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Sammanfattning 
Vid vattenkraftverkens dammar finns utskovsluckor med syfte att vid behov kunna öppnas 

för att spilla vatten från dammen under kontrollerade former. Detta är mycket viktigt ur 

dammsäkerhetssynpunkt och avbördning från dammar måste kunna ske året runt för att 

säkerställa att vattennivån i dammen inte blir för hög. Under vinterhalvåret finns risk för 

fastfrysning, deformering från islaster och påfrysning av is mot utskovsluckor. Detta kan 

hindra manövrering av luckor och därigenom hindra dess funktion. För att säkerställa 

utskovsluckors funktion även vintertid finns ett antal metoder för att hålla luckorna is- och 

frysningsfria. Dessa metoder är sällan utvärderade ur ett energitekniskt perspektiv och vid 

många vattenkraftverk finns en potential att minska energiförbrukningen genom en 

optimering av uppvärmning och isfrihållning av utskovsluckor.  

Detta arbete har utförts som examensarbete inom civilingenjörsutbildningen i Energiteknik 

vid Umeå universitet 2013, på uppdrag av Statkraft Sverige AB. Arbetet har omfattat 

undersökning av energiförluster vid uppvärmning av utskovslucka nr. 2 vid Bjurfors nedre 

vattenkraftverk i Umeälven. Syftet var att utvärdera rådande värmesystem och 

värmeförluster samt ta fram åtgärdsförslag för minskad energiförbrukning vid 

uppvärmning av utskovsluckan.  

Värmeförluster beräknades analytiskt utifrån mätvärden tagna från luckan och dess 

uppvärmningssystem. Värmeförluster från luckan beräknades i form av strålning, 

konvektion och ledning. Värmeförlusterna i luckans tröskel- och falsvärmesystem 

bestämdes utifrån mätning av effektförbrukning för den elpanna som är värmekälla i 

systemet.  

Resultaten visade att värmeförluster uppströms utskovsluckan var dominerande i 

förhållande till värmeförluster nedströms. Värmeförluster via konvektion från luckan ökar 

som förväntat med sjunkande utomhustemperatur och ökad vind- och 

strömningshastighet mot luckan. Ledningsförlusterna nedströms luckan ökade med 

sjunkande utomhustemperatur medan ledningsförlusterna uppströms minskade under 

samma förhållanden. Uppströms beror ledningsförlusternas profil på att temperaturen 

inuti utskovsluckan stiger med ökad utomhustemperatur och temperaturskillnaden mellan 

luften inuti och vattnet utanför luckan blir större vilket ökar värmeöverföringen. 

Strålningsförlusterna från luckan var små i förhållande till lednings- och 

konvektionsförluster och approximerades därför bort. Tröskel- och falsvärmens 

effektförbrukning minskar med sjunkande utomhustemperatur vilket tros kunna beror på 

flödesvariationer i kretsen vilket kan påverkar effektförbrukningen i systemet. 

För att minska energiförbrukningen vid uppvärmning av utskovsluckan föreslås följande 

åtgärder: 

 

 Sänkt temperatur inuti utskovsluckan 

 Återkoppling av ordinarie luftintag till kompressorn för vakhållning 

 Vidare utredning av tröskel- och falsvärme 
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Abstract 
Sector gates are an important feature in the dam construction at a hydroelectric power 

station. Sector gates are used in order to spill water from the dam when needed and the 

gates are a very important element in the dam security system. The sector gates must be 

available and maneuverable throughout the year to ensure that water can be spilled from 

the dam in order to regulate the water level. During the winter there is a risk of the sector 

gates deforming from ice pressure, ice buildup on the gate construction and even a risk of 

the gates freezing to the surrounding construction. This can affect the ability to maneuver 

the sector gates and disable their function. In order to keep the gates functional during the 

winter there are several systems to keep them free from ice. These systems are rarely 

evaluated from a perspective of energy technologies and many dams have a potential to 

reduce their energy consumption by optimizing the systems for keeping the gates heated 

and free from ice.  

This project was performed as the master thesis in energy technologies at Umeå University 

on behalf of Statkraft Sverige AB. The project covers the investigation of heat loss during 

heating of a sector gate at Bjurfors lower hydroelectric power station. The aim of the 

project was to study the heating system and heat loss of the sector gate. Suggestions of 

measures to reduce the energy consumption during heating of the gate were also 

presented.  

The heat loss was calculated analytical from measured values taken from the gate and the 

heating systems. Heat loss from the sector gate was calculated to occur in form of 

radiation, convection and conduction. Heat loss in the heating system for the threshold 

and slots of the gate was determined from measurement of the power consumption for 

the electrical heater in the system.  

The results showed that the heat loss upstream from the gate is dominating compared to 

the heat loss downstream. A reduction of the ambient air temperature and increase of 

wind and water flow at the gate increased the heat loss due to convection.  Reduction of 

the ambient air temperature lead to increased heat loss due to conduction downstream, 

while the heat loss due to conduction decreased upstream under the same conditions. The 

profile of heat loss due to conduction upstream is explained by the fact that the 

temperature inside the gate increases with rising ambient air temperature which leads to 

an increased difference in temperature between the air inside and the water outside the 

gate, this enhances the rate of heat transmission. The heat loss due to radiation was 

neglected since they were small in comparison to the heat loss due to conduction and 

convection.  The power consumption for the heating system in the threshold and slots of 

the gate were reduced with lowered ambient air temperature. This is assumed to be 

related to varying flow in the circuit which might affect the power consumption for the 

electric heater in the system.   

The following measures are suggested for reduced energy consumption during heating: 

 Lowered temperature inside the sector gate 

 Restoration of the original air intake to the compressor inside the sector gate 

 Further analysis of the heating system for threshold and slots of the sector gate 
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1 Inledning 
Energieffektiva system, processer och arbetssätt blir allt viktigare idag och drivkrafterna i 

strävan mot minskad energiförbrukning kan vara många. Ökade kostnader för energi, 

miljöpåverkan samt rådande och hotande klimatförändringar är några exempel på möjliga 

drivkrafter, en minskad energiförbrukning leder till vinster inom dessa områden och sparar 

dessutom på jordens resurser. 

 Vid många vattenkraftverk finns en potential att minska energiförbrukningen genom att 

optimera uppvärmning av utskovsluckor. Utskovsluckor vid dammar används för att kunna 

avbörda vatten vid behov och är otroligt viktiga ur dammsäkerhetssynpunkt. Luckorna hålls 

is- och frysfria under vintern för att förhindra fastfrysning och tunga islaster mot luckorna. 

Allt för att säkerställa att de kan manövreras vid behov. System för uppvärmning och 

isfrihållning av utskovsluckor är sällan kartlagda eller optimerade ur energisynpunkt vilket 

gör att det finns en potentiell energibesparing i att optimera dessa system. Mer 

information om utskovsluckor, deras funktion och metoder för uppvärmning finns att läsa 

under avsnitt 3, Dammsäkerhet, avbördningssystem och isfrihållning.  

På uppdrag av Statkraft Sverige AB har uppvärmningen av utskovslucka nr. 2 vid Bjurfors 

nedre vattenkraftverk undersökts för att kartlägga dess värmeförluster och se på alternativ 

för minskad energiförbrukning vid uppvärmning av luckan. Resultatet av arbetet 

presenteras i denna rapport. 

1.1 Information om Statkraft 

Statkraft är Norges största och Nordens tredje största energiproducent och är ledande i 

Europa inom förnybar energi. Företagets totala årsproduktion av el uppgår till ca 51 TWh 

varav en andel på 91 procent kommer från förnybara källor. Statkraft är helägt av den 

norska staten och har verksamhet i över 20 länder med kärnverksamhet inom vattenkraft, 

vindkraft, gaskraft och fjärrvärme men det satsas också på solenergi, vågkraft och  

saltkraft (1) (2). 

Statkraft Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Statkraft som bildades 2005. Statkraft är 

det fjärde största energibolaget i Sverige och äger och driver idag 55 vattenkraftverk med 

en samlad elproduktion på 5,4 TWh samt fem fjärrvärmeanläggningar i landet. De driver 

också flera projekt för utbyggnad av vindkraft i samarbete med SCA respektive  

Södra skogsägarna (3) (4). 
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1.2 Bakgrund 

Vid vattenkraftverket Bjurfors nedre i Umeälven genomfördes under åren 2011-2012 en 

omfattande renovering på en av stationens utskovsluckor där flertalet åtgärder 

genomfördes för att förbättra utskovsluckans säkerhet, funktion och energiprestanda.  

Åtgärder som utfördes för ökad energiprestanda var bland annat byte av isolervägg 

nedströms luckan, alltså den sidan av luckan med riktning neråt strömfåran, och byte av 

uppvärmningssystemen i luckan. Både uppvärmningen kring luckan, så kallad falsvärme och 

uppvärmning i luckan, så kallad luckvärme byttes ut. Dessa två system står tillsammans för 

luckans totala uppvärmning. Mer information om den aktuella utskovsluckan och dess 

uppvärmningssystem finns att läsa under avsnitt 4, Bjurfors nedre kraftverk. Efter 

renovering av luckan ville man se över energiförbrukningen för dess uppvärmning med 

förhoppning om att genom optimering kunna minska den totala energiförbrukningen i 

luckan.  

Under vårterminen 2012 utfördes ett examensarbete inom Energiteknik vid Umeå 

universitet av Strandberg (5) för Statkraft på den aktuella utskovsluckan. Där fastställdes 

luckans och den omgivande falsens temperaturprofil för varierande utomhustemperaturer 

under förutsättning att ingen fals- eller luckvärme användes. I rapporten presenteras också 

en kartläggning av alternativa metoder för isfrihållning. Ytterligare ett examensarbete inom 

Energiteknik vid Umeå universitet utfördes under vårterminen 2012 av Persson (6) för 

E.ON. Där genomfördes en utredning av värmeförluster för glykolvattenbaserad fals- och 

tröskelvärme för en utskovslucka vid Gulsele vattenkraftverk, vilket är samma 

uppvärmningssystem för falsvärme som vid den renoverade utskovsluckan i Bjurfors. Vidare 

genomfördes under 2006 ett examensarbete vid Luleå tekniska universitet av Sandqvist och 

Öhrvall (7) för Vattenfall AB där metoder för isfrihållning och energioptimering av 

utskovsluckor kartlades. Ovanstående examensarbeten har samtliga fungerat som 

informationskällor och språngbräda inför detta arbete. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet var att kunna minska energiförbrukningen vid uppvärmning av 

utskovslucka nr. 2 vid Bjurfors nedre vattenkraftverk under vinterhalvåret. De konkreta mål 

som sattes upp för arbetet var att: 

o Kartlägga värmeförluster från utskovsluckan och dess fals 

o Ge förslag på hur värmeförluster i luckan kan minskas 

o Se över befintlig styrning av uppvärmning i och kring lucka och se hur/om 

styrningen kan ändras för minskad energiförbrukning 

o Genomföra en grov ekonomisk kalkyl baserat på vilken besparing minskad 

energiförbrukning vid uppvärmning av luckan kan leda till 
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1.4 Avgränsningar 

Följande avgränsningar gjordes för att göra arbetet överskådligt och för att anpassa det till 

den givna tidsramen på en termin. 

o Kartläggning och energioptimeringen avser uppvärmning inuti luckan och dess 

tröskel- och falsvärmesystem.  

o Arbetet omfattar endast utskovslucka nr. 2 vid Bjurfors nedre vattenkraftverk 

o Energiförbrukning för vakhållning framför luckan tas inte med i detta arbete 

o Energioptimering får inte ske på ett sådant sätt att luckans funktion och således 

dammsäkerheten inskränks, utskovsluckan måste alltid kunna öppnas och 

manövreras 

1.5 Metod 

I detta avsnitt ges en kort beskrivning och motivering av valda metoder under arbetets 

gång. En mer utförlig beskrivning av tillvägagångssättet, mätutrustning med mera kan läsas 

under avsnitt 6, Genomförande. 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att få en tydligare bild över ämnesområdet 

och tidigare utförda arbeten. Utifrån litteraturstudien och i samråd med handledare på 

Statkraft beslutades att kartläggning av värmeförluster i utskovsluckan skulle ske analytiskt 

utifrån mätvärden, analysen genomfördes i Excel. Analytisk kartläggning av värmeförluster 

utifrån mätvärden har i tidigare arbete (6) visat sig lyckosam samtidigt som försök till 

numerisk simulering (5) visat sig vara mycket tidskrävande och medföra problematik och 

svårigheter. Tillsammans talade dessa tidigare erfarenheter för att en analytisk metod 

skulle användas för beräkning av aktuella värmeförluster i utskovsluckan.  

Insamling av data och mätvärden för beräkningar skedde genom loggning av befintliga 

mätpunkter i kraftverkets stationsdator samt genom uppsättning av extern mätutrusning. 

Mer om mätutrusningen och mätpunkter finns att läsa i avsnitt 6, Genomförande. 

Utöver fastställande av rådande värmeförluster i utskovsluckan framtogs förslag på hur 

värmeförlusterna kan minskas. Genom dialog med handledare från Statkraft, utifrån 

observationer från besök vid den aktuella luckan och resultat från beräknade 

värmeförluster valdes och diskuterades ett antal åtgärder för minskad energiförbrukning.  

I denna rapport presenteras senare de resonemang som förts kring förslagen för minskad 

energiförbrukning vid uppvärmning av utskovsluckan. 
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2 Vattenkraft i Sverige 
Vattenkraften grundar sig i vattnets kretslopp som drivs av solens energi vilket åskådliggörs 

i Figur 1 (8). Solen värmer ytvatten i sjöar, hav och vattendrag som dunstar, stiger och 

bildar moln. Molnen stiger i atmosfären och kyls ned vilket leder till att de ger ifrån sig 

nederbörd i form av regn och snö eftersom de inte länger kan hålla fuktmängden på grund 

av avkylningen.  

 

 

 

Under vår, sommar och höst ökar flödet i älvar och vattendrag på grund av snösmältning 

och regn i högre landsområden. Vattnet i älvarna däms upp med dammar och lagras i 

magasin som då fylls på under denna period av året. Under vintern när efterfrågan på el är 

som störst släpper man successivt på vatten genom vattenkraftverken för att möta 

efterfrågan på el. I vattenkraftverk utnyttjas det uppdämda vattnets lägesenergi för att 

producera el. Skillnaden mellan vattnets högsta och lägsta nivå vid ett vattenkraftverk 

kallas för fallhöjd, ju större fallhöjd som råder vid ett kraftverk desto mer energi går att 

utvinna. Dammar som byggs vid kraftverken har som syfte både att öka vattnets fallhöjd 

och att lagra vattnet för att kunna anpassa elproduktionen efter behov (9). 

I ett vattenkraftverk passerar vattnet en turbin när det strömmar genom kraftverket från 

en högre till en lägre nivå. Vattnet trycker på turbinens skovlar som sätts i rörelse och 

börjar rotera, man omvandlar på det viset vattnets lägesenergi till rörelseenergi i turbinen. 

Rörelseenergin från turbinen driver i sin tur en generator där el alstras som sedan skickas 

ut på elnätet via en transformator. En principskiss över vattenkraftens funktion kan ses i 

Figur 2. Genom att reglera mängden vatten som passerar turbinen kan man kontrollera hur 

mycket el som produceras i kraftverket (10). 

Figur 1. Översikt av vattnets kretslopp. 
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Figur 2. Principskiss över vattenkraftens funktion. Vatten förflyttas från dammens högre nivå [1] till en lägre, på 

vägen utnyttjas vattnets lägesenergi genom att det strömmar mot en turbin [2] som då roterar. Rörelseenergin 

från turbinen omvandlas till elektrisk ström i en generator [3] och skickas ut på elnätet via en transformator [4]. 

Vattenkraften är en stor del av den svenska elproduktionen och det finns idag ca 1800 

vattenkraftverk i landet. Totalt har dessa kraftverk en installerad effekt på ca 16 200 MW 

och i Sverige produceras under ett normalår ca 65 TWh el från vattenkraften, vilket 

motsvarar ca 45 % av den totala elanvändningen i landet.  

Vattenkraften kan användas både som baskraft och för att kunna reglera elproduktionen 

när efterfrågan förändras, både över årstiderna men även på dygnsbasis. Att vattenkraft 

kan användas för att snabbt reglera elproduktionen är en viktig egenskap för att 

elsystemet ska kunna hållas stabilt. När mer svårreglerade elproducenter expanderar, så 

som vindkraft, är det extra viktigt att snabbt kunna reglera elproduktionen med exempelvis 

vattenkraft (11) (12).  
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3 Dammsäkerhet, avbördningssystem och isfrihållning 
I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av dammsäkerhetsarbete i Sverige, här 

presenteras också olika typer av utskovsluckor och metoder för isfrihållning. Utskovsluckor 

och isfrihållning är de delar i dammsäkerhetssystemen som har störst relevans för detta 

arbete.  

3.1 Dammsäkerhet i Sverige 

Svensk Energi är en bransch- och intresseorganisation för landets samlade 

elförsörjningsföretag och är ett centrum för kompetensuppbyggnad inom branschen.  

De anser att dammsäkerhetsfrågor är mycket viktiga och säkerhetsarbete vid dammar sker 

kontinuerligt runt om i landet. För att kunna uppnå en hög och enhetlig nivå på 

dammsäkerheten i landet och som ett stöd för myndigheters dammsäkerhetstillsyn har 

man skapat RIDAS – kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, där den senaste 

reviderade versionen utgavs 2012.  Dammsäkerhet definieras där på följande sätt: 

”Med dammsäkerhet avses säkerhet mot uppkomst av okontrollerad 

utströmning från magasinet (dammbrott) som kan medföra skador.” 

- Ur RIDAS 2012 – kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. 

Begreppet dammsäkerhet innebär enligt RIDAS ett samlat arbete mot att minska risken för 

ett dammbrott och även minska konsekvenser vid ett eventuellt brott. Det handlar om ett 

samspel mellan människa, teknik och samhälle. Riktlinjer för hur arbetet med 

dammsäkerhet ska bedrivas är vad som ges i RIDAS. Tillämpning av riktlinjerna är tänkt att 

leda till utveckling mot bättre lösningar inom dammsäkerhetsområdet och grundar sig i en 

konsekvensklassificering av dammar. Klassificeringen av dammar bygger på vilka 

konsekvenser som beräknas uppkomma vid ett eventuellt dammbrott. Det finns fyra olika 

konsekvensklasser som dammarna i landet delas upp i. En damms klassificering avgör vilka 

dammsäkerhetskrav som ska uppfyllas, det innebär att de största kraven för 

säkerhetsarbete ställs på de dammar där konsekvenser vid ett dammbrott anses bli mest 

omfattande. De fyra olika konsekvensklasserna som landets dammar delas in i presenteras 

i Tabell 1 (13). 
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Tabell 1. Konsekvensklasser för klassificering av dammar som grund för dammsäkerhetsarbetet. 

Konsekvensklasserna presenteras utifrån sannolikheten för påverkan på samhälle, människoliv eller 

personskada, miljö, samhällsanläggningar och ekonomiska värden. 

Konsekvensklass Konsekvens vid dammbrott uttryckt i 

sannolikhetsnivå för skadeutfall 

 
 
1+ 

Sannolikheten för svår påfrestning på samhället 
genom den sammanlagda effekten av skadorna längst 
vattendraget är hög: 
 
• Förlust/förstörelse/obrukbarhet p.g.a. 

vattenmassorna av: 
 människors liv, många människors hem, 
kulturmiljö och arbetsplatser 

• Allvarliga störningar i landets elförsörjning 
• Allvarliga störningar i samfärdsel och transporter 
• Förstörelse eller omfattande skador på andra 

samhällsviktiga anläggningar 
• Förstörelse av betydande miljövärden 
• Mycket stor ekonomisk skada 

 
 
1 

Sannolikheten för förlust av människoliv eller för 
allvarlig personskada är icke försumbar 
 
eller 
 
Sannolikheten är beaktansvärd för allvarlig skada på: 
 
• Viktiga samhällsanläggningar 
• Betydande miljövärde 

 
eller 
 

• Hög sannolikhet för stor ekonomisk skadegörelse 

 
 
2 

Sannolikheten är icke försumbar för beaktansvärd 
skada på: 
 
• Samhällsanläggningar 
• Miljövärde 
 
eller 
 

• Ekonomisk skadegörelse 

 
3 

 
Sannolikheten är försumbar för skadeutfall enligt ovan 
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3.2 Avbördningssystem vid dammar 

Avbördningssystem är ett samlat begrepp för de elektroniska och mekaniska system vars 

funktion är att vid behov kunna avbörda vatten från en damm under kontrollerade former. 

Att kunna reglera vattennivån i magasinet genom att avbörda vatten är otroligt viktigt ur 

dammsäkerhetssynpunkt för att undvika för höga vattennivåer i dammen. Avbördning kan 

vara nödvändigt vid höga flöden i vattendraget eller vid funktionsfel i kraftverkets maskiner 

eller andra tillfällen då vattnet inte kan ledas genom turbinerna (14). 

Avbördning sker normalt via så kallade utskovsluckor som är luckor eller utlopp placerade i 

dammkonstruktionen som gör det möjligt att spilla vatten från en damm vid behov. 

Avbördning av vatten kan ske både via yt- och bottenutskov. Vid ytutskov spills vatten i 

nivå med dammens vattenyta och vid bottenutskov spills vatten från en nivå under 

dammens vattenyta.  

Det finns olika typer av utskovsluckor med olika design och funktion, en sammanställning 

av de vanligaste lucktyperna i Sverige presenteras nedan som en sammanfattning från 

tidigare utförda arbeten (7) (5). 

De vanligaste lucktyperna i Sverige är: 

 Segmentlucka 

 Sektorlucka 

 Planlucka 

 Spettlucka 

Vid större utskov används oftast segmentluckor, det är en radiell lucka som har fått sitt 

namn från att luckbladet är format som ett cirkelsegment. Denna lucktyp finns i två olika 

varianter, där den ena lucktypen höjs upp vid avbördning och gör att vatten på så vis kan 

strömma under luckan. Denna typ av lucka passar både som bottenutskov och som 

ytutskov. Den andra typen, som är mindre vanlig, kallas vagglucka och passar bäst som 

ytutskov eftersom luckans sänks ner och vattnet strömmar över den vid avbördning. Dessa 

båda typer av segmentluckor visas i Figur 3. 
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Figur 3. Två olika typer av segmentluckor. Till vänster den typ som höjs vid avbördning och vattnet strömmar 
under luckan, passar både som yt- och bottenutskov. Till höger en vagglucka som sänks ner vid avbördning och 
vatten strömmar över luckan, används vid ytutskov. 

 
I Figur 4 visas en sektorlucka. Denna typ av lucka sänks ner i en luckgrop vid avbördning 

och vattnet strömmar över luckan på samma sätt som för den tidigare beskriva vaggluckan. 

Denna lucka passar bäst som ytutskov. 

 
 
 

 
Figur 4. En sektorlucka som sänks ner i den underliggande luckgropen vid avbördning. Vattnet strömmar då 
över luckan och den passa därför bäst som ytutskov. 
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Vid mindre utskov är det vanligt att använda sig av planluckor, Figur 5, luckan är som 
namnet antyder en plan stålkonstruktion och är till skillnad från tidigare luckor inte radiell. 
Luckan har glidlister eller hjul i falsarna för att underlätta manövrering och höjs vid 
avbördning varvid vattnet strömmar under luckan. 
 

 
Figur 5. Till vänster visas en planlucka framifrån och till höger visas samma typ av lucka i sidoprofil. 

 
En annan typ av planlucka som också används vid mindre utskov är spettluckan, se Figur 6. 
Luckan är uppdelad i vertikala sektioner som kan regleras för styrning av vattenflöde. 
 
 

 
Figur 6. Spettlucka är en typ av planlucka som är uppdelad i vertikala sektioner som kan regleras för styrning av 
vattenflöde. Till vänster luckan framifrån och till höger syns luckan i sidoprofil. 
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3.3 Metoder för isfrihållning av utskovsluckor 

På grund av avbördningssystemens viktiga funktion ur dammsäkerhetssynpunkt är det av 

största vikt att systemen är tillgängliga året runt. Under vinterhalvåret finns risk att 

utskovsluckor fryser fast på grund av kylan eller deformeras och utsätts för stora 

påfrestningar på grund av att is i dammen trycker mot luckan. Fastfrysning i omgivande 

konstruktion och påfrysning av is på luckan och dess utskovsöppning kan leda till onormal 

påfrestning samt svårigheter vid manövrering. Utskovsluckan riskerar då att inte kunna 

användas på avsett sätt genom att en lucka exempelvis inte kan öppnas vid behov eller att 

en öppnad lucka inte kan stängas.  

För att säkerställa utskovsluckors funktion även vintertid installeras därför ett antal system 

för att hålla luckan is- och frysningsfri, dessa system kallas gemensamt för isfrihållning och 

kan delas in i fyra olika delar (7). 

 Vakhållning – Innebär att en vak skapas i vattnet framför utskovsluckan vilket 

hindrar is att frysa fast eller trycka mot luckan eftersom ett avstånd mellan istäcke 

och lucka skapas.  

 

 Bordläggningsvärme – Innebär att utskovsluckans yta uppströms hålls uppvärmd 

för att hindra att is kan frysa fast eller trycka mot luckan eftersom ett smalt 

avstånd skapas mellan istäcke och lucka genom smältning mot den uppvärmda 

bordläggningsplåten som är den yta av luckan som ligger an mot vattnet.   

 

 Värme runt lucka – Innebär att ytor och konstruktioner kring luckan värms upp för 

att förhindra att luckan fryser fast i kontaktyta mot omgivande dammkonstruktion 

eller att is byggs upp på konstruktionen kring luckan.    

 

 Luckvärme – Används för att hålla ett gott klimat inuti luckan för att undvika 

korrosion på grund av utfällning av fukt i luckan och säkerställa att det i luckan är 

ett bra arbetsklimat för elektronisk utrustning. 

Enligt RIDAS ska de avbördningssystem som manövreras vintertid förses med nödvändiga 

system för isfrihållning, systemen bör också förses med relevanta övervakningsfunktioner 

eftersom funktionsfel kan förhindra att utskovsluckan kan användas normalt vilket 

påverkar dammsäkerheten. Det finns ingen universallösning för hur isfrihållningssystemet 

ska utformas för utskovsluckor generellt. Systemen måste anpassas utifrån varje enskilt fall 

och det finns därför ett antal olika metoder och lösningar för isfrihållning.  

Vidare i detta avsnitt presenteras kort funktionen av olika metoder för isfrihållning av 

utskovsluckor, detta görs utifrån de rubriker som ingår i ovanstående lista över 

isfrihållningens fyra delar. För en mer ingående beskrivning av dessa system hänvisas till 

tidigare utförda examensarbeten på området (7) (5).  
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3.3.1 Vakhållning framför utskovslucka 

Vid vakhållning skapas en vak mellan utskovslucka och istäcke i dammen för att förhindra 

påfrysning och islaster mot luckan. Den vanligaste metoden vid vakhållning är att cirkulera 

vattnet framför lucka och på så vis förhindra att is bildas vid ytan närmast luckan.  Denna 

metod bygger på att den turbulens och rörelse som uppstår i vattnet vid cirkulationen 

förhindrar isbildningen och en vak bildas. För att uppnå cirkulationen av vattnet finns ett 

antal olika metoder där de vanligaste är följande: 

Ringkompressor eller varmluftkompressor 

- Luft från en kompressor sprids via ett spridarsystem i vattnet framför luckan längs 

hela dess bredd, detta skapar en bubbelridå framför luckan vilket orsakar 

turbulens och rörelse i vattnet som förhindrar isbildning mot luckan. Kompressorn 

är oftast placerad i spelkuren på brobanan där luckans styrnings- och 

övervakningssystem finns eller inuti utskovsluckan. Spridarröret kan också det ha 

olika placering, det kan antigen vara beläget inuti luckan och luften leds genom 

luckan via munstycken i luckans bordläggningsplåt. Spridarröret kan också placeras 

nedsänkt i vattnet framför luckan, antigen fäst i luckan eller i ovanliggande 

brobana eller dylikt.   

Membranpump eller luftpump  

- En pump placeras inuti utskovsluckan tillsammans med ett invändigt spridarrör och 

luften sprids i vattnet längs luckans hela bredd via munstycken genom luckans 

bordläggningsplåt. Syftet med denna metod jämfört med kompressor är att 

minimera energiförbrukningen, pumpen jobbar vid ett lägre tryck är kompressorn 

och ställs in på ett tryck strax över vad som är nödvändigt för att övervinna det 

rådande vattentrycket. 

Vattenpump 

- Vatten pumpas upp från botten av dammen via en pump som placeras inuti 

utskovsluckan, vattnet sprids sedan ut strax under vattenytan (ca 2-3 meters djup) 

framför luckan antigen via ett invändigt eller utvändigt spridarsystem.  Detta 

skapar turbulens och rörelse i vattnet och förhindrar isbildnings framför luckan. 

Spridarrörets placering i höjdled är för denna metod viktig att utvärdera eftersom 

en för grund placering kan leda till att vatten vid lågt vattenstånd kan skvätta på 

lucka och omgivande konstruktioner och förvärra isbildningen. Vid för djup 

placering kan turbulensen bli otillräcklig för att hålla vaken öppen. 

Dränkbar pump 

- En dränkbar pump sänks ner i vattnet framför luckan och skapar turbulens och 

rörelse i vattnet och förhindrar isbildning framför luckan. Detta är en relativt enkel 

metod eftersom pumpen sänks ner framför luckan och kan fästas i ovanliggande 

brobana eller likande och man slipper något ingrepp i utskovsluckan. Även här är 

pumpens placering i höjdled av vikt eftersom det med en för djupt placerad pump 

kan vara svårt att hålla vaken öppen på grund av otillräcklig cirkulation. Vid för hög 

placering kan pumpen vid lågt vattenstånd hamna fritt i luften och riskerar att 

frysa. 
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Omrörare 

-  En omrörare (propeller) sänks ner i vattnet framför luckan med syfte att hålla 

vattenmassorna i rörelse och därigenom förhindra isbildning vid ytan närmast 

luckan. Omrörarens placering är mycket viktig för dess funktion. 

Det finns också ett antal metoder för vakhållning som inte bygger på cirkulation av vattnet 

framför luckan, några av dessa andra metoder presenteras nedan. 

IR-värmare eller strålvärmare 

- Strålvärmare kan liknas vid avlånga element och strålningen från dessa element 

värmer den yta den träffar. Strålvärmare placeras ovanför is- och vattenytan 

framför utskovsluckan och smälter på så vis isen framför luckan. Värmarna arbetar 

oftast på en temperatur mellan 150°C och 760°C beroende på fabrikat och typ. 

Kylvatten från generator 

- Kylvatten från kylning av statorn i generatorn kan användas för vakhållning framför 

utskovsluckor. Kylvatten tas från intaget till turbinerna och spills oftast nedströms 

kraftverket efter att det passerat kylkretsen. Vattnet skulle istället kunna pumpas 

uppströms utskovsluckorna och spridas med spridarrör framför luckan för att 

åstadkomma turbulens och cirkulation i vattnet och på så vis förhindra isbildning 

vid ytan närmast luckan. En förutsättning är att utskoven är placerade i närheten 

av kraftstationen och att höjdskillnaden inte är allt för stor, pumparbete och 

rördragning blir annars bli för kostsamt. 
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3.3.2 Bordläggningsvärme 

Vid bordläggningsvärme hålls utskovsluckans yta uppströms uppvärmd, en smal spalt på 

någon centimeter skapas mellan lucka och istäcke genom smältning som förhindrar 

påfrysning och islaster. Bordläggningsvärme är inte nödvändigt att ha över hela luckans yta 

utan installeras oftast på den yta av luckan som motsvarar vattenytans nivå över hela 

magasinets reglerhöjd. Man säkerställer då att en spalt mot istäcken kan bildas oavsett 

vattennivå i dammen. Bordläggningsvärme under magasinets lägsta reglerhöjd är inte 

nödvändigt eftersom istäcket inte påverkar djupare områden av luckan. För 

bordläggningsvärme finns i huvudsak tre metoder som presenteras nedan. 

Värmekabel 

- Värmeslingor liknande den typ som används för elektrisk golvvärme i bostäder 

placeras i slingor på insidan av utskovsluckans bordläggningsplåt. Värmekabeln 

består av två parallella ledare med ett mellanliggande ledande skikt, strömmen 

passerar mellan ledarna via det ledande materialet vilket alstrar värme. 

Värmeslingan bör isoleras mot luften inuti luckan för att koncentrera värmen från 

kretsen mot luckans bordläggningsplåt. 

Värmeelement 

- Funktionen för värmeelement och värmekabel är mycket lika med den skillnaden 

att istället för värmekabel används värmeelement som monteras i sektioner på 

insidan av utskovsluckans bordläggningsplåt. 

Strålvärmare 

- Strålvärmare är en ovanligare lösning för bordläggningsvärme än de två tidigare 

beskrivna metoderna. Strålvärmare monteras inuti utskovsluckan på nedströms 

sida och riktas mot bordläggningsplåten uppströms, strålningen från värmarna 

värmer sedan bordläggningsplåten. 

3.3.3 Värme runt lucka 

För att förhindra att utskovsluckan fryser fast i den omgivande betongkonstruktionen kan 
ytan mellan luckan och omgivande konstruktion värmas. En fastfrusen lucka kan inte 
manövreras och äventyrar dammsäkerheten.  Tre olika typer av uppvärmning kring luckan 
presenteras nedan. 

Tröskel- och falsvärme 

- Den yta i omgivande konstruktion som ligger an mot luckans undre del kallas 
tröskel och de ytor i omgivande konstruktion som ligger an mot luckans sidor kallas 
falsar. Dessa delar av konstruktionen kan värmas upp för att förhindra fastfrysning 
av luckan. De två vanligaste metoderna för detta är ingjutna motståndselement i 
betongkonstruktionen eller cirkulation av en uppvärmd köldbeständig vätska i 
ingjutna rör i den omgivande konstruktionen.  
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Värme av botten- och topptätning 
- Mellan utskovsluckan och tröskelns plåt finns en gummitätning för att förhindra 

läckage under luckan. Denna tätning behöver värmas upp för att inte frysa fast, 
oftast räcker det med tröskelvärme, separat uppvärmning av bottentätningen är 
ovanlig med förekommer också. Uppvärmning av gummitätningen sker vanligen 
med motståndsvärme på samma sätt som för falsar och tröskel. Vid ytutskov finns 
igen topptätning men för bottenutskov där vatten täcker utskovsluckan övre del 
finns också en topptätning som behöver värmas för att inte frysa fast. 
Utskovsluckor har också sidotätningar mellan luckan och falsar som kan värmas på 
samma sätt. 

Värme i sidoplåt 

- Sidoplåtar finns placerade nedströms utskovsluckan på betongkonstruktionen 
längs luckans sidor. Syftet med uppvärmning av sidoplåtar är att förhindra att 
läckage från sidotätningen eller stänk vid avbördning bildar ispåbyggnad på 
betongkonstruktionen. Denna uppvärmning sker vanligtvis med motståndsvärme i 
plåtarna. 

3.3.4 Luckvärme 

Eftersom utskovsluckor förväntas ha en lång livslängd är det viktigt att hålla ett gott klimat 

inuti luckan för att undvika korrosion och annat slitage till följd av utfällning av fukt. 

Elektronisk utrusning placerad inuti luckan ska också ha en god arbetsmiljö för att 

säkerställa funktion och livslängd. Ett gott klimat uppnås genom att hålla luften i luckan vid 

en relativ luftfuktighet kring ca 40 %, detta kan åstadkommas genom att avfukta luften eller 

genom att hålla luften uppvärmd. 

Uppvärmning 

- De flesta utskovsluckor har ett internt värmesystem som oftast består av ett 

värmeelement och en fläkt där luften i luckan värms och cirkuleras. 

Värmeelementet är ofta termostatstyrt. Extra värmekällor i form av aerotemprar 

kan finnas installerade i luckor för att hjälpa till att uppnå önskad temperatur. 

Luckor bör ha en viss uppvärmning för att undvika ledning av kyla vid extremt låga 

utomhustemperaturen med isbildning längs luckans nedre del på uppströms sida 

som följd. Temperaturen i luckan behöver dock inte vara speciellt hög. 

Avfuktning 

- Att avfukta luften i en utskovslucka minskar risken för utfällning av fukt och 

korrosion och sänker också energikostanden eftersom behovet av hög temperatur 

i luckan minskar om fukthalten i luften är lägre. Det har förekommit tester där 

luckor inte värmts upp invändigt vintertid och där enbart avfuktning har använts, 

ett gott inneklimat i luckan har visats sig kunna uppnås på detta sätt. 
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4 Beskrivning av bjurfors nedre vattenkraftverk 
I Överuman intill den norska gränsen i Lappland rinner den 470 kilometer långa Umeälven 

upp, den ringlar sig sedan genom det svenska landskapet och passerar på sin väg mot 

Östersjön kommuner som Lycksele, Vindeln och Umeå. I Umeåälven finns  

17 vattenkraftverk med en total installerad effekt på 1,77 GW som tillsammans under 2010 

stod för en elproduktion på 7,6 TWh. Den totala elproduktionen från vattenkraft i landet 

ligger på ca 66 TWh per år så Umeälven hamnar med de siffrorna på en fjärdeplats av 

landets älvar gällande mängden producerad el från vattenkraft. Topp tre på denna lista är 

Luleälven (12,7 TWh), Indalsälven (9,8 TWh) och Ångermanälven (7,8 TWh) (11).  

Några mil uppströms från Umeå i Umeälven ligger Bjurfors nedre vattenkraftverk som 

byggdes år 1959. Kraftverket har en fallhöjd på 20 meter och omfattar tre kaplanturbiner 

med en installerad effekt på 78 MW med en normalårsproduktion av el på  

348 GWh (3) (15). 

Under 2010 påbörjades ett omfattande arbete med att höja dammsäkerheten vid 

kraftverket och som en del i detta renoverades 2012 en av verkets utskovsluckor. Bjurfors 

nedre vattenkraftverk har tre utskovsluckor, två av typen segmentluckor och en av typen 

sektorlucka. En skiss över dammens utseende uppströms med utskovsluckor och intag 

visas i Figur 7 (5). 

 

 
Figur 7. Bjurfors nedre vattenkraftverk från uppströms sida. På bilden syns kraftverkets tre utskovsluckor till 

höger, till vänster syns intaget till turbinerna och intag till flottningsränna däremellan. 

En av segmentluckorna, lucka 2, är den renoverade utskovslucka som innefattas i detta 

arbete. Den andra segmentluckan, lucka 3, har delvis renoverats men inte i lika stor 

utsträckning. Sektorluckan, lucka 1, är avställd under vinterhalvåret eftersom 

avbördningsbehovet kan mötas med de två segmentluckorna. Behovet att avbörda vatten 

från dammen är lägre under vintern på grund av att nederbörden över högre 

landsområden ligger kvar i form av is och snö och tillrinningen i älven blir därför betydligt 

lägre. Att anpassa avbördningskapaciteten efter vinterns lägre avbördningsbehov och 

därigenom inte behöva hålla alla tre utskovsluckor is- och frysningsfria leder till att man 

undviker onödig energiförbrukning (7). Till vänster i Figur 7 syns också intaget till 

kraftverkets turbiner. Mellan intag och utskovsluckor i Figur 7 syns intaget till den 

flottningsränna som tidigare användes till att leda timmer förbi kraftverket vid flottning. 
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4.1 Teknisk information och isfrihållning för utskovslucka nr. 2  

I detta avsnitt beskrivs den utskovslucka vid Bjurfors nedre vattenkraftverk som detta 

arbete omfattar. Här beskrivs både luckans konstruktion och dess system för uppvärmning 

och isfrihållning. 

4.1.1 Konstruktion 

Det är en segmentlucka som har en radie på 8,5 m, bredd ca 20 m och höjd 7,7 m. 

Nedströms är luckan isolerad och konstruktionen består av ca 10 cm stenull som isolering 

mellan två tunna lager av stålplåt på 0,6 mm vardera. Uppströms är luckan oisolerad och 

bordläggningsplåten består av stålplåt med en tjocklek på 2,2 cm i luckans nedre del och  

1,5 cm i luckans övre del. Luckan är ett ytutskov som lyfts upp vid avbördning och vatten 

strömmar under luckan.  Ritning över utskovsluckans konstruktion finns i bilaga 1. 

4.1.2 Uppvärmning och isfrihållning 

I dagsläget finns system för uppvärmning och isfrihållning av utskovsluckan som innefattar 

vakhållning framför luckan, uppvärmning och avfuktning av luften inuti luckan och 

uppvärmning av tröskel och falsar kring luckan. I detta avsnitt beskrivs dessa system och 

hur de är uppbyggda.  

Vakhållning – bubbelridå 

Vakhållning framför luckan sker genom en så kallad bubbelridå som beskrivs i avsnitt 3, 

Dammsäkerhet, avbördningssystem och isfrihållning. Med hjälp av en kompressor på 3 kW 

pumpas luft genom ett spridarsystem som skapar en bubbelridå längs hela luckans bredd 

och bildar en vak framför luckan och förhindrar istryck och påfrysning mot konstruktionen.  

Spridarsystemet är placerat inuti luckan och består av ett spridarrör som fördelar luft från 

kompressorn ut till munstycken i form av kulventiler där luften går ut i vattnet framför 

utskovsluckan via genomföringar i bordläggningsplåten. Vid varje munstycke finns en 

handventil för flödeskontroll och en backventil som förhindrar att vatten går bakåt i 

systemet. Bilder på spridningssystemet kan ses i Figur 8 och Figur 9. Luften till kompressorn 

är tänkt att tas utifrån via en separat kanal och värmas med en kanalvärmare på 1,2 kW, se 

Figur 10, innan den går in i kompressorn. Detta system för luftintag till kompressorn har 

idag plockats isär och kompressorn tar istället in den luft som finns i luckan, se Figur 11.  
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Figur 8. Det invändiga spridarsystemet med det gemensamma spridarröret och fördelning till varje munstycke. 
(Foto: Maria Sundberg) 

 
 
 

 
Figur 9. Ett munstycke med genomföring genom luckans bordläggningsplåt. Varje munstycke är också försett 
med en handventil för flödeskontroll. (Foto: Maria Sundberg) 
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Figur 10. Kanalvärmare för uppvärmning av utomhusluft till kompressor för vakhållningssystem. Värmaren är 
placerad på den kanal som är avsedd för intag av utomhusluft till kompressorn. (Foto: Maria Sundberg) 

  

 

 

 
Figur 11. Kompressor för vakhållning. På bilden visas det anslutningsrör som plockats bort från det separata 
luftintaget av utomhusluft och dess anslutning. Kompressorns luftintag sker istället direkt inifrån luckan.  
(Foto: Maria Sundberg) 
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Luckvärme – Elvärme och avfuktning 

Luckvärme används i syfte att upprätthålla ett gott klimat inuti luckan vilket innebär att 

den relativa luftfuktigheten ska ligga kring 40 % för att undvika fuktutfällning. Detta kan 

uppnås antigen genom uppvärmning eller avfuktning av luften. I den aktuella 

utskovsluckan finns både system för uppvärmning och avfuktning av luften.  

Uppvärmning inuti luckan sker genom att luften värms med en elvärmare och cirkuleras i 

luckan. Den uppvärmda luften leds via kanaler ut till luckans ytterkanter och kommer på så 

vis åt köldutsatta områden och skapar en jämn temperaturfördelning. Det finns också 

kompletterande värmekällor i form av två stycken aerotemprar på 2 kW vardera,  

se Figur 12, som slår till vid behov.  

 

 

 
Figur 12. Aerotemper placerad i utskovsluckan som kompletterande värmekälla. (Foto: Maria Sundberg) 

 

I luckan finns också ett system för avfuktning i dagsläget är inställt att arbeta mot ett 

börvärde för den relativa luftfuktigheten på 50 %. I dagsläget förekommer inga problem 

med fukt i luckan vilket innebär att kombinationen av uppvärmning och avfuktning 

upprätthåller ett gott klimat i luckan. I Figur 13 visas både den hydrometer som används 

för mätning av den relativa luftfuktigheten och luckans luftavfuktare som har en effekt på  

1 kW. Luckans elpanna för uppvärmning av luften, som kan ses i Figur 14, har en effekt på 

15 kW och uppvärmningen styrs mot ett börvärde. I Figur 15 är bilden tagen med en 

värmekamera och visas hur den uppvärmda luften transporteras i kanaler ut mot luckans 

gavlar för att få en jämn temperaturfördelning.  
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Figur 13.  Till vänster den hydrometer som används för mätning av luftens relativa luftfuktighet, till höger 

luckans avfuktare. (Foto: Maria Sundberg) 

 

 
Figur 14. Elvärmare för uppvärmning av luft i utskovsluckan. Elvärmaren är placerad inuti utskovsluckan.  

(Foto: Maria Sundberg) 
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Figur 15. Bild tagen med värmekamera över hur varma luften transporteras i kanaler till luckans ytterkanter. 

Bilden är tagen i luckans nedre del ut mot dess gavel. (Foto: Maria Sundberg) 

 
Tröskel- och Falsvärme – Cirkulerande vattenglykolblandning med elpanna 

Luckans tröskel- och falsvärme består av att en uppvärmd vattenglykolblandning cirkuleras 

i ingjutna rörledningar i luckans tröskel och omgivande falsar. Vattenglykolblandningen i 

kretsen består av 40 % propylenglykol och 60 % vatten. Flödet i kretsen värms av en 

elpanna med en effekt på 26 kW och cirkuleras med en cirkulationspump som arbetar vid 

ett konstant differentialtryck. Systemet är utformat som en klassisk värmekrets och 

innehåller också komponenter som säkerhetsventiler, avluftning, avstängningsventiler och 

expansionskärl med mera. En kretsbeskrivning kan ses nedan i Figur 16. 

 

 
Figur 16. Kretsbeskrivning för elpannan och kringinstallationer för falsvärme kring utskovsluckan. 
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Framledningstemperaturen i kretsen bestäms efter utomhustemperaturen utifrån en 

styrkurva, och effektpåslag i elpannan anpassas därefter för att uppnå önskad 

framledningstemperatur. I Figur 17 syns styrenhetens panel för val av styrkurva, systemet 

är inställt på styrkurva 0,5 och i figuren syns hur framledningstemperaturen förhåller sig till 

utomhustemperaturen för olika styrkurvor. Systemet är också inställt med en förskjutning 

av styrkurvan på 5°C vilket innebär att framledningstemperaturen ligger på en nivå ca 5°C 

ovan den valda styrkurvan. I Figur 18 visas en bild tagen med värmekamera av falsen vid 

luckans övre hörn, där syns tydligt hur falsen är uppvärmd av det ingjutna värmesystemet.  

 

 
Figur 17. Panel för val av värmepannans styrkurva som ger framledningstemperaturen i förhållande till 
utomhustemperaturen. Systemet är inställt på styrkurva 0,5 med en temperaturförskjutning på 5°C.  
(Foto: Maria Sundberg) 

 

 

  

Figur 18. Till vänster övre högra hörnet av utskovsluckan sett från nedströms sida. Till höger samma område 
fotograferat med värmekamera, här syns tydligt att falsen kring luckan värms upp av den ingjutna 
falsvärmen. (Foto: Maria Sundberg)  



24 
 

5 Teori 
I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för de beräkningar och analyser 

som genomförts under detta arbete vilket i huvudsak innefattar olika mekanismer inom 

värmeöverföring. Teorierna följer i huvudsak den framställning som finns i (16). 

Energi kan tillföras eller avges från en given massa genom antigen värmeöverföring (Q) 

eller genom arbete (W). En värmeöverföring sker från ett varmt medium till ett kallare 

medium och pågår så länge det finns en temperaturdifferens mellan dem. 

Värmeöverföringen upphör när de två medierna har uppnått samma temperatur. 

Termodynamikens första huvudsats eller energiprincipen som den också kallas fastslår att 

energi kan varken skapas eller förstöras, den kan endast omvandlas. Det innebär att den 

totala energiförändringen i ett system är densamma som skillnaden mellan den energi som 

tillkommer och den energi som lämnar systemet. Detta kan uttryckas enligt ekvation [1]. 

                  (J)   [1] 

    – Energi som tillförts systemet (J) 

    – Energi som lämnat systemet  (J) 

         – Skillnad i systemets totala energimängd (J) 

Ett slutet system är ett system som består av en konstant massa, där står den interna 

energin (U) för det totala energiinnehållet i systemet. Energibalansen för ett sådant system 

utifrån termodynamikens första huvudsats blir ekvation [2]. 

                    (J)   [2] 

   – Skillnad i systemets inre energi  (J) 

  – Systemets massa   (kg) 

   – Specifik värmeöverföringskapacitet vid konstant volym (J/kg K) 

   – Systemets temperaturförändring  (°C) 

I ett slutet system där inget arbete sker över systemgränsen gäller ekvation [3]. 

          (J)   [3] 

  – Nettovärde för värmeöverföring till och från systemet 

Värmeöverföring sker genom tre olika mekanismer: Ledning, konvektion och stålning. 

För samtliga mekanismer krävs en drivande temperaturskillnad och värmeöverföringen 

sker alltid från en högre till en lägre temperatur. De tre mekanismerna för värmeöverföring 

beskrivs nedan.  
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5.1 Värmeöverföring via ledning 

Ledning är värmeöverföring från energirika partiklar i ett material till närliggande partiklar 

med lägre energinivå. Ledning kan ske i gaser, vätskor och i fasta material. I vätskor och 

gaser sker värmeöverföring via ledning genom kollision och diffusion mellan mediets 

molekyler under deras rörelse. För fasta material sker värmeöverföring via ledning genom 

en kombination av molekylernas vibrationer och energitransport via fria elektroner i 

materialet.  Värmeöverföringens hastighet i ett medium beror på dess geometri, tjocklek, 

sammansättning och vilken temperaturskillnad som råder över materialet. Värmeöverföring 

genom ledning ges av ekvation [4]. 

             
  

  
  (W)   [4] 

          – Värmeförlust via ledning  (W) 

  – Värmeledningsförmåga   (W/mK) 

  – Area för värmeöverförande yta  (m2) 

  

  
 – Temperaturgradient   (K/m2) 

Ett materials värmeledningsförmåga eller dess termiska konduktivitet är ett mått på 

materialets förmåga att leda värme. Det definieras som värmeöverföringshastigheten 

genom en enhet av materialets tjocklek per areaenhet och temperaturdifferens. 

5.2 Värmeöverföring via konvektion 

Konvektion är värmeöverföring från ett fast material till en omgivande fluid, vätska eller 

gas, som är i rörelse. Om den omgivande fluiden inte är i rörelse sker värmeöverföringen 

genom ledning, den omgivande fluidens rörelse är en förutsättning för konvektion. Ju 

högre hastighet fluiden har desto större blir värmeöverföringen. Konvektion kallas 

påtvingad om fluidens rörelse över materialet är påtvingad genom yttre påverkan så som 

en pump, en fläkt eller vinden. Konvektion kallas naturlig om fluidens rörelse över 

materialet orsakas av den lyftkraft som skapas i en fluid till följd av förändrad densitet i 

samband med temperaturförändring. Sambandet för värmeöverföring genom konvektion 

ges av ekvation [5]. 

                         (W)   [5] 

             – Värmeöverföring från en yta via konvektion (W) 

  – Konvektionskonstant   (W/m2K) 

  – Area för värmeöverförande yta  (m2) 

      – Skillnaden mellan temperatur för värmeöverförande yta och omgivande fluid (K) 

Konvektionskonstanten är en experimentellt framtagen parameter vars värde påverkas av 

alla ingående parametrar för konvektion så som geometri, fluidens rörelse, egenskaper och 

strömningshastighet. 
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5.3 Värmeöverföring via strålning 

Strålning är den energi som avges från ett material i form av elektromagnetiskstrålning. Till 

skillnad mot ledning och konvektion krävs vid strålning inget mellanliggande medium utan 

värmeöverföring via strålning kan ske mellan två material även i vakuum. När man pratar 

om värmeöverföring via strålning syftar man på termisk strålning vilket är den strålning 

som avges från ett material till följd av dess temperatur.  Värmeöverföring via strålning ges 

av ekvation [6]. 

                 
   (W)   [6] 

            – Värmeöverföring genom strålning (W) 

  – Värmeöverförande ytas emissivitet 

  – Stefan-Boltzmanns konstant            (W/m2K4) 

  – Area för värmeöverförande yta  (m2) 

   – Temperatur på värmeöverförande yta (K) 

En värmeöverförande ytas emissivitet är ett mått på hur mycket ett material efterliknar en 

svartkropp vid strålning. Emissivitet för ett material har ett värde som ligger inom 

intervallet       och en svartkropp har en emissivitet med ett värde på  

               en svartkropp definieras som en prefekt utsändare och absorbator av 

stålning. Ett materials emissivitet är alltså ett mått på hur nära ett material motsvarar en 

perfekt utsändare och absorbator av strålning. 
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5.4 Värmeöverföring genom plan vägg 

Värmeledning genom en plan vägg ges av ekvation [7]. 

                 
     

 
  (W)   [7] 

               – Värmeledning genom plan vägg (W) 

  – Väggens värmeledningsförmåga (W/mK) 

  – Väggens area (m2) 

      – Temperaturskillnad över väggen (K) 

  – Väggens tjocklek (m) 

Värmeledningen genom väggen är proportionell mot väggens totala 

värmeledningsförmåga, dess area och temperaturskillnaden men omvänt proportionell 

mot väggens tjocklek. Ekvation [7] kan skrivas om utifrån begreppet termisk resistans till 

ekvation [8]. 

               
     

     
   (W)   [8] 

Där       är ett mått på väggens totala termiska resistans vilket består av summan av 

varje individuell termisk resistans för väggen. Det innefattar väggens termiska resistans 

mot ledning genom väggkonstruktionen och termisk resistans för konvektion mot luften på 

vardera sidan om väggen.  Väggens totala termiska resistans kan skrivas om enligt ekvation 

[9]. 

 

     
         [9] 

Där U är väggens totala värmegenomgångskoefficient. Uttrycket för värmeförlust genom 

väggen blir då enligt ekvation [10]. 

                      (W)   [10] 

       – Värmegenomgång i väggen  (W) 

  – Väggens totala värmegenomgångskoefficient (W/m2K) 

  – Väggens area   (m2) 

        – Skillnad mellan omgivande temperatur på vardera sidan väggen (K) 
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5.5 Luftbubblors stighastighet i vatten 

Luftbubblors stighastighet i vatten påverkar vilken strömningshastighet vatten framför 

utskovsluckan har eftersom vakhållningssystemet för den aktuella luckan består av en 

bubbelridå. Följande teori ligger till grund för de beräkningar som gjorts med avseende på 

bubblors stighastighet i vatten och således vattnets strömningshastighet framför 

utskovsluckan. I källmaterialet har enstaka bubblors stighastighet studerats men 

sambanden har antagits gälla på samma sätt för bubblorna i bubbelridån framför 

utskovsluckan.  

Luftbubblors maximala stighastighet i vatten beror på samverkan mellan lyftkrafter och 

tröghetskrafter och interaktionen mellan krafterna beror på ytspänning, viskositet, 

densitet, tröghet och lyftkraft. Beroende på bubblornas storlekt har dessa aspekter olika 

stor betydelse för bubblornas maximala stighastighet. För stora bubblor är påverkan från 

ytspänning och viskositet försumbara i jämförelse med tröghetseffekter. För stora bubblor, 

som antas vara fallet vid den aktuella utskovsluckan, kan dess maximala stighastighet 

förutses utifrån dess storlek med hjälp av ekvation [11] (17). 

              (cm/s)  [11] 

   – Maximal stighastighet   (cm/s) 

  – Gravitationskonstant      (m/s2) 

   – Bubblans diameter   (cm) 
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6 Genomförande 
I detta avsnitt beskrivs arbetets genomförande så som hur insamling och hantering av data 

har gått till och beskrivning av mätutrustning och uppställning. Beräkningar och 

tillvägagångssätt samt antaganden och förenklingar beskrivs också i detta avsnitt.    

6.1 Litteraturstudie 

Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att skapa en förståelse för 

ämnesområdet och för att bilda en uppfattning om tidigare utförda arbeten i ämnet. Den 

funna litteraturen bestod i huvudsak av tidigare examensarbeten men även rapporter från 

ELFORSK inom vattenkraft och dammsäkerhet lästes, samt tidigare kurslitteratur gällande 

värmeöverföring. 

6.2 Mätningar och insamling av data 

Insamling av mätdata till arbetet skedde på tre olika sätt, här beskrivs de olika 

mätmetoderna och vilka mätpunkter de innefattar. 

En metod för datainsamling bestod i att sätta upp en extern mätutrustning för mätpunkter 

i och kring utskovsluckan. Mätutrustningen hade kapacitet för fem mätpunkter där varje 

enhet trådlöst överförde mätvärden till en basstation med möjlighet till fjärravläsning av 

mätvärden. De fem signaler som sattes upp var följande: 

 Falsvärmens framledningstemperatur från elpannan 

 Falsvärmens returledningstemperatur till elpannan 

 Elpannans effektförbrukning för falsvärmen 

 Temperatur på bordläggningsplåtens inre yta uppströms mot vattnet 

 Utomhustemperatur 

 Vissa mätpunkter finns också permanent uppsatta och var tillgängliga via kraftverkets 

stationsdator och rapporterades in via mail en gång i veckan, dessa mätpunkter var: 

 Utomhustemperatur 

 Lufttemperatur i utskovslucka 

 Falsvärmens returledningstemperatur till elpanna 

Några mätpunkter är gemensamma för de båda mätmetoderna på grund av att mätvärden 

relatera till varandra i beräkningar av värmeförluster i så stor utsträckning som möjligt 

önskades komma från samma mätmetod för att få synkade mätvärden och därigenom 

minska felmarginalen. De mätvärden som använts i detta arbete samlades in under 

perioden 2013-02-20 till 2013-04-04 med viss skillnad i start och slutdatum för de båda 

metoderna.  

Utskovsluckans temperaturprofil uppströms bestämdes genom mätning av temperaturen 

på luckans inre yta på olika nivåer för att fastställa utskovsluckans temperaturprofil i 

höjdled. Temperaturmätningarna utfördes vid ett tillfälle med en värmekamera.  
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6.3 Uppställning mätutrustning 

I detta avsnitt ges en beskrivning av de redan befintliga mätpunkterna via kraftverkets 

stationsdator samt en beskrivning av hur den externa mätutrustningen sattes upp. 

6.3.1 Mätpunkter via stationsdata 

För mätning av returledningstemperaturen finns en temperaturgivare som är fastlödd vid 

returledningen. Temperaturgivaren var av samma typ som för den externa 

mätutrustningen och det faktum att den var fastlödd mot röret gav god kontaktyta. Denna 

temperaturmätare var i övrigt oisolerad. För luckans lufttemperatur fanns en 

temperaturgivare monterad inuti luckan medan givare för utomhustemperatur var belägen 

vid kraftverket. 

6.3.2 Extern mätutrustning 

För mätning av fram- och returledningstemperatur användes temperaturgivare och 

sändare som visas nedan i Figur 19 Givarna placerades i självhäftande isolering och fästes 

mot respektive ledning med hjälp av isoleringstejp, montering kan ses i Figur 20. 

 

 

 

 

 
Figur 19. Givare och sändare som användes för mätningar av temperaturer mot rörledningar och 
utskovsluckans inre väggyta. (Foto: Maria Sundberg) 
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Mätning av utomhustemperaturen skedde i närheten av luckan genom att en kombinerad 
givare och sändare placerades i ett tomt rör under brobanan för att minimera påverkan av 
solstrålning och vind. Givare för utomhustemperatur och dess placering visas i Figur 21. För 
mätning av temperatur på luckans inre yta placerades en temperaturmätare av den typ 
som visas i Figur 19 i isolering på samma sätt som för temperaturmätning på fram- och 
returledningen, se Figur 22 och fästes därefter mot luckans yta med isoleringstejp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Till vänster den kombinerade givare och sändare som användes för mätning av utomhustemperatur. 

Till höger placering av mätare för utomhustemperatur för att minimera inverkan av sol och vind. (Foto: Maria 

Sundberg) 

 
 

 

Figur 22. Montering av temperaturgivare mot bordläggningsplåtens inre yta, placerad i självhäftande isolering. 

Detta fästes sedan ytterligare med isoleringstejp mot ytan. (Foto: Maria Sundberg) 

Figur 20. Montering av temperaturgivare mot rörledning för mätning av fram- och returledningstemperatur. Givaren placerades i 
självhäftande isolering och fästes mot röret med hjälp av isoleringstejp. (Foto: Maria Sundberg) 
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Effektförbrukningen för falsvärmens elpanna mättes genom att en effektmätare kopplades 
in i serie med elpannan och registrerade dess förbrukning. Effektmätaren avger ett antal 
impulser per registrerad kWh och kopplades därför till en pulsmätare som registrerade 
dess pulser. Effektmätaren, dess montering och pulsmätaren kan ses i Figur 23. Samtliga 
mätpunkter överförde trådlöst mätvärden till en basstation som via det mobila nätet var 
uppkopplad för att möjliggöra fjärravläsning av mätvärden.  
 

 

Figur 23. Effektmätare monterades i serie med falsvärmens elpanna för att mäta dess effektförbrukning. Till 

höger den pulsmätare och givare som användes för överföring av data från effektmätaren till basstationen. 

(Foto: Maria Sundberg) 

 

6.4 Kartläggning av värmeförluster från utskovslucka 

Utifrån insamlade mätdata beräknades utskovsluckans värmeförluster utifrån analytiska 

samband i programmet Excel. Värmeförlusterna uppströms respektive nedströms luckan 

beräknades separat och förluster i falsvärmesystemet togs fram utifrån effektmätning vid 

falsvärmesystemets elpanna.  

För värmeförlusterna från luckan beräknades förluster genom ledning (L), strålning (S) och 

konvektion (K) separat både uppströms och nedströms luckan, tillsammans gav dem 

luckans totala värmeförluster. Värmeförluster från ledning och strålning beräknades 

utifrån att utomhustemperaturen uppdelades i intervaller om 5°C, ett medelvärde för 

värmeförlusterna genom strålning och ledning beräknades inom varje intervall. I Tabell 2 

visas principen för hur värmeförlusterna genom strålning och ledning beräknades med 

medelvärde utifrån att utomhustemperaturen indelats i intervaller om 5°C. 
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Tabell 2. Princip för hur energiförluster via ledning och strålning har beräknats med medelvärde utifrån 

temperaturintervall om 5°C för utomhustemperaturen. 

Utomhustemperatur Värmeförlust 

Från [°C] Till [°C] Medelvärde [W] 

-25 -20 L & S 

-20 -15 L & S 

-15 -10 L & S 

-10 -5 L & S 

-5 0 L & S 

0 5 L & S 

5 10 L & S 

10 15 L & S 

15 20 L & S 

 
Värmeförlust via konvektion (k) sker mot luft nedströms luckan och kombinerat mot vatten 
och luft uppströms luckan. Förlusterna beräknades utifrån varierande strömningshastighet 
av omgivande medium utmed luckan. Även här delades utomhustemperaturen in i 
intervaller om 5°C för beräkning av konvektion mot luft. Värmeförlusterna beräknades 
med varierande strömningshastighet inom de rådande intervallen. För 
konvektionsförluster mot vatten är det inte nödvändigt med indelning efter 
utomhustemperatur eftersom den inte påverkar dessa förluster.  TTabell 3 och  
Tabell 4 visar principen för värmeförlust via konvektion mot luft respektive konvektion mot 
vatten. 
 
Tabell 3. Princip för hur energiförluster genom konvektion mot luft med varierande strömningshastighet 
beräknas utifrån utomhustemperaturens indelning i intervaller om 5°C. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Tabell 4. Princip för energiförluster genom konvektion mot vatten med varierande strömningshastighet. 

Vattnets strömningshastighet parallellt med lucka [m/s] 

0 2 4 6 8 10 15 20 25 

Värmeförlust konvektion mot vatten [W] 

k k k k k k k k k 

Utomhustemperatur Vindhastighet parallellt med lucka [m/s] 

Från [°C] Till [°C] 0 2 4 6 8 10 15 20 25 

Värmeförlust konvektion mot luft [W] 

-25 -20 k k k k k k k k k 

-20 -15 k k k k k k k k k 

-15 -10 k k k k k k k k k 

-10 -5 k k k k k k k k k 

-5 0 k k k k k k k k k 
0 5 k k k k k k k k k 

5 10 k k k k k k k k k 

10 15 k k k k k k k k k 

15 20 k k k k k k k k k 
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6.5 Antaganden och förenklingar för analys och beräkningar 

Under arbetets gång har en del förenklingar och antaganden behövt göras för att 

underlätta analysen och möjliggöra resultat. I det här avsnittet redogörs för de antaganden 

och förenklingar som tillämpats under arbetet.  

6.5.1 Värmeöverföring 

Värmeförluster från luckan har antagits ske genom strålning, ledning och konvektion 

simultant. Samtliga värmeförluster från luckan har beräknats analytiskt och har då antagits 

vara endimensionella och systemet har antagits vara i jämvikt. Detta innebär att analys av 

värmeförlusterna har skett under förutsättningen att rådande förhållanden inuti och 

utanför luckan är stationära och systemet har uppnått jämvikt. Hur värmeförlusterna ser ut 

i övergången mellan två olika temperaturintervall har inte analyserats. Värmeförluster i 

systemet för tröskel- och falsvärme har antagits motsvara den effekt som tillförts systemet 

av elpannan. 

Grashofs nummer är ett dimensionslöst tal som beskriver förhållandet mellan lyftkrafter 

och viskösa krafter som påverkar fluiden vid naturlig konvektion. Nedströms utskovsluckan 

dominerar påtvingad konvektion värmeförlusterna vid vindförhållanden oavsett 

vindhastighet eftersom samtliga värden på Grashofs nummer uppfyller kraven för att 

påtvingad konvektion råder. Värmestrålning från solen försummas i analysen eftersom 

instrålningen från solen är som minst under vinterhalvåret och antas ha mycket liten 

påverkan på rådande förhållande i och kring utskovsluckan för de temperaturintervaller för 

utomhustemperaturen som är aktuella i arbetet.  

Värmeförluster genom strålning beräknades vid en utomhustemperatur på -23°C och en 

yttemperatur nedströms luckan på 5°C. Luckans inre temperatur vid denna 

utomhustemperatur är ca 2,5°C och luckans yttre yttemperatur bör rimligen inte vara 

högre än denna vilket gör att denna beräkning för strålningsförluster är i överkant. Vid 

beräkningarna uppgick dock värmeförluster via strålning endast till 0,1 % av värmeförluster 

via ledning vid samma förhållanden. Värmeförluster via strålning approximerades därför 

bort ur beräkningsmodellen på grund av dess ringa storlek.  

Uppskattning av mest sannolikt rådande vindförhållanden vid utskovsluckan grundar sig i 

data från SMHI för väderstationen Vindeln – Sunnansjönäs som är den station som ligger 

närmast Bjurfors nedre vattenkraftverk och antas representera rådande förhållanden vid 

kraftverket bäst (18).  

Bedömning av vattnets strömningshastighet framför luckan grundar sig i teori kring 

luftbubblors maximala stighastighet i vatten och en uppskattning av bubblornas sannolika 

storlek utifrån storlek på de munstycken som används för fördelning av luften i vattnet 

framför utskovsluckan.  
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6.5.2 Utskovsluckans geometri och konstruktion 

Utskovsluckan har i beräkningar antagits vara en plan vertikal konstruktion såväl uppströms 

som nedströms. Luckans area, både uppströms och nedströms, har i beräkningarna varit 

densamma som luckans verkliga area enligt ritning men approximerad till plan konstruktion 

istället för den böjda konstruktion som en segmentlucka har.  

Påverkan på värmeförlusterna av luckans flänsar, bultar, svetsningar och dylikt har antagits 

vara mycket liten och värmeförlusterna har därför beräknats vara jämt fördelad över hela 

luckans area. Den omgivande betongkonstruktionen har inte tagit med i analysen eftersom 

detta ansågs för komplicerat att utvärdera analytiskt.  

6.5.3 Temperaturer 

Utskovsluckans yttemperatur uppströms antas vara konstant över hela luckans yta. 

Antagandet verifierades genom att en kartläggning av luckans temperaturprofil i höjdled 

genomfördes genom mätning av temperaturen på bordläggningsplåtens insida med hjälp av 

en värmekamera. Kartläggningen visade att temperaturen på bordläggningsplåtens inre yta 

är konstant i höjdled.   

Vattnets temperatur framför utskovsluckan antas vara konstant över hela luckans yta, 

någon gradient i höjdled antas inte finnas. Antagandet grundar sig i den lokala omrörning 

som finns framför luckan genom vakhållning och närhet till kraftstationens intag borde leda 

till ett utjämnande av eventuella temperaturskillnader och det faktum att det i tidigare 

arbete har uppmätts konstant vattentemperatur längs utskovsluckors höjd vid ett flertal 

dammar (7). Temperaturmätningar på bordläggningsplåtens insida med värmekamera talar 

också för att ingen temperaturgradient förekommer i vattnet framför luckan.   

Vid temperaturmätning av bordläggningsplåtens insida visade mätningarna på en inre 

yttemperatur under 0°C. Detta betyder att vattnet mot utskovsluckan har en temperatur 

under fryspunkten 0°C och är alltså underkylt. Att vattnet inte fryser beror på omrörningen 

framför lucka på grund av vakhållningssystemet och närheten till kraftverkets intag.   

Även i tidigare arbete har temperaturer under 0°C för vattnet framför utskovsluckor 

uppmätts (7). Utskovsluckans yttemperatur och vattnets temperatur framför luckan antas 

vara konstant oavsett rådande utomhustemperatur eftersom den stora termiska massan i 

vattnet inte påverkas av förändringar i utomhustemperaturen för de temperaturintervall 

som undersökts i detta arbete. Eftersom luften cirkuleras antas temperaturfördelningen i 

luckan vara konstant.  
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6.6 Ekonomisk analys 

En minskad energiförbrukning i utskovsluckan kan ur ett ekonomiskt perspektiv ses som att 

mindre energi behöver tas från den egna produktionen för att användas i anläggningen. 

Den energin skulle istället kunna skickas ut på nätet och säljas. Besparingen i ören och 

kronor beror på till vilket pris elen skulle kunna säljas.  

Det pris som använts i beräkningarna är ett medelvärde för årets elpriser för perioden 

mars och april och ligger på 370 kr/MWh, prisuppgifter är hämtade från nord pool spot 

(19) och gäller elområde 2 i Sverige. Alla föreslagna åtgärder för minskad energiförbrukning 

har inte kunnat utvärderas i frågan om hur stor energibesparingen blir utan snarare det 

faktum att en åtgärd kan leda till en minskad energiförbrukning.   
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7 Beskrivning av miljö kring luckan vid beräkningar 
Här presenteras vilka förhållanden som råder kring luckan under den period då mätningar 

och analyser är utförda. Det gäller uppskattad strömningshastighet i vattnet framför luckan 

uppströms grundat på luftbubblornas stighastighet. Mest sannolikt rådande 

vindförhållande utifrån data från SMHI och medeltemperatur för rådande klimat inuti 

luckan i förhållande till utomhustemperaturen.  

Luftbubblors stighastighet i vatten beror, för stora bubblor, i huvudsak av dess storlek. De 

munstycken som används för att fördela luften i vattnet framför luckan har använts som 

utgångspunkt vid uppskattning av vilken strömningshastighet som sannolikt råder framför 

luckan. Munstycket har en diameter på ca 2 cm och bubblorna har antagits vara något 

större än munstyckets diameter när de bildas i vattnet. Vattnets strömningshastighet 

framför luckan har utifrån detta beräknats till 0,3 m/s. I bilaga 2 visas en sammanställning 

av luftbubblors stighastighet i vatten beroende av dess storlek i tabellform. 

För en bedömning av mest sannolikt rådande vindförhållanden vid utskovsluckan användes 

data från SMHI och från väderstationen Vindeln – Sunnansjönäs. I Figur 24 visas 

vindmedelvärde för dagar vind registrerats vid väderstationen. I Figur 24 visas också hur 

stor andel av tiden i de aktuella temperaturintervallen som registrerad vind förekommit. 

Medelvärde för vindhastigheten har beräknats i intervaller om 5°C för 

utomhustemperaturen. I bilaga 2 visas underliggande data för Figur 24 i tabellform.  

 

 

Figur 24. Beräknad medelvind för registrerade vinddagar vid väderstationen Vindeln – Sunnansjönäs samt 
andelen vinddagar i det aktuella intervallet. X-axeln är indelad i temperaturintervaller om 5°C för 
utomhustemperatur enligt: 
1: -25°C till -20°C 2: -20°C till -15°C 3: -15°C till -10°C 4: -10°C till -5°C 5: -5°C till 0 °C 6: 0°C till 5°C 7: 5°C till 10°C 
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I Figur 25 visas medelvärde för temperatur inuti luckan i förhållande till 
utomhustemperaturen. Temperaturen inuti luckan planar ut vid ökad utomhustemperatur 
vid en temperatur i luckan på ca 5,5°C till 6°C vilket tyder på att luckans värmesystem styrs 
mot ett börvärde i det området. Att temperaturen är lägre i luckan när 
utomhustemperaturen är lägre beror sannolikt på att värmesystemet inte klarar av att 
upprätthålla satt börvärde inuti luckan vid låga utomhustemperaturer.   
 

 

Figur 25. Medeltemperatur inuti utskovsluckan i förhållande till utomhustemperatur.  

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

-30 -20 -10 0 10 20 

Lu
ck

te
m

p
e

ra
tu

r 
[°

C
] 

Utomhustemperatur [°C] 



39 
 

8 Resultat värmeförluster 
De resultat gällande värmeförluster och energiförbrukning i utskovsluckan som tagits fram 

under arbetet presenteras i detta avsnitt.  

8.1 Värmeförluster nedströms utskovsluckan 

Värmeförluster uppströms och nedströms utskovsluckan beräknades separat och i detta 

avsnitt presenteras de beräknade värmeförluster som förekommer nedströms luckan. 

Resultat presenteras för värmeförluster genom ledning och konvektion.  

I Figur 26 visas värmeförluster via ledning nedströms utskovsluckan uppdelat i 

temperaturintervaller om 5°C för utomhustemperaturen. Förlusterna minskar med ökad 

utomhustemperatur vilket är ett förväntat resultat eftersom den drivande 

temperaturskillnaden för värmeöverföringen mellan luften inuti och utanför luckan 

minskar. Vid beräkningar för temperaturintervallen mellan 5°C och 10°C för 

utomhustemperaturen är förlusterna negativa vilket antyder luften utanför luckan skulle 

vara varmare än den inuti luckan och att det skulle bidra till luckans uppvärmning.   

 

 

Figur 26. Ledningsförluster nedströms utskovslucka uppdelat i temperaturintervall om 5°C för 
utomhustemperatur.  
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Värmeförluster via konvektion i förhållande till vindhastighet parallellt med utskovsluckan 

på nedströms sida visas i Figur 27. Förlusterna är beräknade i intervaller om 5°C för 

utomhustemperaturen. Värmeförlusterna ökar med stigande vindhastighet och minskad 

utomhustemperatur vilket är ett förväntat resultat eftersom sjunkande 

utomhustemperatur bidrar till att den drivande temperaturdifferensen ökar och en ökad 

vindhastighet förstärker den värmeöverförande mekanismen vid konvektion.   

 

 

Figur 27. Konvektionsförluster nedströms utskovslucka i förhållande till vindhastighet uppdelat i 
temperaturintervaller om 5°C för utomhustemperatur.  
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De sammanlagda värmeförlusterna via ledning och konvektion nedströms utskovsluckan 

visas i Figur 28.  I figurens syns också fördelningen mellan konvektions- och 

ledningsförluster nedströms luckan. Det visar på ett förväntat resultat med minskande 

totala värmeförluster med ökad utomhustemperatur.  

 

Figur 28. Totala värmeförluster nedströms utskovslucka utifrån mest sannolika vindförhållanden uppdelat i 
temperaturintervaller om 5°C för utomhustemperatur enligt:  
1: -25°C till -20°C 2: -20°C till -15°C 3: -15°C till -10°C 4: -10°C till -5°C 5: -5°C till 0 °C 6: 0°C till 5°C 7: 5°C till 10°C 
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8.2 Värmeförluster uppströms utskovsluckan 

Värmeförluster uppströms och nedströms beräknades separat och i detta avsnitt 

presenteras de beräknade värmeförluster som förekommer uppströms luckan. Resultat 

presenteras för värmeförluster genom ledning och konvektion. Uppströms sker 

värmeförluster via konvektion mot både vatten och luft simultant, dessa två fall 

presenteras här separat. Ledning sker också mot både luft och vatten uppströms, 

förlusterna genom ledning mot luft och vatten har beräknats separat men presenteras 

tillsammans som en gemensam ledningsförlust.  

Ledningsförluster uppströms utskovslucka visas i Figur 29 värmeförlusterna är beräknade 

utifrån att utomhustemperaturen delats upp i intervaller om 5°C. Till skillnad mot 

ledningsförlusterna nedströms ökar ledningsförlusterna uppströms med ökad 

utomhustemperatur. Den största delen av utskovsluckans yta uppströms ligger an mot 

vattnet och ledningsförlusterna består i huvudsak av ledning mellan luckan och vatten. 

Detta är anledningen till varför graferna för ledningsförluster är olika uppströms och 

nedström luckan.  

Vattnets temperatur som ligger an mot utskovsluckan är konstant och varierar inte för de 

utomhustemperaturer som råder vid dess beräkningar under vinterhalvåret. Med ökad 

utomhustemperatur sågs tidigare i Figur 25 att temperaturen inuti luckan stiger. Det 

innebär att den drivande temperaturskillnaden mellan luften inuti och vattnet utanför 

luckan ökar med stigande utomhustemperatur. Förlusterna via ledning uppströms ökar 

därför med ökad utomhustemperatur. Förlusterna planar ut eller till och med minskar 

något vid den högsta temperaturintervallen, detta beror på att temperaturen inuti luckan 

inte ökar vid dessa temperaturer utan har planat ut på en konstant nivå.  

 

Figur 29. Ledningsförluster uppströms utskovslucka i temperaturintervall om 5°C för utomhustemperatur.  
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I Figur 30 visas konvektionsförluster mot luft i förhållande till vindhastighet uppströms 

utskovsluckan. Förlusterna är beräknade utifrån att utomhustemperaturen har delats in i 

intervall om 5°C. Värmeförlusterna ökar med stigande vindhastighet parallellt med luckan 

och sjunkande utomhustemperatur på samma sätt som nedströms luckan. Detta är på 

samma sätt ett förväntat resultat eftersom sjunkande utomhustemperatur ökar den 

drivande temperaturdifferensen mellan luften inuti och utanför luckan samt att ökad 

vindhastighet förstärker den värmeöverförande mekanismen vid konvektion.  

 

 

Figur 30. Konvektionsförluster mot luft uppströms utskovslucka i förhållande till vindhastighet uppdelat i 
temperaturintervaller om 5°C för utomhustemperatur.  

 

Värmeförluster via konvektion mot vatten i förhållande till strömningshastigheten 

uppströms luckan visas i Figur 31. Någon indelning efter utomhustemperaturen är inte 

nödvändig eftersom denna inte påverkar vattnets temperatur och strömning för det totala 

temperaturintervall som råder för dess beräkningar under vinterhalvåret.  

Värmeförlusterna ökad med stigande strömningshastighet framför luckan vilket är ett 

förväntat resultat eftersom det förstärker den värmeöverförande mekanismen vid 

konvektion.  
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Figur 31. Konvektions förluster mot vatten uppströms utskovsluckan i förhållande till vattnets 
strömningshastighet. 

I Figur 32 visas de sammanlagda värmeförlusterna från konvektion och ledning uppströms 

utskovsluckan utifrån de mest sannolikt rådande vind- och strömningsförhållandena.  

 

Figur 32. Totala värmeförluster uppströms utskovslucka utifrån mest sannolika vind och 
strömningsförhållanden uppdelat i temperaturintervall om 5°C för utomhustemperatur. 
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Fördelningen mellan konvektions- och ledningsförluster uppströms utskovsluckan visas i 

Figur 33, där kan ses att värmeförluster via konvektion är större än värmeförluster via 

ledning. Samtidigt kan man se att det är ledningsförlusterna som ger de totala 

värmeförlusterna dess profil.  

 
 

 
Figur 33. Fördelning av utskovsluckans totala värmeförluster uppströms, uppdelat i temperaturintervallet om 
5°C för utomhustemperatur enligt:  
1: -25°C till -20°C 2: -20°C till -15°C 3: -15°C till -10°C 4: -10°C till -5°C 5: -5°C till 0 °C 6: 0°C till 5°C 7: 5°C till 10°C 
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8.3 Totala värmeförluster för utskovsluckan 

I detta avsnitt presenteras de sammanlagda värmeförlusterna för utskovsluckan oavsett 

typ av värmeförlust där både förluster uppström och nedströms luckan ingår.  

Luckans sammanlagda totala värmeförluster visas i Figur 34, förlusterna är beräknade 

utifrån att utomhustemperaturen är uppdelad i intervaller om 5°C. Kombinationen av att 

de totala värmeförlusterna uppströms och nedströms utskovsluckan har olika profiler gör 

att luckans sammanlagda värmeförluster får en kombinerad profil av de båda. Vid låga 

utomhustemperaturer ökar de totala värmeförlusterna med stigande utomhustemperatur 

eftersom de ökade värmeförlusterna uppströms överväger de sjunkande förlusterna 

nedströms.  Från -5°C och uppåt för utomhustemperaturen sjunker de totala 

värmeförlusterna eftersom förlusterna nedströms är mycket låga. De största 

värmeförluster finns alltså i det intervall för utomhustemperaturen mellan -10°C och -5°C. 

 
 

 
Figur 34. Totala värmeförluster från utskovsluckan utifrån mest sannolika vind- och strömningsförhållanden 
uppdelat i temperaturintervall om 5°C för utomhustemperatur.  
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I Figur 35 visas fördelning mellan totala konvektions- och ledningsförluster från 

utskovsluckan. Där kan ses att värmeförluster via konvektion är de som står för den största 

delen av luckans värmeförluster. Fördelningen mellan värmeförluster uppströms och 

nedströms utskovsluckan visas i Figur 36. Där syns tydligt att förlusterna uppströms är de 

som dominerar och har störst inverkan på de sammanlagda värmeförlusterna från luckan.  

 

 
Figur 35. Fördelning av utskovsluckans totala värmeförluster genom lednings och konvektion, uppdelat i 
temperaturintervallet om 5°C för utomhustemperatur enligt:  
1: -25°C till -20°C 2: -20°C till -15°C 3: -15°C till -10°C 4: -10°C till -5°C 5: -5°C till 0 °C 6: 0°C till 5°C 7: 5°C till 10°C 

 

 
Figur 36. Fördelning av utskovsluckans totala värmeförluster uppströms respektive nedströms luckan, uppdelat 
i temperaturintervallet om 5°C för utomhustemperatur enligt:  
1: -25°C till -20°C 2: -20°C till -15°C 3: -15°C till -10°C 4: -10°C till -5°C 5: -5°C till 0 °C 6: 0°C till 5°C 7: 5°C till 10°C 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

20000 

1 2 3 4 5 6 7 

V
är

m
e

fö
rl

su
te

r 
[W

] 

Konvektionsförluster 

Ledningsförluster 

0 

2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

10 000 

12 000 

14 000 

16 000 

18 000 

20 000 

1 2 3 4 5 6 7 

V
är

m
e

fö
rl

u
st

e
r 

[W
] 

Förluster nedströms 

Förluster uppströms 



48 
 

8.4 Tröskel- och falsvärme 

I Figur 37 visas effektförbrukningen för elpannan i systemet för tröskel- och falsvärme kring 

luckan, i Figur 37 visas också temperaturdifferensen mellan retur- och framledning i 

systemet. Värden för effektförbrukningen och temperaturdifferensen är presenterade 

utifrån att utomhustemperaturen har delats in i intervaller om 5°C. I figuren syns att 

elpannans effektförbrukning och temperaturdifferensen mellan retur- och framledning ökar 

med stigande utomhustemperatur.  

Specifika värden på effektförbrukning i Figur 37 bör tas med en nypa salt eftersom värden 

för effektförbrukningen skiljer sig mellan uppmätta värden ur rådata och värden 

presenterade i grafer i digitalt gränssnitt för fjärravläsning av mätvärden. 

Effektförbrukningens profil med stigande förbrukning med ökad utomhustemperatur är 

däremot densamma för de båda fallen och det är därför figurens profil som bör ligga i fokus 

för diskussion och utvärdering och inte effektförbrukningens faktiska värde.  

 

 
Figur 37. Effektförbrukning för elpanna i tröskel- och falsvärmessystemet samt temperaturdifferens mellan 
retur- och framledning i systemet. Uppdelat i temperaturintervaller om 5°C för utomhustemperatur enligt: 
1: -15°C till -10°C 2: -10°C till -5°C 3: -5°C till 0°C 4: 0°C till 5°C  
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9 Diskussion 
Man ska komma ihåg att antaganden och förenklingar har en viss inverkan på resultatet. 

Resultaten bör därför ses som vägvisande och bör tolkas utifrån de trender och 

övergripande samband de beskriver.  

9.1 Luckvärme 

Här diskuteras de delar som är kopplade till luckvärmen vid Bjurfors nedre vattenkraftverk. 

Det innefattar diskussion kring rådande värmeförluster och hur de kan minskas, styrning av 

luckvärme och vakhållningssystemet samt klimat inuti luckan och vilken inverkan 

förändrade förutsättningar i lucka har på dess klimat. 

 Någon verifiering av de förluster som beräknats har inte kunnat göras eftersom ingen 

loggning av utskovsluckans totala energiförbrukning har gjorts. En signal för detta finns i 

kraftverkets stationsdator och kan plockas ut för verifiering gällande om de beräknade 

värdena för värmeförluster ligger inom en rimlig nivå. Någon loggning av denna signal lades 

inte upp i början av detta arbete och när tanken dök upp var det för sent eftersom loggning 

av signalen bör ske under den kalla perioden av vinterhalvåret för att kunna jämföras med 

övriga värden i arbetet.  

9.1.1 Värmeförluster 

Nedströms utskovsluckan anger resultatet i Figur 28 att i temperaturintervallet mellan 5°C 

och 10°C är värmeförlusterna negativa vilket antyder att luften kring luckan är så pass varm 

att den bidrar till luckans uppvärmning. Det är osannolikt att detta är fallet på grund av den 

låga temperaturen och om så vore fallet är inverkan sannolikt mindre än vad som antyds i 

resultatet. Det kan snarare tolkas som att det är i detta temperaturintervall som 

värmeförlusterna från luckan är minimala på grund av den låga temperaturskillnaden 

snarare än att förlusterna skulle vara negativa.  

Värmeförlusterna nedströms luckan skulle teoretiskt kunna minskas genom ytterligare 

isolering men eftersom förlusterna nedströms står för en så pass liten del av de totala 

förlusterna, se Figur 36, känns en sådan åtgärd omotiverad.  

Att värmeförlusterna uppströms luckan ökar med stigande utomhustemperatur beror som 

tidigare nämnts på att temperaturen inuti luckan stiger med utomhustemperaturen medan 

vattnets temperatur mot luckan förblir konstant vilket gör att den drivande 

temperaturskillnaden för värmeöverföringen ökar med stigande utomhustemperatur. 

Värmeförlusterna uppströms är också enligt Figur 36 de dominerande förlusterna för 

utskovsluckan.  

Värmeförlusterna uppströms kan minskas genom att isolera luckan uppströms för att 

minska värmeövergångstalet eller genom att hålla en lägre temperatur inuti luckan för att 

minska temperaturskillnaden. Den enklaste och samtidigt billigaste lösningen är att hålla 

en lägre temperatur inuti luckan. Det är dock viktigt att ta hänsyn till klimatet i luckan, 

vilket diskuteras nedan i avsnitt 9.1.3, Klimat inuti luckan. 
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9.1.2 Styrning värme- och vakhållningssystem 

Värmesystemet inuti luckan styr idag mot ett börvärde som enligt Figur 25 ligger kring ca 

6°C. I Figur 25 kan också ses att vid låga utomhustemperaturer är temperaturen i luckan 

betydligt lägre än så vilket antyder att luckans värmesystem inte klarar av att upprätthålla 

satt börvärde vid låga utomhustemperaturer. Värmesystemet arbetar då vid maximal 

effekt för att försöka uppnå det satta börvärdet vilket det alltså inte gör förrän 

utomhustemperaturen har stigit.  

Det har däremot inte observerats några problem med klimatet inuti luckan eller dess 

funktion trots att temperaturen i luckan ligger under börvärde stora delen av 

vinterhalvåret. Det talar för att man skulle kunna sänka börvärdet till en lägre temperatur 

utan att riskera problem med luckans klimat. Värmesystemet kan då möta börvärdet vid 

lägre utomhustemperaturer och inte behöva arbeta vid full effekt under lika stor del av 

vinterhalvåret.  Det skulle minska den totala energiförbrukningen för uppvärmning av 

luckan sett över hela vinterhalvåret.  

Systemet för vakhållningen är byggt sådant att luft till kompressorn ska tas utifrån via en 

separat kanal och värmas med en kanalvärmare innan den går in i kompressorn. I dagsläget 

har kopplingen till det separata luftintaget plockats bort och kompressorn tar istället den 

uppvärmda luften inifrån luckan. Detta är sannolikt gjort med tanken att minska 

energiförbrukningen, varför värma kall utomhusluft till kompressorn när det finns varm luft 

att ta inne i luckan? Konsekvensen blir dock att ett undertryck skapas i luckan vilket gör att 

kall utomhusluft dras in i luckan i större utsträckning än vad det annars skulle ha gjort, det 

blir alltså en större omsättning av luften inne i luckan.  

Omsättningen leder till att luckans värmesystem måste kompensera och värma upp den 

inkommande kalla luften. Utan undertrycket skulle den uppvärmda luften kunna cirkulera i 

luckan vilket skulle leda till att mindre energi behövs för att värma luften eftersom den inte 

ständigt blandas upp med kall luft utifrån. Detta skulle bidra till att värmesystemet kan 

upprätthålla en högre temperatur inuti luckan och underlätta för systemet att uppnå 

börvärde. Omsättningen på luften leder på samma sätt till att mer luft måste avfuktas 

vilket också kräver energi.  

Eftersom mätningarna i luckan inte tyder på att luften i luckan uppnår satt börvärde vid 

låga utomhustemperaturer jobbar alltså uppvärmningen i luckan hårt för att värma luften 

vilket kostar mer energi eftersom luften ständigt byts mot kall uteluft. Att återställa intaget 

för utomhusluft till kompressorn bör leda till en minskad energiförbrukning för 

uppvärmning av luft i luckan eftersom omsättningen av luft skulle minska.  
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9.1.3 Klimat inuti luckan 

Det är viktigt att ha ett gott klimat inuti luckan för att undvika fuktutfällning vilket kan leda 

till korrosion. Ett sänkt börvärde för temperaturen inuti utskovsluckan kan leda till minskad 

energiförbrukning men det är viktigt att ta hänsyn till att ett gott klimat ändå kan 

upprätthållas i luckan.  

Börvärdet för temperaturen inuti utskovsluckan bör minst kunna sänkas till ca 2,5°C vilket 

är den medeltemperatur som råder i luckan vid utomhustemperaturer mellan -25°C  

och -20°C. Denna temperaturnivå förekommer idag i luckan utan några kända problem 

med klimatet trots att luftomsättningen är stor på grund av intaget till kompressorn. Vid 

lägre luftomsättning bör alltså temperaturen kunna sänkas ytterligare, eventuellt ända ner 

mot 0°C eller lägre. En förutsättning för en sänkt temperatur i luckan är att luften avfuktas 

för att ett gott klimat ska kunna upprätthållas.  

Vid låga utomhustemperaturer borde det inte vara något problem med fuktutfällning i 

luckan eftersom dess ytor är varmare än den inkommande utomhusluften och risken för 

fuktproblem är mycket liten. Vid högre utomhustemperaturer finns en ökad risk för 

fuktproblem om utomhusluften som kommer in i luckan är varmare än luckans kallaste yta. 

Störst risk för fuktutfällning är på luckans innerväggar uppströms eftersom detta är den 

kallaste ytan. Den ytan kommer att hålla en låg temperatur länge eftersom den kyls av 

anliggande vattnet och materialet har en hög värmeledningsförmåga. Att den inkommande 

luften blandas upp med den torrare luften inuti luckan samt att avfuktning av luften sker 

kontinuerligt skulle kunna övervinna risken för utfällning av fukt vid högre 

utomhustemperaturer.  

I Figur 38 visas hur daggpunkten för nollgradig luft varierar med den relativa 

luftfuktigheten enligt Mollierdiagram, där syns att nollgradig luft med en relativ fukthalt på 

40 % har en daggpunkt på -10°C. Ingen yta i luckan har en så låg temperatur vilket talar för 

att problem med fukt inte borde uppstå. Utifrån grafen i Figur 38 kan börvärde för 

avfuktning trimmas in ytterligare. Vid ändring av börvärde för temperatur och relativ 

luftfuktighet i luckan är det viktigt att kontrollera att problem med fukt inte uppstår.  

 

Figur 38. Daggpunkt för nollgradig luft i förhållande till relativ luftfuktighet. 
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9.2 Tröskel- och falsvärme 

Resultatet för effektförbrukningen i tröskel- och falsvärmen, som visas i Figur 37, visar att 

effektförbrukningen i systemet ökar med stigande utomhustemperaturer. Det förväntade 

vore att effektförbrukningen minskar med ökad utomhustemperatur eftersom 

temperaturskillnaden mellan systemet och omgivningen minskar och avkylningen i kretsen 

därför borde avta.  

Den cirkulationspump som finns i systemet arbetar mot ett konstant differenstryck och det 

finns idag ingen uppföljning av flödet i kretsen. Det faktum att temperaturskillnaden 

mellan retur- och framledning ökad med stigande utomhustemperatur, se Figur 37, talar 

för att flödet i kretsen kan vara högre vid låga utomhustemperaturer och sjunker när 

utomhustemperaturen ökar. Det är däremot svårt att uttala sig om vad detta i så fall kan 

bero på.  

Det är i dagsläget oklart vad som ligger till grund för effektförbrukningens och 

temperaturdifferensens profil för tröskel- och falsvärmen. Ytterligare utredning är 

nödvändigt för att kunna bekräfta det resultat som tagits fram under detta arbete och för 

vidare analys. För att få en tydligare bild av systemets funktion bör en ny mätning 

genomföras där effektförbrukning för elpanna och cirkulationspump, temperaturer för 

fram- och returledning samt flöde i kretsen uppmäts. Med värden för samtliga dessa 

mätpunkter bör en vidare analys av systemet kunna göras.  
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10 Åtgärdsförslag för minskad energiförbrukning vid 
uppvärmning av utskovslucka 

Utifrån de resultat som presenterats och den diskussion som förts kring luckans klimat, 

uppvärmning och värmeförluster har ett antal förslag tagits fram med syfte att minska den 

totala energiförbrukningen i utskovsluckan. Dessa förslag presenteras här. 

10.1 Luftintag till kompressor för vakhållning 

För att förhindra det undertryck och således den ökade luftomsättningen i luckan som 

uppkommer när luft till kompressorn tas direkt inifrån luckan föreslås att det ordinarie 

luftintaget till kompressorn återmonteras. Luft tas istället utifrån till kompressorn via en 

särskild luftkanal och värms med en separat kanalvärmare innan den går in i kompressorn. 

Detta leder till minskad energiförbrukning vid uppvärmning av luft inuti luckan eftersom 

den inte kyls ner i samma utsträckning av inkommande kalluft.  

10.2 Styrning av värmesystem i utskovsluckan 

Värmesystemet i luckan tycks inte uppnå satt börvärde på luften i luckan vid låga 

utomhustemperaturer vilket antyder att värmesystemet arbetar vid full effekt under stor 

del av vinterhalvåret. Eftersom inga problem med fukt har uppmärksammats i luckan vid 

låga utomhustemperaturer trots att värmesystemet inte når upp till aktuellt börvärde 

föreslås att börvärdet för temperaturen inuti luckan sänks.  

Temperaturen kan sänkas ner till åtminstone 2,5°C vilket är den medeltemperatur som 

råder i luckan vid en utomhustemperatur på ca - 25°C i dagsläget. Värmesystemet kan vid 

en sänkt temperatur möta börvärdet tidigare i temperaturintervallet och värmesystemet 

inte behöva arbeta på maximal effekt i lika stor utsträckning.  

Värmeförluster uppströms luckan är de som dominerar, se Figur 36. Om temperaturen i 

luckan sänks till en nivå under det anliggande vattnets temperatur skulle detta minska 

luckans värmeförluster avsevärt. 

Det är viktigt vid en sänkning av temperaturen att kontinuerligt kontrollera luckan för att 

säkerställa att fuktproblem inte uppstår. Om luckans värmesystem avställs helt finns en risk 

för att luckans konstruktion kan leda kyla vid extremt låga utomhustemperaturer med 

isbildning lägst luckans nedre del som följd. 
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10.3 Isolering uppströms utskovsluckan 

Det enklaste och billigaste sättet att minska värmeförlusterna uppströms utskovsluckan är 

att sänka temperaturen i luckan som diskuterats tidigare. Ett annat alternativ är att isolera 

utskovsluckan uppströms för att minska värmeövergångstalet för luckkonstruktionen 

uppströms mot vattnet.  

Vakhållningssystemet och närheten till kraftverkets turbiner gör att vattnet framför luckan 

hålls i rörelse vilket förhindrar isbildning mot luckan. Vid en eventuell isolering måste det 

tas i beaktande hur stor energibesparingen kan bli i förhållande till kostnaden.  

Om temperaturen inuti lucka sänks till en nivå under vattnets temperatur behövs ingen 

isolering uppströms eftersom värmeförlusterna då reduceras så pass kraftigt att isolering är 

överflödigt.  

10.4 Ekonomisk analys 

En grov ekonomisk analys har gjorts över det åtgärdsförslag där temperaturen i 

utskovsluckan sänks med avseende på vilken energibesparing som kan göras utifrån att 

den sänkta temperaturen i luckan leder till minskade ledningsförluster uppströms luckan. 

Någon ekonomisk analys har inte gjorts för något av de andra åtgärdsförlagen eftersom det 

för andra scenarier är svårt att utvärdera hur stor energibesparing som kan göras.  

Beräkningar har gjorts med en sänkning av temperaturen i luckan till en konstant nivå på 

2,5°C respektive 0°C jämfört med nuvarande temperaturprofil i luckan, se Figur 25. Den 

energi som används för uppvärmning av utskovsluckan antas komma från stationens 

elproduktion och en minskning i energiförbrukningen leder till att den energibesparing som 

görs istället säljas på elnätet. Elpriser i beräkningarna är satt till 370 kr/MWh (19) som är 

ett medelvärde för årets elpris under mars och april månad. Resultatet som visas i Tabell 5 

omfattar vilken besparing som skulle kunna gjorts med en sänkning av temperaturen under 

tvåmånadersperioden mars och april i år. 

 
Tabell 5. Energibesparing och kostnadsbesparing om temperaturen i utskovsluckan sänkt till 2,5°C respektive 
0°C jämfört med luckans temperaturprofil i dagsläget. Beräkningarna omfattar vilken möjlig besparing som 
kunde göras under perioden mars – april i år.   

Temperaturintervall 
[°C] 

Antal timmar under 
perioden [h] 

Energibesparing  
[kWh] 

Kostnadsbesparing  
[kr] 

Från Till  2,5°C 0° 2,5°C 0°C 

-25 -20 7 0,3 15 0 5 
-20 -15 61 35 169 13 63 
-15 -10 142 155 465 57 172 
-10 -5 326 534 1 267 205 468 
-5 0 289 643 1275 238 472 
0 5 398 1 106 1976 409 731 
5 10 221 530 1014 196 375 
           Totalt: 1118 kr 2287 kr 
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Vid en sänkning av temperaturen i luckan ner till 2,5°C beräknas en besparing på 1118 kr 

kunna göras under tvåmånadersperioden mars och april månad. Vid en sänkning av 

temperaturen ner till 0°C beräknas en besparing på 2287 kr kunna göras under samma 

tidsperiod. Denna besparing är alltså endast den som görs genom att ledningsförlusterna 

uppströms utskovsluckan minskar till följd av en sänkt temperatur i luckan.  

En sänkt temperatur i luckan leder också till minskad energiförbrukning i luckans 

uppvärmningssystem. En sänkt temperatur inuti luckan bidrar också till en minskning av 

övriga värmeförluster. 

 De beräknade besparingarna för minskade ledningsförluster uppströms till följd av en sänkt 

lucktemperatur är inte speciellt stora men kostanden för de åtgärder som krävs för att 

uppnå en minskad energiförbrukning är också mycket små.  

  



56 
 

11 Slutsatser 

Här presenteras kortfattat de slutsatser som dragits utifrån detta arbete. 

 Värmeförlusterna från utskovsluckan domineras av förluster uppströms luckan 

 En sänkt temperatur inuti utskovsluckan leder till minskad energiförbrukning 

genom minskade värmeförluster uppströms utskovsluckan och minskat 

effektbehov för uppvärmning av luft inuti luckan 

 Avfuktning är av stor vikt för att kunna upprätthålla ett gott klimat inuti 

utskovsluckan om temperaturen i luckan sänks 

 Det ordinarie luftintaget av utomhusluft till kompressorn bör återmonteras för att 

förhindra undertryck i luckan som i sin tur leder till ökad luftomsättning och ökad 

effektförbrukning i luckans värmesystem.  

 

12 Förslag till fortsatt arbete 

För att ytterligare kunna öka förståelsen kring utskovsluckans värmesystem och möjligöra 

vidare optimeringar för minskad energiförbrukning krävs i huvudsak ytterligare utredning 

av utskovsluckans tröskel- och falsvärmesystem och dess styrning. En vidare utredning av 

nuvarande styrning är nödvändig för att kunna säkerställa orsak till de resultat som 

presenteras i detta arbete.  

En utförlig simulering av tröskel- och falsvärmesystemet skulle kunna användas för att 

utvärdera hur ändrade förutsättningar och åtgärder för minskad energiförbrukning 

påverkar systemet. Det är av vikt att veta hur förändringar i systemet eller applicerade 

åtgärder påverkar systemets värmeförluster, temperaturer och funktion för att säkerställa 

att utskovsluckan kan hållas frysningsfri.  

För att kunna verifiera de resultat som presenterats i detta arbete med avseende på 

värmeförlusternas storlek och faktiska värden behöver en jämförelse mellan beräknade 

värmeförluster och utskovsluckans verkliga energiförbrukning göras för att fastställa hur väl 

beräkningsmodellen stämmer överrens med verkligheten. En referensmätning gällande 

utskovsluckans energiförbrukning i dagsläget jämfört med energiförbrukning efter utförda 

åtgärder kan ge svar på hur stor energibesparing som görs i luckan och vilken faktisk 

besparing som gjorts.  
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Bilaga 1 – Ritning utskovslucka 
Ritning över utskovsluckan.  



B 
 

Bilaga 2 – Vinddata och luftbubblors stighastighet i vatten 
Vinddata som ligger till grund för Figur 24 under resultat visas i Tabell 6 tabellform1. 

 

Tabell 6. Vinddata från väderstationen Vindeln – Sunnansjönäs från SMHI. 

Temperaturintervall  
[°C] 

Medelvind 
[m/s] 

Medelvind blåsiga 
dagar [m/s] 

Antal blåsiga 
dagar 

Totalt antal 
dagar 

Andel 
blåsdagar 

-30 -25 1,0 3,2 20 61 33 % 

-25 -20 1,1 2,1 219 403 54 % 

-20 -15 1,4 2,3 547 870 63 % 

-15 -10 2,0 2,7 1204 1607 75 % 

-10 -5 2,6 3,1 2708 3226 84 % 

-5 0 3,4 3,8 4769 5252 91 % 

0 5 3,7 3,9 5669 5979 95 % 

5 10 3,7 3,9 4313 4558 95 % 

 

 

I Tabell 7 visas en sammanställning av beräknad stighastighet för bubblor av olika storlek. 

Stighastigheten för bubblorna ökar med tilltagande diameter. 

 

 
Tabell 7. Beräknad stighastighet för luftbubblor i vattnet framför utskovslucka. Stighastigheten är beräknad 
utifrån bubblornas storlek. 

Beräknad stighastighet för  
luftbubblor i vatten 

Diameter [cm] Hastighet [m/s] 

0,1 0,070 

0,5 0,157 

1 0,221 

2 0,313 

3 0,384 

4 0,443 

5 0,495 

8 0,626 

10 0,700 

 

1.1.1                                                              
1 SMHI. [Online] [Citat: den 08 05 2013.] 
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/dataserier-2.1102 


