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Sammanfattning 
Skellefteå Kraft AB har i dagsläget problem med det centrala fjärrvärmenätet i Skellefteå, då 

det vid vissa driftfall uppstår alltför låg tryckskillnad mellan fram- och returledningen i delar 

av nätet. På grund av detta låga så kallade differenstryck, kan kundernas värmebehov i dessa 

områden inte kan tillgodoses på ett tillfredställande sätt. Syftet med detta arbete har därför 

varit att med simuleringar undersöka möjligheten att lösa detta problem genom att ansluta en 

tryckhöjningsstation till fjärrvärmenätet. Tryckhöjningsstationen ska placeras så att den 

utöver att underlätta tryckhållningen av nuvarande fjärrvärmenätet även möjliggör en ökad 

framtida värmedistribution från Hedensbyn, där huvudproduktionen av fjärrvärmen i 

Skellefteå äger rum. Vidare ska även potentialen till en ökad elproduktion genom en sänkt 

framledningstemperatur värderas. 

 

Det genomförda arbetet visar att den mest optimala placeringen av en tryckhöjningsstation är 

vid Moröskolan i Skellefteå. Med denna placering skapas goda förutsättningar för att 

kontrollera trycket i fjärrvärmenätet och att upprätthålla ett minsta differenstryck över 

abonnentcentralerna. Utifrån de simuleringar som gjorts framgår det att med en 

tryckhöjningsstation, är det möjligt att kunna distribuera uppemot 20 MW mer värme från 

Hedensbyn. En tryckhöjning av fjärrvärmenätet skulle i dagsläget möjliggöra en ökad 

eldistribution på ca 4-5,5 GWh/år. Med detta som underlag, kommer under våren 2011 

projektering gällande tryckhöjningsstationen att påbörjas. 
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Abstract 

Skellefteå Kraft AB has currently problems with the central district heating network in 

Skellefteå concerning low pressure difference between the delivering, hot, and returning, cold, 

pipeline. Cause of this low so called differential pressure, the customers heating requirements 

in these areas is not fulfilled in a satisfying way. The intent of this project has been, with the 

use of simulations, to clarify if a solution can be possible by connecting an increasing 

pressure pump to the district heating network. A pumpstation will be placed in such a way 

that it improves the ability to control the pressurization of the district heating pipelines and 

also makes it possible to distribute more heat from Hedensbyn, where the main production of 

district heat in Skellefteå takes place. Determine if the increase in pressure may result in an 

increase in electricity production, by lowering the temperature of the outgoing water.  

 

The result is this project shows that placing a pumpstation at Moröskolan is the most 

advantageous position. An increasing pressure pump at Moröskolan in Skellefteå would 

create more favourable conditions in order to control the pressure in the district heating 

network and maintain a minimum differential pressure. The simulations made shows that with 

a pumpstation, it is possible to distribute up to 20 MW more heat from the Hedensbyn. A 

pressure increase in the district heating network would currently allow for an increase in 

electricity distribution of approximately 4-5,5 GWh/year. Based on these results, the project 

concerning the pump is planned to begin during spring 2011. 
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Variabellista 

E&    Värmeeffekt    [ ]W   

fvm&   Massflöde vatten i fjärrvärmenätet  [ ]skg /  

PC   Värmekapacitet för vatten   [ ])/( CkgJ °⋅  

FramT   Framledningstemperaturen för fjärrvärmen [ ]C°  

turTRe   Returledningstemperaturen för fjärrvärmen [ ]C°  

p   Statiskt tryck    [ ]2/ mN  

ρ   Densiteten för vatten   [ ]3/ mkg  

V   Strömningshastighet   [ ]sm /  

g   Gravitationskonstanten   [ ]2/ sm  
z   Höjd utvalt horisontalplan   [ ]m  

fp∆   Tryckfall    [ ]2/ mN  

fq   Energiförlust    [ ]kgj /  

fz   Förlusthöjd    [ ]mvp  

f   Friktionsfaktorn  
l   Rörlängd    [ ]m  

D   Rördiameter    [ ]m  

inteskovelarbew −   Energi som tillförs från skovlarna  [ ]kgkj /  

H   Uppfordringshöjd   [ ]mvp  

Q   Volymsflöde    [ ]sl /  

n   Varvtal    [ ]rpm  

P&   Eleffekt    [ ]W   

B&   Tillförd bränsleeffekt   [ ]W   

h   Entalpi    [ ]kgkj /  

U   Nätspänning    [ ]V  
I   Tillförd ström   [ ]A  

ϕCos   Effektfaktor 

pumpelP ,
&   Eleffekt för pumparna   [ ]W  

'', nettoelP&   Distribuerad effekt   [ ]W  

totaltångam ,&   Massflöde av ånga i kraftvärmeverket  [ ]skg /  

overcrossm −
&   Massflöde ånga via cross-over  [ ]skg /  

HTFVantalX ,   Antal högtrycksförvärmare som används [ ]st  

ÖHT   Temperatur på överhettaren (yta 4)  [ ]C°  

k   Konstant 
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1 Inledning 

Skellefteå Kraft AB grundades år 1906 då stadsfullmäktige bestämde sig att bygga en 

vattenkraftstation i Skellefteälven. Idag är Skellefteå Kraft Sveriges femte största elproducent 

med ca 520 anställda. Det är ett kommunalt bolag med fem affärsområden; elkraft, elnät, 

värme, kommunikation och fastigheter. Ett normalår produceras ca 3,9 TWh el i hel- och 

delägda bolag, varav produktionen består av 70 % vattenkraft, 0,1 % vindkraft, 17 % 

värmekraft och 13 % kärnkraft från delägarskap i Forsmark. Skellefteå Kraft producerar och 

levererar även fjärrvärme i kombination med pelletsproduktion. Bolaget anser att bioenergi är 

en viktig del av lösningen till ett hållbart samhälle och vill därför vara en viktig aktör på 

denna arena. Skellefteå Kraft vill med egna energitillgångar och hög kompetens vara 

kundernas bästa alternativ genom att erbjuda attraktiva produkter och tjänster till 

konkurrenskraftiga priser. Under året 2009 ökade antalet elkunder med nära 20 000 och det 

totala kundantalet uppgick till ca 140 000 vid mitten av 2010.  

 

I bioenergikombinatet på Hedensbyn, 5 km öster om Skellefteå centrum, produceras värme, el 

och biopellets. Hetvattenpannan (H1) samt kraftvärmeverket (H2) är ”huvudproducenter” av 

värme till Skellefteå centrala fjärrvärmenät. Värmen distribueras ut på nätet med ett 

differenstryck på ca 9 bar. I nätets ”svaga punkter” blir differenstrycket, som är skillnaden 

mellan trycket i fram- och returledning, alltför lågt vilket leder till att kundernas värmebehov 

inte tillgodoses på ett optimalt sätt. För att lösa detta och även kunna utöka 

värmedistributionen undersöks följderna införandet av en tryckhöjningsstation medför. 

 

Eftersom år 2010 är det sista året som bidrag ges för konvertering från direktverkande el till 

fjärrvärme, har arbetet med konvertering prioriterats. Under hösten 2010 har antalet 

fjärrvärmecentraler i Skellefteå ökat med ca 313 stycken, vilket innebär en effektökning på ca 

3,4 MW och en totalt installerad effekt på ca 166 MW. För att kunna tillfredställa det ökade 

effektbehovet som uppstår med fler fjärrvärmekunder kommer det att erfordras en 

flödesökning i fjärrvärmenätet, för att vidhålla de nuvarande framlednings- respektive 

returtemperaturerna. 
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Skellefteå Kraft vill att företagets profil som grön elproducent ska bli ännu starkare. 

Elproduktionen från ett kraftvärmeverk med fjärrvärmedistribution är väldigt beroende av 

värmebehovet som finns. Det är därför viktigt att elproduktionen sker så optimalt och i så stor 

utsträckning som möjligt. 

1.1 Syfte och Mål 

Syftet med detta arbete är att klarlägga vad anslutningen av en tryckhöjningsstation skulle få 

för effekter. En tryckhöjningsstation förväntas skapa gynnsammare förutsättningar för att 

kontrollera trycket i fjärrvärmenätet och att upprätthålla ett minsta differenstryck över 

befintliga abonnentcentralerna, samt vid en utbyggnad av nätet. Det är eftersträvansvärt att 

kunna öka distributionskapaciteten från Hedensbyn, där huvudproduktionen av fjärrvärmen i 

Skellefteå äger rum, samt öka elproduktionen från kraftvärmeverket.  

 

Målet med arbetet är att utreda och motivera placering av en pumpstation som ska klara av att 

upprätthålla ett minsta differenstryck, på 1 bar, i dagsläget och vid eventuell framtida 

utbyggnad av nätet. Dessutom beräkna den ökade distributionskapacitet som pumpstationen 

möjliggör, samt klargöra om en tryckhöjningspump kan regleras för att ge en ökad 

elproduktion. 
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2 Teori 

2.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett tekniksystem där man, istället för att varje hus har en egen värmekälla, 

producerar och levererar värme från en central anläggning som kan nyttja många olika 

bränslen, så som avfall, biobränslen och torv.[1] Oftast är det vatten man använder som 

distributionsmedium, där värme förses från en eller flera värmeproduktionsanläggningar. 

 

I produktionsanläggningarna är det som sagt oftast ett bränsle som förbränns för att tillföra 

värme till vatten för att erhålla hett vatten eller ånga med högt tryck och hög temperatur. 

Ibland kan även el produceras genom att låta ångan expandera genom en turbin, se kapitel 2.3.   

I fjärrvärmesystemet är det den varma fluiden som cirkulerar i produktionsanläggningen som 

värmer upp det vatten som cirkulerar mellan produktionsanläggningen och de fastigheter som 

är kopplade till fjärrvärmenätet.[2] Detta visas principiellt i figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1. Värme, och även el i detta fall, produceras och distribueras i ett fjärrvärmesystem.[3] 
 
Den värmeeffekt som produceras och levereras till fjärrvärmenätet kan uttryckas enligt: 

 
( )turFramPfvfv TTCmE Re−⋅= &&  (1) 

där det är fjärrvärmesystemets massflöde som passerar genom kondensorn multiplicerat med 

specifika värmekapaciteten och temperaturskillnaden mellan utgående och ingående flödet. 
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I ett fjärrvärmesystem kan ett flertal olika typer av värmeproduktionsanläggningar 

förekomma. Dessa utnyttjas metodiskt för att minimera kostnaderna och miljöpåverkan. 

Värme från produktionsanläggningen tillförs till fastigheten i form av varmt vatten. Det heta 

vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är oftast mellan 

70 och 120 grader, beroende på vilket effektbehov som finns, och leds genom en fjärrvärme-

/abonnentcentral som finns i fastigheten.[2] 

 

Abonnentcentralen består i huvudsak av värmeväxlare med reglerutrustning, se bilaga 1, och 

dess syfte är att överföra värme från fjärrvärmenätet till kunden. I abonnentcentralen 

värmeväxlas fjärrvärmenätets varma vatten med kundens värmesystem, som innebär att 

elementen blir varma och att det finns tappvarmvatten.[2] Flödet genom abonnentcentralen 

justeras av reglerventiler utifrån aktuellt effektbehov. För att reglerventilerna ska kunna 

reglera in rätt flöde krävs det att ett minsta differenstryck föreligger över abonnentcentralen. 

Det är vanligt att man strävar efter att differenstrycket över en abonnentcentral inte 

understiger 1 bar eller överstiger 6 bar och det är nätpumparnas uppgift att upprätthålla 

detta.[4] Hur det minsta differenstrycket i Skellefteås fjärrvärmenätet påverkar 

distributionspumparna på Hedensbyn och därmed flödet visas i bilaga 2. 

 

2.1.1 Produktion 

I ett fjärrvärmesystem finns en eller flera basproduktionsanläggningar. Dessa har en lång 

driftstid under året och en hög värmeproduktion. Dess ofta tröga karaktär försvårar 

möjligheten att anpassa sig till den efterfrågade effekten. Med anledning av detta är det 

vanligt att installera en hetvattenackumulator för att möjliggöra jämnare produktion från 

basanläggningarna. En hetvattenackumulator innebär också en ökad driftstid hos 

basanläggningarna på de övriga anläggningarnas bekostnad. Under kalla perioder av året, när 

värmebehovet är högt, produceras även värme från topplastanläggningar. Driftskostnaden för 

dessa är högre och därför utnyttjas de endast vid de tillfällen då anläggningar med högre 

prioritet inte på egen hand kan uppfylla värmebehovet. I medelstora och större fjärrvärmenät 

finns även mellanlastanläggningar som producerar värme när behovet överstiger 

basanläggningarnas kapacitet. Dessa har en betydligt högre driftstid än 

topplastanläggningarna.[5]  
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Fjärrvärmenätet, produktionsanläggningarna och befintliga tryckstegringspumpar i Skellefteå 

visas i figur 2, som är hämtat ur simuleringsprogrammet EttNoll FV, vars användning och 

funktion kommer att klargöras i kapiel 3.  

 

 
Figur 2. Fjärrvärmenätet i centrala Skellefteå, produktionsanläggningarna och de befintliga pumparnas 
placeringar.  
 

Anläggningarnas värmeproduktion en kall period under 2010 åskådliggörs i bilaga 3. 

Basproduktionen av värme sker på Hedensbyn, som beskrivs senare i kapitel 2.4, och 

distributionspumparna där arbetar för att vidhålla ett visst differenstryck i centrum, i närheten 

av Skellefteå krafts kontor. Syftet med den tryckstegringspump som är kopplad till 

framledningen på Degerbyn, är att upprätthålla ett önskat differenstryck för 

abonnentcentralerna på Mobacken. Pumpen som är kopplad till returledningen, vid 

Sunnanåskola, styrs utifrån att det skall råda ett visst differenstryck längst ut på Sunnanå samt 

att ett rimligt differenstryck uppstår efter pumpen. En översiktlig bild över Skellefteå med 

fjärrvärmenät visar i bilaga 4. 

 
2.1.2 Värmelast 
Värmebehovet hos fjärrvärmenätets konsumenter utgör den värmelast som 

produktionsanläggningarna och dess distributionsledningar ska kunna producera och leverera. 

Värmelastens två dimensioner är värmeeffekten, som är den hastighet värme produceras och 

levereras, och värmeenergin, som är den mängd värme som produceras och levereras under en 

viss period.  
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Värmelasten brukar delas upp i två principiellt olika laster, fysikalisk och social värmelast. 

Fysikalisk värmelast är den del av värmelasten som förändras med anledning av en fysikalisk 

orsak. Till denna grupp av värmelaster hör distributionsförluster och byggnadsuppvärmning 

som båda är beroende av utomhustemperaturen. Behovet för byggnadsuppvärmning påverkas 

inte endast av utomhustemperaturen. Sol, vind, elektriska apparater och människor är exempel 

på faktorer som också påverkar. Värmebehovet för varmvatten beror på enskilda människors 

beteende och användning. Denna typ av värmelast varierar orsakat av ett socialt beteende hos 

konsumenterna och därför brukar lasten kallas för en social värmelast.[2] 

 

Utomhustemperaturen är den parameter som starkast påverkar storleken på den värmeeffekt 

som behövs produceras. Detta framgår tydligt i figur 3 nedan, som visar att fjärrvärmeeffekten 

i Skellefteå påverkas starkt av utomhustemperaturen.  
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Figur 3. Fjärrvärmeeffekten som distribueras vid olika utomhustemperatur i Skellefteå under år 2010. 
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2.1.3 Distributionsflöde och tryckfall 
Tryck- och flödesändringar är fast förknippade med varandra. Man kan inte ändra trycket utan 

att ändra flödet och omvänt. För att analysera flödet är det logiskt att utgå från den välkända 

Bernoulli´s ekvation.[6] 

 

fpzg
V

pzg
V

p ∆+⋅++=⋅++ 2

2
2

21

2
1

1 22
ρρρρ  (2) 

Denna ekvation kan användas för att beskriva sambandet hos en vätska på två positioner längs 

en strömningslinje, om det är en stationär och inkompressibel strömning som studeras. Detta 

visas illustrativt i figur 4. 

 

 
Figur 4. Ett fluidelement vid två positioner i ett rör [7] 
 
Ekvation 2 kan skrivas om och utvecklas, till energiekvationen, för att uttrycka det 

tillgängliga energiinnehållet hos en vätska på två positioner längs en strömningslinje och 

räkna med den energiförlust som förekommer till följd av friktion. 
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När prestationsförmågan hos en pump diskuteras brukar ofta begreppet uppfordringshöjd, som 

är den nyttiga delen av vätskans tillståndsförändring mätt i meter vätskepelare, användas. 

Eftersom det är bland annat pumparnas egenskaper som ska studeras, så är det bra att 

definiera energiekvationen uttryckt i höjdform genom att dividera ekvation 3 med 

gravitationskonstanten enligt ekvation 4: 
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Förlustfaktorn i ekvation 4 kan uppskattas med hjälp av Darcy-Weisbach ekvation[8], enligt: 

g

V

D

l
fz f 2

2

=  (5) 

där friktionsfaktorn f beror på storleken hos Reynold´s tal och rörets relativa skrovlighet. 
 
Till följd av de förluster som de viskösa krafterna ger upphov till så ser trycknivån i ett 

fjärrvärmenät förenklat ut enligt figur 5. 

 
Figur 5. Illustrativ bild över tryckfallen i fjärrvärmenätet med värmeproduktionen till vänster och sämsta 
differenstrycket i periferin till höger.  
 

Följer man nätet så faller tryckhöjden förenklat, i framledningen genom rörens tryckförluster, 

genom reglerventiler och värmeväxlare i abonnentcentralen och i returledningen med 

tryckförluster.   

 

Tryckhållning och regleringen av ett fjärrvärmenät måste vara sådan, att trycket hela tiden 

befinner sig inom tillåtna gränser. Trycket måste vara under ett visst konstruktionstryck. I 

Sverige är det standard att dimensionera för 16 bar för drift utan en återkommande besiktning 

och en maximal temperatur på 120°C. Trycket begränsas nedåt av olika sorters 

kokningsfenomen och måste därför vara högre än ångtrycket vid aktuell temperatur med en 

viss marginal i hela nätet.[2] Ju större systemet är, desto svårare är det att kontrollera trycket i 

systemet. Tillsammans med tryckfallen genom rörledningarna skapar ovanstående 

begränsningar och kravet på ett visst differenstryck över abonnentcentralerna en gräns för hur 

långa ledningar man kan ha innan det kommer krävas en tryckhöjningspump. För 

fjärrvärmenät med små höjdskillnader är det ofta högsta tillåtna differenstrycket som 

begränsar hur mycket man kan pumpa i ett steg. För system med stora nivåskillnader är det 

vanligare att det är tryckgränserna som är begränsande.[9] 
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Skellefteå Kraft har i nuläget en tryckhöjningspump placerad på framledningen och en på 

returledningen för att få en förbättrad tryckhållning av nätet. Detta visas förenklat och 

illustrativt i figur 6. Från värmeproduktionen i Hedensbyn distribueras värme med ett 

maximalt differenstryck på 9 bar.  

 
Figur 6. Illustrativ bild över tryckfallen i centrala Skellefteås fjärrvärmenät med en tryckstegringspump på fram- 
respektive returledningen.  
 

 

Säker och stabil tryckhållning 

För att trycken i fjärrvärmesystemet ska befinna sig inom de tillåtna gränserna, är det en 

fördel om tryckhöjdsbilden är symmetrisk. Med detta menas att medeltryckhöjden mellan 

fram- och returledning är densamma över hela systemet. Detta innebär att en 

tryckhöjningsstation bör tryckstegra i både fram- och returledning, som tydligt visas i bilaga 

5. Ur reglersynpunkt är symmetriskt utformade nät en fördel, eftersom osymmetri bidrar till 

att det kan uppstå svängningar i systemet. I stora rörsystem måste regleringen av trycket ske 

långsamt för att undvika svängningar och det är därmed oundvikligt att det uppstår avvikelser 

från börvärdet. Vid ett oplanerat pumpstopp är det inte överskridandet av konstruktionstrycket 

som är problemet, utan det är risken att ångbildning uppstår och när trycket återigen stiger kan 

ångslag allvarligt skada systemet. System med symmetrisk tryckhållning är mindre känsliga 

för pumpstopp och för att upprätthålla symmetrin i nätet brukar normalt 

tryckstegringspumparna förreglas så att om den ena pumpen stannar så ska även den andra 

göra det.[9] 
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Tryckstegring i ringmatning 

Att tryckstegra fjärrvärmesystem med stora ringmatningar är inte helt oproblematiskt. 

Problemet förtydligas i figur 7 nedan. 

 
Figur 7. Fjärrvärmenät med två parallella och jämnstarka stamledningar.[9] 
 
En tryckstegringspump kopplad till den ena stamledningen, som visas i fall 2, skulle medföra 

en ökning av flödet i denna ledning, men samtidigt kommer flödet i den andra ledningen att 

pressas tillbaka. I extrema fall kan flödet i ledningen utan tryckstegringspump ändra riktning 

så att rundpumpning uppstår. Att tillämpa en sådan tryckstegring är alltså oftast väldigt 

ineffektiv. Att tryckstegra i båda ledningarna innebär en väldigt svår tryckreglering och 

brukar inte fungera bra. Därför avrådes det från att tillämpa sådan lösning.[9] 
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2.2 Pumparbete 

När det utförs ett arbete på en vätska, så som sker i en pump, kan ekvation 3 vidareutvecklas 

ekvation 6: 

2

2
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2
11

2
)(

2
gz

Vp
qwgz

Vp
Linteskovelarbe ++=−+++ −

ρρ
 (6) 

Denna ekvation brukar kallas den mekaniska energiekvationen eller den utvecklade Bernoulli 

ekvationen. Där index 1 och 2 indikerar tillståndet före och efter pumpen, där Lq  står för den 

förlust som sker däremellan.[10] 

 

Utifrån ekvation 6 definieras pumpens uppfordringshöjd som den nyttiga delen av vätskans 

tillståndsförändring mät i meter vätskepelare enligt: 
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2
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2
212
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VV
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H P −+

−
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−
=

ρ
 (7) 

 
Pumpen kan i princip arbeta i vilken punkt som helst längs dess pumpkurva. Det som avgör 

var pumpens driftpunkt kommer att infinna sig beror på det system som pumpen är inkopplat 

till. Detta och vad som sker med utgångspunkt från bilaga 6, med hänsyn till 

distributionspumpen, om en tryckstegringspump kopplas till systemet visas principiellt i figur 

8 nedan. 

 

 
Figur 8. Principiell förändring i tryckfall genom systemet med en tryckhöjningsstation inkopplad. 
 

I figur 8 är tryckhöjningsstationen betraktad som en del av systemet och tillför en konstant 

tryckstegring. Utifrån figuren kan man se att om en tryckstegringspump är ansluten erhålles 

ett ökat flöde om den ursprungliga pumpen arbetar vid oförändrad tryckhöjd, dock vid ett 

högre varvtal. 
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Enligt ekvation 1 så kan, vid ett konstant värmebehov, temperaturskillnaden mellan fram- och 

returledningen kan reduceras, om massflödet ökas enligt: 

 

( ) ( )turlägreFramPökatfvturFramPfvfv TTCmTTCmE Re,,Re −⋅=−⋅= &&&  (8) 

Ökningen av massflödet kan åstadkommas med en tryckhöjningspump, vilken också förenklar 

uppgiften att upprätthålla ett minsta differenstryck över fjärrvärmecentralerna, se figur 5 och 6.  

 

2.2.1 Varvtalsreglering 

Pumputrustning som används för att transportera vätskor dimensioneras för ett största flöde, 

som i praktiken kanske aldrig kommer att uppträda. Denna princip används eftersom ett 

enstaka tillfälle som behovet överstiger den tillgängliga pumpkapaciteten kan resultera i 

förödande konsekvenser. Till följd av detta krävs effektiva tekniklösningar och metoder för att 

kunna förändra vätskeflödet. Varvtalsreglering är idag ett av de bästa sätten att variera flödet 

på.[6] Vid varvtalsreglering av pumpar gäller affinitetslagarna för prestanda vid varvtalen n1 

och n2 enligt: 
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där Q är volymsflödet och H är uppfordringshöjden som pumpen tillför. 
 

Man kan konstatera att en halvering av pumpvartalet till hälften resulterar i en halvering av 

flödet och att uppfordringshöjden blir en fjärdedel så stor.  
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Vid måttliga varvtalsändringar är pumpverkningsgraden nära konstant längs en parabelbåge  

H ~ Q2 som utgår från origo[4], enligt figur 9 nedan. 

 

 
Figur 9. Exempel på pumpkurvor hos en varvtalsreglerad pump. Pumpkurvor, där varvtalet är uttryckt relativt 
fullvarv för en pump med konstant varvtal, är givet.[6] 
 
 

2.3 Kraftvärme 

Ett kraftvärmeverk har möjligheten att kunna producera el och värme samtidigt. 

Bränslealternativen är många, dock i Sverige är naturgas, torv, avfall och biobränslen mest 

förekommande. Tekniken syftar till att utnyttja värme som uppkommer vid elproduktion. 

Oavsett vilket bränsle som eldas, utnyttjas energiinnehållet bättre än i traditionella kraftverk. I 

ett kraftvärmeverk är det som sagt oftast ett bränsle som eldas, där värme hettar upp vatten 

som blir till ånga med högt tryck. Denna ånga expanderas sedan i en eller flera turbiner som 

driver en eller flera generatorer. Därefter kondenseras ångan och värme upptas till ett 

fjärrvärmesystem eller annat som besitter ett värmebehov.[11]  
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Hela processen, från bränsle till produktion av el och värme, visas översiktligt i figur 10.   

 

 
Figur 10. Hur kraftvärmeproduktion principiellt kan se ut.[12] 
 
Vid kraftvärmeproduktion brukar ett flertal nyckeltal anges enligt: 

-Totalverkningsgraden:  

( )
B

EP
tot &

&& +
=η  (11) 

som anger hur stor del av den tillförda effekten som utnyttjas, oavsett fördelningen av el och 

värme.        

P&  = producerad mekanisk effekt (eleffekt)     [W] 
E&  = producerad värmeeffekt           [W] 
B&  = det tillförda bränslets effekt  [W] 

-Elutbytesfaktorn(Alfavärdet): 

E

P
&

&

=α  

som anger fördelningen mellan el- och värmeproduktion. 

-Elverkningsgraden: 

B

P
e &

&

=η  

anger hur stor del av bränslets energiinnehåll som utnyttjas för att producera el. 
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2.3.1 Åncykeln 

Ångcykeln i ett kraftvärmeverk kan schematiskt analyseras med hjälp av den ideala Rankine 

cykeln. Figur 11 visar ett kraftvärmeverk, där vatten i olika tillstånd brukas, och ett T-s 

diagram med Rankine cykeln, samt de tillstånd som gäller för punkterna av intresse.  

 
 
Figur 11. Rankine cykeln, som representerar den ideala ångcykeln i ett kraftvärmeverk. 
 
Energiförhållandena per massenhet vatten/ånga för varje enhet kan utryckas enligt[10]: 
 
Pumpen utför ett arbete på fluiden: 12 hhwpump −=  

 
I pannan tillförs värme fluiden: 23 hhq panna −=  

 
I turbinen utför fluiden ett arbete: 43 hhwturbin −=  
 
I kondensorn bortförs värme från fluiden: 14 hhqkondensorn −=  
 
 
I figur 11 framgår det att vatten kondenserar mellan steg 4 och 1 under konstant temperatur 

och tryck. Utifrån ekvation 8 kan fjärrvärmens framledningstemperatur sänkas om massflödet 

i fjärrvärmenätet ökar. Detta kan ske genom att sänka kondensortrycket och därmed 

temperaturen på ångan, varvid värme avges till fjärrvärmesystemet vid lägre temperatur.  
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En tryckförändring hos kondensorn illustreras i figur 12 nedan. 

 
Figur 12. Illustrativt konsekvensen av att sänka kondensortrycket på en rankine cykel, i form av ett T-s diagram. 
[10] 
 

Figur 12 tydliggör att en sänkning av kondensortrycket resulterar i att ångan expanderar till ett 

lägre tryck och med ett lägre entalpiinnehåll. Detta innebär också att mer energi kan tas ut i 

turbinen vilket leder till en ökad elproduktion. Det är viktigt nämna att problem på Hedensbyn 

med fuktig ånga, vid punkt 4* i figur 12, förekommer inte vid temperaturer över 75°C, vilket 

inte kommer att understigas i kommande beräkningar. Hedensbyverket har dessutom 

styrsystem som ser till att denna temperatur inte underskrids och därmed undvika att 

vattendroppar skadar turbinbladen. 

 

2.4 Bioenergikombinatet i Hedensbyn 

Skellefteå Kraft gjorde under hösten 1993 en utredning för att undersöka vilka förutsättningar 

som fanns för att bygga en ny värmeproduktionsanläggning som kan fungera som 

huvudproducent för hela fjärrvärmeproduktionen i Skellefteå. Som en följd av denna 

utredning togs Kraftvärmeverket i Hedensbyn i drift hösten 1996. Verket eldas med fuktiga 

biobränslen baserat på CFB(circulating fluid bed)-tekniken, vilket ger stor bränsleflexibilitet, 

togs i drift hösten 1996. Här finns en kapacitet att producera 64 MW värme och 34 MW el. 

Verket använder sig av vatten som förångas och därefter kondenseras i ett slutet system.  
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I turbinhallen finns en hög- och en lågtrycksturbin som är kopplade till en generator, där 

elektricitet genereras. Två kondensatorer, som överför värme till fjärrvärmevattnet, finns i 

samma lokal. I samband med byggnationen av kraftvärmeverket förbereddes en framtida 

integrering med en torkprocess för pelletsproduktion. Efter att beslut gällande 

pelletsanläggningen tagits våren 1996, så stod bränslefabriken färdig i maj 1997. 

Produktionskapaciteten uppgår till 130 000 ton per år. I figur 13 illustreras integrering mellan 

kraftvärmeverket och bränslefabriken. 

 
Figur 13. Principschema över integreringen mellan kraftvärmeverket och bränslefabriken.[12] 
 

Ångpannan har möjlighet till överlast med 10 %, vilket möjliggör en ökad ångproduktion. I 

anknytning till högtrycksturbinen finns två anslutningar för ånga som transporteras till 

pelletsfabriken, för att först torka biobränsle och därefter generera el i en lågtrycksturbin. Via 

en cross-over ledning kan ånga även ledas direkt till lågtrycksturbinen enligt figur 13. En 

ackumulatortank på 15 000 kubikmeter kopplad till fjärrvärmenätet underlättar en jämnare 

drift av basanläggningarna och planering för en maximal elproduktion. Konsekvenserna av en 

integration med pelletsfabriken är att el kan produceras vid en lägre fjärrvärmelast, vilket 

innebär att kraftvärmeverket kan producera längre under året, och en ökad elproduktion.[13]  

I bilaga 7 visas pelletsfabriken med bränsleprocess och användningen av ånga från 

kraftvärmeverket. 
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Förutom kraftvärmeverket, finns på Hedensbyn en hetvattenpanna på 25 MW och en 

oljepanna på 12 MW som reservlast. Värmedistribution från Hedensbyn, en kall period under 

2010, visas i figur 14 nedan.  

 

Värmeproduktion Hedensbyn
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Figur 14. Värmedistributionen från de olika anläggningarna på Hedensbyn. 
 

Utifrån figur 14 ser man tydligt att ackumulatorn används vid distributionstoppar och att 

oljepannan används som topplastanläggning.   

 

2.5 Elproduktion 

Med anledning av bioenergikombinatets olika driftsalternativ, med variationer av ett flertal 

storheter som cross-over flöde, fjärrvärmenätets framledningstempereratur, 

överhettartemperaturen, det totala ångflödet i produktionsanläggningen, mm, är 

beräkningsförfarandet unikt och komplext. Alfavärdet påverkas av ett flertal storheter och 

kommer dess storlek därför att utgöras som en funktion av dessa enligt: 

( )HTFVantalÖHtotaltångaovercrossFram XTmmTF ,,, ,,, &&
−=α  (12) 

 

Därefter kan elproduktionen beräknas enligt: 

22 HH EP && ⋅= α  (13) 
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Den uppmätta effektförbrukningen för distributionspumparna på Hedensbyn har beräknats 

med följande ekvation: 

ϕUICosP HedPump 3, =&  (14) 

där cos ϕ  varierar beroende på belastningen, U är spänningen och I är tillförd ström. 

 

Effekterna för distributionspumparna och tryckstegringspumparna, vid tryckstegringsdrift, har 

beräknats enligt: 

i

iifv
iPump

Hgm
P

η

⋅⋅
=

,
,

&
&  (15) 

där i är distributionspumparna eller tryckhöjningspump och verkningsgraden är den totala, 

d.v.s. pumpverkningsgrad, motorverkningsgrad och transmissionsverkningsgrad. För att 

optimera en ökad netto elproduktion, är det den eventuella ökningen av elproduktion hos 

kraftvärmeverket kontra elförbrukningen för pumparbete som kommer att beaktas enligt: 

 

pumpelHnettoel PPP ,2'',
&&& −=  (16) 

 

3 Metod 

Med användning av programmet EttNoll FV har simuleringar genomförts, där trycknivån i 

systemet studerats med och utan tryckhöjningspump inkopplad. Tryckförändring vid ett ökat 

effektbehov, med och utan tryckhöjningspump, har också simulerats och betraktats i 

programmet. För de olika simuleringar som gjorts används först ett 9 bars differenstryck på 

Hedensbyn för att åskådliggöra den möjliga flödeskapacitet som en tryckhöjningspump skulle 

medföra. När placering av pumpen valts görs simuleringar för eventuellt planerad 

tryckstegringsdrift, nämligen att hålla ett konstant differenstryck på 8 bar vid Hedensbyn och 

variera tryckhöjningen hos tryckhöjningspumpen för att variera flödet. Den, i EttNoll FV, 

framräknade flödesökning som en tryckhöjningspump möjliggör vid tryckstegringsdrift, 

används därefter i programmet Matlab för att beräkna en eventuell ökning av elproduktionen 

enligt ekvation 16, genom att sänka framledningstemperaturen. 
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3.1 Verktyg 
 
EttNoll FV 

Ettnoll FV[14] är utvecklat med hybridsystem vilket innebär att man kan dokumentera 

verklighetsbaserad kulvert, utan förenklingar och generaliseringar. Grunden är digitala kartor 

över nätområdet där all information lagras, på så sätt utgör kartan en geografisk databas. 

Programmet innehåller en mängd funktioner som kan användas för att effektivt leda och 

utveckla fjärrvärmen.[14] I detta arbete är det främst tryckfallsberäkning som programmet 

använts till. Programmet förutsätter att alla abonnenter får det flöde de begär oavsett vilka 

differenstryck det orsakar, dvs man utgår från den punkt på nätet med sämst differenstryck 

och beräknar det tryck som erfordras av distributionspumpen.[15]  

 

PGIM 

PGIM är en produktionsdatabas som ABB konstruerat, där uppmätta storheter, som flöden, 

effekter, temperaturer, tryck mm, från produktionsenheter och på nätet samlas och lagras. 

Med detta program kan man skapa en överskådlig bild på hur produktionsenheter drivs och 

hur fjärrvärmedistributionen varierar under året. 

 

Powerdocs 

Powerdocs är ett dokumenthanteringssystem där relevant fakta och information om företaget, 

fjärrvärmeproduktion och -distribution finns samlad.  

 

Excel 

Excel är ett verktyg för databehandling och beräkningar som kan användas till att utforma 

diagram och tabeller. I detta program kan produktionshistorik från PGIM behandlas och 

användas för att utföra beräkningar. 

 

Matlab 

Matlab är ett datorprogram som främst används för tekniska beräkningar och visualisering av 

data. Med programmet kan beräkningar på ett smidigt sätt genomföras med användning av 

produktionsdata lagrade i exceldokument.  
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Drivesize 

Drivesize 3.11[17] är ett program som används för att underlätta valet av motor, 

frekvensomriktare och transformator. I detta arbete har ett delverktyg, Motsize, använts för att 

åskådliggöra och tillämpa hur cos ϕ , för distributionspumparna på Hedensbyn, varierar med 

avseende på belastningen. 

 

3.2 Simuleringar 

I de simuleringar som genomförts har framlednings- och returtemperatur anpassats till de 

värden som Skellefteå Kraft använder för olika effektbehov.[16]  

 

3.2.1 Verklighetsjämförelse 

I EttNoll FV utförs en statisk beräkning av något som i verkligheten är ett dynamiskt system. 

Det finns många parametrar som varierar och är svåra att veta exakt, till exempel 

abonnenternas effekter, rörens verkliga ytråhet, isolering hos 30-40 år gamla rör och 

värmekonduktivitet hos den omgivande marken. Det finns följaktligen många 

osäkerhetsfaktorer som försvårar möjligheten att exakt uppskatta noggrannheten. Det har 

endast inträffat vid ett tillfälle att en kund, som använt EttNoll FV, hävdat att programmets 

beräkningar starkt avvikit värden från givare på nätet. Det visade sig att det inte var fel i 

beräkningarna, utan det var givarna som var defekta.[15] I programmet kan man bland annat 

observera trycknivåer, tryckfall och differenstryck i fjärrvärmenätet, se bilaga 8. 
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För att verifiera att simuleringarna överensstämmer med verkligheten genomfördes 

simuleringar baserade på mätvärden hämtade ur databasen PGIM. I programmet EttNoll FV 

beräknades det förväntade differenstrycket som förekommer vid bioenergikombinatet i 

Hedensbyn, för det nuvarande fjärrvärmenätet, utan ytterliggare tryckstegringspump. Därefter 

jämfördes simuleringsresultatet med de uppmätta värden hämtade ur PGIM.  Ett representativt 

resultat av denna jämförelse visas i tabell 1 och 2 nedan. 

 

 Tabell 1.Uppmätta värden från PGIM . 

Avläst ur PGIM 
Diff.tryck 
Hed.byn Tf [°C] Tr [°C] Effekt [MW] 

Diff.Tryck, 
medlefors 

Massflöde 
[kg/s] 

Returtryck 
[bar] Timme 

9,38 111,11 54,47 105,08 2,68 440,75 4,60 18:00 
9,37 111,23 55,36 104,31 2,50 445,02 4,60 19:00 
9,37 111,28 55,98 103,76 2,30 445,43 4,60 20:00 
9,37 112,08 56,62 103,69 2,40 448,10 4,60 21:00 
9,37 112,22 56,81 103,09 2,52 441,55 4,60 22:00 
9,38 112,30 56,81 100,02 2,75 432,07 4,60 23:00 

        
Medelvärde under tidsintervallet 18:00-24:00 

9,38 111,70 56,01 103,32 2,53 442,15 4,60  
 

 
 
Där Tf och Tr är fjärrvärmenätets framlednings- respektive returtemperatur.  

Från jämförelsen kan man se att det skiljer 0,06 bar mellan det uppmätta differenstrycket över 

Hedensbyn och det som simulerats fram, vilket innebär mindre än 1 % avvikelse.  

 

Ytterligare jämförelse återfinns i bilaga 9. 

Simulering med givet Tf, Tr,diff.tryck.medlefors och Effekt     
Diff.tryck 
Hed.byn Tf [°C] Tr [°C] Effekt [MW] 

Diff.Tryck, 
medlefors 

Massflöde 
[kg/s] 

Returtryck 
[bar] 

9,44 111,7 56,01 103,16 2,53 442,06 4,6 
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3.2.2 Alternativa utformningar 

Simuleringar med en tryckstegringsstation har utförts för ett antal pumpalternativ  

enligt figur 15 nedan. 

 

 
Figur 15. De olika utformningarna och storleksordningarna på en möjlig pumpstation 

 

Anledningen till att 2 bar valts som största tryckökning på framledningen är för simuleringar 

visar att när tryckstegringspumpen ger upp mot 3 bar i tryckökning på framledningen, så 

kommer området med lägst differenstryck att förflyttas till Solbacken. En ytterliggare 

tryckökning från pumpstationen kommer inte att påverka differenstrycket i detta område och 

därmed inte att resultera i någon markant ökning av flödet. 

 

I simuleringarna av de olika alternativa utformningarna beräknades det maximala flödet, som 

erhålls när differenstrycket på Hedensbyn är ca 9 bar. Därefter genomfördes simuleringar med 

varierande tryckstegring, som representerar tryckstegringsdrift med ett 8 bars differenstryck 

på Hedensbyn.  
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3.2.3 Utökad effekt 

Strax söder om Sunnanåskolan, med ett avstånd på ca 400-500 meter, finns ett kvarter av 

bostadshus med ett uppskattat installerat effektbehov på ca 2 MW som ännu inte är anslutet 

till fjärrvärmenätet, enligt figur 16 nedan. 

 

 
Figur 16. Det område som kan anslutas, med en uppskattad effekt på 2 MW. 

 

I EttNoll FV har simuleringar gjorts för det ökade effektbehovet, som uppstår då området 

ansluts, med och utan ytterliggare tryckstegringspump. Ett simulerat effektbehov 

konstruerades i programmet genom att ansluta två ledningar till varsin abonnent, med en 

sammanlagd effekt på 2 MW, i området enligt figur 16. Simuleringar för alla de fyra 

utformningarna som visas i figur 16 har genomförts. Som nämnts tidigare innebär ett 

expanderat fjärrvärmenät försvårad möjlighet att kontrollera trycket, därför är det viktigt att 

en tryckstegringspump kan upprätthålla differenstrycket över abonnentcentralerna.  
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3.3 Beräkning och analys av produktionshistorik 

För att kunna erhålla ekvation 12 måste parametrarnas påverkan på alfavärdet klargöras. En 

stor del av de första veckorna gick åt till att analysera produktionshistorik, i programmet 

PGIM, från och med 2008 till dagsläget och studera hur ett flertal parametrar varierade. I 

samråd med styrgruppen för detta examensarbete fastslogs att beräkningar ska genomföras för 

drift vid full last eftersom det är då framledningstemperaturen kan sänkas. Eftersom tidigare 

alfavärdesmätningar utförts under första året som kraftvärmeverket var i drift och man är 

intresserad av alfavärdet i dagsläget, så blev det aktuellt att genomföra alfavärdesberäkningar 

utifrån nuvarande produktion. Mätvärden från kraftvärmeverket, vid produktion utan ångflöde 

eller cross-overflöde till pelletsfabriken under 6,5 dagar med varierande 

framledningstemperaturer har använts. Även hur antalet högtrycksförvärmare som var i drift 

påverkade alfavärdet var av intresse och under dessa dagar genomfördes även mätningar för 

att studera detta. Det var utförbart tack vare ett bra samarbete från driftspersonal på 

Hedensbyn. Därefter har påverkan från de olika storheternas variationer beräknats i möjligaste 

mån, genom att jämföra med tidigare produktionshistorik. För att uppskatta hur mycket 

storleken på ångflödet i kraftvärmeverket påverkar alfavärdet, har beräkningar utförda av 

ABB för olika lastfall använts. Även hur mycket överhettartemperaturen påverkar är hämtade 

från ABB’s beräkningar.  

 

Effektförbrukningen för distributionspumparna på Hedensbyn har beräknats med värde, från 

PGIM, på den ström som tillförs dessa enligt ekvation 14. För att veta hur cos ϕ  varierar för 

motorerna under året har Motsize, en del av programmet Drivesize, använts, se bilaga 10.  

 

När effektförbrukningen hos distributionspumparna och tryckstegringspumparna, vid 

tryckstegringsdrift beräknas, används de flöden och uppfordringshöjder som simulerats i 

EttNoll. För att beräkna effektförbrukningen för distributionspumparna när 

tryckstegringspumparna är i drift har ekvation 15 använts. Pumpverkningsgraden för 

distributionspumparna har erhållits från pumpkurvor, se bilaga 11, där tillämpning av 

affinitetslagarna använts. Motorverkningsgraden är given från pumpspecifikation, bilaga 11, 

och för värden på transmissionsverkningsgraden har pumphandboken använts.[6] För 

tryckstegringspumparna erhölls värden på transmissionsverkningsgraden på samma sätt som 

för distributionspumparna och motorverkningsgraden är given i pumpspecifikationen för 

tryckstegringspumpen, se bilaga 12.  
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Effekten beräknades enligt ekvation 15 efter att pumpverkningsgraden vid givna 

tryckhöjningar och flöden erhållits från Grundfos produktkatalog Webcaps, se bilaga 13. 

Verkningsgraderna, främst för pump och transmission, för tryckstegringsstationen kommer att 

vara olika för alternativen att ha tryckstegring på en respektive på två ledningar. Det beror på 

att uppfordringshöjden, vid ett givet flöde, kommer fördelas på två pumpar, därmed kommer 

driftspunkten befinna sig på en annan parabelbåge enligt figur 9 i avsnitt 2.2.1, och varvtalet 

hos en pump kommer att vara betydligt mindre. 

 

När ekvation 12 och ekvation 15 var framtagna, konstruerades koder i Matlab för att optimera 

driften av tryckstegringspumpen med avseende på elproduktionen på kraftvärmeverket. 

Beräkningar genomfördes för två tolv månaders perioder, 12/10/09-12/10/10 och 1/12/09-

1/12/10, med användning av värden på parametrar, så som returtemperatur, 

överhettartemperatur, ångflöden, värmeeffekter, o.s.v. framtagna med programmet PGIM. 

Massflödena som används är inom det intervall som simulerats fram för de fyra alternativen i 

programmet EttNoll FV vid tryckstegringsdrift. Med anledning av att verkningsgraderna och 

därmed effekterna är olika för alternativen att ha tryckstegring en respektive i två ledningar 

utformas två koder i matlab. För att kunna bedöma om ekvationerna som används för att 

beräkna alfavärdet är rimliga utformades ytterligare en matlabkod, där den 

framledningstemperatur som förekommer i verkligheten används för att sedan jämföra den 

framräknade elproduktionen med den uppmätta.  

 

De matlabkoder som använts för att genomföra beräkningarna för att optimera en 

tryckstegringsdrift återfinns i bilaga 14. 
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4 Resultat 

4.1 Simuleringsresultat 

4.1.1 Val av plats 

Anslutningen av en tryckhöjningsstation förväntas förenkla möjligheten att upprätthålla 

differenstrycken över abonnentcentralerna och även kunna åstadkomma en påtaglig 

flödesökning. De tre placeringar som simuleringar i huvudsak genomförts på visas i figur 17. 

Om den punkten, där lästa differenstrycket förekommer, förflyttar sig, ska en ökning av 

trycket från tryckhöjningspumpen kunna påverka differenstrycket även där. En av de platser 

som valts att studera för eventuell pumpplacering är ledningen mot Medlefors, som är ett 

område där problem med låga differenstryck påträffas. Simuleringar har även gjorts för en 

pumpstation på Getberget närmare stadskärnan samt vid Moröskolan innan förgreningen över 

älven och mot stadskärnan.  

 

 
Figur 17. Fjärrvärmenätet och de alternativa pumpplaceringarna 
 

Vid jämförelse av de alternativa placeringarna blir flödesökningen av en pumpplacering i 

Medlefors liten, se bilaga 15. En pump med drifttryck på 1 bar skulle medföra en ökning från 

ca 470 kg/s till ca 484 kg/s och området med sämsta differenstrycket skulle förflyttas till 

Sunnanå. Ett ökat drifttryck hos pumpen medförde inte någon ytterligare ökning av flödet 

eller distribuerad värmeeffekt.  
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Med anledning av att stor del av arbetet syftade till att försöka påvisa resultat med ökad 

elproduktion och ökad distributionskapacitet av fjärrvärme från Hedensbyn, kommer 

ytterliggare simuleringar och beräkningar för en pump vid Medlefors inte genomföras.  

 

Tryckstegring i ringmatning  

Vid inkopplande av en tryckstegringspump på Getberget uppstår problemet gällande 

tryckstegring i ringmatning, se kapitel 2.1.3, samt anvisning från en anläggningsingenjör[18] på 

Umeå Energi, så bör tryckhöjningspumpen vara placerad så att rundpumpning inte uppstår. 

Med detta som grund genomfördes ett par simuleringar för alternativa systemlösningar. De 

alternativ som uppkommit vid diskussion är:  

• Fall 1; En tryckstegringspump på Getberget och avstänga ledningen på Anderstorp, 

mellan broledningarna och älvsledningen vid Moröskolan. 

• Fall 2; En tryckstegringspump på Moröskolan och avstänga broledningarna. 

• Fall 3; En tryckstegringspump mot Anderstorp och avstänga broledningarna.  

En förtydligande bild över alternativen visas i bilaga 16 och simuleringsresultat för dessa 

redovisas i tabell 3 nedan. 

  
Tabell 3. Simuleringsvärden vid olika systemlösningar 

Oförändrat nät 
Diff.tryck 
Hed.byn Tf [°C] Tr [°C] 

Effekt 
[MW] 

Cp 
[kJ/kg*K] 

Massflöde 
[kg/s] 

9 bar 111 51 119,7 4,197 471 
Fall1: 2 bar, Getberget, stängt av på a-torp 

Diff.tryck 
Hed.byn Tf [°C] Tr [°C] 

Effekt 
[MW] 

Cp 
[kJ/kg*K] 

Massflöde 
[kg/s] 

9 bar 111 51 115,3 4,197 454 
Fall2: 2 bar, Moröskolan stängt av broledningar 

Diff.tryck 
Hed.byn Tf [°C] Tr [°C] 

Effekt 
[MW] 

Cp 
[kJ/kg*K] 

Massflöde 
[kg/s] 

9 bar 111 51 110,7 4,197 436 
Fall3: 3 bar mot a-torp, stängt av broledningar 

Diff.tryck 
Hed.byn Tf [°C] Tr [°C] 

Effekt 
[MW] 

Cp 
[kJ/kg*K] 

Massflöde 
[kg/s] 

9 bar 111 51 116,0 4,197 457 
 
 
Från tabell 3 framgår det tydligt att alla dessa alternativ resulterar i en minskning av 

distribuerad effekt, trots att en tryckstegringspump blivit inkopplad. Simuleringarna visar att i 

alla tre fallen förflyttar sig punkten med sämst differenstryck till Sunnanå. 
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För att undvika problemet med rundpumpning och för att eftersträva en effektiv tryckstegring 

undersöks en placering av tryckhöjningsstationen vid Moröskolan. Det finns ett stort område 

vid Moröskolan som kan vara lämpligt att placera en tryckhöjningsstation på, se bilaga 17. 

 

4.1.2 Fyra pumputformningar 

Vid en placering av tryckhöjningsstation vi Moröskolan studerades 4 olika kombinationer av 

tryckstegring på fram- och returledning. Simuleringarna är genomförda för de fall då 

differenstrycket vid Hedensbyn är vid 9 bar, dvs då maximala flödessituationen äger rum. 

I tabell 4 visas resultaten från simuleringarna, i programmet EttNoll FV, utan 

tryckstegringspump och för de olika pumpalternativen på Moröskolan som visades i figur 15. 

 
Tabell 4. Simuleringsresultaten med och utan tryckstegringspump  

Diff.tryck Hed.byn Tf [°C] Tr [°C] Effekt [MW] Cp [kJ/kg*K] 
Massflöde 
[kg/s] 

Oförändrat nät 
9 bar 111 51 120,81 4,197 476 
9 bar 96 48 95,80 4,191 475 
9 bar 82 45 73,21 4,186 474 
9 bar 75 44 61,04 4,185  

2bar på framledningen vid Moröskolan 
9 bar 111 51 135,56 4,197 534 
9 bar 96 48 107,48 4,191 533 
9 bar 82 45 82,11 4,186 531 
9 bar 75 44 68,47 4,185 530 

1bar på fram- respektive returledning Moröskolan 
9 bar 111 51 135,56 4,197 534 
9 bar 96 48 107,48 4,191 533 
9 bar 82 45 82,11 4,186 531 
9 bar 75 44 68,47 4,185 530 

1,3bar på fram- respektive returledning Moröskolan 
9 bar 111 51 139,00 4,197 548 
9 bar 96 48 110,20 4,191 546 
9 bar 82 45 84,19 4,186 545 
9 bar 75 44 70,24 4,185 544 

1,5bar på fram- respektive returledning Moröskolan 
9 bar 111 51 141,25 4,197 557 
9 bar 96 48 111,99 4,191 555 
9 bar 82 45 85,56 4,186 553 
9 bar 75 44 71,37 4,185 552 

 

Från tabell 4 framgår att den maximalt möjliga värmeeffekten som kan distribueras från 

Hedensbyn ökar från ca 121 MW till ca 136-141 MW, för de 4 olika alternativen.  
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I programmet åskådliggörs också tryckstegringspumpens förmåga att underlätta för att 

distribution med maximalt differenstryck på Hedensbyn ska undvikas i möjligaste mån. 

Viktigt att nämna i detta sammanhang är att vissa områden direkt efter pumpstationen kan 

erhålla höga differenstryck, 6-7,6 bar, när pumpstationen tillför ett tryck på 3 bar. En tydlig 

bild av detta visas i bilaga 18. Detta problem kan dock reduceras genom att flytta 

pumpstationen enligt bilaga 19 vilket minskar det högsta differenstrycket hos de närmaste 

abonnenterna till drygt 7,2 bar. Utöver att höja det maximala flödet, så möjliggör 

tryckstegring att differenstrycket vid Hedensbyn kan sänkas vid andra driftsfall. 
 

4.1.3 Tryckstegringsdrift 
I tabell 5 nedan redovisas de resulterande flöden som förekommer vid simuleringar av 

tryckstegringsdrift.  
 

Tabell 5. Resultat för de simuleringar som ska represenera tryckstegringsdrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utifrån tabell 5 framgår vilket flöde som inträffar för olika differenstryck hos 

tryckhöjningsstationen. I simuleringarna visualiseras också hur pumpen klarar av att 

upprätthålla differenstrycket även när den sämsta punkten förflyttar sig till ett annat område 

på nätet. När pumpstationen tillför ett tryck på 2,4-2,5 bar förflyttar sig sämsta punkten från 

Medlefors till Sunnanå. När 1,5 bars tryck tillförs i både fram- och returledning, alltså totalt 3 

bar, kommer det att uppstå ett differenstryck på nästan 7 bar för de abonnenter direkt efter 

pumpstationen. Om pumpstationen förflyttas, enligt bilaga 19, blir differenstrycket ca 6,6 bar 

hos de närmaste abonnenterna. 

0-3 bar på  Moröskolan, 8 bar på Hedensbyn 
Diff.tryck TH 

[bar] Tf [°C] Tr [°C] Effekt [MW] Flöde [kg/s] Flöde [l/s] 
0,0 82 45 68,33 442,0 455,2 
0,2 82 45 69,33 448,5 461,8 
0,4 82 45 70,31 454,8 468,4 
0,6 82 45 71,28 461,1 474,8 
0,8 82 45 72,26 467,4 481,3 

1,0 82 45 73,21 473,5 487,7 

1,2 82 45 74,16 479,7 494,0 
1,4 82 45 75,07 485,6 500,1 
1,6 82 45 75,99 491,5 506,2 
1,8 82 45 76,90 497,4 512,3 
2,0 82 45 77,77 503,0 518,0 

2,2 82 45 78,70 509,1 524,2 
2,4 82 45 79,55 514,5 529,9 
2,6 82 45 80,43 520,2 535,8 
2,8 82 45 81,30 525,8 541,5 
3,0 82 45 82,10 531,0 546,9 
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4.1.4 Utökad effekt 
Det resulterande differenstrycket som uppkommer på Hedensbyn vid ett ökat effektbehov, vid 

given temperaturdifferens och effektfaktor, för de olika pumpalternativen visas i tabell 6. 

 

Tabell 6. Simuleringsvärden med en prognostiserad expandering av fjärrvärmenätet 

Utbyggnad med 2MW på Sunnanå 

Diff.tryck Hed.byn Tr Tr Effekt [MW] 
Cp 

[kJ/kg*K] 
Massflöde 

[kg/s] 
Oförändrat nät 

9,58 bar 111 51 122,28 4,197 485,57 
2bar på framledningen vid Moröskolan 

7,58 bar 111 51 122,28 4,197 485,57 
1bar på fram- respektive returledning Moröskolan 

7,58 bar 111 51 122,28 4,197 485,57 
1,3bar på fram- respektive returledning Moröskolan 

6,98 bar 111 51 122,28 4,197 485,57 
1,5bar på fram- respektive returledning Moröskolan 

6,58 bar 111 51 122,28 4,197 485,57 

 

4.2 Alfavärde 

Den slutliga uttrycket för alfavärdet som tagits fram baserade på uppmätta produktionsvärden 

har följande utformning: 
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där 1f  och 2f  är funktioner av framledningstemperaturen respektive överhettartemperaturen. 
Dessa funktioner beräknas enligt: 
 

093665630,05185778 + T803938150,01331340 + T652080640067-0,0000867)( Fram
2
Fram1 ⋅⋅=FramTf

)0,62813784-T1(0,0030151)( ÖH2 ⋅=ÖHTf  

där 2f  beräknas enligt data från ABB. 
 
Med värde på konstanterna ser ekvation 17 ut enligt: 
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Om ångflödet i kraftvärmeverket överstiger 37 kg/s används följande ekvation: 

(0,005354)37)-m( totaltånga, ⋅−= &αα     (18) 
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Alfavärdeskurvan, som från produktion och lastfall från ABB, förutsatt ångflödet i 

kraftvärmeverket, antal högtrycksförvärmare och att överhettartemperaturen är 540°C visas i 

figur 18 nedan. 

Alfavärdeskurva
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Figur 18. Alfavärdet som funktion av framledningstemperaturen. 
 

Det syns tydligt från figur 18 att alfavärdet sjunker med stigande framledningstemperatur. 

 

4.3 Pumpeffekter 
Med de verkningsgrader som förekommer vid tryckstegringsdrift har de pumpeffekter som 

uppstår inom det simulerade flödesintervallet beräknats för alternativen med en respektive två 

tryckstegringspumpar och visas i figur 19 nedan. 
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Figur 19. De beräknade pumpeffekterna inom det simulerade flödesintervallet, vid Hedensbyn respektive 
ledningen vid Moröskolan, tryckstegringsdrift.för  
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4.4 Beräkningsresultat 
Här redovisas resultaten av de beräkningar som utförts i matlab under de två tolv månaders 

perioderna, 12/10/09-12/10/10 och 1/12/09-1/12/10. För validering av modellen har 

jämförelser gjorts mellan den från modellen beräknade elproduktionen, med den aktuella 

framledningstemperaturen och den uppmätta under samma period, så är det endast med 

avseende på den eleffekt kraftvärmeverket producerat.  

 

När skillnaden mellan den uppmätta elproduktionen(utan tryckhöjningsstation) och den 

beräknade(med tryckstegring) så är även pumparnas eleffekt inräknad enligt ekvation 16. För 

den beräknade elproduktionen används ekvation 13 med α enligt ekvation 17 beräknas med 

framledningstemperaturer beräknade utifrån de tänkbara massflöden från EttNoll FV. 

Ytterliggare resultat visas i bilaga 20. 

 

4.4.1 Den 12:e Oktober, 2009-10. 
Validering av modellen 

Jämförelserna mellan de uppmätta och beräknade visas de timmar som kraftvärmeverket 

producerar med fullast, som innebär att ångflödet i kraftvärmeverket överstiger 36 kg/s.  
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Figur 20. Jämförelse mellan den beräknade eleffekten och den uppmätta från kraftvärmeverket. 
 

Från figur 20 framgår det att den elproduktion som beräknats med ekvationen för alfavärdet, 

ekvation 17, överrensstämmer relativt bra med den uppmätta. Från tabell 7, i kapitel 4.4.3, 

framgår det att den totala energiproduktionen avviker drygt 1 % under denna period. 
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En tryckstegringspump 

Beräkningsresultat av olika slag, för fallet med en tryckstegringspump 2 bar på framledningen 

redovisas i figur 21 nedan. Skillnaden i elproduktion med tryckstegring visas de timmar som 

kraftvärmeverket producerar med fullast och framledningstemperaturen kan sänkas. 
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Figur 21. Skillnaden i elproduktion med och utan tryckstegring. 
 
Figur 21 indikerar på att en tryckstegringsstation skulle möjliggöra en ökad elproduktion, 

eftersom den beräknade elproduktionen ofta överstiger den uppmätta. 

 

Två tryckstegringspumpar 

Beräkningsresultat av olika slag, för fallet med två tryckstegringspumpar på 1,5 bar på fram- 

respektive returledning redovisas i figur 22 nedan.  
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Figur 22. Skillnaden i elproduktion med och utan tryckstegring. 
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I figur 22 påvisar ett liknande resultat som att ansluta en pump på framledningen, dvs att 

tryckstegringen möjliggör en ökad eldistribution. 

 

4.4.2 Den 1:a December, 2009-10. 
Validering av modellen 

Jämförelserna mellan de uppmätta och beräknade visas de timmar som kraftvärmeverket 

producerar med fullast. 
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Figur 23. Jämförelse mellan den beräknade eleffekten och den uppmätta från kraftvärmeverket. 
 

 

Från figur 23 framgår det att den elproduktion som beräknats med ekvationen för alfavärdet, 

ekvation 17, överrensstämmer relativt bra med den uppmätta under denna period. Från tabell 

7, i kapitel 4.4.3, framgår det att den totala energiproduktionen avviker ca 1,5 % under denna 

period. 
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En tryckstegringspump 

Beräkningsresultat av olika slag, för fallet med en tryckstegringspump 2 bar på framledningen 

redovisas i figurerna 24 nedan. Skillnaden i elproduktion med tryckstegring visas de timmar 

som kraftvärmeverket producerar med fullast och framledningstemperaturen kan sänkas. 
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Figur 24. Skillnaden i elproduktion med och utan tryckstegring. 
 

I figur 24 syns det att med tryckstegring kan elpdistributionen ökas. 
 

Två tryckstegringspumpar 

Beräkningsresultat för fallet med två tryckstegringspumpar på 1,5 bar på fram- respektive 

returledning redovisas i figur 25 nedan.  
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Figur 25. Skillnaden i elproduktion med och utan tryckstegring. 

I figur 25 framgår tryckstegring i fram- och returledningen kan regleras så en ökad 

eldistribution möjliggörs. 
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4.4.3 Resultatsammanställning 

Resultaten från respektive period, jämförelse samt med en och två tryckstegringspumpar 

redovisas sammanfattat i tabell 7 nedan. 

 

Tabell 7. Skillnaden i distribution av elektricitet för de två perioderna 

  12:e Oktober, 2009-10 1:a December, 2009-10 
  Validering modellen 1pump 2 pumpar Validering modellen 1pump 2 pumpar 
  [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 
Beräknad 86633,50 74348,22 74740,05 91355,39 86079,62 86542,74 
Uppmätt 85728,59 69009,59 69009,59 90018,56 79760,04 79760,04 
Skillnad 904,91 5338,63 5730,46 1336,83 6319,58 6782,70 
Skillnad % 1,1 7,7 8,3 1,5 7,9 8,5 
Årlig 
ökning   0,0356 0,0382   0,0422 0,0453 
 

Det framgår att tryckstegring kan resultera i att eldistributionen ökar med 8 % de timmar som 

villkoren att kraftvärmeverket producerar fullast och att framledningstemperaturen kan 

sänkas. I verifieringarna av modellen är avvikelserna ca 1,1 och 1,5 % 

 

För att kunna genomföra ekonomiska beräkningar och fatta beslut gällande projektets 

lönsamhet så visas förändringen i elproduktion på kraftvärmeverket och energiförbrukning 

hos pumparna i tabell 8 nedan.  

 
Tabell 8. Skillnaden i elproduktion och pumparbete 

  12:e Oktober, 2009-10 1:a December, 2009-10 
  Uppmätt 1pump 2 pumpar Uppmätt 1pump 2 pumpar 
  [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 
Elproduktion 70446,52 75771,75 76299,68 81409,25 87729,71 88357,25 
Pumparbete 1436,93 1423,53 1559,63 1649,21 1650,09 1814,51 
Hedensbyn 1436,93 1212,26 1245,47 1649,21 1398,72 1439,73 
Tryckstegring 0 211,27 314,17 0 251,37 374,78 

 

Från tabell 8 syns det att elförbrukningen hos tryckhöjningsstationen och 

distributionspumparna är högre för fallet med tryckhöjning i både fram- och returledning. 
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Framledningstemperaturens storlek, för respektive alternativ och period, vid varierad 

värmeeffekt som distribueras framgår i tabell 9 nedan. Där figurerna 1, 3, 5 och 7 i bilaga 20 

har använts. 

 
Tabell 9. Framledningstemperaturen vid olika värmeeffekter från Hedensbyn. 

  12:e Oktober, 2009-10 1:a December, 2009-10 
Medelvärde 
 

Medelvärde 
 

 Nuvarande 1pump 2 pumpar 1pump 2 pumpar 1 pump 2 pumpar 

Värmeffekt 
[MW] 

Framtemp. 
[°C] 

Framtemp. 
[°C] 

Framtemp. 
[°C] 

Framtemp. 
[°C] 

Framtemp. 
[°C] 

Framtemp. 
[°C] 

Framtemp. 
[°C] 

110 111 106,0 102,1 104,6 100,8 105,3 101,5 
100 109 100,7 97,6 99,7 96,6 100,2 97,1 
90 102 95,5 93,2 94,7 92,4 95,1 92,8 
80 95 90,2 88,7 89,7 88,2 90,0 88,4 
70 88 85,0 84,2 84,7 83,9 84,9 84,1 
60 80,7 79,7 79,7 79,8 79,7 79,7 79,7 

 

 

Hur framledningstemperaturen med avseende på värmeeffekten ändras med tryckstegring 

framgår i figur 26 nedan. 
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Figur 26. Kurvprofilen för framledningstemperaturen m.a.p. värmeeffekten med och utan tryckstegring. 

 

I figur 26 framgår det tydligt att framledningstemperaturen sänks med tryckstegring och att 

det är aningen större temperaturminskning med två tryckstegringspumpar. 



 44 

5 Diskussion 
Med programmet EttNoll FV kan tryckfallsberäkningar för fjärrvärmenätet genomföras. 

Utifrån de jämförelser som har genomförts mellan beräknat och uppmätt massflöde och 

differenstryck, se tabell 1 och 2 samt bilaga 9 för ytterligare driftfall, så kan beräkningarna 

anses som tillförlitliga.  Detta är också i överensstämmelse med erfarenheterna från andra 

fjärrvärmesystem[15]. Den största noterade skillnaden i flöde, mellan det beräknade och det 

förekommande, är ca 2-3 % och inträffar vid väldigt höga framledningstemperaturer.  

 

Genom det framtagna uttrycket för anläggningens alfavärde och flödesberäkningar från 

EttNoll FV kan den förväntade elproduktionen beräknas. De genomförda verifieringarna av 

den i modellen beräknade elproduktionen mot den faktiska är i god överensstämmelse.  Det 

förekommer dock momentana skillnader mot den uppmätta elproduktionen, men det skiljer 

endast drygt 1 % i den totala energiproduktionen för de timmar som beräkningar för 

tryckstegringsdrift görs för. 

 

De momentana avvikelser som finns mellan modellerad och verklig elproduktion kan 

eventuellt förklaras av att de genomförda flödesberäkningarna är statiska men också av 

osäkerheter i det använda uttrycket för alfavärdet. I uttrycket för alfavärdet användes 

mätningar som ABB tidigare genomfört för att avgöra hur överhettartemperaturen och 

storleken på ångflödet i kraftvärmeverket påverkar alfavärdet, då det var svårt att utläsa 

tydliga samband från tillgänglig produktionshistorik.  

 

Av de undersökta alternativen till placering av en tryckhöjningsstation konstaterades en 

placering vid Moröskolan som mest fördelaktig. En tryckhöjningsstation vid Moröskolan 

skulle resultera i att flödeskapaciteten i systemet, se tabell 3, ökar från ca 474 kg/s till ca 530-

550 kg/s, vilket motsvarar en flödesökning på 12-16 %, beroende på pumpalternativ. 

 

Genom att nyttja nätets utökade flödeskapacitet genom en sänkning av 

framledningstemperaturen, är en ökad elproduktion möjlig. Med hänsyn tagen till modellens 

tendens att överskatta den beräknade elproduktionen med drygt 1 % visar 

modellberäkningarna på en ökad eldistribution på 4-5,5 GWh/år. Baserat på de genomförda 

verifieringarna mot mätta data som gjorts mot modellens förutsägelser, bedöms denna 

uppskattning av potentialen för en ökad elproduktion som rimlig. 
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Eftersom det uppstår ett högt differenstryck hos de abonnenter som befinner sig direkt efter 

tryckstegringsstationen, kan det vara intressant att ansluta pumpstationen enligt bilaga 19. 

Denna åtgärd löser inte problemet med ett högt differenstryck, men förbättrar situationen till 

viss del. Utöver möjligheten att simulera sådana konsekvenser kan de erhållna resultaten för 

framledningstemperaturen m.a.p distribuerad värmeeffekt också kunna användas för 

driftsändamål.  

 

För den slutgiltiga bedömningen av åtgärdens lönsamhet måste även förändringarna i 

pumparbete tas med. När avläsning för pumpverkningsgrad och det relativa varvtalet utfördes, 

uppmärksammades att vid väldigt små uppfordringshöjder, se bilaga 21, befinner sig 

driftspunkten utanför tryckstegringspumpens arbetsområde. Kavitation i pumpen kommer inte 

att förekomma eftersom det föreligger tillräckligt totaltryck i ledningarna som förhindrar 

detta. Pumpverkningsgraden och det relativa varvtalet för dessa driftspunkter har 

approximerats genom att utöka en pumpkurva till respektive punkt.  

 

Motorverkningsgraden för distributionspump och tryckstegringsstation har approximerats som 

konstanta. För distributionspumpen är detta en rättvis approximation, eftersom vid 

tryckstegringsdrift kommer varvtalet att vara högt.  I brist på värden för 

transmissionsverkningsgraden för distributionspump och tryckstegringsstationen erhölls med 

schablonvärden från pumphandboken.[6] Eftersom varvtalet hos distributionspumpen är 

relativt hög och har en liten variation vid tryckstegringsdrift påverkas inte beräkningarna av 

effekten för distributionspumpen i någon större utsträckning. För tryckstegringsstationen är 

det bättre att använda ungefärliga värden för transmissionsverkningsgraden än att bortse ifrån 

dessa.  

 

Att det förekommer en viss osäkerhet gällande elförbrukningen hos pumparna påverkar inte 

det resultat som påvisar en ökad eldistribution, eftersom det faktiska pumparbetet kan 

tredubblas och fortfarande förkommer en ökad distribution. 

 

Eftersom valet av tryckstegringsstation inte är helt bestämt, kan ju en pumpstation med bättre 

driftsegenskaper inom det arbetsområde som beräkningarna genomförts på, resultera i lägre 

pumpeffekt för tryckstegring. 
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6 Slutsats 

Vid valet av var tryckstegringsstationen ska placeras, visar sig området vid Moröskolan vara 

det bästa alternativet. I de simuleringar som gjorts framgår det att med en 

tryckstegringsstation vid Moröskolan, är det möjligt att kunna distribuera uppemot 20 MW 

mer värme från Hedensbyn. Anslutningen av en tryckhöjningsstation till fjärrvärmenätet 

skulle i dagsläget kunna möjliggöra en ökad årsdistribution av elektricitet på ca 4-5,5 GWh. 

Tryckhöjningsstationen förbättrar möjligheten att upprätthålla differenstrycket för 

fjärrvärmenätet i dagsläget, men även vid en expandering av nätet på Sunnanåområdet.  

 

Att investera i en tryckhöjningsstation skulle inte endast gynna kraftvärmeproduktionen just 

nu, utan investeringen kommer även i framtiden krävas för att distribuera mer värme från 

Hedensbyn till Skellefteå stad. 

 

De ekonomiska beräkningarna och kalkyleringarna har inte berörts i detta arbete, eftersom det 

inte ingått i arbetsuppgiften och i brist av tid, det är just nu aktuellt att genomföra detta.  

 

Under våren 2011 kommer projektering gällande tryckhöjningsstationen att påbörjas. 
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Bilaga 1 

 
Figur 1 visar en fjärrvärmecentral där radiatorflödet och tappvarmvattnet värmeväxlas mot fjärrvärmenätet. 
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Bilaga 2 

 
Figur 1 visar mätvärdeshistrorik, från Skellefteå databas PGIM, på fjärrvärmeflödet, sämsta differenstrycket och 
differenstrycket vid produktionsanlägggningen Hedensbyn 
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Bilaga 3 

 
Figur 1. Värmeproduktionen från de olika anläggningarna i Skellefteå en kall period under 2010. 
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Bilaga 4 

 
Figur 1. Skellefteås stadsområden med dess fjärrvärmenät, samt produktionsenheterna 
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 Bilaga 5 
 

 
Figur 1. Trycknivåerna vid symmetrisk och osymmetrisk tryckhållning. 
 
Den blå linjen är den lägsta trycknivån som förekommer och den röda är den högsta. 
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Bilaga 6 
 
 
 
 

[4] 
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Bilaga 7 

 
Figur 1. Pelletsfabriken och hur ångan från kraftvärmeverket används för att torka bränslet, samt producera 
el.[12] 
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Bilaga 8 
 

 
 
Figur 1. Differenstryck över Älvsbacka, i fjärrvärmenätet 
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Bilaga 9 

 
Figur 1. Värden på parametrar från fjärrvärmenätet, hämtade ur programmet PGIM 
 
 
Tabell 1. Simuleringsresultat med inmatade värden av samma storleksordning, som de erhållna från PGIM 
 

 
 
 

 Simuleringar i EttNoll        

Oförändrat nät          
Diff.tryck 
Hed.byn Tr Tr 

Effekt 
[MW] 

Cp 
[kJ/kg*K] 

Massflöde 
[kg/s] 

Volymsflöde 
[m3/h] Densitet  

Massflöde 
[kg/s] Effektfaktor 

9 bar 113 55,00 116,17 4,200 476,88 1780,45 968,84 479,16 0,7000 

9,03 bar 110 54,00 95,11 4,199 404,51 1509,66 970,32 406,90 0,5730 

9,2 bar 114 56,00 116,23 4,201 477,02 1781,29 968,10 479,02 0,7000 
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 Bilaga 10 - 1(2) 

 

 
 Figur 1. Motsize, där specifikationer för motor anges och utifrån detta erhålls fakta och driftsegenskaperna för 

denna. 
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Bilaga 10 - 2(2) 

 
Figur 2. Framgår hur cos phi, power factor, varierar med avseende på belastningen. 
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Bilaga 11 

 

 
Motorverkningsgrad (Motsize) : 0,97  
 

 
Figur 1. Pumpkurva och effektkurva för ett varvtal på 1550 rpm 
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Bilaga 12 

 
Figur 1. Data och kurvor för tryckstegringsstationen. 
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Bilaga 13 - Grundfos produktkatalog Webcaps 
 

  
Figur 1. En arbetspunkt för tryckstegringspunkten samt verkningsgraden och relativa varvtalet. 
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Bilaga 14 – 1(3) 
 
Jämförelse med det verkliga 
 
SH5=xlsread('Ånga till H5');             %[kg/s] 
Sf=xlsread('Ångflöde');                  %[kg/s]  
Toh=xlsread('Töh4');                     %[*C] 
M=xlsread('Massflöde');                  %[kg/s]    
Tf=xlsread('Tfram');                     %[*C] 
Tr=xlsread('Tretur');                     %[*C] 
VHed=xlsread('EffektHed');               %[MW] 
VH2=xlsread('EffektH2');                 %[MW] 
CO=xlsread('Cross-over');                %[kg/s] 
ELH2=xlsread('EL H2');                   %[MW] 
HTFV=xlsread('Thtfv');                   %[Antal] 
Mopt=xlsread('Olika massflöden');        %[kg/s] 
PumpeffHed=xlsread('PumpeffektHed');  %[kW] 
 
Cp=4.19 ; 
z=1; 
 
k=0;  
i=0;  
El=0; Elnet2=0; ny=0; Elnet1=0; 
 
for i=1:8760 
    
    if Sf(i)>36 & Tf(i)>75   
        
                Alfa(z,1)=-0.00008672080640067650*Tf(i)^2 + 0.0133134080393815*Tf(i) + 0.0518577809366563;  
               
                if Sf(i)>37 
                    Alfa(z,1)=Alfa(z)+(Sf(i)-37)*(-0.005354); 
                end 
                Alfa(z,1)=Alfa(z)*(0.00301511*Toh(i)-0.62813784); 
            
                if HTFV(i)<2 
                    Alfa(z,1)=Alfa(z)*0.976281; 
                end 
         
                El(z,1)=ELH2(i); 
 
                El2(z,1)=Alfa(z,1)*VH2(i); 
 
            z=z+1; 
       
    end 
 
i=i+1; 
end 
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Bilaga 14 – 2(3) 
Huvudkod 
 
SH5=xlsread('Ånga till H5');             %[kg/s] 
Sf=xlsread('Ångflöde');                  %[kg/s]  
Toh=xlsread('Töh4');                     %[*C] 
M=xlsread('Massflöde');                  %[kg/s]    
Tf=xlsread('Tfram');                     %[*C] 
Tr=xlsread('Tretur');                     %[*C] 
VHed=xlsread('EffektHed');               %[MW] 
VH2=xlsread('EffektH2');                 %[MW] 
CO=xlsread('Cross-over');                %[kg/s] 
ELH2=xlsread('EL H2');                   %[MW] 
HTFV=xlsread('Thtfv');                   %[Antal] 
Mopt=xlsread('Olika massflöden');        %[kg/s] 
PumpeffHed=xlsread('PumpeffektHed');  %[kW] 
 
Cp=4.19 ; 
z=1; 
 
k=0;  
i=0;  
El=0; Elnet2=0; ny=0; Elnet1=0; 
 
for i=1:8760 
    
    if Sf(i)>36    
        for k=1:Mopt(1,2) 
            Mb=Mopt;  %Tilldelar Mb intervallet av massflödet 
            Tfb(k)=VHed(i)*1000/(Mb(k)*Cp)+Tr(i);    %Beräknar framledningstemp. 
 
            if Tfb(k)<75  %Ser till att framledningstemp.>=75 
                Tfb(k)=75; 
                Mb(k)=VHed(i)*1000/(Cp*(Tfb(k)-Tr(i))); 
            end 
            if Mb(k)>442  %Gör beräkning om massflödet överstiger understa gränsen 
                 
                Alfa(z,1)=-0.00008672080640067650*Tfb(k)^2 + 0.0133134080393815*Tfb(k) + 
0.0518577809366563; 
                 
                if Sf(i)>37  %Om ångflödet överstiger 37 reduceras alfa 
                    Alfa(z)=Alfa(z)+(Sf(i)-37)*(-0.005354); 
                end 
                Alfa(z)=Alfa(z)*(0.00301511*Toh(i)-0.62813784); %Alfa(Töh) 
            
                if HTFV(i)<2  %Kollar antalet högtrycksförvärmare 
                    Alfa(z)=Alfa(z)*0.976281; 
                end 
                 
                Pump(z,1)=pumpeffekt(Mb(k),Tfb(k));  %Denna funktion är olika beroende på om det är en eller två pumpar 
 
                El(z,1)=Alfa(z)*VH2(i); %Beräknar producerad eleffekt från H2 
 
                ny(z,1)=El(z)-Pump(z)/1000 %Beräknar ’netto’ eleffekten 
 
                if Elnet2(z)<ny(z)  %Avgör om den är högre än tidigare beräknad 
                 Elnet2(z,1)=ny(z) 
                end 
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Bilaga 14 – 3(3) 
 
                Elnet1(z,1)=ELH2(i)-PumpeffHed(i)/1000000; 
             
                if Elnet1(z)<Elnet2(z)  %avgör om den beräknade överstiger den uppmätta 
 
                    maxel(z,1)=Elnet2(z); %tillstätter den beräknade 
                    tf(z,1)=Tfa(z,1); 
                    m(z,1)=ma(z,1); 
                     
                else 
                    maxel(z,1)=Elnet1(z,1); %tillsätter den uppmätta 
                    tf(z,1)=Tf(i); 
                    m(z,1)=M(i); 
 
                end 
                if k+1>Mopt(1,2) 
                    z=z+1; 
                    Elnet2(z,1)=0; 
                end 
             end 
             
            k=k+1; 
        end    
    end 
 
i=i+1; 
end 
besöka  
En av pumpfunktionerna 
 
function w=pumpeffekt(z,y); 
% Tilldelar två variabler flödet [l/s] genom respektive pump, genom att 
% använda två funktioner som beräknar densiteten utifrån temperaturen 
% 0,796 är kvoten mellan flödet genom tryckstegringspumpen och flödet från Hedensbyn 
x1=z*1000/(-0.002330651*y^2 - 0.252100582*y + 1007.061099273); 
x2=z*1000*0.796/(-0.00232437332*y^2 - 0.25269284975*y + 1007.29151165561) 
 
%Beräknar effekterna utifrån flödet och sedan tar hänsyn till densiteten. 
effhed=0.0005068216858648*x1^2 + 0.443121740166336*x1 + 160.727504521512; 
 
effhed=effhed*z/x1; 
 
efftr=0.008370599655773*x2^2 - 3.967659153527070*x2 + 345.696599427335000; 
efftr=efftr*z*0.796/x2; 
 
w=effhed+efftr; 
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Bilaga 15 
Tabell 1. Simuleringsresultat vid olika placeringar av pumpstationen 

Differenstryck 
Hedensbyn Tr [°C] Tr [°C] 

Effekt 
[MW] Cp [kJ/kg*K] 

Massflöde 
[kg/s] Volymsflöde Densitet (Tf) 

Massflöde 
[kg/s] Effektfaktor 

Oförändrat nät 
9 bar 111 51 119,98 4,197 476,45 1777,47 949,88 469,00 0,7235 
9 bar 96 48 95,15 4,191 473,00 1762,09 960,78 470,27 0,5788 
9 bar 82 45 72,66 4,186 469,15 1745,66 969,58 470,15 0,4457 
9 bar 75 44 60,62 4,185 467,30 1738,35 974,70 470,66 0,3734 

          
2bar, Moröskolan 

9 bar 111 51 134,74 4,197 535,05 1996,08 949,88 526,68 0,8125 
9 bar 96 48 106,86 4,191 531,18 1978,81 960,78 528,11 0,6500 
9 bar 82 45 81,63 4,186 527,04 1961,07 969,58 528,17 0,5010 
9 bar 75 44 68,08 4,185 524,73 1952,00 974,70 528,50 0,4193 

          
1bar, Medlefors 

9 bar 111 51 123,13 4,197 488,96 1824,14 949,88 481,31 0,7425 
9 bar 96 48 97,65 4,191 485,42 1808,37 960,78 482,62 0,5940 
9 bar 82 45 74,59 4,186 481,57 1791,87 969,58 482,60 0,4575 
9 bar 75 44 62,23 4,185 479,69 1784,44 974,70 483,14 0,3833 

          
2bar, Getberget 

9 bar 111 51 134,77 4,197 535,18 1996,57 949,88 526,81 0,8127 
9 bar 96 48 106,86 4,191 531,18 1978,81 960,78 528,11 0,6500 
9 bar 82 45 81,68 4,186 527,35 1962,21 969,58 528,48 0,5010 
9 bar 75 44 68,11 4,185 524,98 1952,93 974,70 528,76 0,4195 

          
3bar, Getberget 

9 bar 111 51 141,54 4,197 562,06 2096,85 949,88 553,27 0,8535 
9 bar 96 48 112,25 4,191 557,99 2078,71 960,78 554,77 0,6828 
9 bar 82 45 85,77 4,186 553,78 2060,56 969,58 554,97 0,5261 
9 bar 75 44 71,55 4,185 551,52 2051,66 974,70 555,49 0,4407 
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Bilaga 16 
 

 
Figur 1. Tre olika systemutformningar som alternativ, där rundpumpning inte är ett problem. 
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Bilaga 17 

 
Figur 1. Ett flygfoto över området kring Moröskolan. 
 
 

 
Figur 2. Det stora området vid Moröskolan. 
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Bilaga 18 

 
Figur 1. Differenstrycken som förekommer i nätet med en tryckhöjningsstation på 1,5+1,5bar och differenstrycket 
vid Hedensbyn är 9 bar.  
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Bilaga 19 
 

 
Figur 1. Differenstrycken som förekommer i nätet med en tryckhöjningsstation på 1,5+1,5bar, som anslutits 
annorlunda, och differenstrycket vid Hedensbyn är 9 bar.  



 70 

Bilaga 20 
Den 12:e Oktober, 2009-10 

En tryckstegringspump 
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Figur 1. Framledningstemperaturen beror på den värmeeffekt som distribueras från Hedensbyn. 
 

I figur 1 framgår det att den beräknade framledningstemperaturen stiger med en ökad 

värmedistribution från Hedensbyn. 
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Figur 2. Det beräknade massflödet och framledningstemperaturen sjunker med avtagande värmeeffekt från 
Hedensbyn. 
 

Det syns i figur 2 att framledningstemperaturen och massflödet minskar med avtagande värme 

som distribueras från Hedensbyn. Massflödet befinner sig ganska ofta vid ca 500 kg/s under 

de timmar som kraftvärmeverket producerar vid fullast. 
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Två tryckstegringspumpar 
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Figur 3. Framledningstemperaturen beror på den värmeeffekt som distribueras från Hedensbyn. 
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Figur 4. Det beräknade massflödet och framledningstemperaturen sjunker med avtagande värmeeffekt från 
Hedensbyn. 
 

Från figur 4 visar det sig att massflödet, framförallt vid hög värmedistribution från Hedenbyn, 

är upp mot 530 kg/s. 
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Den 1:a December, 2009-10 

En tryckstegringspump 

Framledningstemperatur

y = 0,497861x + 49,881909
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Figur 5. Framledningstemperaturen beror på den värmeeffekt som distribueras från Hedensbyn. 
 

Figur 5 visar påtagligt att framledningstemperaturen ökar med stigande värmedistribution från 

Hedensbyn. 
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Figur 6. Det beräknade massflödet och framledningstemperaturen sjunker med avtagande värmeeffekt från 
Hedensbyn. 
 
I figur 6 framgår det att även under denna period befinner sig massflödet ofta vid 500 kg/s. 
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Två tryckstegringspumpar 
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Figur 7. Framledningstemperaturen beror på den värmeeffekt som distribueras från Hedensbyn. 
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Figur 8. Det beräknade massflödet och framledningstemperaturen sjunker med avtagande värmeeffekt från 
Hedensbyn. 
 

I figur 8 syns det att massflödet ofta föreligger vid ca 530 kg/s under denna period. 
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Bilaga 21 
 

  
Figur 1. Driftspunkten när den är utanför pumpens arbetsområde 
 
 
 
 
 
Verkningsgrad 
 
Relativa varvtalet och pumpverkningsgraden för tryckstegrings-pump/pumparna har erhållits 
från Webcaps och sedan noterats i filen fall-pumpkurvor.xls. Från pumpkurvan i bilaga pimp 
har distributionspumparnas verkningsgrad beräknats. Därefter har alla verkningsgrader för 
distributionspumparna och tryckstegringspumparna använts i effektpump2.xls respektive 
effektpump2p2.xls. 
 
 
 
 


