftigt förenklad bild som beskriver logiken för turbinregulatorn. 
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Figur 2. Förenklad schematisk bild över turbinregulatorn. 

2.4.2. Befintliga styrsätt 

Det finns två sätt att styra B 2445 enligt kursmaterial från ABB STAL AB (12), Alla reglerformer-läget 

eller Frekvens/Effektreglerings-läget. Om alla reglerformer-läget är valt kommer styrsignalerna från 

både Frekvens/Effektregulatorn, Upprullningsregulatorn och Kondensorregulatorn skickas till en 

minvärdes-selektor. Den av regulatorerna som har lägst värde på styrsignalen kommer då att styra 

ångventilen. För att Kondensorregulatorn ska styra ventilen krävs det att operatörerna ökar börvärdet 

för Frekvens/Effektregulatorn till dess att kondensortrycket motsvarar börvärdet för 

kondensortrycksregulatorn (12). 

Operatören kan också välja att lägga styrenheten i Frekvens/Effektreglerings-läge, i det fallet är 

Kondensatortrycksregulatorn bortkopplad och endast Upprullningsregulatorn och 

Frekvens/effektregulatorn är aktiva (12). 

2.5. Förutsättningar för elförsäljning 
Det finns flera olika sätt att sälja producerad el och det vanligaste är att sälja via Nord Pool Spot där 

över 90 % av all elhandel sker (13). Förloppet beskrivs utförligt på Nord Pools hemsida (14). Innan 

klockan 12:00 varje dag ska elproducenterna leverera en planering till Nord Pool, i planeringen ska det 

framgå hur mycket el som producenten är villig att sälja till vilket pris. Inom en timme sätter Nord Pool 

elpriserna som beräknas efter utbud och efterfrågan för varje timme under det nästkommande dygnet. 

Elpriset bestämmer på så sätt körschemat för alla producenter som säljer el via Nord Pool under 

nästkommande dag. Från och med 00:00 måste elproducenterna följa sin planerade produktion på 

timbasis under hela dygnet, skulle avvikelserna bli för stora får elproducenten betala en avgift vars 

storlek beror på kostnaden att öka/minska systemets totala produktion (14). 

Om elproducenterna inser att de behöver frångå sin planerade produktion i förväg kan de använda sig 

av den så kallade elbas-marknaden som beskrivs på Nord Pools hemsida (15). Elbas-marknaden för 

nästkommande dygn öppnar 14:00 varje dag och där kan elproducenter sälja och köpa el internt mellan 

varandra. Priserna för elen som säljs på elbas sätts av parterna själva och påverkas inte av priserna på 

spotmarknaden, detta förklaras enklast med ett exempel. Om en elproducent vill minska sin produktion 

under en tidsperiod läggs ett bud att de vill köpa X MW el under ett antal timmar för en Y kr/MWh. Om 

någon annan elproducent kan tänka sig att öka sin produktion under de timmarna för den förslagna 

summan så kan de välja att öka sin produktion med X MW för Y kr/MWh. På så sätt kan elproducenter 
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öka/minska sin planerade produktion under dagen utan att systemets totala produktion påverkas. 

Elproducenter kan handla på elbas en timme innan nästa produktionstimme börjar (15). 

2.6. Modellering och trimning av regulatorer 
En process kan beskrivas matematiskt genom att sambandet mellan ut- och insignaler för processen 

ställs upp med en differentialekvation. Genom att laplacetransformera differentialekvationen och 

beräkna kvoten mellan in- och utsignalerna erhålls den så kallade överföringsfunktionen som betecknas 

𝐺(𝑠), där 𝑠 är deriveringsoperatorn (16).  

Durlla är ett webbaserat verktyg, tillhandahållet av Optimation AB, som kan användas för att identifiera 

processer och trimma en regulators parametrar. Genom att göra ett stegsvar för processen hittar Durlla 

en överföringsfunktion som har approximativt samma stegsvar. Enligt Erik Berg vid Optimation kan en 

ångtrycksreglering närmast liknas vid en överföringsfunktion med en tidskonstant plus en integrerade 

del. Överföringsfunktionen för en sådan process kan beskrivas av ekvation 6 

 
𝐺(𝑠) =

𝐾

𝑠(1 + 𝑇𝑠)
 

 

(6) 

där K är förstärkningen och T är tiden (16).  

För att trimma parametrar till en PI-regulator använder Durlla den så kallade lambda-metoden. Metoden, 

som förklaras mer detaljerat av Thomas (16), innebär att man via ett stegsvar bestämmer processens 

statiska förstärkning, 𝐾𝑠, och tiden det tar för processens utsignal att nå 63 % av slutvärdet, 𝑇𝜆. En 

lambdafaktor, 𝑝, väljs och används i ekvation 7 för att bestämma 𝜆 (16). 

 𝜆 = 𝑝 ∙ 𝑇𝜆 (7) 

Normalt väljs 𝑝 mellan 1–3, där värden närmare 1 ger en snabb reglering som är mindre robust och 

högre värden gör regleringen stabilare men inte lika snabb. Till sist väljs PI-regulatorns förstärkning 

𝐾𝑃𝐼, och integrationstid 𝑇𝑃𝐼 enligt ekvation 8 och 9 (16). 

 
𝐾𝑃𝐼 =

𝑇𝜆

𝐾𝑠 ∙ 𝜆
 

 

(8) 

 𝑇𝑃𝐼 = 𝑇𝜆 (9) 

 

3. Övergripande styrning av H2 
Den övergripande styrningen av H2 sker idag främst via två in-parametrar där den ena är 

utomhustemperatur, som styr framledningsledningstemperaturen på fjärrvärmenätet, och den andra är 

inställt börvärde för eleffekten på turbinen. Dessa parametrar reglerar ett antal styrdon som påverkar 

ång- och vattenflöden som resten av anläggningen anpassar sig efter. Hela förloppet visas nedan i två 

schematiska bilder, figur 3 visar hur turbin och kondensor/fjärrvärmesystemet regleras och figur 4 visar 

hur turbin och bränsle/tilluftsystemet regleras. I de följande avsnitten förklaras reglerkretsarna mer 

ingående. 
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Figur 3. Schematisk skiss över regleringen för turbinen och fjärrvärmesystemet. 

 

Figur 4. Schematisk skiss över regleringen för pannan och turbinen. 

3.1. Kondensor och fjärrvärmereglering 
Figur 3 visar hur den övergripande regleringen av fjärrvärmesystemet fungerar. Systemet innehåller två 

par dubbelpumpar. Fjärrvärmepumparna (uppe till höger i figur 3) håller önskat tryck i 

fjärrvärmeledningen och pannhuspumparna (nere i figur 3) håller önskat tryck på vattnet som går genom 

kondensorerna. I kylkretsen passerar vattnet rökgaskondenseringen, två varmvattenkondensorer 

(hädanefter kallade VK1 och VK2) och till sist en direktkondensor (kallad DK). I VK1 och VK2 

kondenseras ånga som har expanderats till två olika tryck i lågtrycksdelen av turbinen. 

Temperaturregulatorn för fjärrvärmenätet styr en ventil placerad direkt efter direktkondensorn som 

reglerar kylvattenflödet. Om kylvattentemperaturen efter VK1 och VK2 blir för varm öppnar ventilen 
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för att öka vattenflödet vilket leder till att temperaturen sjunker. Det motsatta kommer ske om 

kylvattentemperaturen blir för kall. 

Via en linjär funktion används utomhustemperaturen för att bestämma den önskade 

framledningstemperaturen som är börvärde i temperaturregulatorn. Om temperaturen efter 

direktkondensorn vara varmare än önskad framledningstemperatur vid högsta möjliga kylvattenflöde 

finns det även en shunt-ledning som kan leda kallare returvatten förbi kondensorerna direkt till 

fjärrvärmepumparna, vilket också visas i figur 3.   

In- och urladdning ur ackumulatortanken sker automatiskt. Då fjärrvärmepumparna ger ett högre flöde 

än det som går genom kondensorerna kommer ackumulatortanken att laddas ur. Om flödet ut på 

fjärrvärmenätet är mindre än flödet genom kondensorerna kommer ackumulatortanken att laddas. På det 

viset kommer ackumulatortanken laddas och urladdas utan ingripande från operatörerna.  

3.2. Bränsleinmatning 
Bränslet tillförs pannan via två identiska bränslelinjer, en av dessa är illustrerad i figur 4. Bränslet 

förvaras tillfälligt i en silo och matas ut ur botten av silon ner på ett transportband med en horisontellt 

roterande skruv. En del av bränslet som färdas på transportörerna kommer falla ner i så kallade 

rövarskruvar som också matar in bränslet i pannan, på så sätt tillförs bränsle på fyra ställen i pannan, via 

transportörerna och via rövarskruvarna. 

Varvtalet för transportörerna och rövarskruvarna reglerar ångtrycket i pannan. Pannans 

ångtrycksregulator ger en utsignal som multipliceras med en bränslekvot och en faktor som delar 

signalen mellan bränslelinjerna (vanligtvis 50 %). Signalvärdet går till transportörerna och även till 

regulatorn som styr rövarskruvarna. Hela regleringen från ångtryck till utsignal för transportörer och 

rövarskruvar visas i figur 5. 

 

Figur 5. Förklaring av regleringen för bränsleinmatning. 

3.3. Turbinreglering för H2 
Turbinmodellen på Hedensbyverket är en Siemensturbin från Finspång med modellnamn B 2445. 

Turbinen styrs via fem olika ventiler där fyra av dessa leder ånga till det första turbinsteget och den 

femte ventilen leder ånga till ett senare turbinsteg. Den femte ventilen är en så kallad 

överbelastningsventil som endast används endast vid hög turbineffekt, när den öppnas kan turbinen ta 

emot mer ånga och producera mer el men vid en lägre verkningsgrad. Noterbart är att ångan går in i fyra 

separata inlopp till det första turbinsteget, beskrivet som partialreglering i teoriavsnittet. Detta innebär 

att turbinen bibehåller en hög isentropisk verkningsgrad även då pannan går på dellast. 

Till turbinen hör även en direktkondensor dit ånga kan levereras då turbinen av olika anledningar inte 

kan ta emot hela ångflödet. Denna används idag inte alls under normal drift på grund av att turbinen 

aldrig levererar i närheten av sin märkeffekt. 
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Vid låg last är endast två motstående ventiler öppna och de resterande två ventilerna vid turbininloppet 

är helt stängda, de första två ventilerna har alltid samma utsignal för att inte snebelasta turbinaxeln. När 

utsignalen för ventil ett och två blir tillräckligt stor kommer även den tredje ventilen öppna för att reglera 

ångflödet. Vid högre last kommer ventil ett och två att vara helt öppna, och då ventil tre får tillräckligt 

stor utsignal kommer ventil fyra att öppna och hjälpa till med regleringen. 

I figur 6 och 7 visas två olika lastfall för pannan. I figur 6 går pannan initialt på låg last och endast två 

ventiler är öppna. När turbinen ökar sin uteffekt (se streckade tidpunkter i figur 6) ökar utsignalen för 

ventil ett och två till 100 % och endast den tredje ventilen reglerar ångflödet. I figur 7 kör pannan på en 

högre last och det görs totalt tre lastökningar, se streckade tidpunkter i figuren. Efter de första två 

lastökningarna når utsignalen för den tredje ventilen 100 % och endast den fjärde ventilen reglerar då 

ångflödet. Efter den sista lastökningen i figur 7 öppnar dessutom den femte ventilen när utsignalen för 

den fjärde ventilen blir för hög.  

 

Figur 6. Turbinventil 1 och 2 initialt öppna, börvärdeshöjning leder till att ventil 3 öppnar. 

 

Figur 7. Ventil 1, 2 och 3 öppna initialt. Börvärdeshöjning leder till att ventil 4 öppnar. 

Turbinens styrenhet innehåller flera olika regulatorer som är förklarade i teoriavsnittet. I dagsläget 

används endast den så kallade frekvens/effektregulatorn som reglerar ångflödet för att uppnå ett 

börvärde för turbinens elektriska uteffekt eller frekvens. I normal drift är generatorn infasad mot ett yttre 

nät vilket innebär att generatorn och turbinens varvtal kommer att bestämmas av frekvensen på det yttre 

nätet. I det fallet regleras ångflödet utifrån den producerade elektriska effekten i generatorn. 
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Regleringen av turbinen påverkar andra delar av pannan på grund av att ångflödet ändras, dels så 

kommer panntrycket öka/minska och dessutom kommer kylvattenflödet genom kondensorerna 

påverkas.  

3.4. Tillufts- och rökgassystem 

3.4.1. Sekundärluft 

Börvärdet för sekundärluftflödet påverkas av flera olika insignaler. Utsignalerna för de båda 

bränsletransportörerna adderas och summan multipliceras med en luft/bränslekvot som sätts av 

operatörerna. Signalvärdet multipliceras sedan med en faktor som bestämmer andelen primär och 

sekundärluft (oftast 50 %). Signalen går in i en max-väljare tillsammans med utsignalen från 

ångtrycksregulatorn och den högsta signalen kommer att skalas om till ett sekundärluftflöde. 

Sekundärluftflödet anpassas efter en fast linjär funktion och multipliceras med en faktor från O2-

regulatorn innan det används som börvärde till sekundärluftfläkten. En schematisk bild över reglering 

av sekundärluftflödet visas i figur 8. 

 

Figur 8. Schematisk beskrivning över regleringen av sekundärluftflödet 

O2-regulatorn i figuren ovan har O2-halten i rökgaserna som insignal och ger en utsignal i spannet 0–

100, där 50 % innebär att flödet hålls konstant och 100 % i utsignal kommer dubbla luftflödet. Börvärdet 

för O2-regulatorn beräknas utifrån massflödet överhettad ånga. Noterbart är att regulatorn begränsad så 

att sekundärluftflödet endast kan multipliceras med 0,6–1,5 för säkerställa ett sekundärluftflöde även 

om O2-givaren skulle gå sönder.  



13 

 

3.4.2. Primärluft 

Även primärluftregulatorn har flera insignaler, närmare bestämt tre. Signalen från sekundärluftlogiken 

(se figur 8, insignal primärluftregulator), ångtryckregulatorns utsignal samt en signal från pannans 

termiska effekt går in till en max-selektor.  

Efter max-selektorn beräknas medelvärdet för den högsta signalen under den senaste timmen. 

Timmedelvärdet justeras med en fast linjär funktion, vilket innebär att signalen multipliceras med en 

lutning samt adderas med ett värde för kurvans höjdkorrigering. Den nya utsignalen adderas med en 

korrigeringsfaktor och mätvärdet för förbränningsluften till startbrännarna. Utsignalen från 

primärluftregulatorn primärluftflödet via ett spjäll. En schematisk bild av primärluftregleringen visas i 

figur 9. 

 

Figur 9. Schematisk beskrivning över reglering av primärluftflödet. 

3.4.3. Rökgassystem 

När det inkommande bränslet förbränns med primär- och sekundärluften bildas det en viss mängd 

rökgaser som sugs ut ur pannan med en rökgasfläkt. Regulatorn som styr rökgasfläkten har ett fast 

börvärde på -500 Pa, vilket innebär att fläkten kommer att arbeta för att uppnå ett undertryck på 0,5 kPa 

i pannan. Utsignalen från panntrycksregulatorn styr rökgasfläktens varvtal. På grund av att många olika 

faktorer påverkar panntrycket, till exempel varierande tilluftflöden och läckage i rökgaskanalen, varierar 

utsignalen från panntrycksregulatorn kraftigt. 

4. Problem med nuvarande styrning och begränsande komponenter 
Två tydliga problem förekommer i samband med el- och värmeproduktionen vid H2; pannsvängningar 

och begränsad maxproduktion. Problemen beror både på hur pannan regleras men också på några 

begränsade komponenter. De reglertekniska begränsningarna tillsammans med komponenterna som 

utgör trånga sektorer för produktionen förklaras mer ingående i de följande avsnitten.  
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4.1. Reglering 

4.1.1. Turbinregulatorns påverkan på ångtrycket 

Turbinens inloppsventiler regleras mot en fast elektrisk effekt, vilket förklaras mer ingående i kapitel 3. 

Detta innebär att när börvärdet för den elektriska effekten ändras kommer turbinen reagera direkt, långt 

innan pannans last hinner påverkas. Den ökade elektriska effekten kommer då tas från den ackumulerade 

energin som finns i ångnätet till dess att pannans termiska effekt har hunnit ställa in sig till det nya 

börvärdet. Hur turbinens reglering påverkar ångtrycket i pannan visas i figur 10 nedan. 

 

Figur 10. Förloppet då börvärdet för den elektriska effekten ändras. 

Då turbinens börvärde rampas upp (ca 08:45) reagerar turbinens reglerventiler omedelbart och ökar 

ångflödet till turbinen. Den snabba regleringen leder till att turbinens producerade eleffekt alltid matchar 

börvärdet. Den snabba ökningen av ångflöde innebär också att ångtrycket i pannan sjunker och 

ventilerna öppnar ännu mer för att hålla rätt ångflöde genom turbinen. Ångflödet och ångtrycket ökar 

respektive sjunker till dess att pannans termiska effekt blir så hög att den ackumulerade energin i 

ångnätet ökar igen och ångtrycket stiger (09:10 i figur 10). Det är svängningarna i ångtryck som orsakar 

de oönskade fluktuationerna för andra delar av pannan som bränsleinmatningen, lufttillförseln och O2-

regleringen.  

4.1.2. Ångtryckets påverkan på bränsleinmatningen och lufttillförseln 

Figur 11 visar hur pannans ångtrycksregulator påverkar bränslelinjernas skraptransportörer som i sin tur 

påverkar tilluften. 

 

Figur 11. Ångtryckets påverkan på bränsleinmatning och lufttillförsel. 
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Då börvärdet för eleffekten sänks (14:30 i figur 10) ökar ångtrycket i pannan. Ångtrycksregulatorn 

minskar då varvtalet för bränslelinjernas skraptransportörer och flödet av sekundärluft (som regleras av 

ångtrycksregulatorn och skraptransportörernas varvtal). Notera att primärluftflödet reagerar betydligt 

långsammare och jämnare på grund av att primärluftsregulatorn använder sig av ett timmedelvärde. I 

figur 11 är det tydligt att det uppstår pannsvängningar i samband med att börvärdet ändras. Dessa 

fluktuationer kvarstår även vid konstant eleffekt vilket leder till variationer för skraptransportörerna och 

sekundärluftfläkten.   

4.1.3. Bränsle- och lufttillförselns påverkan på rökgassystemet 

Variationerna för bränsle- och lufttillförseln, illustrerade i figur 11, påverkar mängderna rökgaser som 

bildas. Det innebär att rökgasfläkten kommer att variera med samma fluktuationer som 

skraptransportörerna och sekundärluftflödet. Figur 12 visar utsignalen från regulatorn som styr 

eldstadstrycket, det vill säga regulatorn som ökar och sänker rökgasfläktens varvtal, tillsammans med 

skraptransportörernas varvtal och sekundärluftflödet.  

 

Figur 12. Variationer i eldstadstryckregulatorns utsignal på grund av ojämn lufttillförsel. 

I figur 12 fluktuerar utsignalen från eldstadstryckregulatorn och topparna korrelerar med topparna för 

sekundärluftflödet, dessutom når utsignalen för eldstadstryckregulatorn 100 % vid några tillfällen. Det 

betyder att om rökgasfläkten ska lyckas hålla undertryck i eldstaden är produktionen begränsad till 30–

31 MW eleffekt den här perioden. Detta är den största flaskhalsen för hög produktion och den beror på 

pannans svängningar och kapaciteten för rökgasfläkten. 

4.1.4. Bränsleinmatning och tilluftens påverkan på O2-halten 

Som det förklaras i kapitel 3.4.1 kommer börvärdet för O2-halten i rökgaserna bestämmas utifrån 

huvudångflödet i pannan, och utsignalen från O2-regulatorn förstärker/försvagar sekundärluftflödet. 

Figur 13 visar O2-halten tillsammans med huvudångflödet, varvtalen för skraptransportörerna och 

sekundärluftflödet. 
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Figur 13. Fluktuationer för börvärdet och processvärdet från O2-regulatorn. 

Figur 13 visar att även O2-halten påverkar sekundärluftflödet men på ett betydligt kortare tidsintervall 

än variationerna i figur 11 och figur 12. Figuren ovan visar också att om det uppstår en störning som 

sänker O2-halten (som strax efter 09:25) ökas sekundärluftflödet kraftigt. Utifrån processbilder är det 

svårt att avgöra hur mycket bränsleskrapornas variationer påverkar O2-haltens fluktuationer. Men det är 

möjligt att en jämnare bränsleinmatning skulle kunna leda till mindre variationer för O2-halten i 

rökgaserna. 

4.2. Begränsande komponenter 

4.2.1. Rökgasfläkten 

Då pannan kör maximal produktion, som i figur 12, når utsignalen för eldstadstrycksregulatorn periodvis 

100 % på grund av den mängd rökgaser som bildas. Utsignalen från regulatorn ger en strömsignal som 

via en frekvensomriktare bestämmer frekvensen för motorn som driver fläkten. Även om en större motor 

skulle installeras så är det fläktens storlek som är den begränsande faktorn. Fläkten klarar alltså inte av 

ett högre rökgasflöde även vid ett högre varvtal.   

5. Besläktade anläggningar 
Turbinen som är installerad på H2 är en Siemensturbin från 1996 tillverkad i Finspång med 

modellnamnet B 2445. Enligt Michael Mazur, tidigare turbinförsäljare för Siemens i Finspång, finns 

samma turbinmodell installerad på tre andra kraftvärmeverk i Sverige; Växjö, Stockholm och Nyköping 

(17). Informationen och synpunkterna i följande avsnitt om anläggningarna erhölls via telefonintervjuer 

med driftcheferna vid respektive anläggning; Joakim Lindahl vid Sandvik 2 (18), Per Jacobsson vid 

Bristaverket (19) och Josef Nieznaj vid Idbäcksverket (20). 

5.1. Växjö 
Pannan Sandvik 2 i Växjö är en cirkulerande fluidbädd av märket Foster Wheeler precis som 

Hedensbyverket H2. Pannan stod färdig i slutet av 90-talet och vid full last ger pannan 65 MW värme 

till fjärrvärmenätet och 35 MW el. Ångdatat för pannan är 140 bar och 540 ℃. Sandvik 2 har dessutom 

en bränslemix som består av biobränslen och en liten delmängd torv vilket också överensstämmer med 

förhållandena på Hedensbyverket H2. Sandvik 2 styrs genom att en fast elektrisk effekt ställs in för 

turbinen och bränsleinmatningen reglerar ångtrycket i pannan. Ångtryckregleringen i pannan fungerar 

relativt bra, och ångtrycket i pannan fluktuerar som mest med ± 3 bar (18). 

Baslasten i Växjös fjärrvärmenät produceras av pannan Sandvik 3 som är marginellt större, 65 MW 

värme och 39 MW el, men betydligt nyare. Växjös fjärrvärmenät innehåller dessutom en stor 

ackumulatortank vilket resulterar i att Sandvik 2 inte behöver anpassa sig efter stadens fjärrvärmebehov. 
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På grund av detta styrs Sandvik 2 utifrån elprisets variationer vilket innebär att pannan går på högre last 

under tidsspannet 07–19 och lägre last övriga tider på dygnet (oavsett värmebehov).  Eftersom Sandvik 

2 styrs med ett fokus på elmarknaden ser driftpersonalen mest fördelar med att styra turbinen utifrån en 

fast elektrisk effekt, mest grund av att det blir lättare att prognostisera framtida elproduktion (18). 

5.2. Stockholm 
Bristaverket i Stockholm tillhör Fortum och det består av två kraftvärmepannor där den ena är besläktad 

med Hedensbyverket H2. Brista 1 är en cirkulerande fluidbädd som eldar enbart biobränslen, pannans 

märkeffekt är 108 MW värme och 42 MW el. Vid maxlast levererar pannan ånga med ett tryck på 144 

bar och en temperatur på 540 ℃. Även Brista 1 styr anläggningen med en fast elektrisk effekt för 

turbinen och låter bränsleinmatningen reglera ångtrycket i pannan. Brista 1 har dessutom en separat 

ångtrycksreglering som leder ångan till en dumpningskondensor då det blir högt tryck och turbinen inte 

kan ta emot mer ånga. Noterbart är att turbinregleringen installerades med alternativet att styra 

turbineffekten utifrån ångtrycket. Detta alternativ har hittills aldrig använts på grund av att det är lättare 

att förutspå elproduktionen med en konstant elektrisk effekt samtidigt som panntrycket kan hållas 

relativt konstant (19). 

Brista 2 är en avfallseldad rosterpanna där turbinen styrs med ångtrycksreglering. Det är önskvärt från 

Fortums sida att ha liknande styrning för både Brista 1 och Brista 2, vilket har lett till att Brista 1 under 

våren kommer byta turbinregleringen till en ångtrycksreglering (19).  

5.3. Nyköping 
Idbäcksverket är en kraftvärmepanna i Nyköping som ägs av Vattenfall. Panntypen är en bubblande 

fluidbädd med en termisk märkeffekt på 97,5 MW. Vid fullast kan pannan leverera 35 MW el med 

ångdata på 140 bar och 540 ℃. Anläggningen eldar i dagsläget endast returträ vilket innebär att den 

tillförda bränsleeffekten kan variera kraftigt (20). 

Turbinregleringen för Idbäcksverket styr mot en fast elektrisk uteffekt och bränsleinmatningen styr dels 

mot panntrycket men också mot O2-nivån i pannan. Pannoperatörerna har just ändrat från att styra 

bränslet mot fast ångtryck till att tillämpa en form av glidreglering. Turbinen går på en fast uteffekt, men 

då värmebehovet minskar ställs börvärdet för ångtrycket ner vilket leder till att bränsleinmatningen 

minskar. Eftersom turbinen går på en fast uteffekt kommer ångventilerna att öppna då pannan går ner i 

last, vilket minskar strypförlusterna. Den främsta anledningen till att gå över till glidreglering var att 

minska korrosiva skadorna i pannan, vilket man åstadkommer eftersom panntemperaturen sjunker med 

ett minskat ångtryck (20). 

6. Panntester med alternativ reglering av H2 
Syftet med projektet är att undersöka andra metoder att reglera H2 som ger en jämnare drift och 

möjliggör en högre produktion av el och värme. För att undvika pannsvängningar är det enklaste sättet 

att använda sig av de befintliga regulatorerna som finns i turbinens styrenhet för att styra ångtrycket 

samtidigt som bränsleinmatning får gå med konstant varvtal. För att utreda vilken turbin- och 

bränslereglering som ger jämnast och högst produktion gjordes panntester som förklaras i följande 

kapitel.  

6.1. Panntest 1 
Syftet med den första testkörningen av pannan var att undersöka hur turbinens befintliga styrenhet klarar 

av att reglera ångtrycket i pannan. Testkörningen visade också hur förbränningen och produktionen 

påverkas av att köra bränsleskraporna med konstant varvtal. 

6.1.1. Tillvägagångssätt 

Vid testet valde driftpersonalen att ställa börvärdet för panntrycket till 135 bar för att ha en 

säkerhetsmarginal upp till pannans högsta tillåtna tryck. Turbinens ångtrycksregulator aktiverades 
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genom att effektregulatorns börvärde rampades upp tills utsignalen från turbinens ångtrycksregulator 

blev den lägsta signalen in i turbinens minväljare, se logik i figur 2. Pannans ångtrycksregulator, som 

styr bränsleinmatningen, ställdes i manuellt läge och utsignalen hölls konstant. Vid ett tillfälle ökades 

utsignalen från pannans ångtrycksregulator för att öka pannans last under 20–30 minuter. 

6.1.2. Resultat och diskussion 

Omställningen till den alternativa regleringen visas nedan i figur 14 och figur 15. Figur 14 visar flera 

signaler från turbinens styrenhet och figur 15 visar utsignalen från pannans ångtryckregulator 

tillsammans med ångflödet och elektriska uteffekten. 

 

Figur 14. Signaler från turbinens styrenhet vid omställningen. 

 

Figur 15. Ångtryckregulatorns utsignal, ångflöde och elektrisk uteffekt under omställningen. 

Samtidigt som pannans ångtryckregulator läggs i manuellt läge rampas börvärdet för turbinens 

effektregulator upp (15:00 i figur 14 och 15) vilket leder till att ångtrycket sjunker. När ångtrycket når 

133 bar blir utsignalen från turbinens ångtrycksregulator lägre än effektregulatorns utsignal vilket 

aktiverar ångtrycksregulatorn som därefter styr turbinen.  

Figur 16 och 17 visar ångtrycket, ångflödet, elektriska effekten samt ångtryckregulatorns utsignal vid 

konstant drift. Figur 16 är en tvåtimmars-period med den nuvarande regleringen och figur 17 är en 

tvåtimmarsperiod under testet då turbinen reglerade ångtrycket och bränsleinmatningen gick med 

konstant varvtal.  
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Figur 16. Period med nuvarande pannreglering, konstant drift. 

 

Figur 17. Period med alternativ reglering, konstant drift. 

Då det nuvarande styrsättet används varierar utsignalen för pannans ångtrycksregulator vilket leder till 

att bränsleflödet och den tillförda termiska effekten varierar trots den elektriska uteffekten är konstant. 

Resultatet blir att under vissa perioder kommer det produceras mindre ånga än vad som tas ut till turbinen 

vilket får ångtrycket att sjunka, motsatt effekt sker då det produceras mer ånga än vad som tas ut från 

ångnätet. 

Med den alternativa regleringen av pannan minskar svängningarna för ångtrycket jämfört med den 

nuvarande pannstyrningen. Periodtiden för svängningarna blir också kortare med den alternativa 

regleringen vilket tyder på att olika fenomen orsakar svängningarna. Under testperioden strävade 

turbinregulatorn efter att hålla ett konstant panntryck, vilket den inte åstadkommer. Resultatet blir att 

ångflödet svänger med samma periodtid som ångtrycket, vilket innebär att den elektriska uteffekten 

varierar mer än med den nuvarande regleringen. Svängningarna som uppstår för den alternativa 

regleringen kan förklaras av att parametrarna för turbinens ångtrycksregulator inte är tillräckligt bra 

inställda. 

Det undersöktes även hur variationer för sekundärluftflödet och eldstadstrycksregulatorn påverkades av 

konstant bränsletillförsel. Figur 18 och figur 19 visar sekundärluftflödet och utsignalen från 

eldstadtryckregulatorn vid konstant drift för den nuvarande respektive den alternativa regleringen. 
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Figur 18. Svängningar för sekundärluftflöde och eldstadstryckregulator vid konstant drift, nuvarande reglering. 

 

Figur 19. Svängningar för sekundärluftflöde och eldstadstryckregulator vid konstant drift, alternativ reglering. 

Med den alternativa regleringen är utsignalen från pannans ångtrycksregulator konstant liksom 

bränsleskrapornas varvtal. Trots detta så fluktuerar sekundärluftflödet med ungefär samma variationer 

som för den nuvarande regleringen, jämför figur 18 och figur 19. Detta innebär att förstärkningarna och 

försvagningarna från O2-regulatorn är det som främst påverkar svängningarna för sekundärluftflödet och 

i förlängningen utsignalen för eldstadstrycksregulatorn. 

Under testkörningen gjordes även en kraftigare lastökning genom att utsignalen från pannans 

ångtrycksregulator ökades från 67 % till 70 % och sedan till 73 %. Resultatet av lastökningen visas i 

figur 20. I figuren visas även förloppet då pannlasten sänktes genom att utsignalen minskades till 70 %. 
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Figur 20. Stegsvar för pannans ångtrycksregulator med den alternativa regleringen. 

Pannlasten ökades 16:50 vilket resulterade i en kraftig ökning av ångflödet. Även ångtrycket i pannan 

steg till strax under 137 bar, vilket beror på att turbinens ångtrycksregulator har för dåligt inställda 

parametrar. Ett ytterligare tecken på detta är när pannlasten sedan sänks (ca 17:25 i figur 20) så sjunker 

ångtrycket till under 133 bar innan regulatorn fångar upp störningen.  

På grund av variationer för sekundärluftflödet kvarstår problemen med höga utsignaler för 

eldstadstrycksregulatorn vid hög last. 

6.1.3. Slutsatser utifrån panntest 1 

För att uppnå en jämnare produktion är det nödvändigt att undersöka vad som främst orsakar 

svängningarna för ångflödet och ångtrycket. Dessutom måste turbinens ångtryckregulator trimmas för 

att minska ångtrycksvariationerna som finns vid konstant drift. 

Svängningarna för sekundärluftflödet är relativt opåverkade av en varierande utsignal från 

ångtrycksregulatorn. Det kan förklaras av att O2-regulatorns förstärkningar och försvagningar av 

sekundärluftflödet främst orsakar de kraftiga svängningarna som i förlängningen får rökgasfläkten att 

gå ojämnt. Framtida tester skulle behöva undersöka om O2-regulatorn kan modifieras för att få luften att 

gå jämnare men samtidigt klara av bränslestörningar.   

6.2. Trimning och verifiering av turbinens ångtrycksregulator 
För att trimma turbinens ångtrycksregulator gjordes ett stegsvar då regulatorn var lagd i manuellt läge. 

Loggade värden för regulatorns utsignal samt processvärdet (ångtrycket) användes i DURLLA, en 

webbaserad regleringssimulator tillhandahållen av Optimation, för att skapa en modell av processen. 

Reglermodellen som bäst beskriver processen är ett stegsvar med en tidskonstant samt en integrerande 

del. Utifrån modellen framtagen av DURLLA trimmades regulatorn med nya värden för förstärkning 

samt integrationstid. Den trimmade regulatorn verifierades och en trimningsrapport skapades av 

DURLLA, se bilaga 1. 

I samband med att regulatorn trimmades noterades det att turbinregulatorns utsignal inte var linjär mot 

ångflödet. I figur 21 nedan visas ångflödet som funktion av turbinregulatorns utsignal vid olika 

pannlaster. 



22 

 

 

Figur 21. Ångflöde vid olika utsignaler från turbinregulatorn. 

Kurvans utseende är direkt kopplad till inloppventilernas öppningssekvens. Konsekvensen av det 

olinjära förhållandet mellan utsignal och ångflöde blir att regulatorer som styr turbinen kommer att 

fungera bra i vissa områden och betydligt sämre i andra områden. 

För att lösa grundproblemet beskrivet ovan måste inloppventilernas öppningssekvens förbättras, vilket 

endast kan göras i turbinens styrenhet. Modifiering av turbinens styrenhet var dock en avgränsning till 

examensarbetet. Istället lindrades symptomen för problemet genom att implementera ett 

linjäriseringsblock som skalade om utsignalen från ångtrycksregulatorn. Linjäriseringsblocket beskrivs 

mer ingående i bilaga 2. 

6.3. Panntest 2 
Testkörning 1 upprepades med trimmade parametrar för turbinens ångtrycksregulator. Syftet med 

försöket var att undersöka hur den termiska effekten varierar under konstant drift. 

6.3.1. Tillvägagångssätt 

Tillvägagångssättet var likadant som vid testkörning 1, med undantaget att panntrycket hölls på 140 bar. 

Under första halvan av testperioden lades O2-regulatorn i manuellt läge och konstant utsignal vilket 

innebar att börvärdet för sekundärluftflödet hölls konstant. Under andra halvan av testet ställdes O2-

regulatorn tillbaka i autoläge och kunde återigen påverka börvärdet för sekundärluftflödet.  

6.3.2. Resultat 

I figur 22 visas fluktuationer för ångflöde och O2-halt i rökgaserna under första halvan av testet. Under 

perioden var ångtrycket, sekundärluftflödet samt bränsleinmatningen konstant vilket också visas i figur 

22. 
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Figur 22. Fluktuationer för ångflöde och O2-halt under första halvan av testförsök två. 

Vid konstant bränsleinmatning och konstant sekundärluftflöde uppstår det fortfarande variationer för 

ångflödet och O2-halten i eldstaden. Variationerna har dessutom en tydlig korrelation mellan varandra, 

det vill säga då ångflödet är högt är O2-halten låg och tvärtom. Detta indikerar att den tillförda 

bränsleeffekten är ojämn även under då bränsleinmatningen går med konstant varvtal. Att effekten inte 

är konstant kan bero på två saker; att bränslekvalitén varierar eller att massflödet bränsle in i pannan 

varierar. Att variationerna sker på minutbasis och pendlar upp och ner flera gånger under en timme tyder 

på att det är massflödet som orsakar svängningarna. 

Fluktuationer för ångflöde och O2-halten under andra delen av testet visas i figur 23. 

 

Figur 23. Fluktuationer under andra halvan av testförsök 2.  

Även under andra halvan av testet uppstod det variationer för ångflödet och O2-halten som troligtvis 

beror på en ojämn tillförd bränsleeffekt. Dessutom visar figur 23 att O2-halten varierar lika kraftigt trots 

att sekundärluftflödet reglerar O2-halten. 

6.3.3. Slutsatser utifrån panntest 2 

Variationerna för ångflödet och O2-halten i rökgaserna tyder på att bränsleeffekten som tillförs pannan 

fluktuerar, även vid konstant varvtal. Framtida studier bör undersöka om det är bränslets kvalité eller 

det inmatade bränsleflödet som främst orsakar variationerna. 
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6.4. Utredning av bränsleinmatning 
För att utreda vad det är som orsakar pannsvängningarna gjordes en närmare undersökning av 

bränsleinmatningen. De stegen i bränsleinmatningen som har störst påverkan på bränsleflödet in i 

pannan visas i figur 24 nedan.  

 

Figur 24. Schematisk skiss över en bränslelinje, sedd från sidan och sedd uppifrån. 

Efter transport in i pannhuset faller bränslet ner i två stycken bränslesilos. I botten på dessa sitter en så 

kallad morotsskruv som matar ner bränslet i en transportör med skrapor som knuffar in bränslet mot 

pannan. På tillbakavägen leds skraporna ner mot bränslebädden, vilket visas i figur 24. Syftet med detta 

är att skrapa av toppen på bränslehögen som är på väg in till pannan och på så sätt säkerställa att 

bränslebädden som transporteras in i pannan alltid har konstant volym. Framme vid avskrapningen sitter 

det en radioaktiv nivåmätare som mäter höjden av bränslehögen som hela tiden skrapas av. Höjden vid 

avskrapningen regleras av morotsskruvarnas varvtal. 

Massflödet bränsle kan således påverkas av två faktorer; hastigheten på skrapor/rövarskruvar och 

bränslevikten per meter som matas in i pannan. Efter avskrapningen sitter det en radioaktiv givare som 

diagonalt mäter vikten av bränslet som passerar och ger en utsignal med enheten kg/m. Vikten 

multipliceras med skrapornas hastighet för att beräkna massflödet bränsle in i pannan. Hela logiken för 

beräkningen av bränsleflödet visas i figur 25. 



25 

 

 

Figur 25. Logik för beräkning av bränsleflöde. 

Utifrån logiken kan följande uttryck användas för att beräkna massflödet bränsle in i pannan. 

 
�̇�𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒 =

�̇�

100
∙

𝑚

150
∙ 34 

 

(10) 

Där det totala massflödet bränsle i kg/s, �̇�𝑏𝑟ä𝑛𝑠𝑙𝑒, beräknas med hastigheten i procent för skraporna, �̇�, 

och vikten bränsle per meter, 𝑚. 

Under panntest 2 var skrapornas varvtal konstant, vilket innebär att bränsleflödet är konstant såvida en 

jämn bränslebädd matas in med transportören. Figur 26 visar O2-halten tillsammans med bränslevikten 

för båda transportörerna under första halvan av testet då sekundärluften var konstant. Notera att kurvan 

för O2-halten är förskjuten 3:42 vilket är den tid det tar för bränslet att nå pannan från den radioaktiva 

viktgivaren. 

 

Figur 26. Bränslevikt för transportörerna och O2-halten i rökgaserna, förskjuten 3:42. 

Figur 27 visar bränslevikten och ångflödet under samma tidsperiod som i figur 26. Även här är ångflödet 

förskjutet den tiden tar för bränslet att påverka ångflödet från att det passerar viktgivaren (3:58). 
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Figur 27. Bränslevikt för transportörerna och ångflödet, förskjutet 3:58. 

Figur 26 och 27 visar att bränslevikten som mäts av den radioaktiva givaren kan ge en förklaring till 

både variationerna för O2-halten och ångflödet vid konstant bränsleinmatning. Trots att bränslehögen 

skrapas av i början av transportören är det inte en jämn bränslemängd som matas in i pannan.  

Noterbart är att den radioaktiva givaren som mäter bränslevikten inte är kalibrerad på länge, vilket är 

nödvändigt eftersom den radioaktiva strålningen avtar med tiden. De absoluta värdena som presenteras 

i figurerna är därför opålitliga, bränslegivarna borde däremot kunna registrera ökningar och minskningar 

av vikten vilket figurerna visar. 

För att avskrapningen ska fungera krävs det att en tillräckligt stor hög bränsle hela tiden skrapas av för 

att fylla transportörens bredd. Ett kort test gjordes där nivån vid avskrapningen höjdes markant för att 

se hur vikten i bränsletransportörerna påverkades. Resultatet för bränslelinje 1 och bränslelinje 2 visas i 

figur 28 respektive 29. 
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Figur 28. Bränslevikt för transportör 1 vid höjd nivå. 

 

Figur 29. Bränslevikt för transportör 2 vid höjd nivå. 

Figurerna visar att bränslevikten visserligen ökar då nivån höjs, vilket kan bero på att bränslebädden får 

högre densitet, men att det fortfarande uppstår tydliga fluktuationer. Oavsett nivå i transportörerna 

lyckas inte avskrapningen åstadkomma ett jämnt bränsleflöde, vilket kan förklara svängningarna för 

ångflödet och O2-halten i pannan.  

6.5. Diskussion utifrån samtliga panntester 
Pannsvängningarna som uppstår vid förbränningen kan delas in i två kategorier, lågfrekventa variationer 

och högfrekventa variationer. 
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De lågfrekventa variationerna, med en periodtid på 15–20 minuter, kan kopplas till pannans 

ångtrycksregulator som styr bränsleskrapornas hastighet och rövarskruvarnas varvtal. Figur 12 visar att 

varvtalen för skraptransportörerna påverkar sekundärluftflödet som i sin tur påverkar utsignalen till 

rökgasfläkten. Vid hög last bidrar dessa svängningar till att signalen till rökgasfläkten når 100 % vilket 

begränsar pannans maxlast.  

Det uppstår också högfrekventa svängningar med en betydligt kortare periodtid, ner mot 1–2 minuter. 

Dessa svängningar påverkar främst O2-halten i rökgaserna vilket får konsekvenser för sekundärluftflödet 

och rökgasfläkten. Panntesterna visade att de högfrekventa svängningarna kan härledas till mekaniken i 

utrymmet under bränslesilo ett och två. Trots att det finns en avskrapningsfunktion som ska jämna ut 

höjden på bränslebädden som matas in till pannan kvarstår det variationer för bränsleflödet även då 

skrapornas hastighet är konstant. Vad detta beror på är svårt att säga, men ojämnheter och variationer i 

storlek för det inmatade biobränslet skulle kunna vara en förklaring. Ett jämnare bränsleflöde in till 

pannan skulle medföra en jämnare O2-nivå i rökgaserna och minskade snabba fluktuationer för 

sekundärluften. En jämnare O2-nivå skulle dessutom ge en möjlighet att sänka börvärdet för O2-halten 

vilket minskar rökgasförlusterna och förbättrar pannans verkningsgrad. 

Panntest två indikerar också att fluktuationerna för O2-halten i rökgaserna är lika stora även då den 

regleras av sekundärluftflödet. Det beror troligtvis på att bränslestörningen som påverkar O2-halten sker 

långt innan luften hinner reagera. I framtiden vore det därför intressant att undersöka alternativa metoder 

att reglera O2-halten i rökgaserna, exempelvis genom att låta bränsleinmatningen sköta regleringen. 

Det olinjära förhållandet mellan ångflödet och utsignalen från turbinregulatorn ett område som bör ses 

över i framtiden. Även om ett linjäriseringsblock kan förbättra problemen (se bilaga 2) kan det 

fortfarande finnas områden där parametrarna för regulatorerna som styr turbinen fungerar betydligt 

sämre. För att åstadkomma ett linjärt förhållande måste öppningssekvensen för turbinens 

pådragsventiler modifieras så att X % av turbinens utsignal ger X % procent av det maximala ångflödet. 

7. Förslag på framtida åtgärder 
Två olika åtgärdsförslag har tagits fram för att förbättra produktionen vid H2. Det första åtgärdsförslaget 

minskar de lågfrekventa pannsvängningarna och kan höja pannans maxlast. Det andra åtgärdsförslaget 

är att via en ny reglering minska de högfrekventa svängningarna och på så sätt förbättra pannans 

verkningsgrad samt öka pannans maxlast. Åtgärdsförslagen är oberoende av varandra och kan 

genomföras utan större förändringar för H2 i övrigt. Vinsterna i följande kapitel är beräknade utifrån att 

endast det aktuella åtgärdsförslaget har genomförts, men åtgärderna går givetvis att kombinera för att 

optimera pannan. 

För varje åtgärd gjordes överslagsräkningar för att uppskatta hur pannans maxeffekt samt verkningsgrad 

påverkas. För att uppskatta hur åtgärderna påverkar Skellefteå Krafts totala produktion över ett år 

användes en modell skapad av Vennström som beskrivs mer detaljerat i (21). Modellen utgår ifrån 

fjärrvärmeförbrukningen under ett normalår i Skellefteå och simulerarar därefter driften för Skellefteå 

Krafts värmeanläggningar för att optimera vinsten. Optimeringen använder ackumulatortanken aktivt 

för att styra produktionen mot perioder med högt el-spotpris. Noterbart är att programmet beräknar ett 

optimalt körschema för anläggningarna vilket innebär att körtimmarna över året endast är teoretiska. 

Modellen kan emellertid användas för att jämföra olika fall då vissa parametrar för anläggningarna 

ändras. 

7.1. Syfte och metod  

7.1.1. Åtgärda lågfrekventa svängningar 

Den första åtgärden är att låta turbinen reglera ångtrycket i pannan och låta bränsleinmatningen gå med 

konstant varvtal. På så sätt elimineras de lågfrekventa variationerna som illustreras i figur 12. Vinsten 

med reglerändringen är att produktionen kan ökas vid maxlast på grund av att hastigheten för 
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bränsleskraporna kan ökas. Den ökade produktionen för pannan innebär mer elförsäljning och minskad 

värmeproduktion för andra anläggningar. Däremot kommer de högfrekventa svängningarna, som 

orsakar variationerna för O2-halten och sekundärluftflödet, kvarstå. 

Ett medelvärde för skrapornas hastighet beräknades under en period då pannan går på maxlast. Den 

högsta möjliga hastigheten för skraporna uppskattades och differensen mellan varvtalen togs fram. Ett 

exempel av beräkningen visas i figur 30. 

 

Figur 30. Illustration av metod att beräkna höjning av varvtal på grund av åtgärdade lågfrekventa pannsvängningar. 

Samma procedur upprepades vid 6 andra maxlast-tillfällen och en genomsnittlig höjning av 

skrapvarvtalet beräknades. 

För att uppskatta hur mycket bränsleflödet påverkas av en ökning av skrapornas varvtal användes 

ekvation 10 som beskriver logiken för beräkningen av bränsleflödet. En genomsnittlig bränslevikt i kg/m 

togs fram med värden från panntest 2, då skrapvarvtalet var konstant och bränsleflödet kunde tas fram 

med stökiometriska beräkningar. Genomsnittliga bränslevikten användes i ekvation 10 för att beräkna 

hur mycket bränsleflödet ökar på grund av en ökning för skrapornas varvtal. 

Via årsmedelvärden för fukthalt, effektivt värmevärde för bränsleblandningen och pannverkningsgrad 

beräknades den extra panneffekten vid maxlast till följd av reglerändringen. För att uppskatta alla 

värmeanläggningars totala produktion över ett år användes optimeringsmodellen beskriven i (21).  

Det ekonomiska utfallet uppskattades med ekvation 11 där ett normalår jämförs med ett år då de 

lågfrekventa svängningarna har eliminerats.  

 𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =  ∆𝐼𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑,𝐻2 + ∆𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝐻1 + ∆𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 − ∆𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝐻2 (11) 

I ekvation 11 är ∆𝐼𝑒𝑙𝑝𝑟𝑜𝑑,𝐻2 den ökade intäkten på grund av ökad elproduktion i H2, ∆𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝐻1 är den 

besparade driftkostnaden för värmeproduktion i H1, ∆𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝑠𝑝𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 är skillnaden i kostnad för spetsel-

produktion och ∆𝐾𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡,𝐻2 är den högre driftkostnaden på grund av ökad produktion i H2. 
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Driftkostnaden beräknades utifrån en fast bränslekostnad hämtad från energimyndigheten (22) samt 

antagna värden för rörliga driftkostnader. Månadmedelvärden för elspotpriser hämtades från Nordpool 

(23). Samtliga antagna värden är listade i bilaga 3. 

7.1.2. Reducera högfrekventa svängningar 

Syftet med den andra åtgärden är att minska de högfrekventa variationerna som beror på att 

bränslevikten i skraptransportörerna inte är konstant. Detta skulle exempelvis kunna åstadkommas 

genom en reglering som förstärker och försvagar börvärdet till skraptransportörerna beroende på hur 

bränslevikten i transportören varierar. En minskning av de högfrekventa variationerna för bränsleflödet 

skulle innebära att variationerna för O2-halten minskar, och en jämnare O2-halt gör det möjligt att sänka 

börvärdet. Ett lägre börvärde resulterar i mindre luftöverskott vilket minskar rökgasförlusterna, vilkter 

kan förklaras av att 𝑚-värdet i ekvation 3 minskar. Minskade relativa rökgasförluster förbättrar pannans 

verkningsgrad oavsett last. Dessutom kommer en lägre O2-halt innebära pannan maxlast kan ökas på 

grund av en mindre mängd rökgaser bildas. 

Sett över ett helt år kommer vinsterna bestå av minskade bränslekostnader då pannan går på dellast, tack 

vare en bättre verkningsgrad. Då pannan går på maxlast kommer vinsterna bestå av ökad elförsäljning 

för H2 samt minskad produktion i andra anläggningar, däremot kommer driftkostnaderna öka för H2 då 

pannan går på maxlast. 

För att bestämma de bränsleflödevariationer som uppstår på grund av viktskillnaden på transportörerna 

användes mätdata från första delen av panntest två. Under den perioden var skraphastigheten och 

förbränningsluften konstant, och bränsleflödet kan då bestämmas med stökiometriska beräkningar 

utifrån O2-halten i rökgaserna. Noterbart är att storleken för de högfrekventa bränslevariationerna under 

panntest två endast gäller för just det lastfallet. För att räkna om bränslevariationerna för andra lastfall 

användes en genomsnittlig viktförändring som multiplicerades med hastigheten för skraporna, se 

ekvation 10. 

Med medelvärden för O2-halt och bränsleflöde användes stökiometriska beräkningar för att bestämma 

den tillförda förbränningsluften vid fyra olika pannlaster. Samma luftflöde behölls för att undersöka O2-

halterna i rökgaserna vid en hög respektive låg bränslestörning. Med utgångspunkten att 

bränslefluktuationerna halveras av åtgärden sänktes börvärdet för O2-halten så att minvärdet vid en 

bränslestörning är samma som för de större fluktuationerna. Förloppet illustreras i figur 31. 
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Figur 31. Illustration över metod att beräkna möjlig sänkning av O2-halten. 

Med det nya börvärdet för O2-halten beräknades en ny luftfaktor. Stökiometriska värden för det 

nuvarande fallet och för fallet med sänkt börvärde användes i ekvation 4 för att beräkna de relativa 

rökgasförlusterna för båda fallen.  

För att uppskatta den möjliga ökningen av bränsleflöde vid maxlast användes även där stökiometriska 

beräkningar. Det maximala torra rökgasflödet beräknades med nuvarande börvärdet för O2-halten i 

rökgaserna. Luftöverskottet minskades tills den lägre O2-halten uppnåddes och därefter höjdes 

massflödet bränsle tills det torra rökgasflödet matchade det maximala rökgasflödet. Metoden att beräkna 

ökningen av pannlast förklaras i figur 32. 

 

Figur 32. Illustration över metod att beräkna möjlig ökning av pannlast. 
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Med nya beräknade värden för maximal pannlast användes Vennströms modell (21) för att simulera den 

årliga produktionen för Skellefteå Krafts värmeanläggningar. 

För att beräkna det ekonomiska utfallet på grund av reducerade högfrekventa svängningar användes 

ekvation 11 samt de antagna värdena i bilaga 3. Beräkningarna förklaras tydligare i metoden för den 

första åtgärden. 

7.2. Resultat 

7.2.1. Åtgärda lågfrekventa svängningar 

Om bränsleskraporna går med konstant varvtal istället för att reglera ångtrycket skulle varvtalet kunna 

höjas i genomsnitt 1 % då pannan går på maxlast. En sådan höjning skulle innebära att bränsleflödet 

ökar med 0,16 kgTS/s och den tillförda bränsleeffekten ökar med 2,8 MW. Med en pannverkningsgrad 

på 92 % (årsmedelvärde) skulle det innebära att panneffekten kan höjas med 2,6 MW. 

Figur 33 visar den månadsvisa produktionsökningen av el och värme för H2. 

 

Figur 33. Skillnad i produktion för H2 under ett normalår på grund av eliminerade lågfrekventa svängningar. 

Enligt modellen av Vennström (21) kommer H2 framför allt öka produktionen under december och 

januari vilket påverkar drifttimmarna för Skellefteå Krafts övriga värmeanläggningar. Figur 34 och figur 

35 visar hur produktionen för H1 och spetsel-produktionen förändras under ett normalår jämfört med 

referensfall då inga åtgärder har genomförts. 
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Figur 34. Produktionen för H1 ett referensår och ett år då de lågfrekventa svängningarna har åtgärdats. 

 

Figur 35. Elspetsproduktion för ett referensår och ett år då de lågfrekventa svängningarna har åtgärdats. 

Att åtgärda de lågfrekventa svängningarna resulterade i en mindre vinst på knappt 40 000 kr. 

7.2.2. Reducera högfrekventa svängningar 

Under den första delen av panntest 2 varierade bränsleflödet mellan 7,4 kg/s och 6,4 kg/s. De 

uppskattade variationerna för övriga pannlaster visas i figur 36 tillsammans med börvärdet för O2-halten 

i rökgaserna. I figuren visas även max- och minvärden för bränsleflödet före och efter en hypotetisk 

åtgärd. 
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Figur 36. Börvärde för O2-halt tillsammans med variationer för bränsleflödet vid olika laster. 

Ett jämnare bränsleflöde innebär att börvärdet för O2-halten kan sänkas med 0,4–0,5 % beroende på 

pannlast. Det sänkta luftöverskottet leder till att den relativa rökgasförlusten minskar med 0,2 % vilket 

blir förbättringen för pannans verkningsgrad. 

Vid fullastfallet innebär sänkningen av luftöverskottet att bränsleflödet kan ökas med 0,2 kgTS/s för att 

bilda samma mängd torra rökgaser. Detta motsvarar en ökad bränsleeffekt med 3,4 MW vilket ökar 

pannans maxeffekt med 3,1 MW. 

Den ökade produktionen för H2 under ett normalår visas i figur 37. 

 

Figur 37. Skillnad i produktion för H2 under ett normalår på grund av reducerade högfrekventa svängningar. 
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Förändring för elspetsproduktionen och produktion för H1 under ett normalår visas i figur 38 och figur 

39. Referensåret innebär produktionen under ett normalår då inga åtgärder har genomförts för H2. 

 

Figur 38. Producerad fjärrvärme för H1 under ett referensår och ett år med reducerade högfrekventa svängningar. 

 

Figur 39. Produktion från spetselpannorna för ett referensår och ett år med reducerade högfrekventa svängningar 

Vinsterna beräknades till drygt 100 000 kr. 

7.3. Diskussion 
Vinsten för åtgärderna beräknades utifrån ett månadsmedelvärde för spotpriset. Detta leder till att de 

ekonomiska vinsterna kopplade till ökad elförsäljning troligtvis blir högre i praktiken eftersom driften 

av H2 styrs mot perioder då elpriset är högt. Om den ekonomiska effekten hade beräknats på tim-basis 

istället för månads-basis hade resultatet blivit annorlunda och vinsten hade troligtvis blivit högre.  
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7.3.1. Åtgärda lågfrekventa svängningar 

Att höja maxeffekten för H2 genom att ändra pannstyrningen minskar produktion för både H1 och 

spetsel-pannorna samtidigt som elproduktionen för H2 kan ökas. De totala vinsterna begränsas dock på 

grund av att driftkostnaden för H2 ökar då den går på maxlast. Värmeproduktionen för H1 och 

elpannorna påverkas endast under de kalla månaderna december-januari. Trots detta körs H2 lite 

annorlunda även övriga månader, men med samma nettoproduktion av fjärrvärme. Utfallet från dessa 

månader är dock försumbart jämfört med de kallare månaderna. Noterbart är också att modellen 

simulerar anläggningarnas produktion utifrån ett normalår, ett år med kallare vinter skulle innebära 

större vinster samtidigt som ett varmare år skulle ge motsatt effekt. 

Många väldigt grova antaganden måste göras för att kunna beräkna den möjliga extra bränsleeffekten 

som kan tillföras vid maxlast. Men antagandet som troligtvis har störst påverkan på resultatet är att det 

i beräkningarna användes ett medelvärde för vikten i kg/m i bränsletransportörerna. Eftersom 

blandningen och kvalitén för bränslet varierar kraftigt sett över ett år kommer en ökning av 

skrapvarvtalet resultera olika effektökningar beroende på vilket bränsle som just då används. 

Variationerna för bränslet innebär också skrapvarvtalet kan ökas olika mycket utan att rökgasfläkten når 

maximal utsignal. 

Åtgärden kan enkelt sättas i drift i dagsläget. Men för att underlätta för operatörerna skulle 

bränsleinmatningen kunna kompletteras med en regulator som styr skrapornas varvtal utifrån ett 

medelvärde för den termiska eller elektriska effekten, beroende på vilket börvärde operatörerna vill 

bestämma lasten ifrån.  

Att minska de lågfrekventa pannsvängningarna skulle innebära att pannan går jämnare, däremot kommer 

den elektriska uteffekten fluktuera mer än med den nuvarande regleringen. Sådana variationer har dock 

mindre betydelse eftersom elförsäljningen endast påverkas av timmedelvärdet producerad el. Att styra 

bränsleinmatningen mot ett medelvärde för elproduktionen skulle därför kunna vara lämpligt. 

7.3.2. Reducera högfrekventa svängningar 

De högfrekventa svängningarna kan reduceras genom att, med hjälp av en reglering, jämna ut 

bränsleflödet som matas in i pannan. Hur framgångsrik en sådan reglering hade varit är omöjligt att sia 

om. Beräkningarna gjordes utifrån förutsättningen att variationerna minskade med 50 %, huruvida det 

är en rimlig siffra är svårt att säga.  

Det är alltid önskvärt att ha så låg O2-halt som möjligt för att på så sätt minimera rökgasförlusterna. Den 

lägsta O2-halt som är möjlig att hålla bestäms av CO-halten i rökgaserna, har man problem höga CO-

utsläpp beror det oftast på att det tillförs för lite förbränningsluft. Det är därför svårt att uppskatta hur 

mycket O2-halten hade kunnat sänkas om bränsleflödet var jämnare. Men om O2-halten inte blir lägre 

än vad den kan bli i dagsläget bör det inte uppstå problem med CO-utsläpp. 

En sänkning av O2-halten med 0,5 % gav en marginell förbättring av pannverkningsgraden, endast 0,2 

%. Vinsterna på grund av minskad tillförd bränslemängd uteblev helt på grund av att 

optimeringsmodellen kör H2 på ett annat sätt då pannan har en högre maxeffekt, dock med samma 

nettoproduktion värme sett över en månad.  

De största vinsterna på grund reducerade högfrekventa svängningar går istället att koppla till att 

maxeffekten kan höjas på grund av minskad mängd rökgaser, vilket minskar produktionen för andra 

anläggningar. Den största skillnaden jämfört med referensåret är att optimeringsmodellen väljer att 

enbart köra spetsel under februari då värmeproduktionen från H2 inte är tillräcklig, istället för att 

använda H1. Anledning till detta är att optimeringsmodellen hittar billigare sätt att använda sig av 

spetsel-produktion istället för att starta H1. 

Jämnare förbränning och mindre förbränningsluft skulle kunna innebära minskade utsläpp av 

föroreningar som till exempel NOx. Minskade utsläpp har potential att ytterligare öka vinsterna som 
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uppstår genom att minska de högfrekventa pannsvängningarna. Den ekonomiska effekten av minskade 

utsläpp har dock inte undersökts under projektet.  

Precis som för den första åtgärden bygger resultatet på många väldigt grova antaganden. Antagandet 

som har störst påverkan på resultatet är att viktdifferensen i bränsletransportörerna alltid är lika stor 

oavsett last. Det är svårt att säga huruvida vikten i transportörerna påverkas pannlast, det vill säga om 

avskrapningsfunktionen i bränsleinmatningen fungerar bättre vid hög eller låg skraphastighet. 

Under de fortsatta beräkningarna gjordes det flera grova antaganden. Bränsleflödet vid olika pannlaster 

beräknades utifrån årsmedelvärden för värmevärde och verkningsgrad vilket också varierar beroende på 

pannlast och vilken bränsleblandning som används. För att räkna ut den möjliga ökningen av pannans 

maxeffekt användes det torra luftflödet, vilket antyder att all mängd vattenånga kondenseras. Det 

antagandet är orimligt men eftersom det används för både fallen (högt och lågt O2-börvärde) påverkar 

det förhoppningsvis inte resultatet i någon större utsträckning. 

Att jämna ut bränsleflödet med hjälp av en reglering är en billig och enkel lösning som lätt kan 

implementeras. Däremot så lindrar detta bara symptomen för grundproblemet; att mekaniken för 

bränsleinmatningen inte åstadkommer en jämn bränslebädd som matas in i pannan. Att förbättra den 

nuvarande bränsleinmatningen för att på så sätt uppnå ett jämnare bränsleflöde hade löst 

grundproblemet. Detta skulle dock kräva investeringskostnader och betydligt omständligare 

implementering vilket hade reducerat den ekonomiska vinsten. 

8. Slutsatser och förslag på framtida studier 
De lågfrekventa pannsvängningarna kan åtgärdas genom att låta bränsleinmatningen gå med ett konstant 

varvtal. Vid maxlast kan panneffekten ökas med 2,5 MW på grund av ökad bränsletillförsel. Vinsterna, 

som uppskattades till knappt 40 000 kr, begränsas av den extra bränslemängden som måste tillföras H2 

vid maxlast. 

Genom att jämna ut de högfrekventa pannsvängningarna kan verkningsgraden förbättras med 0,2 % och 

pannans maxeffekt kan ökas med 3,1 MW. Inga vinster kunde räknas hem då pannan går på dellast, trots 

den förbättrade verkningsgraden. Däremot leder pannans ökade maxeffekt till årliga vinster på drygt 

100 000 kr tack vare den ökade maxeffekten för H2. 

Eftersom den senare åtgärden var den mest lönsam är den att rekommendera av de två. Att minska de 

högfrekventa pannsvängningarna kan dessutom implementeras som ett komplement till den nuvarande 

pannstyrningen. Högst panneffekt med jämnast drift uppnås dock om båda åtgärderna implementeras. 

Framtida studier bör undersöka huruvida en större rökgasfläkt hade varit en lönsam investering, eftersom 

det är anläggningens nuvarande begränsning. Ett annat område som hade kunnat förbättras i framtiden 

är pannans O2-reglering. Om den kan förbättras så att O2-variationerna minskar finns det möjligheter att 

minska luftöverskottet vilket resulterar i besparingar.  
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Bilaga 1 – Trimningsrapport 
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Bilaga 2 – Linjäriseringsblock 

 

Figur 40. Ångflödet i förhållande till utsignalen från ångtrycksregulatorn, utan linjäringseringsblock. 

 

Figur 41. Följande punkter användes i ett linjriseringsblock som implementerades direkt efter ångtrycksregulatorn i pannans 
styrsystem, se figur 2. 

X1 X2

11,2 11,2

32,4 25

35,1 30,4

40,8 54

63,1 67,5

65,9 77,5

82,6 82,5

85 85



C 

 

 

Figur 42. Teoretisk förhållande mellan utsignalen för ångtrycksregulatorn, signalen från linjäriseringsblocket till 
turbinregulatorn och ångflödet. 
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Bilaga 3 – Värden som användes vid beräkningarna 

 

Figur 43. Värden som användes för att beräkna intäkter och kostnader för åtgärdsförslagen. 

 

Spotpris el [kr/MWh] Energiskatt [kr/MWh]

Jan 281 199

Feb 266,525 199

Mar 244 199

Apr 222,84 199

Maj 199,425 199

Jun 183,95 199

Jul 179 199

Aug 183,655 199

Sep 195,27 199

Okt 205,995 199

Nov 225,77 199

Dec 244,05 199

Pris skogsbränslen 151 [kr/MWh]

Pris torv 157 [kr/MWh]

Skogsbränslen Torv Viktat bränslepris [kr/MWh] Rörlig bränslekostnad [kr/MWh]

Jan 80 20 152,2 15

Feb 80 20 152,2 15

Mar 80 20 152,2 15

Apr 80 20 152,2 15

Maj 100 0 151 15

Jun 100 0 151 15

Jul 100 0 151 15

Aug 100 0 151 15

Sep 100 0 151 15

Okt 80 20 152,2 15

Nov 80 20 152,2 15

Dec 80 20 152,2 15

Förhållande bränslemix [%]


