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Förord 

Projektet har utförts som ett examensarbete för högskoleingenjör i energiteknik och har utgått 

från Umeå Universitet med Robert Eklund som handledare. 

 

Detta projekt har utförts i Piteå med hjälp av PiteEnergi och Smurfit Kappa. Jag vill därför tacka 

båda parter för kvalitativ och snabb återkoppling samt för att jag fått möjligheten att utföra 

detta projekt. Mer specifikt vill jag tacka Jan Isaksson och Tomas Johansson på PiteEnergi för 

lärorika och intressanta diskussioner kring arbetet samt att de båda varit otroligt hjälpsamma. 

Jag vill även tacka Johan Backlund på Smurfit Kappa för det studiebesök som genomfördes i 

början av arbetet samt för att han hjälpt till med att få djupare förståelse över samband mellan 

PiteEnergis fjärrvärmenät och Smurfit Kappas fabrik.  

 

Ytterligare ett tack till anställda på PiteEnergi som varit otroligt tillmötesgående och har gjort 

min tid hos er minnesvärd.  
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Sammanfattning 

PiteEnergi som är Piteås lokala energiföretag vill veta om en ackumulatortank kan främja 

användningen av sekundärvärme och öka elproduktionen hos Smurfit Kappa i Piteå. I 

frågeställningen ingår även att inkopplingsprincipen för ackumulatortanken undersöks. 

PiteEnergi köper fjärrvärme från Smurfit Kappa, detta har gjort att projektet har behövt ta 

hänsyn till två företags synvinklar i problemlösningen. Arbetet har utförts med hjälp av 

mätvärden som projektet tilldelats av Smurfit Kappa. Mätvärdena var uppdelade i kategorier om 

näteffekt, temperatur in, temperatur ut, flöde och utomhustemperatur för att nämna några. Den 

aktuella tidsperioden som undersöktes var oktober 2016 till mars 2017. Dessa mätvärden har 

sedan använts för att undersöka vilka trender som finns inom fjärrvärmenätet och hur 

fjärrvärmenätet beter sig under olika förhållanden. Med hjälp av detta har möjligheten till att 

ackumulera sekundärvärme klarlagts. Mätvärdena användes även till att undersöka vilka 

möjligheter som finns att öka elproduktionen hos Smurfit Kappa med hjälp av en 

ackumulatortank. Smurfit Kappa säljer sin el på spotmarknaden vilket medför att det finns ett 

behov att öka elproduktion vid tidpunkter med högt elpris. En högre elproduktion medför en 

större del primärvärme som måste kondenseras ut på fjärrvärmenätet. Det visade sig att 

möjligheten till att ackumulera sekundärvärme i dagsläget är måttlig, dock skulle möjligheterna 

öka om volymflödet ökades med 150 m³/h jämfört med dagens drift. Anledningen till detta 

visade sig vara att en större mängd sekundärvärme kan utvinnas vid ett högre volymflöde. Att 

främja elproduktionen med hjälp av en ackumulatortank visade sig vara möjligt men 

förutsättningarna är inte ideala. Anledningen till detta är att tidpunkterna då Smurfit Kappa vill 

producera el sammanfaller med tidpunkter då fjärrvärmenätet har ett högt energibehov. Detta 

betyder att ackumulatortanken hade laddats när energibehovet på fjärrvärmenätet är högt vilket 

medför att det kan vara svårt att hitta tillfällen att tömma tanken. Det har diskuterats om att en 

omförhandling av priset för värme skulle kunna vara fördelaktig för bägge parter och om detta 

skulle kunna eliminera behovet av en ackumulatortank. Inkopplingsprincipen diskuterades fram 

med hjälp av anställda på PiteEnergi och det visade sig att positionen för tanken bör vara så 

nära Smurfit Kappa som möjligt.  
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Abstract 

PiteEnergi is Piteås local energy company and wants to know whether an accumulation tank can 

increase the amount of secondary heat used and benefit the production of electricity at Smurfit 

Kappa in Piteå. PiteEnergi also wants to know how the accumulation tank should be connected 

to the district heating system. PiteEnergi buys heat from Smurfit Kappa, this has made the 

project take in to account two different viewing angles of how to solve the problems. The 

problems have been solved with datum that have been given to the project from Smurfit Kappa. 

The datum was categorized in energy output, temperature in, temperature out, flow rate and 

outside temperature to name a few. The studied time period was October 2016 to Mars 2017. 

This datum has been used to determine trends within the district heating system and how the 

system behaves under different circumstances. This has resulted in a clearer view of how the 

possibilities to accumulate secondary heat really are. The datum was also used to determine 

what the possibilities were to promote electricity production with the help of an accumulation 

tank. Smurfit Kappa sells their electricity on the spot market which has resulted in the need to 

producer larger quantities of electricity during certain time periods with a high electricity price. 

A higher production rate of electricity results in a bigger quota of primary heat that must be 

condensated to the district heating network. It was shown that the possibility of accumulating 

secondary heat with today’s configuration is moderate but if the volume flow rate would increase 

with about 150 m³/h, the possibility to accumulate secondary heat would as well. The reason for 

this is because more energy can be extracted with a higher volume flow rate. To promote 

electricity production with an accumulation tank was shown to be possible but not ideal. The 

reason for this is because when Smurfit Kappa have the need to produce electricity the energy 

demand in the district heating network is also high. This means that the accumulation tank 

would be charged with hot water during times when the district heating network is under high 

load and save the energy for times with lower load. This is not very beneficial since it could be 

hard to find opportunities to discharge the tank of the hot water collected during electricity 

production. It has been discussed in the report whether a renegotiation between the two parties 

could eliminate the need of an accumulation tank. What type of connection that should be used 

have been discussed with the people at PiteEnergi and is shown in the report. It has also been 

shown that the tank should be placed as close to Smurfit Kappa as possible to avoid distribution 

losses.   
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1. Inledning 

Denna rapport motsvarar 15 högskolepoäng och är ett examensarbete. I inledningen beskrivs 

bakgrund, syfte, målsättning och avgränsningar i olika kapitel.  

1.1 Bakgrund 

I traditionell ordning behövs minst en värmekälla för att mata fjärrvärmenätet med varmt 

vatten och det finns även i PiteEnergis fjärrvärmenät. Vanligtvis brukar dessa värmekällor bestå 

av biobränslepannor, avfallsförbränningspannor, gaspannor eller oljepannor. I PiteEnergis fall 

består deras värmekälla av pappersindustrin Smurfit Kappa och deras spillvärme. PiteEnergi 

har oljepannor och gaspannor, dock eftersträvas lägsta möjliga drifttid på dessa då bränslet är 

dyrt och dåligt för miljön eftersom förbränning av dessa ämnen utsöndrar stora mängder 

växthusgaser. Dessa pannor körs endast då behovet på fjärrvärmenätet är större än vad Smurfit 

Kappa kan leverera. Några sådana tillfällen skulle kunna vara när Smurfit Kappa får driftstopp 

eller när det är ovanligt kallt ute.  

 

PiteEnergi och Smurfit Kappa har sedan 70-talet haft ett bra samarbete där Smurfit Kappa 

försett Piteås fjärrvärmenät med hetvatten från sina processer. Smurfit Kappa har på senare år 

installerat två mottrycksturbiner som används för elproduktion. Ångan till turbinerna framställs 

framför allt för användning inom pappersindustrin men används även till elproduktion och 

spetsvärmning av fjärrvärmevattnet [1].  

 

Smurfit Kappa har möjlighet att försörja hela centrala Piteå med fjärrvärme ner till cirka -30°C, 

med hjälp av sekundär och primärvärme. Fjärrvärmebehovet kan mötas enbart med 

sekundärvärme ner till ca -10°C om Smurfit Kappas fabrik har hög produktion. När spetslaster 

uppkommer används ångan, avsedd för elproduktion och processverksamhet för att nå den 

framledningstemperatur som är eftertraktad. Detta görs genom att passera ångan (primär 

värme) igenom en kondensor där ångan höjer temperaturen på fjärrvärmevattnet. Det är 

angeläget för PiteEnergi att denna kondensation av värdefull ånga undviks i största möjliga grad 

då den ersättning PiteEnergi måste betala för denna spetsvärme är väldigt hög [1].  

1.2 Fjärrvärme 

Att bostäder och industrier har ett väl fungerade värmesystem är vitalt i ett strukturerat och 

modernt samhälle. Beroende på geografisk position finns olika behov och möjligheter att 

försörja en byggnad med den energi som behövs för att uppnå ett eftertraktat inomhusklimat. 

På grund av Sveriges geografiska position finns ett stort behov av värme-energi under 

vintermånaderna då utomhustemperaturen kan nå långt under fryspunkten. Detta har i Sverige 

lett till att det finns många olika lösningar på detta problem.  

 

Fjärrvärme är den lösning som statistiskt sett är vanligast i Sverige och 2013 stod denna teknik 

för uppvärmning i närmare 60 % av Sveriges hushåll, fastigheter och industrier [2]. Fjärrvärme 

anses vara en relativt miljövänlig energilösning, men detta är självklart beroende på vilket 
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bränsle som används för att producera värme. I Sverige används till största del biobränslen för 

att driva de värmekraftverk som producerar hetvatten till fjärrvärmenätet men det finns även 

pannor som drivs av torv, naturgas och olja [2].  

1.3 Ackumulatortank 

En ackumulatortank är en form av termisk energilagring där en välisolerad tank fylls med ett 

högtempererat medium som vanligtvis är vatten. Generellt sett laddas tanken när tillgången på 

högkvalitativ värme överstiger det behov som finns. Värmen från ackumulatortanken används 

sedan när behovet är större än tillgången. Ett exempel på när tillgången är större än behovet är 

nattetid då de flesta kunderna inte belastar nätet. Under denna tid finns ett överskott av värme 

som kan pumpas in i en ackumulatortank. Under morgonen syns ofta en plötslig ökning i 

användning som sekundärvärmen inte alltid kan mätta. Det är då tanken töms för att möta 

kundernas behov.  

1.4 Syfte 

Syftet med detta projekt har varit att ta reda på om det bör installeras en ackumulatortank i 

anslutning till PiteEnergis fjärrvärmenät. De punkterna som har undersökts är följande. 

 

• Kan en ackumulatortank ge utökade möjlighet till elproduktion? 

• Kan en ackumulatortank utöka nyttjandet av sekundär värme? 

• Vilken inkopplingsprincip mellan fabrik, ackumulatortank och fjärrvärmenät skulle vara 

mest gynnsam? 

1.5 Målsättning 

Målsättningen med detta projekt är att ta fram ett underlag som kan ligga till grund för att 

bedöma om byggnationen av en ackumulatortank i Piteå är fördelaktig eller ej. Denna tank ska 

då ha i syfte att öka användningen av sekundär värme och till viss del även minska 

användningen av primär värme vid spetslaster. Det ska också tas i beaktning om en 

ackumulatortank kan främja elproduktionen för Smurfit Kappa. Något som också kommer 

undersökas är hur tanken bör kopplas in mellan Smurfit Kappa och fjärrvärmenätet för att på 

bästa sätt uppnå ovanstående mål. 

1.6 Avgränsningar 

Detta projekt kommer inte att ta hänsyn till de problem eller oplanerade driftstopp som kan 

uppstå på Smurfit Kappas fabrik som i sin tur påverkar PiteEnergis fjärrvärmenät.  

 

Storleken på ackumulatortanken kommer inte att beräknas i detta projekt. Ekonomi kommer 

inte att vara en del i projektet då priset för primär och sekundärvärme inte är offentligt. 

 

Tidsperioden som kommer ligga till grund för de mätvärden som använts har avgränsats till 

vinterhalvåret 2016-2017. Anledningen till detta är för att begränsa mängden mätvärden samt 

att en rökgaskylare togs i drift i början av vintern 2016. 



 

3 
22/6 2017  Umeå Universitet 

2. Systembeskrivning 

I detta kapitel kommer en systembeskrivning av PiteEnergis fjärrvärmenät att redovisas 

tillsammans med Smurfit Kappa sett som en värmekälla och elproducent. Systembeskrivningen 

redovisas i fem underrubriker. 

2.1 Beskrivning av sekundär värme 

Från Smurfit Kappa köper PiteEnergi primär och sekundär värme efter det behovet som finns 

på fjärrvärmenätet. Sekundärvärmen kommer från olika lågtempererade processer i form av 

spill, det vill säga värme som fabriken längre inte har någon nytta av. Denna spillvärme hade 

pumpats ut i havet om inte PiteEnergi valt att köpa in denna värme till sitt fjärrvärmenätverk. 

Detta har lett till att PiteEnergi till stor del inte behöver driva egna pannor för att försörja 

fjärrvärmenätet med den energi som behövs, som resultat av detta har PiteEnergi ett av landets 

lägsta priser när det kommer till fjärrvärme [1]. 

2.2 Beskrivning av primär värme 

Primärvärmen, även kallat spetsvärme består av ånga med ett tryck av 3 bar som gått igenom en 

elproducerande mottrycksturbin och som sedan kondenserats mot fjärrvärmenätet [3]. Ånga är 

dyrt att framställa vilket har lett till att priset som PiteEnergi betalar för primärvärme kontra 

sekundärvärme är väldigt dyrt. Det är till stor del på grund av detta PiteEnergi vill ha möjlighet 

att utnyttja mer sekundärvärme med hjälp av en ackumulatortank. 

2.3 Beskrivning av PiteEnergis värmekälla 

Fjärrvärmenätet i Piteå är anslutet till cirka 4000 kunder i centrala Piteå och har i dagsläget en 

maxeffekt på cirka 95 MW [4].  

 

Ett fjärrvärmenät kräver en eller flera värmekällor för att försörja fjärrvärmenätet med termisk 

energi. I PiteEnergis fall består den huvudsakliga värmekällan av Smurfit Kappas 

industriprocesser som försörjer nätet med över 95 % av värmebehovet [4]. Fjärrvärmevattnet 

leds in i fabriken vid en temperatur på 40-45°C och värms därefter i olika steg där kallare 

processer värmer vattnet först. I Figur 1 nedan, beskrivs det hur vattnet leds igenom fabriken. 

När vattnet äntrat fabriken kan flödet delas upp så att det leds genom värmeväxlare anslutna till 

indunstningen men även till en terpentinkylare. Terpentinkylaren används dock inte lika flitigt 

som indunstningsvärmeväxlarna.  Majoriteten av vattnet leds igenom värmeväxlare anslutna till 

indunstningen där största delen av temperaturökningen kommer ske om spetsvärmeväxlaren 

inte är i drift. Därefter finns möjlighet att styra flödet igenom en tunnlutskylare som kan ses 

uppe i vänstra hörnet i Figur 1 nedan. Nästa steg i uppvärmningsprocessen är värmeväxlare 

anslutna till flashånga och basningsånga linje 1 och 2. Något som saknas i Figur 1 är en 

rökgaskylare som togs i drift i oktober för att kunna utvinna större del värme på sekundärsidan.  

 

Om vattnet inte uppnått eftertraktad framledningstemperatur, även kallat ledvärde vid detta 

skede kopplas spetsvärmeväxlaren in för att nå den eftertraktade temperaturen. Ledvärdet 

bestäms av PiteEnergi som sedan vidarebefordras till Smurfit Kappa. I spetsvärmeväxlaren 
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kondenseras ånga för att värma fjärrvärmevattnet. När vattnet nått rätt temperatur leds det 

sedan vidare ut till kunderna anslutna till fjärrvärmenätet. 

 

Spetsvärmeväxlaren används endast för att tillföra primärvärme då sekundärsidan inte kan höja 

temperaturen på fjärrvärmevattnet till en önskvärd nivå. Den värme som utvunnits innan 

spetsvärmeväxlaren kallas för sekundärvärme och är relativt billig för PiteEnergi att köpa av 

Smurfit Kappa då den annars bara hade kylts bort på annat vis. Efter fjärrvärmevattnet värmts 

av sekundärvärmen kan temperaturen uppnå 75-100°C beroende på volymflöde samt fabrikens 

produktion och driftsituation.  

 

 
Figur 1. Visuellt beskrivande bild över Smurfit Kappas industri med fokus på fjärrvärmevattnets framledning genom 

fabriken [5]. Figuren används med godkännande av Johan Backlund. 

Ångan som kondenseras i spetsvärmeväxlaren är primärt avsedd för processverksamhet eller 

elproduktion men kan, som nämnts tidigare, åsidosättas för att värma fjärrvärmevattnet. Detta 

är dock inte att föredra sett från PiteEnergis perspektiv då det inte är ekonomiskt försvarbart så 

länge sekundärvärme finns att tillgå. Sett från Smurfit Kappas perspektiv hade önskan varit att 

kondensera mer ånga då det hade främjat elproduktionen i deras mottrycksturbiner eftersom 

elproduktionen är beroende av ångbehovet på kondenssidan. 

2.4 Beskrivning av elproduktionen hos Smurfit Kappa 

Elproduktionen sker med hjälp av två mottrycksturbiner vid namn G2 och G3 med kapacitet på 

27 MW respektive 25 MW. G2 matas med ånga under ett tryck av 59 bar som sedan expanderas 

till 3 bar. Det sker även ett ånguttag vid 11 bars tryck. G3 matas initialt med 120 bars ånga men 

injiceras sedan med ånga vid 59 bars tryck. Ångan expanderas sedan till 11 bar men ånguttag 
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sker även vid 27 bar. Ångan vid 27 bar används till sotning av pannorna och resterande till 

pappersverksamhet bortsett från den del av 3 barsångan som används till spetsvärmeväxlaren. 

Smurfit Kappa säljer sin el på spotmarknaden vilket har lett till ambitionen att producera större 

del el vid tidpunkter med högt elpris.  

 

Figur 2 visar en väldigt förenklad bild över hur turbin G2 är ansluten till processverksamheten 

och spetsvärmeväxlaren. Denna figur är även till för att visa hur sambandet mellan ökat 

ångflöde medför ett större behov att utnyttja spetsvärmeväxlaren. Turbinen är ansluten till ett 

ångnät som även används av processverksamheten.  

 
Figur 2. Förenklad figur över hur turbin G2 är ansluten till fabrik och spetsvärmeväxlare. 

Ånga från ångnätet leds in i turbin G2 där den expanderas till 3 bar. För att detta ska fungera 

måsta det vara en tryckskillnad över turbinen, detta uppnås genom att använda ånga i 

processverksamheten, kondensera ånga i spetsvärmeväxlaren eller genom att friblåsa ångan. 

Friblåsning innebär att ångan lämnar systemet och släpps ut i atmosfären. Efter turbinen kan 

ångan ledas vidare till processverksamheten där den används för att producera papper eller till 

spetsvärmeväxlaren där ångan kondenseras för att värma upp fjärvärmevattnet. Eftersom 

produktionen fluktuerar varierar även ångbehovet till processverksamheten. Detta påverkar 

elproduktionen då behovet av 3 bars ånga även ökar och minskar. Om det anses intressant att 

producera en större del el och processverksamhetens ångbehov är mättat måste ånga 

kondenseras i spetsvärmeväxlaren eller friblåsas. Ångproduktionen styrs av det totala 

ångbehovet, detta för att undvika att friblåsa ånga.  

 

Om en ackumulatortank installerats för att öka användningen av sekundär värme skulle en 

bieffekt mest troligt vara att primärvärmeanvändningen skulle minska. Sett med dagens 

samarbete hade detta hade varit positivt för PiteEnergi då deras kostnader för köpt fjärrvärme 

skulle minska. Från Smurfit Kappas perspektiv är detta dock inte att föredra då detta hade 
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medfört att de får sälja mindre primärvärme till PiteEnergi vilket medför sämre möjligheter till 

elproduktion.  

2.5 Beskrivning av PiteEnergis fjärrvärmenät 

För att leda fram hetvattnet till den bostad eller fastighet som är inkopplad på fjärrvärmenätet 

används en rörkulvert. Det vanligaste för denna kulvert är att den är nedgrävd under marken 

men det finns även kulvert som är installerad ovan mark. Den vanligaste konfigurationen av en 

fjärrvärmekulvert är att det finns två rör i en sektion kulvert. Ett rör för framledning av 

hetvatten till hushåll och fastigheter, och ett rör för returledning till värmekällan. Figur 3 visar 

hur PiteEnergis fjärrvärmenät är anslutet till Smurfit Kappas fabrik, hetvattencentralen och 

Piteås hushåll. Hetvattencentralen används vanligtvis bara till att pumpa vatten och analysera 

olika variabler som temperatur och näteffekt. PiteEnergi har dock ett antal olje och gaspannor i 

hetvattencentralen som är redo att startas vid ett eventuellt driftstopp hos Smurfit Kappa [1]. 

Shuntventilen är till för att kunna leda bort vatten om framledningstemperaturen är för hög 

eller om det skulle bli ett plötsligt stopp i en rörledning.  

 

 
Figur 3. Figuren beskriver hur fjärrvärmenätet är anslutet till hushåll och fabrik. Fjärrvärmenätet ägs av PiteEnergi 

och fabriken ägs av Smurfit Kappa.   

När hetvattnet når ett hushåll eller en fastighet överförs termisk energi från fjärrvärmevattnet 

till fastighetens interna varmvattensystem, detta görs med hjälp av en värmeväxlare. Den värme 

som växlats in i husets interna vattensystem används vanligtvis till uppvärmning med hjälp av 

vattenburna radiatorer men även uppvärmning av tappvatten. En beskrivning av detta kan ses i 

Figur 4. 
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Figur 4. Figuren beskriver hur fjärrvärmevattnet leds fram till ett hushåll där sedan värmen växlas in i hushållet via en 
abonnentcentral. Abonnentcentralen växlar värme in i radiatorsystemet för uppvärmning av bostaden och till 
tappvattensystemet [5]. Figuren används med godkännande av Johan Backlund. 

När fjärrvärmevattnet växlats i abonnentcentralen och tappat temperatur leds det tillbaka till 

värmekällan via kulvertens returledning för att återigen värmas upp i produktionsanläggningen 

och skickas ut på fjärrvärmenätet.   
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3. Teori 

Under teoridelen i denna rapport kommer teorin bakom fjärrvärme och trycklös 

ackumulatortank att redovisas. 

3.1 Energiflöde 

Energiflöde beräknas med hjälp av nedanstående formel [6]. 

 

�̇� = �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇 (1) 

 

De olika variablerna kan beskrivas på följande vis. 

 

• �̇� representerar energiflödet och använder enheten [W] eller [J/s] 

• �̇� representerar massflödet och använder enheten [kg/s] 

• 𝐶𝑝 representerar specifik värmekapacitet och är ett mått på hur väl ett specifikt ämne 

kan absorbera termisk energi. I detta fall har vatten varit det värmetransporterande 

mediet vilket lett till att 𝐶𝑝 är 4200 [J/(kg·°C)] 

• ∆𝑇 representerar temperaturdifferensen som uppstått när vattnet har förlorat eller 

tillgivits energi.  

3.2 Ackumulatortank 

En ackumulatortank används för att lagra värmeenergi under tidsperiod med låg last för att 

sedan användas under en tidsperiod med hög last. Ett annat användningsområde är att bättre 

kunna möta snabba förändringar i effektbehov på nätet. Sett till ett traditionellt kraftvärmeverk 

där elproduktion och värmeproduktion härstammar från samma anläggning kan en 

ackumulatortank även användas för att främja elproduktion vid tidpunkter med högt elpris [7]. 

När elpriset är lågt är det ett bra tillfälle att ladda tanken då fjärrvärmen och elproduktionen till 

viss del är konkurrenter när det kommer till ångbehov. För att ladda tanken kondenseras ånga 

som sedan kan lagras till ett tillfälle då det är fördelaktigt att ångan istället expanderas igenom 

en turbin för elproduktion. Då majoriteten av ångan används till elproduktion istället för 

värmeproduktion kan istället tanken tömmas för att möta fjärrvärmenätets effektbehov. När 

tanken töms pumpas hetvatten från tanken ut på nätet.  

 

Under ett dygn finns många förutsägbara perioder med låg och hög last och vetskapen kring 

dessa är ofta en stor del till hur värmeproduktionen styrs. Med en ackumulatortank kan 

perioder med låg last utnyttjas för att ackumulera värme. Perioder med hög last kan då även 

användas för att tömma tanken. Detta skulle medföra att värmeproduktionen skulle bli mer 

linjär vilket oftast ses som fördelaktigt i och med att slitage på pannor kan minskas [7].  
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4. Metod 

Här kommer de metoder som använts för att utföra projektet att redovisas. Detta görs under 

fyra rubriker vid namn behandling av mätvärden, nyttjande av sekundär värme, elproduktion 

hos Smurfit Kappa och Inkopplingsprincip av ackumulatortank. 

 

4.1 Behandling av mätvärden, förklarar hur mätvärdena har behandlats och sorterats innan de 

använts till framställning av figurer och för att undersöka trender i systemet. 

 

4.2 Nyttjande av sekundär värme, beskriver hur tillvägagångsättet för att undersöka möjligheten 

till att utöka nyttjandet av sekundärvärme under två olika förhållanden. Det har undersökt vilka 

möjligheter som finns under en tidsperiod på 24 timmar och vilka möjligheter som finns vid 

olika utomhustemperaturer. 

 

4.3 Elproduktion hos Smurfit Kappa, redovisar undersökning för hur elproduktionen hos 

Smurfit Kappa skulle påverkas vid olika användning av sekundär och primär värme.  

 

4.4 Inkopplingsprincip av ackumulatortank, beskriver tillvägagångsättet för att hitta lämplig 

inkopplingsprincip till ackumulatortanken. 

4.1 Behandling av mätvärden 

I projektets inledning införskaffades siffror via Johan Backlund (anställd på Smurfit Kappa) 

innehållande relevanta mätvärden för att skapa en översikt över hur fjärrvärmenätet används 

idag. Mätvärdena var strukturerade i följande kategorier: 

 

• Levererad fjärrvärme [MW] 

• Primärvärme [MW] 

• Fjärrvärme Ut [°C] 

• Fjärrvärme Retur [°C] 

• Flöde [m³/h] 

• Öppningsgrad shuntventil [%] 

• Elproduktion Turbin G2 [MW] 

• Elproduktion Turbin G3 [MW] 

• Friblåsning ånga [kg/s] 

• Utomhustemperatur [°C] 

 

Mätvärdena för dessa kategorier var antecknade på timbasis från 1 januari 2011 fram till 28 

mars 2017, detta resulterade till cirka 55 000 mätvärden för varje kategori. Ett urval från 

oktober 2016 till mars 2017 gjordes för att lättare kunna hantera mätvärdena. År 2016 tog 

PiteEnergi en rökgaskylare i drift för att kunna utvinna större del sekundärvärme, detta var 

också en anledning till att begränsa den period mätvärden valdes ut från. Denna avgränsning 

resulterade i att mängden mätvärden minskade till cirka 4300 för varje kategori. Siffrorna 

analyserades sedan för att sortera bort icke trovärdiga mätvärden. Som exempel kunde detta 
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bestå av flöden som visade 0 m³/h trots att det fanns mätvärden för effekt på nätet eller 

liknande. Exempel på hur mätvärden var strukturerade redovisas i Tabell 1 med ett begränsat 

antal mätvärden och kategorier.  

 
Tabell 1. Exempel på hur mätvärdena var strukturerade i exceldokumentet som delgavs projektet av Smurfit Kappa. 

 
 

Majoriteten av dessa mätvärden är momentanvärden vilket betyder att mätvärdena är 

antecknade vid en specifik tidpunkt varje timme. Mätvärdena tar inte hänsyns till förändringar 

som sker före eller efter mätningen är gjord. Med andra ord kan värden öka och minska under 

en timme utan att mätvärdet visar detta. Antagande har gjorts att mätvärdena representerar en 

hel timma.  

 

Mätvärdena användes för att skapa en uppfattning om hur fjärrvärmesystemet fungerar och 

vilka trender som finns inom systemet. Detta gjordes till stor del genom att ta fram olika 

medelvärden för tidsperioder, temperaturer, flöden och effekter som sedan plottades i grafer 

eller tabeller. Trendlinjer har använts för att skapa en indikation om hur de olika variablerna 

reagerar i olika situationer. Vilken trendlinje som skulle användas för respektive graf valdes 

genom att undersöka vilket alternativ som visade R² närmast 1. R-värdet visar hur nära 

trendlinjen ligger de valda värdena och representerar trovärdigheten av trendlinjen. Ett R-värde 

nära 1 betyder att trendlinjen följer mätpunkterna väldigt bra. På grund av stora variationer i 

mätvärden och för att lättare kunna se samband har dessa trendlinjer setts som sanna.  

 

Program som användes för hantering av mätvärden och skapande av figurer samt tabeller är 

Excel 2016, och Powerpoint 2016. Texten är skriven med hjälp av Word 2016. 

4.2 Nyttjande av sekundär värme 

I denna del kommer metodiken för möjlighet till utökat nyttjande av sekundärvärme att tas upp. 

Detta har gjorts i två olika fall där ackumulering vid olika utomhustemperaturer är ett fall och 

ackumuleringsmöjligheter under ett dygn är ett fall.  

4.2.1 Ackumulering vid olika utomhustemperaturer 

För att ta reda på vilka möjligheter till ackumulering som finns undersöktes vilket volymflöde 

som används vid olika temperaturer. Detta gjordes genom att plotta alla mätvärden för 
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volymflöde vid olika temperaturer mellan 0°C och -25°C. Därefter plottades en trendlinjen som 

hanterades som riktvärde för volymflödet vid en specifik temperatur. Volymflödet är viktigt att 

undersöka då det är en vital del till att utläsa energiflödet i nätet. Detta kan ses i Figur 5. 

 

I nästa steg undersöktes effekten från sekundärvärmen vid olika volymflöden. Detta gjordes på 

liknande sätt som ovan. Mätvärden för effekter vid olika volymflöden ritades upp och därefter 

skapades en trendlinje. Denna graf togs fram för att undersöka när det finns ett energiöverskott 

tillgängligt för ackumulering. Detta kan ses i Figur 6. 

 

Vid kallare utomhustemperaturer krävs större energiflöde i fjärrvärmenätet. Därför undersöktes 

energiflödet i nätet vid olika utomhustemperaturer. Med hjälp av tilldelade mätvärden skapades 

grafer för totalt energiflöde och behov av primärvärme. För att skapa större klarhet i vilka kvoter 

som användes sammanfogades dessa grafer och sekundärvärmebehov infogades. Detta påvisade 

att primärvärme används vid relativt höga temperaturer vilket är något som bör undvikas. Detta 

kan ses i Figur 7, Figur 8 och Figur 9. Figur 6 visar att ett högre flöde skulle medföra större 

möjlighet till effektuttag från sekundärsidan.  

 

I dagsläget används ett volymflöde av 850 m³/h vid 0°C. För att få större möjlighet till att 

ackumulera värme undersöktes det hur sekundäreffekten skulle påverkas om flödet ökades till 

1000 m³/h vid 0°C. För att uppnå detta togs ekvationen för trendkurvan i Figur 5 fram och 

justerades så att volymflödet vid 0°C var 1000 m³/h. Detta kan ses i Figur 10. Det justerade 

flödet användes sedan för att räkna ut potentiell effekt vid olika utomhustemperaturer och kan 

ses i Figur 11. Därefter jämfördes den justerade effektkurvan mot den effektkurvan som skapats 

med hjälp av mätvärden och det totala uppmätta effektbehovet. Detta kan ses i Figur 12. 

 

4.2.2 Ackumuleringsmöjligheter under ett dygn 

Nätet belastas olika beroende på dygnets tidpunkter vilket resulterat i en låg näteffekt under 

vissa tidpunkter på dygnet samt att vissa tidpunkter kräver en hög effekt. Det har undersökts om 

dessa toppar och dalar kan användas som tidpunkter för laddning och urladdning av 

ackumulatortanken.  

 

För att undersöka det varierande effektbehovet på nätet togs ett medelvärde av effekt fram för 

varje timma under ett dygn. Dessa värden användes sedan för att skapa en medeleffekt över ett 

helt dygn. Detta värde användes sedan som normalvärde som alla timvärden jämfördes mot för 

att ta fram under vilka timmar nätet hade hög respektive låg belastning. Med hjälp av detta 

kunde en effektkurva framställas, denna kurva kan ses i Figur 13. För att sedan illustrera under 

vilka timmar ackumulering och tömning av tanken var möjliga skapades Figur 14. Siffrorna som 

användes för att skapa dessa figurer finns representerade i Tabell 2. 

 

I Tabell 2 är effekten betecknad i MW för varje timma. Detta är momentana mätvärden som i 

verkligheten inte representerar effekten över en hel timma, dock har antagande gjorts att 

effekten är konstant. Med detta antagande har effekten för varje timma behandlats som total 

energi för varje timma vilket medför att MWh använts istället för MW. Anledningen till detta är 
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för att kunna räkna ut vilken storlek ackumulatortanken måste ha för att klara av att 

ackumulera största möjliga energimängd vid låg last.  

 

Nätets största tidsperiod med låg last utlästes då denna tidsperiod är aktuell för ackumulering 

av värme. För att ta reda på vilken vattenvolym som skulle behövas för att ackumulera värme 

under denna tidsperiod användes en härledning av ekvation (1) där energiflöde, värmekapacitet 

och en temperaturskillnad som sattes till 50°C kunde ge ett massflöde. Temperaturskillnaden på 

50°C är ett antagande som anses trovärdigt då mätvärden även stödjer ett ΔT i denna 

storleksordning. Detta massflöde multiplicerades sedan med 3600 och konverterades till volym 

för att få en total volym för varje timma istället för ett massflöde. Längst ner i Tabell 2 finns en 

summering av den vattenvolym som räknats ut.  

4.3 Elproduktion hos Smurfit Kappa 

Om kondenskapacitet ignoreras är elpris den största styrande faktorn för elproduktion hos 

Smurfit Kappa [3]. På grund av detta undersöktes variation i elpris under 24 timmar för att se 

vilka tidpunkter det är mest lönsamt att producera el. Smurfit Kappa säljer sin el på 

spotmarknaden men till vilken leverantör är oklart. Figurerna relaterade till elpris skapades 

med hjälp av data från nordpoolspot.com som är Europas ledande aktör på spotmarknaden.  

 

Elpris på timbasis från första januari 2017 till den 18 april 2017 införskaffades via deras 

hemsida. Denna data behandlades sedan för skapa ett medelpris för varje timma under ett dygn. 

Därefter togs ett medelvärde för 24 timmar fram som sedan användes som nollpunkt i Figur 15 

för att sedan kunna skapa en figur över dagsvariation i elpris.  

 

Det noterades att variation i elpris och variation i näteffekt hade vissa likheter, därför togs 

beslutet att skapa en graf över variation i elpris och näteffekt i samma figur. Detta kan ses i 

Figur 16. 

4.4 Inkopplingsprincip av ackumulatortank 

För att hitta lämplig inkopplingsprincip till ackumulatortanken har först driftmöjligheter för 

tanken diskuterats fram med handledare Jan Isaksson och Tomas Johansson på PiteEnergi. 

Därefter inleddes resonemang över hur tanken bör kopplas för att stödja de önskade 

driftsmöjligheterna som tidigare diskuterats. När den slutgiltiga inkopplingen bestämts 

skapades en beskrivande bild över den framdiskuterade inkopplingen till Smurfit Kappa med 

hjälp av PowerPoint 2016.  
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5. Resultat 

I denna del kommer resultat och diskussion angående projektet att redovisas med hjälp av 

figurer och tabeller.  

5.1 Nyttjande av sekundär värme 

Här kommer resultatet av hur sekundärvärme kan utnyttjas med hjälp av en ackumulatortank 

att redovisas. Detta görs i två fall. Fall 1 med namn ackumulering vid olika 

utomhustemperaturer och fall 2, ackumuleringsmöjligheter under ett dygn. 

5.1.1 Ackumulering vid olika utomhustemperaturer 

Att öka användandet av sekundär värme med hjälp av en ackumulatortank verkar i dagsläget 

väldigt lovande. Att installera en ackumulatortank skulle även göra fjärrvärmenätet mer flexibelt 

när det kommer till användningspikar och driftproblem hos Smurfit Kappa, det senare är dock 

beroende på hur stor tank som installeras.  

 

Teoretiskt sett borde PiteEnergi till stor del kunna undvika användandet av primärvärme med 

hjälp av att lagra sekundärvärme i en ackumulatortank och använda denna värme vid 

spetsbehov istället för primärvärme. Detta förutsätter dock att det finns ett överskott av 

sekundärvärme hos Smurfit Kappa. I Figur 5 kan volymflödet över nätet vid olika temperaturer 

utläsas. Detta är en viktig del till att avgöra vilket energiflöde som går mellan kunder och fabrik. 

I Figur 5 kan uppmätta volymflöden för olika utomhustemperaturer utläsas. 

 

 
Figur 5. Polynom trendkurva, ordning 4 över volymflödet på fjärrvärmenätet vid olika utomhustemperaturer.  
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Volymflödet i Figur 5 ökar konstant tills utomhustemperaturen når cirka -13°C. Vid -13°C bryts 

kurvan och flödet ökar snabbare jämfört med tidigare, dock fortfarande konstant. Volymflödet 

ökar konstant i två sektioner av figuren där brytningspunkten är vid -13°C. Varje punkt i figuren 

representerar ett mätvärde. 

 

Trendkurvan i Figur 6 visar vilken sekundär effekt som kan utvinnas vid olika volymflöden. Det 

syns även att effekten relativt linjärt ökar med volymflödet. Att effekten inte avtar vid högre 

flöden tyder på att det finns ett energiöverskott som inte är utnyttjat, dock är det av praktiska 

skäl inte lämpligt att bruka ett högre flöde än cirka 1300-1400 m³/h. Detta är på grund av att 

kunder kan uppleva ljudstörningar från rör och att pumpkostnaderna ökar.  

 

 
Figur 6. Figuren representerar mätvärden över sekundäreffekt vid olika volymflöden med polynom trendkurva 
ordning 4. 

Majoriteten av mätpunkterna ligger relativt nära den linje som tagits fram vilket visar att 

trendlinjen ger en generell bild över hur volymflödet hänger samman med effekten på 

fjärrvärmenätet.  

 

I Figur 7 illustreras effekten på fjärrvärmenätet vid olika utomhustemperaturer. Detta är den 

totala effekten av primär- och sekundärvärme. Det visas att effekten ökar linjärt med lägre 

utomhustemperatur. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

200 400 600 800 1000 1200 1400

Ef
fe

kt
 [

M
W

]

Flöde [m^3/h]



 

15 
22/6 2017  Umeå Universitet 

 
Figur 7. Denna figur visar den totala näteffekten vid olika utomhustemperaturer med en linjär trendkurva. Sekundär- 
och primärvärme är inräknat. 

Varje punkt i Figur 7 representerar ett mätvärde. Efter -15°C minskar antalet mätpunkter 

kraftigt, detta beror på att utomhustemperaturen sällan går under -15°C. 

 

Med hjälp av Figur 5,Figur 6 och Figur 7 kan det utläsas att sekundärvärmen idag inte utnyttjas 

till sin fulla potential. Detta kan ses genom att utläsa volymflöde vid aktuell temperatur i Figur 5 

och jämföra detta med effekterna i Figur 6 och Figur 7. Effekten från sekundärvärme är generellt 

sett lägre än den totala effekten trots att effekttaket inte är uppnått på sekundärvärmen. Detta 

tyder på att det brukas ett lägre volymflöde där sedan primärvärme används för att möta 

effektbehovet istället för att använda ett högre flöde, som i sin tur skulle öka användningen av 

sekundär värme. Detta syns tydligare i Figur 8 där primärvärme börjar användas vid 0°C. 

Användning av primärvärme bör undvikas till största möjliga grad vid utomhustemperaturer 

nära 0°C. 
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Figur 8. Figuren visar sammanställda mätpunkter för primärvärme vid olika utomhustemperaturer över vinterhalvåret 

16/17 med en polynom trendkurva ordning 4.  

I Figur 8 visas det att primärvärme används vid relativt höga utomhustemperaturer vilket är 

något som bör undvikas då primärvärme är dyrare än sekundärvärme. Det är angeläget att 

minska primärvärmeanvändningen mellan 0°C och -10°C då majoriteten vinterhalvårets 

temperaturer i det aktuella är inom detta spann. 

 

Tydligare representation av användningskvoten mellan sekundär och primärvärme kan ses i 

Figur 9. Med hjälp av denna figur visas även att med den drift som sker i dagsläget finns liten 

potential till ackumulering av sekundärvärme.  
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Figur 9. Figuren visar en sammanställning av sekundärvärme, primärvärme och totalt effektbehov vid olika 

utomhustemperaturer. Trendkurvor visar trendeffekter för de tre serierna.  

PiteEnergi har möjlighet att öka volymflödet i nätet för att kunna utvinna större del 

sekundärvärme från Smurfit Kappa. Om energiuttaget på sekundärsidan skulle öka skulle även 

möjligheten till att ackumulering av sekundärvärme öka. Detta beror på att vid tidpunkter med 

låg last finns större mängd energi att tillgå för lagring från sekundärsidan. Denna energi skulle 

sedan kunna användas vid tidpunkter med högre last för att undvika att utnyttja primärvärme 

för att möta energibehovet på nätet. Ett större energiuttag på sekundärsidan vid höjt flöde skulle 

även kunna leda till att primärvärme inte skulle behöva användas till lika stor grad. Speciellt vid 

temperaturer mellan -10°C och uppåt. Detta skulle kunna göra stor skillnad i hur primärvärmen 

används sett till ett årsbehov då temperaturen väldigt sällan når under -10°C.  

 

Enligt trendkurvan i Figur 5 är flödet 850 m³/h vid 0°C, om detta flöde skulle ökas till 1000 

m³/h skulle även den sekundära effekten öka. Som det nämnts tidigare skulle detta eventuellt 

kunna minska användning av primärvärme och ge en större möjlighet till ackumulering av 

sekundärvärme. En justerad kurva för flöde och temperatur kan ses i Figur 10. 
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Figur 10. Kurva över flöde vid olika utomhustemperaturer och kurva över justerat flöde för att öka effektuttaget av 
sekundärvärme. Det bör dock tilläggas att den justerade kurvan är mest intressant mellan temperaturerna -10°C och 
0°C.  

Om justering i volymflöde likt det illustrerat i Figur 10 hade blivit implementerat skulle effekten 

från sekundärsidan bli högre. En högre sekundäreffekt skulle resultera i att användning av 

primärvärme skulle kunna minskas. Detta illustreras i Figur 11, nedan med en grön streckad 

linje som jämförs med den ursprungliga sekundäreffekten.  
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Figur 11. Kurva över effektuttag från sekundärsidan vid olika utomhustemperaturer och justerad kurva för högra flöde 

enligt Figur 10. Observera att y-axeln är inom spannet 30-70 MW. 

Denna ökning i flöde skulle minska behovet av primärvärme, speciellt vid temperaturer mellan 

0°C och -10°C samtidigt som tillgången till ackumulerbar sekundärvärme skulle öka. I Figur 12 

illustreras effekten från sekundärvärmen i befintlig konfiguration och effekten från 

sekundärvärmen om flödet justeras. Även det totala effektbehovet representeras för att visa när 

det finns ett energiöverskott. 
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Figur 12. Figuren visar effekt från sekundärvärmen vid två olika flöden och vilket behov som finns på nätet. Den 
justerade linjen representerar ett volymflöde på 1000 m³/h vid 0°C och den ej justerade linjen representerar ett flöde 
på 850 m³/h vid 0°C. Observera att y-axeln är inom spannet 40-100 MW. 

Figur 12 visar att om ett högre flöde i fjärrvärmenätet används ökar möjligheten till att 

ackumulera sekundärvärme och att användning av primärvärme minskar, speciellt vid 

temperaturer över cirka -5°C.  

 

4.1.2 Ackumuleringsmöjligheter under ett dygn 

Under ett dygn finns väldigt tydliga toppar och dalar under tidpunkter med högt och lågt behov, 

detta kan ses i Figur 13. Medellasten över 24 timmar representeras i Figur 13 av nollpunkten. 

Om antagande görs att medellasten endast består av sekundärvärme och att effekttopparna 

består av en blandning mellan primär- och sekundärvärme kan en estimering på 

sekundärvärmeanvändning göras.  
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Figur 13. Variation i näteffekt över 24 timmar. Medeleffekt på nätet togs fram för dygnets alla timmar. Medelvärdet av 
dessa 24 värden blev 0-punkten. Medeleffekten i detta fallet är 43,3 MW.  

Under dygnets 7 första timmar finns ett energiöverskott som skulle kunna lagras i en 

ackumulatortank. Mellan timme 7 och 13 finns ett underskott och medför stor risk att 

primärvärme skulle behöva användas för att möte effektbehovet. Timme 13-17 finns ett 

underskott igen, det vill säga ytterligare ett tillfälle att lagra energi. Från timme 17 till 23 finns 

ytterligare ett underskott och en möjlighet att använda ackumulerad värme.  

 

I Figur 14 redovisas vid vilka tidfällen ackumulering och uttag kan ske. De två streckade linjerna 

markerar dessa tidsintervall. Teoretiskt sett borde effektuttaget från Smurfit Kappa kunna se ut 

på detta vis, givet att ackumulatortanken är tillräckligt stor för att lagra den eftertraktade 

energimängden. 
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Figur 14. Variation i effektbehov och möjlighet till ackumulering. Figuren visar vid vilka tidpunkter det finns möjlighet 
att ackumulera värme och vid vilka tidpunkter det finns möjlighet att göra uttag. 

Tabell 2 innehåller en numerisk summering av värdena som använts för effektkurvan i Figur 13 

och Figur 14. Samt en uträkning för att ta reda på vilken vattenvolym som skulle behövas för att 

ackumulera den överskottsenergi som finns tillgänglig mellan 22.00 och 06.00.  

 

I Tabell 2 är effekten betecknad i MW för varje timma. Detta är momentana mätvärden som i 

verkligheten inte representerar effekten över en hel timma, dock har antagande gjorts att 

effekten är konstant. Med detta antagande har effekten för varje timma behandlats som total 

energi för varje timma. Anledningen till detta är för att kunna räkna ut vilken storlek 

ackumulatortanken måste ha för att klara av att ackumulera största möjliga energimängd vid låg 

last.  
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Tabell 2. Denna tabell är en numerisk representation av effektuttaget i Figur 14 samt en uträkning av behövd 
tankvolym för ackumulering av värme mellan 22.00 till 06.00.  

Skillnad från medel [MWh] Timma [h] eftertraktad volym/h [m3] 

-1.44 0 24.65 

-2.19 1 37.55 

-2.37 2 40.58 

-2.37 3 40.58 

-2.23 4 38.23 

-1.81 5 31.08 

-0.67 6 11.55 

1.81 7 -31.00 

2.96 8 -50.68 

3.27 9 -56.08 

2.64 10 -45.25 

1.29 11 -22.06 

0.03 12 -0.54 

-0.82 13 14.09 

-1.29 14 22.19 

-1.20 15 20.56 

-0.41 16 7.05 

0.78 17 -13.42 

1.35 18 -23.18 

1.42 19 -24.36 

1.17 20 -20.05 

0.53 21 -9.04 

-0.07 22 1.15 

-0.37 23 6.39 

      

Total vattenvolym för h 22-06 [m3]     

231.78     
 

Med hjälp av Tabell 2 har en vattenvolym på cirka 232 m³ tagits fram. Detta är den vattenvolym 

som skulle behövas för att kunna ackumulera värme under timmar med låg last. Något som 

dock bör noteras är att denna vattenvolym är liten jämfört med storleken på traditionella 

ackumulatortankar som ofta är flera tusen m³.  
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5.2 Elproduktion hos Smurfit Kappa 

Elproduktionen hos Smurfit Kappa skulle mest troligt påverkas negativt om en ackumulatortank 

installeras då en större del sekundärvärme skulle kunna nyttjas. Se 5.1 Nyttjande av sekundär 

värme för ytterligare förklaring, detta stödjs även av Johan Backlund, anställd på Smurfit 

Kappa. Detta är dock förutsatt att det nuvarande samarbetet inte omarbetats och om prisbilden 

för värme inte utvecklats. Prisbild för värme kommer ignoreras i denna del då installation av 

ackumulatortank mest troligt skulle medföra en omförhandling.  

 

Som nämnts tidigare säljer Smurfit Kappa sin el på spotmarknaden och har som ambition att 

producera större del el under timmar med högt elpris. Variation i elpris under 24 timmar visas i 

Figur 15. 

 

 
Figur 15. Variation i elpris under 24 timmar. Nollpunkten representerar medelvärdet över 24 timmar. 

Tidsperioden 06.00 till 21.00 är en attraktiv period att producera el för största möjliga 

ekonomiska vinst. Större elproduktion kommer att medföra ett större flöde genom turbinerna 

vilket i sin tur medför att ett större flöde ånga kommer att behöva kondenseras, användas till 

processverksamhet eller friblåsas. Friblåsning är dock något Smurfit Kappa vill undvika till 

största möjliga grad då energin i ångan går helt förlorad till omgivningen.  

 

Smurfit Kappa vill ha ett högre ångflöde vid höga elpriser och för att åstadkomma detta måste 

en viss andel ånga kondenseras i spetsvärmeväxlaren. Det hade varit fördelaktigt om 

energibehovet på fjärrvärmenätet hade varit stort under liknande tidpunkter som elpriset är 

högt. Figur 16 visar variationen i näteffekt och elpris över 24 timmar, här visas också att det 

finns en viss korrelation mellan de två variablerna. 
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Figur 16. Variation i näteffekt och elpris ställs mot varandra för att visa att de till viss del följer varandra. Y-axeln till 
vänster representerar näteffekt och y-axeln till höger representerar elpris.  

Då elproduktion styrs av elpris och möjlighet att kondensera ånga är det positivt att näteffekt 

och elpris följer varandra. Eftersom elpris och näteffekt är högt under liknande tidpunkter finns 

stor möjlighet till att producera el och kondensera ånga för att möta effektbehovet på nätet. Den 

överskottsenergi som inte behövs i nätet skulle då kunna lagras i en ackumulatortank.  

 

Det är oklart vid vilka elpriser Smurfit Kappa vill producera el men om det görs ett antagande 

att elproduktionen ökar och minskar med priset verkar det onödigt att installera en 

ackumulatortank för att ackumulera överskottsenergi från elproduktionen. Denna energi borde 

istället skickas direkt ut på nätet för att inte ha högvärdig värmeenergi i en ackumulatortank. Att 

lagra energi under de tidpunkter där elpriset är högre medför också att det lagras energi för 

perioder med lågt effektbehov sett till variation över 24 timmar. Detta är inte fördelaktigt 

eftersom att det kan bli problematisk att hitta tillfällen att tömma tanken. 
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5.3 Inkopplingsprincip av ackumulatortank 

Tanken bör vara placerad nära Smurfit Kappa för att undvika framledningsförluster till största 

möjliga grad men även för att installation blir billigare då kostnaden för framledningsrör blir 

mindre. Den slutgiltiga inkopplingen för ackumulatortanken finns redovisad i Figur 17. 

 
Figur 17. Beskrivande bild över Piteås fjärrvärmenät. 

Ackumulatortanken kommer alltid att innehålla en konstant vattenvolym, detta är på grund av 

att fjärrvärmesystemet alltid har en konstant vattenvolym i cirkulation bortsett från ett visst 

läckage.  

 

Lodräta kopplingen ovanför tanken är till för att fylla tanken med lågtempererat vatten när den 

töms på hetvatten. Detta måste göras för att behålla en konstant vattenvolym i 

fjärrvärmesystemet som nämnts ovan. Den används även när tanken laddas med hetvatten, i 

detta fall pumpas lågtempererat vatten ut via denna koppling. Det finns möjlighet att använda 

denna koppling åt två håll.  

 

Den vågräta kopplingen till vänster om tanken är till för att ackumulera sekundärvärme men 

även för att ha möjligheten att tillföra värme innan primärvärme tillförs. Om det finns behov av 

primärvärme finns då möjlighet att höja temperaturen med hjälp av ackumulerad värme innan 

primärvärmeväxlaren vilket medför att mindre primärvärme behövs för att nå eftertraktad 

temperatur. Detta förutsätter dock att temperaturen i tanken är högre än vattentemperaturen 

efter sekundärvärme har tillförts från fabriken. Denna koppling bör ha möjlighet att användas åt 

två håll. 
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Under tanken finns en lodrät koppling som endast körs i en riktning. Tanken bakom denna 

koppling är att den ska kunna ackumulera det värmeöverskott som kan skapas vid tillfällen då 

Smurfit Kappa vill producera el och då fjärrvärmenätet inte behöver det extra värmetillskottet. 

 

Denna inkopplingsprincip gör att ackumulatortanken blir mer flexibel än om den endast haft ett 

inlopp och ett utlopp vilket även medför att en större del värme kan ackumuleras. Det medför 

även att den ackumulerade värmen får ett större användningsområde då den kan användas till 

att värma vattnet innan spetsvärmeväxlaren för att minska mängden primärvärme som behövs 

för uppvärmning. Detta är fördelaktigt eftersom kostanden för köpt värme minskar.  
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6. Diskussion 

I denna del av rapporten kommer rapportens slutsats att redovisas. Detta görs i tre 

underrubriker vid namn felkällor, slutsatser och fortsatt arbete.  

6.1 Felkällor 

Smurfit Kappa är som tidigare nämnt ett pappersbruk i Piteå som förser Piteå stad med 

fjärrvärme genom att kyla sina processer med fjärrvärmevatten. Smurfit Kappa är en industri 

och på grund av detta ökar och minskar deras produktion vilket även medför att den effekt 

fjärrvärme som kan utvinnas från fabriken varierar. Detta har gjort det svårt att skapa vissa 

samband mellan exempelvis vilken kvot primärvärme och sekundärvärme som används vid 

olika driftsituationer. På grund av att det finns en märkbar variation i hur de olika variablerna 

ter sig till varandra vid olika driftsituationer valde jag att använda trendlinjer för att lättare 

kunna skapa samband och se vilka tendenser som finns inom systemet. Då jag valde att se 

trendlinjerna som sanna medförs även en osäkerhet då det kunde finnas stor variation på hur 

mätvärdena tedde sig under liknande förhållanden. Jag försökte uppnå ett R-värde så nära 1 

som möjligt genom att se vilken sorts trendlinje som bäst representerade de aktuella 

mätvärdena. Det var dock svårt att få R-värdet närmare än 0.6 i vissa grafer på grund av de stora 

variationerna i mätvärden. Detta bör ses som en självklar felkälla. 

 

Mätvärdena som användes var från perioden oktober 2016 till mars 2017. I oktober togs en 

rökgaskylare i drift för att ha möjlighet att utvinna sekundärvärme från rökgaserna som lämnar 

fabriken. Eftersom rökgaskylaren inte varit i drift under hela oktober medför detta en del 

missvisande värden, speciellt till vilken kapacitet sekundärvärmen har möjlighet att uppnå. 

Detta borde dock inte ses som någon stor felkälla men bör tas i beaktning. 

 

Då mätvärdena tilldelades projektet och inte var något som utfördes under projektet är 

mätosäkerhet en faktor när det kommer till felkällor. Hade mätningarna utförts av mig under 

projektets gång hade hänsyn kunnat tas till hur mätvärdena togs och vilken mätutrustning som 

användes. Jag anser dock att eftersom Smurfit Kappa är en stor industri med många känsliga 

processer och system bör deras mätutrustning och mätvärden vara tillräckligt bra för att inte 

förorsaka något nämnvärt fel i resultat som visat sig under projektets gång. Något som dock kan 

påverka resultatet och som är relaterat till mätvärden är att majoriteten av de mätvärden som 

tilldelades projektet var momentanvärden. Dessa värden antecknades en gång under varje 

timma och på grund av att det endast fanns ett mätvärde för varje timma har denna mätning 

blivit representativ för en hel timma trots att det kan ha skett en stor variation under denna 

tidsperiod.  

 

Vissa figurer i rapporten är skapade med hjälp av medelvärden. Dessa medelvärden framställdes 

med en stor mängd data och har blivit representativa för hela vinterhalvåret 2016 och 2017. Då 

temperaturen kan variera stort mellan vintermånaderna påverkar även detta medelvärdets 

trovärdighet. De medelvärden som använts representerar hur systemet fungerar över sex 

månader vilket kan ses som en ganska lång tidsperiod då till exempel utomhustemperaturer i 

januari kan skilja sig grovt jämfört med utomhustemperaturer i mars. 
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För information om elpriser på spotmarknaden har Nord Pools siffor använts. Perioden som 

undersöktes var första januari 2017 till den 18 april. Det pris som togs fram på timbasis med 

dessa siffror varierar konstant beroende på elpris i Europa. Det är därför svårt att säga hur 

trovärdiga dessa siffror är i framtiden och detta medför även en viss osäkerhet i hur bra dessa 

värden representerar verkligheten och framtiden. 

 

Den uträknade vattenvolym som skulle behövas för att ackumulera värme under tidpunkter med 

högt och lågt energibehov på nätet är väldigt liten. Anledningen till detta tros vara att 

medelvärden använts för att räkna fram effekter för varje timma. Tidsperioden för dessa värden 

har varit väldigt stor och värdena kan ha fluktuerat väldigt mycket under denna tidsperiod. 

Detta kan ha resulterat i att variationens storhet inte representeras korrekt vilket även medfört 

att tanken har blivit väldigt liten.  

6.2 Slutsatser 

Syftet med denna rapport har varit att undersöka hur en ackumulatortank ansluten till Piteås 

fjärrvärmenät skulle påverka sekundärvärmeanvändning, elproduktion och vilken 

inkopplingsprincip som bör användas. PiteEnergi kan absolut utnyttja mer sekundärvärme med 

hjälp av att installera en ackumulatortank. Detta skulle dock innebära en ekonomisk förlust för 

Smurfit Kappa då deras möjlighet att producera el kommer minska i takt med minskat behov av 

primärvärme från PiteEnergi. Något som har visat sig under arbetet med rapporten är att det 

finns mer sekundärvärme att utvinna hos Smurfit Kappa. För att kunna utvinna denna icke 

utnyttjade energi behöver flödet i fjärrvärmenätet justeras. Enligt de siffror som tagits fram i 

rapporten skulle ett ökat flöde kunna möta fjärrvärmenätets energibehov, endast med 

sekundärvärme ner till en utomhustemperatur på cirka -5°C.  

 

Det har även undersökts om en ackumulatortank skulle kunna främja elproduktion hos Smurfit 

Kappa genom att ackumulera primärvärme som inte behövs på fjärrvärmenätet under den 

tidpunkt som ångan kondenseras. Denna möjlighet existerar men det är svårt att motivera en 

sådan lösning då elpriset är högt under liknande tidpunkter som energibehovet på 

fjärrvärmenätet är högt. Om det ackumuleras värme under tidpunkter med högt elpris och högt 

energibehov på nätet kan det bli svårt att hitta tillfällen att tömma ackumulatortanken på den 

ackumulerade primärvärmen.  

 

Med en förändrad driftstrategi av fjärrvärmenätet och en omförhandling av värmepriset från 

Smurfit Kappa skulle man kunna främja elproduktion och användning av sekundärvärme utan 

att behöva investera i en ackumulatortank.  

 

Inkopplingsprincipen som undersöktes har möjlighet att användas för att ackumulera 

sekundärvärme och primärvärme samt förvärma sekundärvärme innan primärvärme tillförs. 

Denna koppling valdes då den kunde användas på många olika sätt. 
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6.3 Fortsatt arbete 

I detta projekt har inte ekonomiska aspekter undersökts men det är något som bör tas i 

beaktning och undersökas vidare. Det bör även undersökas vilket alternativ som är mest 

ekonomiskt försvarbart mellan att installera en ackumulatortank och genom att ändra 

driftstrategi. Det bör även undersökas vilken prisbild för värme som skulle vara kunna främja 

elproduktion och vilken prisbild som skulle vara fördelaktig för båda parter.   
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