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Sammanfattning 
Stenvalls Trä äger ett sågverk på Lövholmen i centrala Piteå. De har ett effektbehov på ca 10 MW 

värme för att torka virke i virkestorkar. Smurfit Kappa Kraftliner är ett integrerat pappers- och 

massabruk och även Piteås största producent av fjärrvärme. Fjärrvärme produceras främst med 

sekundärvärme, som är betraktat som spillvärme. Om fjärrvärmebehovet är stort används även 

primärvärme i form av ånga. Under vissa delar av året när fjärrvärmebehovet är lågt finns ett 

överskott av sekundärvärme. Stenvalls Trä är en tänkbar köpare av värme, men för att möjliggöra 

värmeleverans måste investeringar göras i form av en 3 km fjärrvärmekulvert, pump och 

värmeväxlare. För att undersöka konsekvenserna av en sammankoppling har en modell skapats i 

Excel som kan beräkna behovet av primärvärme för att ge rätt effekt och temperatur till Stenvalls 

Trä. Eftersom sågverket kräver hög temperatur måste en delmängd av flödet vara primärvärme. En 

undersökning har även utförts på sågverket för att fastställa effektbehovet till 10 MW och 

temperaturbehovet till 95°C. Värmen som levereras från Smurfit Kappa är 96°C och returen 80°C. Vid 

leverans vintertid när utetemperaturen är kallare än -10°C kommer all leverans ske med 

primärvärme. Turbinen som genererar el med ånga från biopannan är fullastad vintertid. Det innebär 

att primärvärme som används för leverans vid utetemperatur kallare än 0°C inte kommer ge ökad 

elproduktion. Vid högre utomhustemperaturer blir behovet av primärvärme lägre med bättre 

marginaler som följd, tack vare elproduktion och leverans av sekundärvärme. När det är olönsamt att 

leverera värme kan Stenvalls Trä använda sin egen biopanna. Möjligheterna för att det ska vara 

lönsamt att leverera värme vissa delar av året från Smurfit Kappa till Stenvalls Trä bedöms vara 

mycket goda. 



 

Abstract 
Stenvalls Trä owns a sawmill in Piteå. The sawmill has a demand of 10 MW heat to dry their sawn 

goods in wood drying kilns. Smurfit Kappa Kraftliner is an integrated paper- and pulp mill and also the 

largest producer of district heating in Piteå. District heating is mainly produced with secondary heat 

which is seen as waste heat. If there is a large demand of district heating, primary heat can be used 

as steam to satisfy the demand. During parts of the year, when the demand of district heating is low, 

there is an excess of secondary heat. Stenvalls Trä is a potential buyer of heat, but to make heat 

delivery possible investments has to be done in the shape of a 3 km culvert for district heating, a 

pump and a heat exchanger. In order to analyze the consequences of an interconnection, a model 

has been created that can calculate the primary heat needed to provide the right temperature and 

heat demand to Stenvalls Trä. A sub flow of primary heat is required to provide the high temperature 

that Stenvalls Trä demands, even at relatively warm outdoor temperatures. A study has also been 

done at the sawmill to determine the need of heat to 10 MW and the need of temperature to 95°C. 

The heat delivered from Smurfit Kappa must be 96°C and the return temperature 80°C. At cold 

outdoor temperatures, the model indicates that it’s cheaper to produce heat for delivery, despite 

everything being primary heat. Due to the fact that electric power can be generated by the increased 

amount of steam created in Smurfit Kappa’s biomass boiler to achieve the increased need of primary 

heat. The need of primary heat decreases at warmer outdoor temperatures. The possibilities for 

economical and energy efficient heat delivery is estimated to be very good. 
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1. Inledning 
Stenvalls Trä köpte i slutet av 2010 sågverket på Lövholmen i centrala Piteå för att möta den ökade 

efterfrågan av sågade trävaror [1]. Vid tiden för uppköpet var såglinjen nedmonterad och såld, men 

en ny är införskaffad och blev tagen i drift våren 2013. Det ökar behovet för torkning av virke och 

därmed behovet av energi för att värma torkluften. Det finns en biobränslepanna på Lövholmen som 

har potential att förse torkarna med värme, men det närliggande pappersbruket Smurfit Kappa skulle 

kunna leverera billigare värme än om värmen produceras själv.  

I början av 2012 tillsattes en projektgrupp med personer från Smurfit Kappa, Stenvalls Trä och Pite 

Energi för att utreda möjligheterna för värmeleverans från pappers- och massabruket Smurfit Kappa 

till Stenvalls Trä på Lövholmen. Det togs fram offerter för kulvert, värmeväxlare och pumpar och en 

systembeskrivning gjordes. Det saknas en fördjupande undersökning om sågens effektbehov och hur 

värmeleverans påverkar fjärrvärmeproduktionen. 

Principen att förse värme till ett sågverk från en extern källa är ingen ny idé. Det finns befintliga 

sågverksanläggningar där fjärrvärme används till värmeförsörjning. I Malå äger Skellefteå Kraft en 16 

MW kraftvärmepanna som levererar värme till Malås fjärrvärmenät och till ett sågverk ägt av Setra 

[2]. I Kalix äger Setra ytterligare ett sågverk som får värme från fjärrvärmenätet där det är Vattenfall 

som är värmeproducent [3]. Tack vare ökad efterfrågan av biobränslen har sågverkens restprodukter 

fått högre värde de senaste åren. Därför har det blivit intressant för sågverken att hitta nya källor för 

sitt behov av värmeenergi för att kunna sälja sina restprodukter istället. 

1.1. Mål och syfte 
Syftet med detta examensarbete är att fastställa sågverkets effektbehov samt att skapa en modell av 

kostnaden för levererad värme till sågen, som funktion av levererad fjärrvärme till Pite Energi. 

Målsättningen med denna modell är att hitta den årliga tidsperiod där det är mer lönsamt med 

värmeleverans från Smurfit Kappa än att sågen använder sin egen panna. 

  



2 

2. Smurfit Kappa, Stenvalls Trä och Piteås fjärrvärmenät 
Systembeskrivningsavsnittet ger en bild på hur fjärrvärmesystemet ser ut i allmänhet och produktion 

av fjärrvärme på Smurfit Kappa Kraftliner i synnerhet. Dessutom förklaras hur virkestorkning på 

sågverket fungerar. 

2.1. Fjärrvärme i Piteå 
Piteå fjärrvärmenät är väl utbyggt och integrerat med processindustrin som ligger centralt i staden. 

Nätet är anslutet till ca 3000 fastigheter med en totalt längd på ca 19 mil [4]. Det maximala 

effektbehovet som fjärrvärmenätet har är upp mot 90 MW. Nätet är i ständig utbyggnad och 

nuvarande utbredning med produktionsställen visas i Figur 1. Det är framförallt centralt belägna 

Smurfit Kappa Kraftliner (SKK) som levererar fjärrvärme till Pite Energis (PE) fjärrvärmenät. Även SCA 

i Munksund (ca 5 km utanför centrum) producerar en liten mängd fjärrvärme, men den distribueras 

främst till Pite Havsbad. Stenvalls Trä (ST) har en biobränslepanna på 10 MW som används till 

virkestorkning, men kan även leverera fjärrvärme eftersom det finns en värmeväxlare installerad på 

sågverket. 

 

Figur 1: Fjärrvärmenätet och produktionsställen. SKK är grått område i mitten på bilden och Stenvalls Trä grått område 
på udden på andra sidan fjärden. PE Backenverket i nära anslutning till SKK. 

Det är det kommunala bolaget Pite Energi som distribuerar, säljer och i mindre utsträckning 

producerar fjärrvärme. När värmen från SKK inte räcker till har PE tre stycken pannor á 25 MW, 

tillsammans kallat Backenverket, som eldas med gasol och olja. Dessa pannor är normalt sett 

kopplade i serie med SKK, så när framledningstemperaturen från SKK inte är tillräcklig används gasol 

och oljepannorna för att höja framledningstemperaturen de sista graderna. Backenverket är även 

distributionscentrum för fjärrvärmenätet, då de två huvudpumparna till fjärrvärmenätet finns där. 

Backenverket kallas även Hetvattencentral (HVC). Utöver de tre 25 MW pannorna ha PE en 

bioförgasningsanläggning på 2 MW värme och reservoljepannor på tillsammans 22 MW. Totalt har 

Pite Energi en installerad panneffekt på ca 100 MW, vilket är tillräckligt för att förse hela 

fjärrvärmebehovet vid ett eventuellt produktionsstopp vid SKK. Under normala omständigheter täcks 

det årliga fjärrvärmebehovet till 93 % av SKK och SCA. 
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2.2. Produktion av fjärrvärme vid Smurfit Kappa Kraftliner 
Massa- och pappersproduktion är en väldigt energikrävande process som samtidigt bildar stora 

mängder restprodukter och kemikalier som återvinns. Genom att förbränna bark och annat bränsle i 

en biobränslepanna, samt vid återvinningen av kemikalier genom förbränning av svartlut i en 

sodapanna, kan bruket täcka stora delar av sitt energibehov. Vatten förångas i pannorna och ångan 

förs genom turbiner där el genereras. Av fabrikens elanvändning är ca 60 % eget producerad el [5]. 

Värmeeffekten på pannorna är 270 MW i sodapannan och 130 MW i biopannan. 

Efter att ångan har passerat turbinerna används resterande energiinnehåll som processånga i 

fabriken. De största ångförbrukarna är de två pappersmaskinerna, kokeriet samt indunstningen. I 

pappersmaskinerna används ånga för att värma cylindrar som torkar pappret. I kokeriet används 

ånga i pappersmassaproduktionen. I indunstning används ånga i värmeväxlare för att öka torrhalten 

på luten så att den kan förbrännas i sodapannan. Efter processerna i kokeriet och indunstningen 

finns energirika flöden kvar som kan användas för fjärrvärmeproduktion. 

På Smurfit Kappa Kraftliner används begreppet primär- och sekundärenergi. Sekundärenergi är 

energiflöden som redan har använts en gång i systemet. Flödets huvudsyfte är avklarat och allt som 

är kvar betraktas som spillvärme. Primärenergi är motsatsen, ett flöde som inte har använts i 

processen. Primärvärme är vanligtvis lågtrycksånga (LT-ånga) vid 3,0 bar(g). Primärvärme kan kopplas 

till ökad bränsleåtgång i biopannan som är fabrikens spetspanna. Fjärrvärme producerat av ånga i 

spetsvärmeväxlaren är ett exempel på primärvärme medan fjärrvärme producerat i kokeri och delar 

av indunstning är exempel på sekundärvärme. När fjärrvärmebehovet är lågt på sommaren har SKK 

ett överskott på sekundärvärme. 

Figur 2 visar uppbyggnaden av fjärrvärmeproduktionen vid SKK. Av kokeriets fyra värmeväxlare är en 

värmeväxlare för basningsånga avstängd sen flera år tillbaka på grund av läckage, där ångan istället 

leds till värmeväxlaren för flashånga. Pite Energis fjärrvärmepumpar sitter före 

fjärrvärmeproduktionen på grund av att ett högt tryck på fjärrvärmen förhindrar att lut kan komma 

in i fjärrvärmeledningen vid ett eventuellt läckage. En boosterpump finns för att kompensera för 

tryckförlusterna över fabriken. 
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Figur 2: Fjärrvärmeproduktion på Smurfit Kappa Kraftliner Piteå med alla produktionsställen och ungefärliga effekter vid 

ett normalt vinterdriftsfall [6].  

Det finns en spetsvärmeväxlare på 40 MW som förbrukar lågtrycksånga (3 bar(g)) genom 

kondensation i en tubvärmeväxlare. Denna värmeväxlare används som spets för att undvika att Pite 

Energis pannor ska behöva starta. Det är även mer miljövänligt att använda denna 

biobränslebaserade ånga än Pite Energis fossileldade pannor. 

2.2.1. Indunstning 3 

Svartlut som kommer från kokeriet har för låg torrhalt för att kunna förbrännas i sodapannan. Om 

vattnet i svartluten kan avlägsnas blir förbränning möjligt och om svartluten har hög torrhalt 

(ca 70 %) blir utsläppen av svavelgaser lägre. Dessutom erhålls bättre värmeekonomi och effektivare 

kemikalieåtervinning [7]. Genom att utföra indunstningen i flera steg och utnyttja lutångan som 

bildas i varje effekt kan användandet av färskånga minskas. Figur 3 beskriver de olika flödena i 

indunstningsprocessen. 

 
Figur 3: Principbild för flödesschemat i Indunstning 3. Kondensat från effekterna är ej inritat [6]. 

I indunstningen tillförs värme i form av ånga som tillåts kondensera i indunstningseffekt 1. Delstegen 

i indunstningen kallas för effekter. Värmeöverföringen resulterar i en förångning av lut till lutånga 
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som i sin tur används som uppvärmningsånga i nästa effekt. För att värmeöverföring ska kunna ske i 

nästa effekt måste lutångan vara varmare än luten. Detta åstadkoms genom att sänka trycket på 

lutångan successivt. Trycksänkningen åstadkoms genom att låta en delmängd lutånga kondensera i 

värmeväxlare för fjärrvärme. Effekt 2-6 har varsin värmeväxlare för fjärrvärme som benämns vvx2-6. 

Då lutångan förs till en effekt med lägre tryck kommer kondensering ske eftersom lutångan har högre 

mättnadstemperatur än luten. 

Lutånga kan tappas av för fjärrvärmeproduktion från effekt 2 till effekt 6. Lutånga som tappas av 

efter effekt 6 betraktas som sekundärvärme, eftersom den har uppfyllt sitt processtekniska syfte. 

Denna stegvisa avtappning gör indunstningen till en mer energieffektiv process och högre utgående 

temperatur på fjärrvärme kan erhållas än om all ånga skulle kondensera i enbart ett steg [5]. Ånga 

som tappas av vid tidigare effekter kan därför inte betraktas helt som spillvärme. Beroende på hur 

mycket energi ångan har avgett i förhållande till dess maximala potential finns valenstal för 

respektive effekt. Tabell 1 visar valensen för respektive indunstningseffekt. Även den högsta möjliga 

leveranstemperaturen som beror på lutångans mättnadstryck visas. 

Tabell 1: Andelen primärvärme (valens) i respektive fjärrvärmeeffekt i Indunstning3 samt högsta möjliga 
leveranstemperatur. 

Fjärrvärmeväxlare Valens Högsta leveranstemperatur [°C] 

VVX 6 0 60 
VVX 5 0,18 65 
VVX 4 0,32 76 
VVX 3 0,53 85 
VVX 2 0,72 105 

Lutånga som tappas av tidigare än effekt 6 kommer alltid resultera i en ökning av 

färskånganvändning, men jämfört med alternativet att tillföra färskånga i spetsvärmeväxlaren ger 

indunstningen bättre energiekonomi. Beroende på lutflödet förändras ångflödet och med det även 

fjärrvärmeproduktionen, men vid kontinuerlig drift utan störningar kan lutflödet antas vara konstant. 

Avtappningarna används även för helt processtekniska anledningar för att styra svartlutens torrhalt 

genom indunstningen. Om torrhalten blir för hög tidigt i processen kan det bli problem med 

saltavlagringar i tuberna [8]. 

När fjärrvärmebehovet är lågt sommartid blir kylningen som fjärrvärmen ger indunstningen 

otillräcklig. Om kylningen från fjärrvärmen är för låg blir trycksänkningen av lutångan undermålig. 

Råvatten kan då användas istället för fjärrvärme för att åstadkomma trycksänkning.  

2.2.2. Kokeriet 

Kokeriet är den processenhet där flis omvandlas till pappersmassa genom värmebehandling och 

tillsats av kemikalier. I kokeriet kan fjärrvärme produceras från två värmekällor; ånga från basning 

och ånga från flash.  

Flis som blivit impregnerat av lut kokas i en kontinuerlig kokare. Tryck och temperatur är ca 4 bar(g) 

och 150°C. Flis förs in högst upp i kokaren och sjunker långsamt nedåt då den omvandlas till massa. 

Luten måste tvättas bort ur massan för att kunna återvinna kemikalierna. För att avstanna kokningen 

förs tvättvätska in i botten av kokaren som tränger undan luten. Luten samlas upp och förs genom en 

evaporationsflash där trycket sänks. Då bildas flashånga och utspätt lutkondensat kallat tunnlut. 

Flashånga används i kokeriprocessen för förvärmning av flis i förbasningen eller 
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fjärrvärmeproduktion. Tunnluten kyls i en tunnlutskylare där fjärrvärme produceras. Tunnlutskylaren 

sitter före ett filter innan luten ska indunstas. 

När flis tas in för massaproduktion värms den först med flashånga i ett förbasningskärl till ca 100°C. 

Beroende på flisens fuktinnehåll, temperatur och fuktens aggregationstillstånd kommer behovet av 

ånga förändras. Överskottet av flashånga kan användas för fjärrvärmeproduktion och eventuellt 

underskott kompenseras med LT-ånga. 

Efter förbasningen kommer basningen, som sker i ett trycksatt kärl på 1,2 bar(g). Där används 

flashånga och LT-ånga för att göra flisen permeabel så att kokkemikalierna i luten kan tränga in. 

Flisen värms till ca 120°C under basningen. Ånga används i överskott och ånga som passerar igenom 

basningen tillåts kondensera i värmeväxlare för fjärrvärme. 

Det finns tre värmeväxlare som kyler tunnluten innan tunnlutsfiltret. Det är viktigt att luten är under 

100°C så att ingen kokning sker i filtret. De tre värmeväxlarna värmer lokalvärme, fjärrvärme och 

varmvatten i respektive ordning. Det totala kylbehovet på tunnluten fördelas över de tre 

värmeväxlarna. 

2.3. Stenvalls Trä 
Det är önskvärt för SKK att hitta en förbrukare av sekundärvärme eftersom värmen annars kyls direkt 

i älven sommartid när fjärrvärmebehovet är lågt. Stenvalls Trä (ST) på Lövholmen i Piteå är ett 

sågverk som har 30 virkestorkar. Medeleffektbehovet för alla torkar är på ca 10 MW. ST har ingen 

sågproduktion på Lövholmen på grund av ägarbyte och installation av en ny såg, men målsättningen 

är att såglinjen ska tas i drift våren 2013. När sågen är igång är målet en årlig produktion på 

200 000 m³/år sågade varor. På sågverket finns det idag en ca 20 år gammal biobränslepanna på 16 

MW och en oljepanna på 10 MW. Bränslet till biopannan är avfall från sågverket. Det är även aktuellt 

att eventuellt installera en spåntork för pelletsproduktion. Med dagens utveckling mot ökade 

biobränslepriser har det blivit aktuellt för Stenvalls att sälja mer av sitt sågverksavfall och hitta andra 

leverantörer av värme. Sågen ska kunna leverera fjärrvärme från sina pannor till PEs fjärrvärmenät 

vintertid när fjärrvärmebehovet är stort då sågverket ändå har överdimensionerad värmeproduktion. 

Pannorna ska agera som reservdrift vid nödlägen när SKK inte kan leverera optimalt. Genom att låta 

sågen använda spillvärme från massabruket utnyttjas energin i det sammanslagna systemet på ett 

bättre sätt. 

Sågverket på Lövholmen har tidigare varit ägt av Setra. Då var produktionen ca 300 000 m³/år. De 

använde högre temperatur i värmesystemet samt ångbasning för uppvärmning och konditionering 

vilket gav kortare torktider. Om lägre temperatur ska användas kommer tillverkning av ånga vara 

omöjligt vilket kommer leda till längre torktider och lägre årsproduktion. 

2.4. Driftsfall 
Tanken med värmeleverans till sågen är att det ska ske när det finns överskottsvärme från 

massabruket. Vintertid används överskottsvärmen till fjärrvärmeproduktion för leverans till PE, men 

sommartid finns inte tillräckligt fjärrvärmebehov för att fullt utnyttja all spillvärme från industrin. 

Därför är det önskvärt att leverera värme till ST. Vintertid kan den befintliga biopannan på sågen 

användas för att dels försörja sågens egna behov och dels leverera fjärrvärme ut på nätet. Det är 

trångt i fjärrvärmenätet ut till södra sidan av staden, med tryckfall som följd. Vintertid när sågen är 

självförsörjande kan fjärrvärme skickas till södra sidan av Piteå via transiteringsledningen. 
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Konsultbolaget Optimation har på uppdrag av de berörda företagen tydliggjort driftsfall för systemet. 

Driftsfallen kommer bero på utomhustemperaturen, men i stora drag kommer de att vara dessa: 

1. Vår, sommar, höst: SKK levererar värme till ST genom transiteringsledningen. SKK levererar 

fjärrvärme till PE. När primärvärmeanvändningen på SKK blir för stor startar ST sin panna. 

2. Vinter: ST försörjer sig själv med värme. SKK levererar fjärrvärme till PE. 

Transiteringsledningen utnyttjas för fjärrvärmeleverans till södra sidan av staden. 

3. Vinter, kall väderlek: SKK och ST levererar fjärrvärme till PE. ST försörjer sig själv och 

levererar till fjärrvärmenätet. ST kör även sin oljepanna vid behov. Transiteringsledningen 

utnyttjas för fjärrvärmeleverans till södra sidan av staden. Värmen i transiteringsledningen 

kopplas i serie med ST så den kan spetsas. 

4. Vinter, mycket kall väderlek: SKK och ST levererar fjärrvärme till PE. ST kör även sin 

oljepanna. PE kör HVC Backenverket och övriga producenter om behov finns. 

Transiteringsledningen utnyttjas för fjärrvärmeleverans till södra sidan av staden. Värmen i 

transiteringsledningen kopplas i serie med ST så den kan spetsas. 

3. Virkestorkning 
Sågat virke är fuktigt och måste torkas för att vidareförädlas. Kärnveden har en fuktkvot på ca 

30-40 % medan splintveden har en fuktkvot på 120-150 % (splintveden innehåller alltså mer vatten 

än trä). Om detta vatten inte försvinner är det stor risk att träet drabbas av svamp-, insekt- och 

mögelangrepp. Virket måste även vara torrt för att kunna ytbehandlas och limmas. Torkningen 

brukar ske till 18 % fuktkvot, även kallat skeppningstorrt för att sluttorkas vid konsumenten. Det har 

börjat bli allt vanligare att virke torkas till lägre fuktkvoter redan vid sågverket, men det förlänger 

torktiden avsevärt, upp mot dubbla tiden. 

Virke självtorkar så länge ingen fukt tillförs. Förut användes metoden brädgårdstorkning, vilket 

betyder att virke får bli torrt genom att utsättas för väder och vind. Denna torkning tar månader och 

torkprocessen kan inte styras vilket ger stor risk för sprickbildning och andra defekter. Dessutom blir 

torkningen utrymmeskrävande och stora mängder kapital blir kvar på brädgården istället för att 

komma ut till kunder och ge intäkter till sågverket. Därför har sågverken börjat med artificiell 

torkning i stora torkhus. Torkklimatet går att styra och virket blir torrt på några dagar. Däremot är 

virkestorkning en väldigt energikrävande process eftersom stora mängder vatten måste förångas. 

Sågverk har i regel en egen biopanna för att förbränna sågverksavfall som spån och bark för att 

leverera värme till torkarna. Värmen levereras i ett vattensystem som får gå igenom torkens 

värmebatteri, se Figur 4. En cirkulationsfläkt driver luft genom värmebatteriet och en frånluftsfläkt 

drar ut en del av den fuktiga luften. Virket är staplat i virkespaket som görs efter sågning. Ett paket är 

ca 1,7 m brett, 2,4 m högt och 4 m långt. Mellan varje bräda ligger en tunn och smal läkt, kallat strö. 

Rätt ströläggning är viktigt så att alla brädor i paketet får kontakt med torkluften. [9] 
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Figur 4: Principbild för en kammartork [10]. 

3.1. Trätorkningens faser 
Torkningen är indelad i sex olika faser. Denna indelning finns för att se till att torkningen blir skonsam 

för träet så att inga spänningar byggs upp som kan leda till sprickor och deformationer. De 

parametrar som går att styra i torken är ventilationsflöde, värmeeffekt och psykrometervärde, som 

är skillnaden på luftens våta och torra temperatur. De olika faserna är [9]: 

 Uppvärmning 

 Torkning i kapillär fas 

 Torkning i övergångsfas 

 Torkning i diffusionsfas 

 Konditionering 

 Nedkylning 

Nedan kommer en beskrivning av de olika faserna i torkningen. 

Uppvärmning 

När virkessatsen har matats in i torken måste den värmas upp till temperaturen där torkningen ska 

ske. Ingen avdunstning ska ske här, därför hålls psykrometervärdet nära noll. Värmeöverföringen 

sker genom forcerad konvektion och kondensation, eftersom den fuktiga torkluften kondenserar mot 

de kalla virkespaketen. I senare torkfaser måste man ta hänsyns till spänningar i träet som kan leda 

till sprickbildning. Eftersom ingen avdunstning sker här kommer inga spänningar byggas upp i virket, 

vilket betyder att tillförd värmeeffekt kan vara hög. Effekten över värmebatteriet är ofta störst i detta 

steg. 

Torkning i kapillär fas 

I den inledande uppvärmningsfasen expanderar vattenånga och luft tack vare den ökande 

temperaturen. Detta medför att ett tryck byggs upp inne i virket som pressar ut fritt vatten som finns 

mellan cellerna i splintveden. Utpressat vatten lägger sig på virkesytan och förångas av den varma 

fuktiga luften som skapar forcerad konvektion på virkesytan. 
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Torkning i övergångsfas 

När vandringen av fritt vatten inifrån virket upphör rör sig förångningsytan från virkesytan längre in i 

virket. Nu är det risk att ytan börjar spricka eftersom fukttillskottet inifrån avtagit. Detta motverkas 

genom att hålla en låg psykrometerskillnad. Det är fortfarande fritt vatten som avgår i denna fas. 

Torkning i diffusionsfas 

Nu har allt fritt vatten förångats. Det vatten som finns kvar är bundet i cellväggarna. Eftersom träet 

är ganska torrt har värmeledningsförmågan försämrats, trä har lägre värmeledningsförmåga än 

vatten, vilket leder till avtagande torkhastighet. Eftersom förångningshastigheten är lägre behövs ett 

mindre luftflöde för att transportera bort fukten, vilket möjliggör sänkning av fläkthastigheten. 

Däremot kan det krävas en ökning av värmeeffekten för att bryta bindningarna mellan 

vattenmolekylerna och cellväggen. Risken för sprickbildning är låg i denna fas. 

Konditionering 

Denna fas finns för att jämna ut fuktvariationerna i träet. En allt för stor fuktgradient ger spänningar 

som kan leda till sprickor och deformationer. Ytan kommer alltid vara torrare än centrum, så fukt 

tillförs till ytan genom basning, där vatten dysas in och fuktar upp cirkulationsluften. Basning kan ske 

antingen med vatten eller ånga. Vatten tar längre tid, men ånga är mer energikrävande. 

Nedkylning 

Efter konditioneringen har virket fått sin rätta målfuktkvot. Om varmt virke tas ut ur torken är det 

stor risk att fukten som är kvar i virket förångas, speciellt på vintern. Det är främst ytfukten som 

förångas vilket kan ge sprickbildning som följd. Genom att låta temperaturen i torken falla försiktigt 

samtidigt som fuktigheten styrs i torken kan virket komma ut ur token på ett skonsamt sätt. 

3.2. Torktyper 
Det finns olika torktyper som torkar virke på olika sätt. De vanligaste är kammartorkar och 

vandringstorkar som använder sig av principen som visas i Figur 4. Figuren visar en kammartork, men 

principen för vandringstork är liknande. Kammartork kallas även satstork och vandringstork kallas 

även kanaltork eller progressiv tork. Om ingen artificiell torkning sker kallas torkningen 

brädgårdtorkning, men den metoden är ineffektiv och används i liten utsträckning i Sverige. Nedan 

följer endast en beskrivning av de vanligaste torktyperna; kammartork och vandringstork. Det är 

dessa torktyper som finns på Stenvalls Trä i Piteå. 

3.2.1. Kammartork 

Torkhusen på Stenvalls Trä är gjorda av betong. Moderna torkar byggs vanligtvis av rostfritt stål 

eftersom det är mer okänsligt för fukt och byggnaden får lägre värmetröghet. Torkhus av rostfritt stål 

är även tätare vilket minskar värmeläckaget. Torkhusen är isolerade med mineralullsisolering, så 

därför är det viktigt att ha låga läckage av fuktig luft som försämrar isoleringsförmågan. I en 

kammartork matas virkespaken in genom stora portar av en gaffeltruck. En torksats rymmer 8-12 

virkespaket vilket blir ca 150 m³ virke. Portarna är isolerade och tillverkade av rostfritt stål med 

tätningslister av gummi.  
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Torkluften tas in på sugsidan av cirkulationsfläktarna och blandas med fuktig torkluft. 

Cirkulationsfläktarna är vanligtvis av axialtyp. Energin som tillförs till torkluften med fläktarna måste 

vara tillräcklig för att motverka tryckfallet som värmebatteriet skapar och för att luften ska ha 

tillräcklig hastighet genom virkespaketen. Fläktarna byter flödesriktning, reversering, ca en gång per 

timme för att ge virket en jämnare torkning. Den sida som träffas av torr torkluft kallas stormsida och 

den andra sidan läsida. I torken finns en frånluftskanal mellan cirkulationsfläktarna och 

värmebatteriet och två tilluftskanaler där endast en är öppen åt gången på fläktens sugsida. 

Ventilationen styrs av psykrometervärdet som reglerar spjällen i luftkanalerna. Ventilation kan bara 

styra luftfuktigheten neråt. Ibland är det önskvärt att ha fuktig luft i torken och i 

konditioneringssteget måste luften fuktas upp. Därför finns vattenbasning som fuktar upp luften för 

att få önskat psykrometervärde. 

I värmebatteriet höjs temperaturen på torkluften. Torkningen går snabbare vid höga temperaturer 

eftersom vattenångas partialtryck i luft ökar. Luften kan alltså innehålla mer fukt vid högre 

temperaturer. Det är önskvärt att få så stor temperaturdifferens som möjligt på hetvattnet genom 

batteriet för att maximera effekten. Detta görs genom att styra vattenpumpen. Värmebatterierna på 

Stenvalls såg är av lamelltyp med lamelldelning 6 mm, ca 2000x5000 mm stora och 2-3 rörrader.  

Inne i torken finns vanligtvis två psykometrar som sitter på stormsidan och läsidan. De sitter 

vanligtvis på en arm som kan fällas in vid in- och urlastning. En psykrometer består av två 

termometrar varav en är inklädd i en våt trasa för att kunna mäta både torr och våt temperatur. 

Värdet på psykrometern är den viktigaste styrparametern under torkprocessen eftersom det inte 

finns någon bra metod att mäta fuktkvoten i virket under torkning. När torkningen är färdig mäts 

virkets fuktkvot vanligtvis med en fuktmätare med inslagsstift. Mätvärden tas på flera brädor på olika 

ställen i paketen för att få ett medelvärde på hela torksatsen. 

Luften väljer den enklaste vägen genom torken och för att förhindra läckage finns det lösningar. För 

att luftflödet ska gå igenom virket används s.k. flaps som tätar mellan virket och torkens vägg och 

tak. Flaps tillverkas av gummi- eller viraduk. Tryckramar, hydrauliskt drivna ramar av stål, är ofta 

installerade i torkar. De trycks ner på virkespaketen för att minska risken för deformationer som 

annars kan uppstå vid torkning. [9] 

I kammartorkar är det främst plank som torkas. Plank är tjockare än brädor. På grund av tjockleken 

torkas de långsammare än brädor. Torktiden för brädor är ca tre dagar medan torkning av grovt 

plank kan ta upp till en vecka. Om plank torkas för fort blir fuktgradienten i virket för stor vilket kan 

leda till sprickbildning. Det är lättare att reglera klimatet i en kammartork än i exempelvis en 

vandringstork eftersom det är ett slutet kontrollerat utrymme med en virkesmängd av jämn fuktkvot. 

[11] 

3.2.2. Vandringstork 

Vandringstorken har fått sitt namn från att virket automatiskt transporteras långsamt från ena ändan 

till den andra. I en vandringstork står virkespaketen uppradade utanför torken och satsas in 

automatiskt, ca en paketrad var tredje timme. Samtidigt som en rad åker in åker en annan ut. 

Som Figur 5 visar är principen för en vandringstork väldigt lik kammartorken. Denna typ av 

vandringstork kallas enzonstork. Torkhuset är gjort av samma material som kammartorken och är 

isolerat, cirkulationsfläktar driver runt torkluften genom värmebatteri och virkespaket (dock utan 
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reversering) och ventilationskanaler finns för att ventilera bort fuktig luft. Den stora skillnaden är att 

klimatet varierar i torkens längdriktning. Torkluftens flöde är också uppbyggt så att ju längre in i 

torkprocessen ett virkespaket är ju torrare är torkluften som träffar virket. Torkluften absorberar det 

avdunstade vattnet, så luftens fuktkvot är högre när den träffar nästa rad av virkespaket. När virket 

matas in i torken kan kondensering av torkluften ske. Det är bra eftersom stora energimängder 

frigörs då som värmer upp virkespaketen snabbt. Kondensvatten på virket är också bra eftersom det 

minskar risken för yttorkning med sprickbildning som följd. När virket är varmare än torkluftens våta 

temperatur börjar avdunstningen. Torkluften i detta skede är relativt fuktig då luften har tagit upp 

avdunstat vatten från paket som står längre in i torken. Det är inte möjligt att konditionera virket i en 

konstruktion som i Figur 5. Det är framförallt brädor av liknande dimension och stora volymer som 

torkas i vandringstorkar. Brädor är mindre känsliga för sprickbildning vilket är bra då vandringstorken 

är mer svårreglerad. Fördelen med vandringstorkar är att kostanden per torkad kubikmeter är lägre 

och möjligheter till frånluftsvärmeåtervinning finns tack vara kontinuerlig torkeffekt. 

Frånluftvärmeväxlare finns installerat på alla vandringstorkar på Lövholmen, men de är i dåligt skick. 

ST har tre stycken enzons vandringstorkar på Lövholmssågen. 

 
Figur 5: Principbild för en vandringstork [10]. 

Det finns andra varianter av vandringstorkar som har utvecklats ur den beskrivna enzonstorken. 

Genom att koppla på en till zon efter skissen i Figur 5 där torkluften får gå i samma riktning som 

virket får man en utjämnande och konditionerande zon. Det bildas ett schakt i mitten med 

nedströmmande torkluft med samma egenskaper. Det luftflöde som går in i zon 2 kommer fortsätta 

torka virket, men fuktigheten i torkluften ökar ju längre in i zon 2 paketen kommer, i motsats mot 

zon 1 där torkluften är torrare ju längre in virket kommer. Med virket utjämnat och konditionerat får 

virket bättre kvalitet och risken för sprickbildning blir mindre efter att virket tagits ut ur torken. ST 

har tre stycken tvåzons vandringstorkar på Lövholmssågen. 

Det finns även andra varianter på konstruktioner av vandringstorkar, men eftersom de inte finns på 

ST i Piteå beskrivs de inte här. Principbilder och beskrivning av alla torktyper finns på 

virkestorkstillverkaren Valutec ABs hemsida [12]. 
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4. Teori 
För att kunna beskriva vetenskapen bakom virkestorkning och fjärrvärmeproduktion vid ett 

massabruk följer här ett teoriavsnitt som ger den teoretiska kunskapen som behövs för att förstå 

arbetet. 

4.1. Virkestorkning 
Virkestorkning är stark beroende av temperaturen på torkluften. Det beror på att luftens 

mättnadsångtryck, Pg, ökar med ökad temperaturen, vilket visas i Figur 6 med data från tabell i [13]. 

Ett högt ångtryck betyder att luften innehåller mycket vatten.  

 
Figur 6: Vattenångas mättnadstryck i luft med normalt atmosfärstryck, Pg. 

Kurvan i Figur 6 kan även beskrivas med ekv. 1 [14]. 

             
(
       

       
)
   [kPa]  (1) 

Där Psat = vattenångans mättnadstryck i luft [kPa] vid temperaturen T [°C] 

Psykrometervärdet är en viktig styrparameter för virkestorkning. För en viss luftmängd beskrivs 

psykrometervärdet med ekv. 2. Ett högt psykrometervärde tyder på snabb avdunstningshastighet. 

            [°C]  (2) 

Där Tp = psykrometervärdet [°C], Tt = luftens torra temperatur [°C], Tv = luftens våta temperatur [°C]. 

Psykometrar är installerade i alla virkestorkar. Den består av två termometrar där en är inlindad i en 

våt trasa för att mäta våt temperatur. Med torr och våt temperatur på torkluften på både storm- och 

läsidan kan torkluftens egenskaper bestämmas. Ekv. 1 kan användas för att få partialtrycken vid både 

den torra temperaturen Tt och våta temperaturen Tv genom att beteckna Psat(Tv) = Pv. Då kan 

partialtrycket för vattenångan bestämmas med ekv. 3 [14] 

                                   [kPa]  (3) 

där På = vattenångans partialtryck [kPa], Pv = partialtrycket vid Tv [kPa], P = atmosfärslufttryck [kPa], 

T = torr temperatur [°C], Tv = våt temperatur [°C]. 
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Relativa fuktigheten φ kan då bestämmas med ekv 4. 

  
  

    
    [%]  (4) 

där φ = relativ fuktighet [%], På = vattenångas partialtryck [kPa], Pg = mättnadstryck [kPa] 

Om man antar att vattenånga och luft kan behandlas som ideala gaser kan specifika fuktigheten 

beskrivas med ekv. 5 [13]. 

  
  

  
 

       

       
 

     

     
      

  

  
 

       

    
 [kg vattenånga/kg torr luft] (5) 

Där x = specifik fuktighet [kg vattenånga/kg torr luft], P = atmosfärslufttryck [kPa], På = vattenångas 

partialtryck [kPa], index å = vattenånga, index l = luft. 

När specifika fuktigheten är känd kan luftens entalpi beräknas med ekv. 6 där luftens och 

vattenångans entalpi adderas. 

                           [kJ/kg]  (6) 

där h = fuktig lufts entalpi [kJ/kg], cp,l = torr lufts specifika värmekapacitet vid temperaturen 

T[kJ/kg°C], T = fuktiga luftens temperatur [°C], x = specifik luftfuktighet [kg vattenånga/kg torr luft], hg 

= vattenångans entalpi vid temperaturen T [kJ/kg], cp,å = vattenångas specifika värmekapacitet vid 

temperaturen T. 

I ett Mollierdiagram kan en torkningsprocess antas med lufttillstånden U, 1, 2 och 3 som visas i Figur 

7.  
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Figur 7: Mollierdiagram för en torkningsprocess. 

Figur 7 visar hur uteluft tas in i punkt U och blandas med fuktig torkluft från punkt 3 och blir då 

punkt 1. Mellan 1 och 2 passerar torkluften värmebatteriet där temperaturen och entalpin höjs. 

Mellan 2 och 3 passerar torkluften igenom virkespaketen med konstant entalpi och våt temperatur, 

ökande fuktinnehåll och sänkt torr temperatur.  Psykometrar är installerade i motsvarande punkt 2 

och 3. Uteluften antas ha kända egenskaper. 

Temperaturerna som används i detta Mollierdiagram används inte för virkestorkning, figuren visar 

endast principen. I realiteten ska tillstånd 1 vara mycket närmare 3 och skillnaden i relativ fuktighet 

mellan tillstånd 2 och 3 ska vanligtvis vara mellan 0 och 15 %. 

I torkprocessen antas att varken värmeförluster eller luftläckage finns och ingen hänsyns tas till 

vätningsvärmen som är den energi som krävs för att bryta bindningarna mellan vattenmolekylerna 

och växtcellerna. Krafterna som krävs för att transportera fukten genom träet försummas också. Med 

dessa antaganden kan torkningsförloppet beskrivas med 

                       

Luften i tillstånd 1 är okänd eftersom ingen psykrometer är installerad där. Luften i 1 skapas genom 

att luft från U blandas med luft från 3. Eftersom x2, x3 och xU är känd och x1=x2 kan 

blandningsförhållandet β bestämmas med ekv. 7. β kan tolkas som mängden utventilerad luft. 

1 U 

3 

2 
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    [%]  (7) 

Där β = blandningsförhållandet [%], x = specifik fuktighet vid tillstånd 1,3 och U [kg vatten/ kg torr 

luft] 

Med β känd kan entalpin i 1 h1 bestämmas med ekv. 8 

                 [kJ/kg]  (8) 

där h = entalpin vid tillstånd 1, 3 och U [kJ/kg] 

Värmen som torkluften måste ta upp i batteriet kan då beskrivas med ekv. 9 

 ̇   ̇              [kW]  (9) 

där      tillf rd effekt fr n värmebatteriet  k  ,  luft = torkluftflöde [kg/s]. 

Avdunstningshastigheten bestäms med ekv. 10. 

 ̇        ̇              [kg/s]  (10) 

där  vatten = avdunstningshastighet [kg/s] 

Energimängden som måste tillföras i batteriet för att förånga en vattenmassa beskrivs med ekv 11 

  
 ̇

 ̇      
 

     

     
   [kJ/kg]  (11) 

där E = energi för att avdunsta vatten [kJ/kg]. 

Vattnet som ska förångas kommer från virket. Avverkat virke har ett stort fuktinnehåll och det kan 

antas att ingen fuktavgång sker förrän virket ska torkas efter sågning. Fuktkvot är ett vanligt mått för 

att bestämma fuktigheten i en träbit och beskrivs med ekv. 12 

  
       

  
    [%]  (12) 

där u = träbitens fuktkvot [%], mu = fuktiga träbitens massa [kg], m0 = torra träbitens massa [kg] 

Om man vet kärnvedsandelen kan medelfuktkvoten i nysågat virke um bestämmas approximativt med 

ekv. 13 [9]. 

                     [%]  (13) 

där K är kärnvedsandelen [%]. 

Vattenmängden som avdunstas från en virkesvolym är då enl. ekv. 14 

                             [kg]  (14) 

Där mvatten = avdunstat vatten [kg], ρ = träets torra densitet [kg ts/m³], V = virkesvolymen [m³], 

um, start = medelfuktkvoten vid torkningens inledning [%], um, mål = medelfuktkvot vid torkningens 

slut [%]. 
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All värmeenergi som torkluften behöver för att torka virket tas upp i värmebatteriet. Värmebatteriet 

är en korströmsvärmeväxlare med båda fluiderna oblandade. Batterierna på ST är av lamelltyp, men 

det finns även modeller av kamflänstyp. Effekten som överförs från batteriet till torkluften beskrivs 

med ekv. 15 

 ̇             [kW]  (15) 

 är    = upptagen värmeeffekt [kW], U = värmeövergångstalet [kW/m²°C], As = värmeöverförande 

ytan [m²], ΔTlm = logarimiska medeltemperaturen [°C] 

     
       

            
 där                                     

Där Th är den varmare fluiden och Tc den kallare fluiden med index in och ut ur värmeväxlaren. 

Avgiven effekt från den varma fluiden till värmeväxlaren kan beskrivas med ekv. 16 

 ̇   ̇                     [kW]  (16) 

 är   = flödet av den varma fluiden [kg/s], cp, h = varma fluidens specifika värmekapacitet [kJ/kg°C]. 

4.2. Fjärrvärmeproduktion 
Temperaturökningen på fjärrvärmeflödet genom varje värmeväxlare i indunstningen och 

tunnlutskylaren beskrivs med ekv. 17 som är en omskrivning av ekv. 16. 

        
 ̇

 ̇    
   [kW]  (17) 

Där Tut = fjärrvärmetemperaturen efter värmeväxlaren [°C], Tin   temperaturen f re     ,       verf rd 

effekt i värmevä laren  k  ,  FV = fjärrvärmeflöde [kg/s] och cp = specifik värmekapacitet för 

fjärrvärmeflödet [kJ/kg°C] 

 är tv  fl den av olika temperatur f renas,  3  1  2, kommer den efterföljande temperaturen T3 

vara 

   
 ̇     ̇   

 ̇   ̇ 
   [°C]  (18) 

Där index 1 = ena flödet före sammanslagning, index 2 = andra flödet före sammanslagning och index 

3 = tillstånd efter sammanslagning. 

I kokeriet sker temperaturökningen när en varm ånga tillåts kondensera i en värmeväxlare. Om det 

inte är n gon temperaturskillnad p   ngan och kondensatet är effekttillskottet   . Med ekv. 19 kan 

effekten från ånga från basning kan beräknas eftersom ångflödet och trycket är känt och relativt 

konstant. 

 ̇   ̇           [kW]  (19) 

Där       verf rd effekt i värmevä laren  k  ,  ånga = massflöde ånga [kg/s] och hfg = specifik 

ångbildningsentalpi vid ångans mättnadstryck. Den efterföljande temperaturökningen på fjärrvärmen 

beräknas med ekv. 17. 
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Flödena som fjärrvärmen värmeväxlas mot i kokeriet är ånga från flash och ånga från basningskärl. 

Flashångan används främst i förbasningen där flis värms. Överskott går till fjärrvärmeproduktion. 

Flashångan kommer från avdragslut med högt tryck från kokaren som får expandera i flashförångare. 

Mängden flashånga som bildas i vardera flashsteg beskrivs med ekv. 20. 

 ̇    ̇   
         

         
   [kg/s]  (20) 

 är  fl   massfl de flash nga  kg s ,  lut = massflöde avdragslut [kg/s], hl,f = entalpi mättad vätska 

vid inloppstryck [kJ/kg], hl,e = entalpi mättad vätska vid utloppstryck [kJ/kg] och hg,f = entalpi mättad 

ånga vid utloppstryck [kJ/kg] 

Effekten i förbasningen är beroende på utomhustemperaturen och om flisen är frusen när den 

tillsätts i flisfickan. Det kan antas att flisen är frusen om den är kallare än -5°C. Effekt som krävs för 

att värma och eventuellt tina flis i förbasningen är 

 ̇    ̇    (            )(        )    ̇               

 ̇    ̇    (            )(        )        
 [kW] (21) 

 är   fb   effekt f rbasning  k  ,  flis = torrt flisflöde till förbasning [kg ts/s], u = fuktkvot flis [%], cp,trä 

= specifik värmekapacitet för trä [kJ/kg°C], cp,v = specifik värmekapacitet för vatten [kJ/kg°C], Tfb = 

måltemperatur för förbasningen: 100°C, Tute = utomhustemperaturen [°C] och hi,f = entalpi för 

frysning av vatten [kJ/kg] 

 assfl det av flash nga till f rbasning kan beräknas om   fb används i ekv. 19. Massflödet av 

flashånga till fjärrvärmeproduktion blir då 

 ̇       ̇    ̇     [kg/s]  (22) 

 är  fl,FV = massflödet flashånga till fjärrvärmevä laren  kg s  och  fb = massflöde flashånga till 

förbasning [kg/s] 

Om behovet av ånga till förbasning är större än tillgängligt flashångflöde kan LT-ånga användas i 

förbasningen. Vid låga utetemperaturer ökar ångbehovet till förbasning vilket minskar ångflödet till 

fjärrvärmeväxlaren. 

Efter förbasningen går flisen in i ett trycksatt basningskärl där ånga värmer, avlägsnar 

okondenserbara gaser och gör flisen permeabel. Ångan som används är flashånga från första flash 

2,2 bar och LT-ånga 3 bar. Ånga används i överskott och ångflödet som går ut har givare. Vid normal 

drift är ångflödet ut större än flashångflödet från första flash, vilket betyder att LT-ånga används. 

Detta ångflöde räknas ändå som sekundärvärme eftersom det processtekniska syftet är uppfyllt. 

Fjärrvärmen används som kylvatten i processerna och kan anses vara gratis sekundärvärme. LT-ånga 

är högvärdig energi och kan direkt kopplas till en ökning av bränsleförbrukning. Denna energi kallas 

för primärenergi. Ånga som tappas av i indunstningen kan inte fullt betraktas som sekundärvärme 

eftersom det är energi som fortfarande kan användas i processen. Beroende på i vilken värmeväxlare 

ångan tappas av har den lägre värde. Andelen primärenergi som finns kvar i ångan anges med 

valenstalet. Tabell 1 i bakgrundsavsnittet visar valensen för respektive värmeväxlare i indunstning 3. 
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Även den maximala temperaturen som kan erhållas på fjärrvärme ur värmeväxlaren visas. 

Temperaturen är mättnadstemperaturen för ånga vid rådande tryck i indunstningseffekten. 

Med effekter och valenser kända kan den totala primärvärmeanvändningen för fjärrvärmeproduktion 

beräknas 

 ̇        ̇         ̇        ̇        ̇        ̇        ̇     [MW] (23) 

 är   primär   primärvärmeeffekt     ,   spets   effekt spetsvärmevä lare     , v   valens i respektive 

värmevä lare,   VVX = effekt i respektive indunstningsvärmeväxlare [MW] 

Vid ökat effektbehov kommer primärvärmeanvändningen öka. Om effektökningen inte kan 

tillfredställas av sekundärvärme kommer förbrukningen av primärvärme i form av LT-ånga öka. Ökad 

primärvärmeanvändningen är direkt kopplad till ökad användning av LT-ånga enligt ekv. 24. 

  ̇   
  ̇      

           
   [kg/s]  (24) 

Där Δ LT = ökad förbrukning av LT-ånga [kg/s], Δ  primär = ökad primärvärmeeffekt [kW], hg,LT = entalpi 

för LT-ånga [kJ/kg] och hl,LT = entalpi för LT-kondensat 

För att kompensera för det ökade ångbehovet måste mer LT-ånga produceras från Smurfit Kappas 

pannor. Ånga som produceras på marginalen sker av biopannan. Den ökade biobränsleenergin som 

måste tillföras pannan är 

      
  ̇  (              )  

    
  [kWh]  (25) 

Där ΔEbio = ökad bränsleenergi [kWh], hg,bio = entalpi ånga 120 bar från biopannan [kJ/kg], hl, mava = 

entalpi för matarvatten [kJ/kg], t = drifttid [h] och ηbio = verkningsgrad biopanna 

Ett ökat ångflöde kommer även innebära en ökad elproduktion i turbin, förutsatt att turbinen inte 

redan går på full last. 

              ̇  (            )    [kWh]  (26) 

Där ΔEturb = produktionsökning elkraft [kWh] och ηmek = mekanisk verkningsgrad för turbin och 

generator 

En ökning av ångflödet kommer även ge en ökad elförbrukning i mavapumpen. 

             ̇                   [kWh]  (27) 

Där ΔEmavapump = konsumtionsökning el till pumpen [kWh], ν = volymitet vid inlopp [m³/kg], 

P2 = tryck efter pump, P1 = tryck före pump och ηP = pumpens isentropiska verkningsgrad 

Pumpen som levererar hetvatten till ST måste vara tillräckligt stor för att övervinna tryckfallet i 

ledningen och engångsmotståndet som värmeväxlaren ger. Tryckförlusten i raka rör beskrivs med 

ekv. 28. 
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 (28) 

Där Δpf = tryckfall [Pa], f = Darcy friktionsfaktor, v = flödeshastighet [m/s], di = innerdiameter [m], 

ρ = vätskans densitet [kg/m³], l = rörets längd [m], Red = Reynolds tal och ε = ytråhet [m], 

Pumpen som pumpar vatten till Stenvalls Trä i den nya kulverten tillkommer som elkonsument. 

Ökningen av nettoelproduktionen blir då 

                                 [kWh]  (29) 

Där ΔEnet = förändringen i nettoelproduktion och ΔESTpump = energin som pumpen till den nya 

kulverten förbrukar 
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5. Metod 
Nedan följer en beskrivning av tillvägagångssättet som använts för att lösa projektets olika delmål. 

5.1. WinMOPS 
SKK har ett stort antal mätare som mäter storheter i processflöden. Mätare är placerade på 

strategiska platser i processen. Exempel på storheter som mäts är temperatur, flöde, effekt och 

ventilers öppningsgrad. För att kunna ta nytta av denna information loggas mätarvärden till en 

central databas och informationsprogrammet WinMOPS. I programmet kan individuella historiska 

mätvärden studeras statistiskt. Genom att studera processflödesritningar har signalbeteckningen, 

eller ”code” f r  nskad mätare  ppnats i  in OPS f r att f  information om storheten. Där mätare 

saknats har energitekniska beräkningar eller uppskattningar använts. Fabriken har även ett verktyg i 

MS Excel som möjliggör import av data från WinMOPS för att enkelt kunna utföra beräkningar på 

processdata. 

5.2. Sågverkets effekt- och temperaturbehov 
Sågens effektbehov bestämdes genom att använda en kapacitetsutredning utförd av torktillverkaren 

Valutec AB [11]. Underlaget för utredningen finns i bilaga 4. Energimängden som krävs vid torkning 

är direkt proportionerlig med virkesvolymen, eftersom all energi går åt till att förånga vatten enligt 

ekv. 11. 

Kammartorkarnas temperaturbehov bestämdes genom att utföra ett test med 95°C 

framledningstemperatur från sågverkets biobränslepanna. Pannan levererar alltid 140°C, men genom 

att shunta in returflöde på framledningen kunde 95°C framledningstemperatur erhållas. 

Torkprogrammen som kördes var samma program som vid högre framledningstemperatur. Testerna 

är utförda i kammartorkarna, men tack vare virkestorkarnas liknande konstruktion samt byte av 

värmebatterier antas det att även vandringstorkarna klarar av 95°C i framledningstemperatur om 

kammartorkarna gör det. 

5.3. Inkoppling på sågverkets värmenät 
När effekterna och temperaturerna var kända kunde inkopplingsalternativ från SKK till ST utredas. I 

driftsfall 3-4 ska värme kunna spetsas i STs fjärrvärmeväxlare. Eftersom fjärrvärmen som går mot 

sågverket och södra sidan av staden inte passerar igenom HVC måste den fjärrvärmen kunna spetsas 

vid behov. Hetvattnet från SKK får gå igenom den befintliga fjärrvärmeväxlaren på sågverket. Det 

finns även en shunt som gör att hetvattnet inte behöver gå igenom värmeväxlaren och med den 

uppfylls driftsfall 2.  

En simulering med tilläggsprogrammet Problemlösaren (eng. Solver) har skapats i MS Excel. 

Programmet är ett optimeringsprogram som itererar en optimal lösning till ett problem genom att 

modifiera, av användaren, valda värden. Problemlösaren användes för att bestämma hur flödena 

från SKK och fjärrvärmen från södra sidan av staden ska fördelas för att minimera behovet av STs 

värmeväxlare för spetsning. Figur 8 visar hur schemat såg ut i modellen där Problemlösaren 

användes.  
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Figur 8: Tänkt uppbyggnad av inkopplingen från Smurfit Kappa (SKK) och fjärrvärmenätet från södra sidan av staden (FJV) 

till fjärrvärmeväxlaren på Stenvalls Trä (ST). Reglerutrustning inritad för att erhålla rätt framledningstemperatur på 
fjärrvärmen och minimera effekten i värmeväxlaren. 

Genom att låta Problemlösaren justera öppningsgraden för utritade ventiler kan programmet 

minimera effekten i värmeväxlaren och erhålla rätt fjärrvärmeegenskaper. 

I driftsfall 1 överförs värme från transiteringsledningen till sågens värmesystem. Detta görs med en 

ny värmeväxlare. Offert är framtagen av GEA Heat Exchangers och beräkningar är baserade på att 

föreslagen värmeväxlare installeras. 

5.4. Modell för värmeproduktion 
För att kunna göra en noggrann bedömning om när värmeleverans till sågen är lönsamt har en 

modell tagits fram för värmeproduktion på SKK (se bilaga 1). Modellen har gjorts i MS Excel för att 

kunna användas av projektgruppen. Instruktioner för hur modellen används erhålls i bilaga 2. 

Examensarbetet är avgränsat till att främst undersöka var brytpunken mellan driftsfall 1 och 2 

inträffar. Systemet utformas så att dessa driftsfall uppfylls på ett så ekonomiskt sätt som möjligt. 

Genom att analysera effekter och temperaturer som kan levereras vid olika tidpunkter på året har en 

modell för värmeleverans skapats.  

5.4.1. Modellbeskrivning 

Genom att använda historisk data om fjärrvärmeegenskaperna har funktioner skapats i modellen 

med hjälp av dygnsdata från 2012. Beräkningar om hur dessa egenskaper tagits fram finns i bilaga 3. 

Framledningstemperatur och fjärrvärmeeffekt som funktion av utomhustemperaturen är framtaget 

med linjär regression. Fjärrvärmeflödet som funktion av fjärrvärmeeffekt är framtaget med 

polynomregression av andra graden. Returtemperaturen fås med de nu kända 

fjärrvärmeegenskaperna och ekv. 17. 

Effektbehovet till ST antogs vara konstant, men det är känt att effektbehovet till fjärrvärmenätet 

varierar med utomhustemperaturen. Värmeproduktionen på SKK måste alltså variera under året. 

Modellen är utformad så en utomhustemperatur väljs som ger ett effektbehov. Då måste tillförd 

effekt i SKKs producenter ändras. Fjärrvärmeproducenterna på SKK är indunstning 3, tunnlutskylaren, 

kokeriet och spetsvärmeväxlaren. 

FJV-framledning FJV-retur

Från SKK

Till SKK

ST framledning

FJV-VVX
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I indunstning 3 antogs effekter för att minimera primärvärmeanvändningen, fast med rimliga övre 

gränser enligt historiska maximala värden från WinMOPS. De värmeväxlare som har lägst valens, 

alltså lägst värde på lutångan, betraktades inte fullt ut som primärvärme, så därför prioriterades de. 

Modellen tar hänsyn till att fjärrvärmen inte kan bli varmare än mättnadstemperaturen på lutångan i 

respektive värmeväxlare. Temperaturen ut ur respektive värmeväxlare beräknades med ekv. 17. 

Ett konstant flöde leds av innan indunstningen till en terpentinkylare. Eftersom terpentinkylaren 

endast levererar en försumbar effekt tas den bort från modellen. Detta flöde får då ingen 

temperaturökning. Det återförs till fjärrvärmeprimären efter lutkylaren. 

Effekten i tunnlutskylaren valdes till en effekt som enligt historiska trender är rimlig vid vald 

utomhustemperatur. Modellen konstruerades så att om utomhustemperaturen är låg behövs mer 

värme till lokalvärme vilket minskar möjligheterna för fjärrvärmeproduktion. Den totala tillgängliga 

effekten som kan tas ut begränsas av flöde och temperatursänkning på tunnluten. Temperaturen ut 

på fjärrvärmen bestäms med ekv. 17.  

Innan kokeriet delas fjärrvärmen upp i två flöden. Effekttillskottet från flash ges av ekv. 19-22. 

Ångflödet av basningsånga finns trendat i WinMOPS och effekten beräknas med ekv. 19. 

Spetsvärmeväxlaren (spets-vvx) ser till att framledningstemperaturen blir den rätta till ST om 

värmeleverans sker. Om ingen värmeleverans ska ske till ST i modellen ska 

framledningstemperaturen vara fjärrvärmens ledvärde. Maximal effekt i spets-vvx är 40 MW. 

Eftersom sågens temperaturbehov är högre än fjärrvärmens ledvärde under stora delar av året 

måste fjärrvärmens temperatur sänkas efter att flödet till ST har letts av. Detta görs genom att 

blanda fjärrvärmen med retur från ST. Om temperaturen fortfarande är varmare än ledvärdet kan 

fjärrvärmeretur blandas in genom en by-passventil. 

För att ta fram resultat ur modellen har 14 olika utomhustemperaturer mellan -11°C och 15°C 

analyserats. För de 14 olika utomhustemperaturerna har effekter, flöden och framförallt 

primärvärmeeffekten sammanställts. Även antalet timmar per år som är mellan de olika 

temperaturerna har sammanställts och betecknas drifttiden t. Modellen har körts både med och utan 

förbrukning på ST. Genom att ta skillnaden i primärvärmeförbrukning vid samma temperatur kunde 

ökningen av primärvärme fastställas vid respektive utomhustemperatur. Denna ökning i primärvärme 

motsvarar effekten när ett flöde LT-ånga kondenserar. Eftersom entalpierna för LT-ånga och mava är 

kända kunde det ökade ångflödet beräknas med ekv. 24. Den ökade kondenseffekten måste 

kompenseras med en ökad panneffekt i SKKs biopanna. Panneffektsökningen kunde beräknas 

eftersom flödet och entalpierna är kända före och efter pannan, enligt ekv 25. Ett ökat ångflöde leder 

dessutom till ökad elproduktion i turbin G3, enligt ekv. 26. Ökat flöde i systemet betyder även ökad 

effekt i mava-pump enligt ekv. 29 och vid värmeleverans till ST tillkommer även pumpeffekt i den nya 

pumpen till transiteringsledningen. Nettoproduktionsökningen el motsvarar ett minskat behov av 

köpt el från nätet och vinstökningen kan beräknas med kostnaden för köpt el. Den totala kostnaden 

för ökad värmeproduktion på SKK blir alltså ökad bränslekostnad minus minskningen av elkostnaden. 

Denna kostnad sätts i jämförelse med kostnaden att producera värme i biopannan på ST som kan 

antas vara konstant. För att göra modellen oberoende av rådande biobränslepris indexeras 

kostnaden så att biobränslepriset motsvarar 1 kr/MWh. 
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6. Resultat 
Nedan följer resultatet av de uppsatta målsättningarna. Resultaten behandlar möjligheterna för 

värmeleverans och konsekvenserna om systemet ska implementeras. 

6.1. Sågverkets effektbehov 
Valutec AB [11] har utfört en kapacitetsutredning för sågverket på Lövholmen. De har skapat en fiktiv 

årsproduktion av virke med olika dimensioner och använt erfarenhetsmässiga och modellerande 

verktyg för att bestämma torkbehovet. Tabell 2 visar hur ett tänkt scenario av sågat virke ser ut och 

vad torkbehovet då blir, utfört av Valutec. Slutfuktkvoten för alla virkesdimensioner var 18 % och 

driftstiden var 7920 timmar per år i Tabell 2. Sågverket stänger all produktion i fyra veckor under 

sommaren. Beläggningstiden, dvs. tiden det är virke i torkarna, antogs vara 90 %.  

Tabell 2: Valutec ABs modellering av Lövholmens torkbehov. 

Furu Tjocklek Sågvolym Vol. 
andel 

Antal 
torkar 

Startfukt Värmeförb. Medeleff. Årligt 
medel 

  mm m³/år % st U(±15) kWh/m³ kW/tork kW 

Kanal 19 48000 21,3 2,46 120 503 1240 3050 

          

Kammar 25 32900 14,6 5,49 64 247 187 1027 

  32 46600 20,7 8,04 63 242 177 1423 

  38 25000 11,1 4,19 63 242 182 763 

  38 25000 11,1 3,89 63 242 196 762 

  46 5200 2,3 0,88 60 225 167 147 

  50 23800 10,6 4,22 60 225 160 675 

  63 200 0,1 0,04 60 225 139 5,56 

  75 18500 8,2 4,82 60 225 109 525 

Totalt   225200 100 34,03       8378 

Den totala medeleffekten var ca 8400 kW. Till det ska lokalvärme läggas till som ökar medeleffekten. 

Simuleringen visar att 34 torkar är optimal mängd, men det finns bara 30 torkar på sågverket. Det 

kan kompenseras med högre effekt. Beläggningstid på 90 % är också hög. 80 % kan vara mer 

realistiskt. Slutfuktkvoten för allt virke är 18 %. Det krävs lika mycket energi att gå från 18 % till 12 % 

(snickartorrt) som att gå från nysågat till 18 % [11]. Marknaden har börjat efterfråga att mer och mer 

virke torkas till lägre slutfuktkvoter. Det kan bli svårt att nå produktionsmålen om virke med låga 

fuktkvoter ska produceras. Med detta i beaktande är det rimligt att sågens medeleffekt är något 

högre. 

I fortsatta beräkningar har sågens genomsnittliga totala effektbehov antagits vara 10 MW. 

6.2. Sänkning till 95°C i sågens värmesystem 
Eftersom SKK inte kan leverera sekundärenergibaserad värme som är varmare än 100°C måste 

torkningen på ST anpassas för en lägre temperatur än dagens 120°C. Genom att utföra ett test där 

framledningstemperaturen sänktes på sågverkets värmesystem kunde torkförloppet studeras för att 

få en inblick hur torkning skulle fungera med hetvattenleverans från SKK. 95°C i framlednings-

temperatur erhölls genom shuntning. Figur 9 visar styrsignaler och styrda parametrar från 

inledningen av test med 95°C i framledningstemperatur. Returtemperaturen blev 75°C. Värdena 

kommer från tork 22. 
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Figur 9: Reglerkurva från sänkning av framledningstemperaturen i kammartork 22. 

Under uppvärmningen fungerade torken som den skulle. Börvärdet på torr temperatur stämde 

överens med ärvärdet. Att psykrometervärdet var större än börvärdet spelade ingen större roll i 

detta skede, eftersom virket bara skulle värmas upp utan att någon fukt skulle avgå. Ventilationen 

ska i princip vara obefintlig i detta skede, vilket den var. Effekten låg och reglerade mellan 60–80 % 

av maximal styrsignal. Problem uppstod när avdunstningen skulle inledas vid tidpunkt ca 02-19 00:00, 

då frånluftsspjällen öppnades för att kunna vädra ut den fuktiga luften som bildats i torken. Effekten 

blev att det kom det in mer kall uteluft till torken, därför ökades styrsignalen till värmebatteriet. 

Ventilationen var dock för kraftig för att värmebatteriet ska kunna ge tillräcklig temperatur till 

torkluften. Vid ventilering minskade psykrometervärdet eftersom torra temperaturen sjönk, vilket 

ses i Figur 9 där ”Ärvärde torr” inte f ljer ”B rvärde torr”.  inskat psykrometervärde tolkade 

styrningen som att luften var för fuktig, vilket gav signalen att öka frånluftsflödet för att ventilera 

bort den, enligt regleringen, fuktiga luften. Ökat frånluftsflöde betyder samtidigt ökat tilluftsflöde. 

Det ökade tilluftsflödet tillsammans med låg temperatur på torkluften gjorde att styrsignalen till 

värmebatteriet gick till 100 %. Torken fortsatte bli kallare, så ventilationen fortsatte att öka, vilket 

bara f rvärrade problemet. F rst när ”Ärvärde torr” skiljde mer än 5   fr n ”B rvärde torr” kom en 

signal som stoppade alla ventilation så torken fick bli varm igen. Problemet med för stor ventilation 

återkom direkt. Vid tidpunkt 02-19 12:00 höjdes temperaturen på framledningen något och då 

började regleringen fungera igen. 

6.3. Ombyggnation av sågens värmesystem 
En målsättning för projektet var att öka utnyttjandet av tillgängligt energiflöde. Detta kan 

åstadkommas genom att sänka returtemperaturen i sågens värmesystem. En idé fanns att 
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seriekoppla vandringstorkarna med kammartokarna där kammartorkarnas retur är 

vandringstorkarnas framledning. Det skulle få ΔT att öka över alla torkar. Efter diskussioner med 

Krister Lindberg [11], som gjort kapacitetsberäkningar på ST, blev slutsatsen att seriekoppling skulle 

påverka kapaciteten negativt. Med en framledning till vandringstorkarna på endast 75°C kommer det 

inte gå att använda ett torkprogram med 70°C i torkluften. Det kan till och med bli svårt att nå över 

56°C som är ett krav för att få exportera virke [15], vilket medförde att en sådan ombyggnation av 

värmesystemet uteslöts. Om torkar ska seriekopplas på något sätt skulle kammartork 27-30 få gå på 

returen från de övriga torkarna. De torkarna skulle få gå på lägre temperatur och långsam torkning av 

grovt virke. 

En ombyggnation som skulle vara möjlig är att sätta all lokalvärme på returen istället för 

framledningen. Totalt finns ca 3 MW lokalvärme installerad för att värma industrilokaler och kontor. 

Om lokalvärmen kopplas på returen kommer sågens returtemperatur bli lägre vilket kan öka 

upptagen effekt i värmeväxlaren för hetvatten från SKK. En sådan ombyggnation kan även öka 

möjligheterna för ST att sälja fjärrvärme till PE vintertid, eftersom en mindre mängd högvärdig energi 

går till egen förbrukning. För att se om detta är möjligt måste en fördjupad undersökning göras för 

att kartlägga sågverkets lokalvärme. Det görs helst när alla lokaler används och sågverket har normal 

drift, vilket inte är fallet idag. 

6.4. Ny utrustning på Stenvalls trä 
De nyinstallationer som behövs på ST för värmeleverans från SKK behandlas här. Även andra 

installationer som påverkar värmesystemet på sågen finns nedan.  

6.4.1. Värmebatterier 

Många värmebatterier bör bytas om framledningstemperaturen ändras till 95°C. 20 kammartorkar 

har värmebatterier dimensionerade för framledningstemperatur 100°C, så de behöver inte bytas. De 

bör dock besiktigas för att se till att de är i bra skick. Vandringstorkarna och kammartork 27-30 har 

batterier dimensionerade för 140°C i framledningstemperatur, så de bör bytas för att få ut den effekt 

som krävs för torkning. I de tre 2-zons vandringstorkarna finns två batterier per tork. Sammanlagt blir 

det 13 batterier som bör bytas. Beroende om de fyra kammartorkarna 27-30 får returvärme i 

framledningen anpassas dimensioneringen därefter. Annars bör alla batterier som byts 

dimensioneras efter 100°C för att matcha de andra. De nya batterierna som installeras kan antingen 

innehålla fler rörrader eller vara snedställda för att öka den värmeöverförande ytan. Minskad 

flänsdelning i batterierna är inte att rekommendera för att öka värmeöverförande ytan på grund av 

större risk för igensättningar. Batterierna uppskattas kosta ca 150 000 kr styck inkl. installation, vilket 

blir ca 2 Mkr totalt. 

6.4.2. Värmeväxlare 

En ny värmeväxlare på 10 MW måste installeras för att ta emot värme från SKK. Den värmeväxlare 

som redan finns för fjärrvärmeleverans kan inte användas för att ta emot hetvatten eftersom flödet 

skulle bli för stort. Den befintliga värmeväxlaren är dimensionerad för ett fjärrvärmeflöde med en 

större temperaturdifferens än det planerade flödet av hetvatten. Denna värmeväxlare behövs även 

om värme ska tas emot och levereras samtidigt från ST. En offert på en 10 MW värmeväxlare med 

temperaturerna 96-80 / 75-95 °C från GEA Heat Exchangers AB kostar 311 000 kr, exkl. moms, frakt 

och installation. Denna värmeväxlare ger ett tryckfall på 6,2 mvp på varma sidan och 4,0 mvp på kalla 

sidan. 
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6.4.3. Cirkulationspump 

Nuvarande pump har märkdata flöde 421,2 m³/h och tryckhöjning 25 mvp. Cirkulationsflödet 

kommer öka då sågens värmesystem kommer arbeta med lägre temperaturer när värmeleverans 

från SKK sker. Det ger ökade tryckförluster. Vid 10 MW värmebehov blir sågens cirkulationsflöde 

442 m³/h. Den nya värmeväxlaren kommer också ge förluster. Tryckfallet genom värmeväxlaren på 

sågens sida (kalla sidan) är 4,0 mvp. En post som ger lägre tryckförluster är att flödet inte behöver 

cirkulera genom Lövholmens panna. 

Eftersom sågverket inte är i full drift i är det svårt att bedöma hur belastad pumpen är i dagsläget. 

Beslut om huruvida cirkulationspumpen måste bytas eller byggas om kan ske när tryckförluster är 

kända vid fullskalig drift. 

6.4.4. Spåntork 

För att ytterligare förädla sina sågverksprodukter vill ST installera en spåntork för att torka sågspån 

som sedan kan pressas till pellets. En spåntork fungerar på ett liknande sätt som virkestorkar; ett 

värmebatteri värme luft som förångar vattnet i spånet [16]. Det är tänkt att spåntorken ska vara på 

ca 4 MW och använda värme från returflödet från torkarna. Att använda värme från framledningen 

anses inte vara aktuellt eftersom det ökar flödet genom den tänkta transiteringsledningen vilket kan 

leda till behov av ökad rördiameter, något som är mycket kostsamt. Värmeproduktionen hos SKK 

måste öka om returtemperaturen sänks i en spåntork. Beroende på hur den värmen kan produceras 

vid Smurfit Kappa avgörs lönsamheten i en spåntork. Enligt en rapport från företaget Optimation AB 

som gjorts på beställning av projektgruppen [17] visar att installation av en spåntork förkortar tiden 

det är ekonomiskt försvarbart att leverera värme till ST, på grund av att det ökade effektbehovet 

måste kompenseras med primärvärme. Enligt Anders Nordmark, VD för Stenvalls trä, är ökad 

pelletsproduktion en långsiktigt bra affär, men att en utebliven spåntork inte kommer vara 

avgörande för Stenvalls vilja att köpa värme från SKK. Sågspån kan även säljas otorkat, men en torkad 

produkt ger en större vinst om torkningen kan ske med billig värme. En rätt installerad spåntork kan 

hjälpa till med att jämna ut sågens effektbehov vilket underlättar värmeleverans. 

6.5. Test av hög temperatur och effekt vid fjärrvärmeproduktion 
Tester har utförts 2012-03-01 och 2012-11-28 för att se hur ökat effektuttag vid lågt fjärrvärmeflöde 

påverkar produktionen av värme. Genom att sänka fjärrvärmeflödet kunde temperaturen på 

fjärrvärmen höjas. Figur 10 visar storleken på effekter och fjärrvärmebehov vid testet och ett 

referensfall. Lägre effekt i kokeriet var förväntat eftersom ΔT blev mindre mellan fjärrvärmen och 

mediet som ska kylas, samtidigt som kylflödet var lägre. Eftersom kokeriet ger 100 % sekundärvärme 

blev detta en sekundärvärmeförlust. Å andra sidan ökade temperaturen och effektuttaget ur 

indunstning 3, något som annars skulle kylas bort med råvatten sommartid. Ökat effektuttag ur Ind3 

sker på bekostnad av något ökad primärvärmeförbrukning. Inga större temperaturvariationer eller 

flödesförändringar noterades på lutsidan vid testet. Det ska påpekas att effektvariationerna i Ind3 

inte bara styrs av fjärrvärmen, utan det styrs framförallt av lutflödet och avdunstningshastigheten. 
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Figur 10: Test av ökat effektuttag till fjärrvärme ur indunstning 3 utfört 2012-11-28. Ingen effekt i spets-vvx i båda fallen.  

Inte identiska, men liknande totala effektbehov på fjärrvärme (51 resp. 46 MW) 

6.6. Förändringar i värmesystemet på Smurfit Kappa 
En sammankoppling av ST med SKK kommer ha stor påverkan på fjärrvärmeproduktionen. Det är 

framförallt hur den höga returtemperaturen på ca 80°C ska behandlas som kräver svar. Ett förslag på 

hur värmeförbrukaren ST ska kopplas in i fjärrvärmeproduktionen redovisas i Figur 11. 

 
Figur 11: Inkopplingsförslag av Stenvalls Trä i fjärrvärmeschemat. Returflödet kan regleras så det antingen går in före 

lutkylaren eller direkt in på fjärrvärmeframledningen. Regleringen ser till att framledningstemperaturen blir ledvärdet. 

Anledningen till att returflödet kopplas in före tunnlutskylaren istället för före indunstningen är att 

returflödet är så pass varmt. Om det skulle kopplas in före indunstningen skulle det bli ännu större 

risk att mättnadstemperaturer för respektive effekt uppnås. Returflödet som är ca 80°C är tillräckligt 

svalt för att ge korrekt kylning i tunnlutskylare och kokeri. Temperaturen på fjärrvärmeflödet efter 
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indunstningen kan vanligtvis ligga upp mot 80°C när värmeleverans sker. Det ger låga exergiförluster 

när flöden av liknande temperatur blandas. 

Det är inte bara inkopplingen av transiteringsledningen som kommer påverka fjärrvärmesystemet. 

För att optimera värmeproduktionen och möjliggöra leverans av värme till ST kan ett par 

nyinstallationer utföras i fjärrvärmeproduktionen vid SKK. 

6.6.1. Reglerventil i indunstning 3 till vvx6 

Idag kan fjärrvärmeproduktionen i indunstning 3 inte vara för låg. Vid höga utomhustemperaturer är 

fjärrvärmeflödet så litet att temperaturen når mättnadstemperaturen för värmeväxlaren. Det 

betyder ofullständig kondensering av lutånga. Därför kan man inte tappa av så mycket ånga 

sommartid. Eftersom det saknas reglerventil till sista värmeväxlaren vvx6 blir lutångmängden som 

ska kondensera där alldeles för stor vilket leder till för hög torrhalt på luten efter vvx6 och 

igensättningar i senare effekter som följd. Sommartid stängs fjärrvärmen igenom indunstningen av 

som istället kyls av råvatten för att undvika problem med igensättningar. Trycket i ångan till vvx6 är 

endast 0,2 bar(a). Genom att installera en reglerventil på ledningen till vvx6 kan indunstningen 

användas året runt för värmeproduktion. Tidigare har inget incitament funnits för en sådan 

installation, eftersom lutkylaren och kokeriets värmeväxlare har varit tillräckligt för att uppfylla 

fjärrvärmebehovet sommartid. Med leverans till ST fördubblas värmeproduktionen sommartid vid 

SKK och då räcker inte enbart lutkylare och kokeri. Denna installation är inte nödvändig för att kunna 

leverera värme, men det är risk att spets-vvx måste användas sommartid om indunstning 3 måste 

använda råvattenkylning. 

De senaste åren har det varit extra svårt att köra indunstning 3 på låga effekter. På grund av läckage i 

vvx1 (där ingen avtappning av ånga sker för fjärrvärmeproduktion) har färskångkondensat läckt in till 

lutsidan vilket har lett till ökad mängd lutånga. Denna ökade mängd måste kondensera i senare 

effekter, vilket ökar behovet av kylflöde, alltså fjärrvärme. Det är beviljat pengar för investering av 

två nya indunstningseffekter. Med bättre möjlighet att köra indunstning 3 på låg effekt är det möjligt 

att de positiva effekterna av en reglerventil till vvx6 blir mindre signifikanta och kan göra en 

installation omotiverad. 

6.6.2. By-pass över spets-vvx 

Det finns situationer då spets-vvx används samtidigt som by-passen för fjärrvärmeretur för att få rätt 

temperatur till både sågen och fjärrvärmen. Det betyder minskat flöde genom indunstning och kokeri 

med högre temperaturökning som följd vid konstant effekt. Då är det risk att man når upp till den 

begränsande temperaturen (mättnadstemperaturen vid respektive effekts tryck) i indunstningen. 

Istället kan flöde by-passas före spets-vvx för att bibehålla kylningen som fjärrvärmen ger processen. 

Däremot är möjligheten stor att flöden som kan by-passas över spets-vvx är väldigt litet eftersom 

majoriteten av flödet går till ST. Prioriteringen för att få rätt framledningstemperatur på fjärrvärmen 

blir alltså främst retur från sågen, sen bypass över spets-vvx, därefter retur by-pass. Hur by-

passflödet över spets-vvx skulle se ut visas i Figur 12. 
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Figur 12: Hur en by-passledning över spetsvärmeväxlaren skulle se ut för att minska sekundärvärmeförluster. 

Idag finns det redan en by-passledning över spets-vvx med en manuell ventil. Det som krävs om detta 

ska byggas är en reglerkrets till ventilen. Denna konstruktion begränsar vart det är möjligt att koppla 

in transiteringsledningen till just efter spets-vvx.  

6.6.3. Transiteringsledning mellan Smurfit Kappa och Stenvalls Trä 

En ny kulvert för värme planeras att bygga om värme ska levereras. Den nya kulverten går fram och 

tillbaka till ST från SKK med ungefärlig totallängd 3000 m, varav 700 m under vatten och 550 m 

rörbrygga. Ledningen är isolerad stål/stål och storlek DN300. I systembeskrivningen utförd av 

konsultbolaget Optimation [17] beräknas temperaturförlusten till ST vara 0,1°C på framledningen vid 

flöde 600 m³/h, vilket försummas i dessa resultat. Tryckfallet i ledningen vid 570 m³/h och ytråhet 

0,08 mm är 36,8 mvp enligt ekv. 28. Om rördimensionen minskas till DN250 för att minska kostnaden 

för kulvert blir tryckfallet 94,4 mvp. Då skulle en större och mer energikrävande pump behövas.  

6.6.4. Pump för leverans i ny kulvert 

För att inte ytterligare öka belastningen på den nuvarande boosterpumpen installeras en ny pump 

för transiteringsledningen. Uppskattat tryck som pumpen ska kunna ge vid märkdata är 50 mvp vid 

flödet 570 m³/h. Pump med motor (110 kW) från Sulzer kostar 189 000 kr exkl. moms. 

Det totala tryckfallet genom ledningen och värmeväxlaren är 43 mvp. Då tillkommer mindre 

engångsförluster i böjar och ventiler. Med åren blir insidan av röret mer utslitet med större 

tryckförluster som följd, men offererad pump anses vara tillräckligt stor. 

6.7. Inkoppling av fjärrvärme i sågens värmesystem 
För att klara driftsfall 3 och 4 när fjärrvärme från SKK ska spetsas i den befintliga värmeväxlaren för 

fjärrvärme på ST har en simulering utförts för att minimera effektbehovet i värmeväxlaren. Figur 8 

visar tänkt inkopplingsalternativ som använts i simuleringen. Ner till ca -10°C är ledvärdet på 

fjärrvärme kallare än 96°C,som är temperaturen på flödet som levereras. Rätt framledning erhålls 

genom att returflöde shuntas in på primären. Värmeväxlaren behöver inte användas förrän 

utomhustemperaturen blir lägre. Vid lägre utomhustemperaturer leds en reglerad delmängd 

hetvatten in i värmeväxlaren, värms och sen förenas med delmängden som inte passerade 

värmeväxlaren så att rätt framledningstemperatur erhålls. Vid ett fjärrvärmeflöde på 250 m³/h och 

ledvärde 115°C erhålls en effekt i värmeväxlaren på 5,7 MW. Då levereras 248 m³/h hetvatten från 
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SKK där 1/3 shuntas in till värmeväxlaren. Eftersom sågens biopanna har en maximal effekt på 16 

MW och eget behov till virkestorkning antas var 10 MW bör 6 MW inte överstigas i 

fjärrvärmeproduktion. Sågverkets oljepanna skulle också kunna användas, men enbart om det är 

driftsstörningar på SKK som omöjliggör mer miljövänlig värmeproduktion. 

7. Resultat från modell för värmeleverans 
Genom att använda modellen kan leverans till ST jämföras med normal fjärrvärmeleverans. Först har 

modellen balanserats med både värmeleverans till sågverket och normal fjärrvärmeleverans. Detta 

fall har jämförts med ett referensfall där bara normal fjärrvärmeleverans sker. 

Primärvärmeanvändningen har beräknats vid alla 14 testade utomhustemperaturer i båda fallen, 

enligt ekv. 23. Primärvärmeskillnaden som blir då varierar med utomhustemperaturen och visas i 

Figur 13. När utomhustemperaturen är -10°C eller kallare sker all energiproduktion som sågen 

behöver med primärvärme. Eftersom fjärrvärmeproduktionen är befintlig och prioriterad betraktas 

sågens effektbehov som produktionen på marginalen. Vid höga utomhustemperaturer är 

effektbehovet för fjärrvärme så lågt att all värmeleverans sker med sekundärvärme. Effektbehovet 

för fjärrvärme blir lägre vid högre utomhustemperaturer medan sekundärvärmeproduktionen är 

relativt konstant vilket leder till minskad primärvärmeanvändning vid högre utomhustemperatur. 

 
Figur 13: Skillnad i primärvärmeförbrukning med och utan värmeleverans till Stenvalls Trä. Vid låga utetemperaturer 

(under -10°) är all levererad värme primär. 

Den starka minskningen vid -8° till -1°C beror på att behovet av spetsvärmeväxlaren minskar för att 

nå ledvärdet. Den långsamma minskningen mellan -1° och 5°C beror på att effekten i indunstningen 

fortfarande måste vara hög för att nå rätt framledningstemperatur till sågen, samtidigt som by-pass 

används för att få rätt temperatur på fjärrvärmen. Hur flödet från sågverket fördelas och hur by-

passventilen används visas i Figur 14. Vid 5°C och varmare sker en snabbare minskning av 

primärvärmeskillnaden tack vare att returen från sågen leds tillbaka till kokeriet så maximal 

värmeupptagning kan ske utan att temperaturen blir för hög. Då kan effekterna med hög valens i 

indunstningen sänkas. Vid varmare än 5°C är ledvärdet för fjärrvärme konstant 75°C. 
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Figur 14: Fördelning av sågens retur och användning av by-passventilen för fjärrvärme för att erhålla rätt 

framledningstemperatur. Returen från Stenvalls Trä kan antingen gå in direkt på fjärrvärmeprimären eller in före 
tunnlutskylaren. 

För att klara av det ökade behovet av primärvärme måste bränsleflödet till biopannan öka enligt 

ekv. 25. Den ökade elproduktionen som blir resultatet av ökad ångproduktion har stor betydelse för 

lönsamheten. Om alla ånga tillåts reducera i turbinen kommer kvoten             vara mellan 0,20 

och 0,11, störst när det är som kallast. Då elpriset är ungefär dubbelt så högt per kWh jämfört med 

biobränslepriset kommer upp mot 40 % av biobränslekostnaden tillbaka som minskade utgifter för 

inköpt el till pappersbruket. Idag får SKK gröna elcertifikat för 43 % av sin elproduktion. Elcertifikaten 

är tidsbegränsade till 15 år från att pannan byggdes och kommer därför gälla 9 år till. På grund av den 

förhållandevis korta tid som är kvar av elcertifikat har de försummats som intäkt. Eftersom den 

befintliga pannan på ST endast producerar hetvatten finns ingen möjlighet för elproduktion där. Om 

elproduktion kan ske är det billigare att producera 1 kWh värme på SKK än 1 kWh värme på ST. Det 

betyder att det är en vinst för systemet som helhet om värme kan levereras året runt, förutsatt att el 

kan produceras. Turbinerna på SKK kan komma upp i maxkapacitet när ångproduktionen är stor. När 

den maximala kapaciteten är nådd och ångackumulatorn inte kan ta mer ånga stryps högtrycksångan 

utan att passera genom turbinerna. Vid idealisk strypning är entalpin konstant, vilket betyder att 

ångan blir varmare vid sänkt tryck. Det betyder att mindre el genereras i turbinerna, men 

bränsleeffekten som krävs för värmeleveransen blir samtidigt lägre eftersom ångan som kondenserar 

är mer högvärdig. Enligt historiska trender är turbinen till biopannan under full belastning vintertid 

Det antas då att ingen elproduktion kan ske som följd av ökad primärvärmeanvändning när 

utetemperaturen är under 0°C. 

Figur 15 visar hur kostnaden för värmeleverans varierar med utomhustemperaturen jämfört med 

produktionskostnaden i Stenvalls egen biopanna. Elproduktionen och leverans av sekundärvärme gör 

att SKK blir billigare vid vissa utetemperaturer. Ökad elproduktion minskar behovet av att köpa el till 

pappersbruket och sekundärvärmen antas vara gratis att producera. Bränslepriset och biopannornas 

verkningsgrader antas vara lika. 
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Figur 15: Indexerad kostnad vid varierande utomhustemperatur för leverans till Stenvalls Trä genom förbränning i sågens 
egen biopanna eller leverans av värme från Smurfit Kappa. 95 % av ångan som produceras vid Smurfit Kappa reduceras i 

turbin för elproduktion när Utetemp > 0°C och 0 % av ångan reduceras i turbin när Utetemp < 0°C. 

När all leverans sker med primärvärme är det dyrare att producera på SKK. Trots identiskt 

biobränslepris och verkningsgrad blir det dyrare på grund av kostnader för ökat flöde i mavapump 

och distributionspump till ST tillkommer. Om ingen elproduktion kan ske med den ökade 

ångproduktionen är det alltså mer lönsamt att ST använder sin egen panna. Vid -5°C börjar det vara 

lönsamt med värmeleverans. Medeltemperaturen var kallare än -5°C under 61 dagar år 2012. Med 

andra ord ska ST förse sig själva med värme när temperaturen är under -5°C. 

När utetemperaturen är kallare än -10°C är ledvärdet för fjärrvärmen över 95°C. Det betyder att om 

värmeleverans ska ske när det är så kallt kommer värmen till ST vara större än önskat. Det kommer 

innebära lägre flöde i ledningen eller högre temperatur i sågens värmesystem. För ST kommer det 

inte vara något problem att använda varmare vatten eftersom värmesystemet för nuvarande är 

dimensionerat för en temperatur kring 120°C, men helt oproblematiskt är det inte. Det finns 

osäkerheter om hur värmesystemet skulle reagera på en förändrad temperatur. Returtemperaturen 

på hetvattensidan kommer bli en annan, och returen till SKK förändras också. I modellen har -10°C 

satts som nedre gräns där det är möjligt för värmeleverans. Modellen visar också att vid den 

temperaturen sker all leverans med primärvärme vilket även kommer vara fallet om 

utetemperaturen är ännu lägre. 

Eftersom primärvärmeandelen är så pass liten vid leverans när utetemperaturen är varmare än 0°C 

blir skillnaden liten om el kan produceras, enligt ekv. 26. Figur 16 visar hur produktionskostnaden ser 

ut om ingen elproduktion alls kan ske. Det är ingen skillnad vid minusgrader, eftersom turbinen antas 

ha full belastning då. Vid plusgrader är den ökade ångproduktionen så pass låg att ingen signifikant 

skillnad finns mellan Figur 15 och Figur 16. 
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Figur 16: Indexerad kostnad vid varierande utomhustemperatur för leverans till Stenvalls Trä genom förbränning i sågens 

egen biopanna eller leverans av värme från Smurfit Kappa. Ingen ånga reduceras i turbin. 

Från ovanstående resultat kan en fördelning av den årliga energiförsörjningen skapas.  Fördelningen 

av levererad primärenergi, sekundärenergi och egen produktion i STs biopanna visas i Figur 17. 

 
Figur 17: Fördelningen av energiförsörjningen till ST om brytpunkten för värmeleverans är vid -5°C. Värme levereras som 

primär- eller sekundärvärme från SKK eller förses av sågen själva. 

Om sågens effektbehov är 10 MW kommer det årliga energibehovet vara 88 GWh/år, om drifttiden 

för torkning är 365 dygn/år och 24 h/dygn. Om värmeleverans sker när utetemperaturen är varmare 

än -5°C kommer totalt 73 GWh/ år levereras, varav 21 GWh primärvärme och 52 GWh 

sekundärvärme. Då förser sågen sig själva med 15 GWh/år när det är som kallast. 
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8. Diskussion 
Målsättningen att hitta kostnaden för levererad värme till sågen som funktion av 

fjärrvärmeleveransen uppfylls med Figur 15. Utetemperaturen är direkt proportionerlig med 

fjärrvärmebehovet. Genom att jämföra det med kostnaden att producera värmen i sågens panna 

erhålls marginalen där värmeleverans är lönsamt. 

Många andra sågverk i landet får sin värme från fjärrvärme, så tekniken är inte särskilt ny. 

Fjärrvärmepriset är väldigt lågt i Piteå vilket ökar potentialen för ekonomisk vinst. Piteå har tredje 

billigaste fjärrvärmen i landet [18]. Med tanke på att priset på biomassa kan antas vara relativt 

konstant i landet är möjligheterna för värmeleverans i Piteå mycket goda i jämförelse med andra 

delar av landet. 

8.1. Sågens effektbehov 
En viss osäkerhet råder i sågens effektbehov. För nuvarande har sågen väldigt svängande effektkurva 

pga. låg produktion. Vid uppskalning är det rimligt att anta att effektkurvan kommer jämnas ut. 

Dessutom körs inga vandringstorkar i dagsläget, så effektbehovet där är relativt okänt förutom 

Valutecs utredning. Antagandet att vandringstorkarna klarar samma temperatur som 

kammartorkarna bör stämma om batterierna byts till mer temperaturanpassade. 

Anledningen till att 95°C valdes som framledningstemperatur i testerna är för att det bedömdes vara 

möjligt att erhålla 70°C torktemperatur då. Som referens har Setras sågverk i Kalix en 

framledningstemperatur på ca 95°C som erhåller en torktemperatur på 70°C [3]. 

Testkörningen av lägre framledningstemperatur i virkestorkarna gav intressanta resultat. Det kan till 

synes verka som ett misslyckat test eftersom det fanns torkar som inte kom upp i rätt temperatur. I 

kammartork 22, som Figur 9 visar, torkades 19x100 mm brädor. Vid normal drift skulle dessa brädor 

torkas i vandringstorkar, men vid testperioden användes aldrig vandringstorkarna på grund av att 

ingen såglinje var i drift. Dessa brädor har hög ingående fuktkvot och är svårtorkade. Det kan vara en 

anledning till att torkningen inte gick enligt trend. I kammartork 24 torkades centrumbrädor som har 

lägre ingående fuktkvot än brädorna som torkades i tork 22. Tork 24 klarade av att följa styrkurvan 

och inga problem noterades vid torkningen. Även dessa brädor kommer att torkas i vandringstorkar i 

framtiden. I tork 26 torkades likadana brädor som i tork 22, 19x100 mm. Där uppstod reglerproblem 

tidigt, men det beror troligtvis på defekter i frånluftsspjällen. Trots manuell reglering att stänga 

spjällen sågs avgasrök i form av vattenånga från frånluftskanalen. Ytan på frånluftskanalen var 

dessutom betydligt varmare en tid efter stängning av spjällen jämfört med de andra torkarna, vilket 

tyder på läckage. Det är även värt att nämna att alla test utfördes vintertid vid -15°C. I realiteten 

kommer drift troligtvis ske vid 15°C högre utomhustemperatur, vilket kommer minska värmebehovet 

i batteriet något. 

För att lösa problemen som uppstod vid testkörning av 95°C i framledningstemperatur bör 

regleringen ses över. Styrsignalen för ventilation kan begränsas under den tid då styrsignalen för 

värme redan ligger högt. Det bör leda till lägre ventilationsförluster på bekostnad av minskat 

psykrometervärde vilket medför lägre avdunstningshastighet. Regleringen kan även bli bättre om det 

görs en justering till det schemastyrda torkprogramet så att torkningen anpassas för en lägre 

framledningstemperatur. I kammartorkarna kommer främst grövre plank torkas än de brädor som 
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torkades vid testen. Plank har normalt sett längre torktid och därför lägre effektbehov, vilket gör 

plank mer lättorkat energimässigt sett. Plank är mer känsligt för sprickbildning och deformationer, så 

därför torkas det med lägre effekt som minskar risken för defekter. 

Virkestorkarna är i allmänt dåligt skick och ST har som ambition att renovera och modernisera 

torkarna när sågverket gör vinst. Det skulle innebära lägre läckageförluster, bättre värmeöverföring 

och bättre styrning. Allt detta leder till ett minskat effektbehov. 

Ett problem med virkestorkningen är den ojämna effektkurvan. Effekten är vanligtvis störst i 

uppvärmningsfasen och om många torkar startas samtidigt är det risk att behovet blir större än vad 

värmeleveransen klarar av. För att lösa detta måste sågverket planera sina uppstarter. Torkarna är 

obemannade nattetid och helger, vilket medför att inga uppstarter kan ske då. Troligtvis kommer 

mest uppstarter ske måndag förmiddag med en effekttopp som följd. ST planerar att börja med 

tvåskift bemanning när produktionen är fullskalig. För att undvika att effekten blir för låg under 

helger kan torkprogrammen utformas med längre konditionering så torken är redo att lastas ut 

måndag morgon. 

Stenvalls Träs sågverk i Sikfors har nyligen installerat ett nytt styrsystem på 15 av sina 20 

kammartorkar. Systemet är utvecklat av företaget AlentDrying och bygger på intensiv torkning i 

intervaller [19]. Genom att torka virket med hög psykrometerskillnad bildas en stor fuktgradient i 

virket som påskyndar fuktvandringen. När torken vilar stryps flödet till värmebatteriet och fläktarna 

avstannar. Fuktgradienten i virket är kvar och utjämnas under vilan där fukten vandrar utåt. Tack 

vare temperaturgradienten som bildas i vilan påskyndas fuktvandringen ytterligare. Torken är i vila 

ca 30 % av torktiden utan att den totala torktiden förlängs. Genom att ha många torkar med 

Alentstyrning kan man låta en del torkar vila medan andra kör. På det sättet kan effektbehovet 

jämnas ut.  

8.2. Värmeproduktionen vid Smurfit Kappa 
Indunstningen styrs främst efter lutens torrhalt och lutflöde. Beräkningarna i modellen är i huvudsak 

baserade på energieffektivitet. I verkligheten lär primärvärmeökningen vara större eftersom mer 

färskånga måste tillföras för att styra indunstningsprocessen. Det innebär en ökad produktion i 

biopannan och ökad bränslekostnad.  

Kokeriet har relativt låg värmeeffekt till fjärrvärme i modellen jämfört med verkligheten. Detta beror 

på att modellen räknar med ideala förhållanden utan störningar. I realiteten uppstår störningar och 

förluster i ångan från flash och basning vilket måste kompenseras med ökad LT-ångförbrukning. I 

modellen är den samlade kokerieffekten starkt utomhustemperaturberoende. Vid temperaturer 

under -5°C är kokerieffekten konstant 3,4 MW (endast basningsånga). Vid varmare temperaturer är 

den samlade effekten i kokeriet linjärt ökande till att vara ca 8,4 MW vid 20°C. Detta kan förklaras 

med att färskånga används mer i praktiken än i teorin. Vid testkörning av hög temperatur och högt 

effektuttag ur indunstningen blev effekten i kokeriet lägre. Detta är förväntat eftersom 

temperaturskillnaderna blir mindre. I resultaten från modellen har fasta värden använts för kokeriets 

effekter istället för de framtagna sambanden i ekv. 22. Historiska trender från WinMOPS visar att 

effekten i kokeriet är stadigt kring 10 MW och inte starkt temperaturberoende som teorin antyder. 

Om mer ånga används än nödvändigt i kokeriet blir fjärrvärmens temperaturökning större. Det 

betyder att mindre ånga måste användas i spets-vvx för att få rätt framledningstemperatur. 
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Fabrikens behov av att producera ånga kommer alltså inte påverkas av förändrade ångflöden i 

kokeriet. Däremot kommer intäkterna av fjärrvärmeförsäljning försämras om mer färskånga används 

i kokeriet. PE har olika inköpspriser för sekundär- och primärvärme. Om kokeriet körs på rätt sätt ska 

ingen LT-ånga användas för fjärrvärmeproduktion i kokeriet, därför klassas allt där som 

sekundärvärme och har lägre pris jämfört med spets-vvx där all energi är primär och därför dyrare. 

Om förbrukningen av LT-ånga kan minska i kokeriet kommer behovet öka i spets-vvx som genererar 

större intäkter till SKK. 

I simuleringen av inkopplingen av fjärrvärme till ST för spetsvärmning vid driftsfall 3 och 4 har ingen 

noggrann karaktärisering av värmeväxlaren gjorts. Detta är på grund av avsaknad av tillförlitlig 

information om designen av växlaren. Det antas att grädigkeit (minsta temperaturdifferensen i 

värmeväxlaren) är 4°C. Växlaren är inte särskilt stor volymmässigt, så det kan antas att 

värmeöverförande ytan i den är liten. Regleringen till växlaren är dessutom undermålig vilket gör att 

PE i dagsläget inte vill använda den eftersom den riskerar att göra mer skada än nytta. En fördjupad 

undersökning i värmeväxlarens karaktäristik och hur dess reglering kan förbättras rekommenderas. 

8.3. Osäkerhet i elproduktion 
I Figur 15 antas det att ingen ökad elproduktion kan ske när utetemperaturen är under 0°C. Det är en 

grov generalisering eftersom effekten i turbinen, biopannans effekt och ånga som ej passerar 

turbinen inte är direkt proportionerlig med utetemperaturen. I ett kraftvärmeverk är det mer rimligt 

att de skulle vara proportionerliga. SKKs drift av pannan och turbin styrs främst av massa- och 

pappersproduktionens ångbehov. Detta ger fluktuationer om man försöker göra t.ex. turbineffekt 

och panneffekt som funktion av utetemperaturen. Att 0°C sätts som gränsen är troligtvis en 

överskattning och därför kan säkert elproduktion komma att ske vid lägre utetemperaturer, fast med 

högre osäkerhet. 

8.4. Ekonomi 
Även om det skulle vara billigare för ST att köpa värme av SKK är det osäkert om kostnaderna i 

realitet blir lägre. Det antas att ST kan sälja sitt överblivna biobränsle till marknadspris. Ingen hänsyn 

har tagits till vilka distributions- och administrationskostnader de har vid försäljning av biobränsle. 

Med tanke på ökad efterfråga av biobränslen till följd av fler kraftvärmeverk i drift i Sverige bör ST 

rimligtvis enkelt kunna sälja sitt biobränsle. Värmeleverans ska ske automatiserat vilket kommer 

minska behovet för personalbemanning till pannan på Lövholmen. Eftersom värmeleverans alltid 

sker från SKK till PE är det inte troligt att deras administrativa kostnader kommer öka om värme även 

levereras till ST.  

Vid värmeleverans bör pannan på Lövholmen fortfarande varmhållas för att inte skadas. Hur 

varmhållningen ska gå till har lämnats utanför examensarbetets ramar. 

Figur 15 visar att tiden det är lönsamt med värmeleverans nästan året runt. Därför bör en investering 

som möjliggör värmeleverans ske för att öka avsättningen för värmeproduktion från SKK och öka 

försäljningen av biobränsle från ST.  
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9. Slutsatser 
Möjligheterna att leverera värme till Stenvalls Trä från Smurfit Kappa bedöms vara mycket goda. 

Sågverket har ett effektbehov på 10 MW i medeltal. Vid kontinuerlig drift och korrekt styrning kan 

effekttoppar minimeras. Temperaturerna kommer vara 95°C i framledning och ca 75°C i 

returtemperatur. Torkarna bedöms då kunna uppnå 70°C i torktemperatur vilket är samma 

temperatur som används idag. Kapaciteten för torkning bedöms kunna vara de planerade 

200 000 m³/år men marginalerna blir mindre, framförallt om virke måste torkas till låga fuktkvoter. 

Nya installationer som måste göras på sågverket är ny värmeväxlare som tar emot hetvatten från SKK 

genom den nya transiteringsledningen samt 13 nya värmebatterier i virkestorkarna. Virkestorkar 

med batterier dimensionerade för 100°C behöver ej bytas ut om de är i bra skick. 

Produktion av värme kan ske till lägre kostnad vid SKK än i STs panna. Stora delar av året kan 

leveransen ske med sekundärvärme. Den möjliga effekten som går att leverera som sekundärvärme 

beror på fjärrvärmebehovet som i sin tur beror på utomhustemperaturen. Ökad 

primärvärmeanvändning kompenseras med ökad ångproduktion i SKK biopanna. Det medför att mer 

el kan genereras i turbinerna som minskar behovet av köpt el från nätet. El kan genereras om 

utetemperaturen är högre än 0°C, för vid lägre utetemperaturer är turbinen redan fullt belastad. Om 

ingen el kan produceras är kostnaden för produktion i STs panna lägre eftersom ingen energi går åt 

för distribution av värmen mellan SKK och ST. Kostnaden för levererad värme per tillförd 

bränsleenergi vid varierande utomhustemperatur redovisas i Figur 15. 

Värme kommer vara lönsamt att leverera om utetemperaturen är varmare än -5°C, vilket var 305 

dagar år 2012. Av sågens årliga energibehov på 88 MWh/år kommer 52 MWh levereras med 

sekundärvärme, 21 MWh levereras med primärvärme och 15 MWh egen produktion (när 

utetemperaturen är kallare än -5°C, ca 61 dagar). 

För att nå 95°C i sågens värmesystem måste SKK leverera hetvatten som är 96°C till föreslagen 

värmeväxlare. Returtemperaturen blir då 80°C. Eftersom fjärrvärmens framledningstemperatur 

varierar och sågverkets returtemperatur är konstant kommer returflödet shuntas in antingen på 

fjärrvärmeprimären eller in i fjärrvärmeproduktionen före tunnlutskylaren. Hur returflödet fördelas 

visas i Figur 14. 

Vid en byggnation av transiteringsledning mellan Smurfit Kappa och Stenvalls Trä får Smurfit Kappa 

större underlag för inkomstgivande värmeproduktion. Stenvalls Trä får lägre kostnad för energi tack 

vare försäljning av egen biomassa. Pite Energi får tillgång till en biopanna för fjärrvärmeproduktion 

och en kulvert för fjärrvärmedistribution den tid sågen inte köper värme. 
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Bilaga 2: Instruktion för användaren om excelmodell 
Alla celler med gul bakgrund kan användaren ändra. Vid vissa gula celler står i kursiv text ett värde 

som antas vara normalt. Ofärgade celler är formler eller fasta värden som inte får ändras. Istället 

finns det gröna celler intill där användaren kan testa ett värde. Om en grön cell inte är 0 kommer den 

cellen användas i uträkningarna. Skriv 0 i cellen igen om uträkningen ska återgå till det normala. Om 

en cell visar ett värde som är logiskt omöjligt får cellen röd bakgrund. Det kan finnas fall där logiska 

fel ändå uppstår, så användaren bör vara uppmärksam på detta. 

I modellen kan användaren välja en utomhustemperatur och få framledningstemperatur, 

returtemperatur, fjärrvärmeflöde och fjärrvärmeeffekt.  

I indunstning 3 ska användaren välja vilka fjärrvärmeeffekter man får ut ur respektive värmeväxlare. 

Hur mycket effekt som i verkligheten går att ta ut ur indunstningen beror på lutflödet och dess 

torrhalt. Om temperaturen blir för hög måste effekten sänkas i värmeväxlaren av användaren.  

I tunnlutskylaren ska användaren mata in en effekt. Om utomhustemperaturen är låg är 

effektbehovet till lokalvärme stort, vilket medför en lägre fjärrvärmeeffekt. Användaren väljer själv 

lokalvärmebehovet. Användaren kan även ändra flödet på tunnlut och dess temperaturer. 

Temperaturen på fjärrvärmen ut beräknas med ekv. 17 och en begränsning är inlagd som säger att 

vattnet ut ur fjärrvärmeväxlaren inte kan vara varmare än luten in. Till tunnlutskylaren finns även en 

shunt som kan leda förbi fjärrvärmeflödet. Den är inte inlagd i modellen utan hela fjärrvärmeflödet 

passerar alltid genom tunnlutskylaren. 

Innan kokeriet delas fjärrvärmeflödet upp till två flöden som går till respektive kokerilinje. Historiska 

trender visar att fördelningen på flödet är ca 60/40 % till linje 1s fördel. Användaren kan ändra hur 

flödet ska fördelas. Maxflödena är 700 m³/h för linje 1 och 450 m³/h för linje 2. Om maxflödet 

överstigs by-passas överskottet utan att värmas i kokeriet. Värmetillskottet i kokeriet kommer som 

ånga från basning eller flashånga. Flashångan antas vara mättad ånga vid 0,4 bar(g) och ångan från 

basning är mättad vid 1,2 bar(g). Flödet av flashånga ökar med ökad utomhustemperatur eftersom 

mängden ånga som behövs till förbasning minskar. Funktionen på hur ångflödet från flash beror på 

utomhustemperaturen har tagits fram genom att först ta fram flashångflödet för förångning av 

avdragslutflödena från kokarna. Sedan beräknades ångbehovet som behövs för att värma (och ev. 

smälta) fuktig flis från olika utomhustemperaturer till 100°C i förbasningen. Överkott av flashånga går 

till fjärrvärmeproduktion. Ånga från basning kan antas vara proportionerlig med flisförbrukningen 

och därför konstant. Användaren kan ändra flödet från basning om behov skulle finnas. För att 

beräkna primärvärmeökningen i resultatdelen användes inte dessa funktioner för effekt i kokeriet, 

utan historiska trender visade att effekten i kokeriet var relativt konstant så därför valdes effekter i 

gröna celler istället. 

Spetsvärmeväxlaren har en maximal effekt på ca 40 MW. Den ska se till att 

framledningstemperaturen ökas till önskad framledningstemperatur till Stenvalls Trä om 

effektbehovet på Stenvalls Trä är större än noll. Om inget effektbehov finns där eller om 

framledningstemperaturen ska vara större än temperaturen till Stenvalls Trä är temperaturen efter 

spetsvärmeväxlaren framledningstemperaturen.



 

Efter spetsvärmeväxlaren leds flödet till Stenvalls Trä av till en ny pump som skickar flödet genom 

den nya transiteringsledningen. Temperaturbehovet och returtemperaturen på Stenvalls Trä bestäms 

av användaren, men tester på i torkarna visar att returtemperaturen vid en framledning av 95°C blir 

75°C i sågens system. Temperaturerna på den varma sidan är vid sågens temperaturer och 

effektbehov blir då 96°C och 80°C enligt offererad värmeväxlare. Flödet till sågen beräknas med 

effektbehovet och temperaturerna enligt ekv. 16. Returflödet från Stenvalls Trä kan antingen skickas 

tillbaka på fjärrvärmeframledningen eller in i fjärrvärmeproduktionen efter indunstningen före 

tunnlutskylaren. 

Eftersom en fjärrvärmetemperatur på ca 95°C är onödigt varm sommartid kan den spädas ut med 

retur från Stenvalls Trä. Om framledningen fortfarande är för varm trots fullt utspädd med sågens 

returflöde kan kallare fjärrvärmeretur ledas in på framledningen via en by-passventil. Det är upp till 

användaren att se till att framledningstemperaturen blir rätt genom att justera sågens returflöde i 

första hand och by-passflödet i andra hand. Modellen balanseras genom att justera dessa flöden. 

 

  



 

Bilaga 3: Beräkningar på fjärrvärmens egenskaper till excelmodell 
För att kunna göra en modell för fjärrvärmeproduktion har först och främst ekvationer för 

fjärrvärmens egenskaper tagits fram. Detta är baserat på dygnsmedelvärden från 2012 och finns i 

bilaga 1. Ekvationerna är skapade genom regression i Microsoft Excel. 

Behovet av värmeproduktion på Smurfit Kappa bestäms av fjärrvärmekundernas och Stenvalls Träs 

effektbehov. Fjärrvärmekundernas behov är starkt beroende på utomhustemperaturen och beskrivs 

med ekv. 1. 

                           [MW]  (1) 

Där QFV = fjärrvärmebehov [MW] och Tute = utomhustemperaturen [°C] 

Vid högre utomhustemperatur minskar effektbehovet. Om utetemperaturen är varmare än 16°C 

försvinner temperaturberoendet och QFV är konstant 10 MW för att tillgodose fjärrvärmekundernas 

behov av tappvarmvatten. 

För att tillgodose effektbehovet varieras temperaturen som levereras från Smurfit Kappa. 

Leveranstemperaturen styrs av ett ledvärde som Pite Energi ger. Ledvärdet är beroende av 

utomhustemperaturen enligt ekv. 2. 

                                [°C]  (2) 

Där Tled = ledvärde på fjärrvärmeframledningen [°C] och Tute=utomhustemperaturen [°C] 

Den högsta leveranstemperaturen är 115°C och lägsta temperatur är 75°C. 

Fjärrvärmeflödet bedömdes vara olinjärt beroende av QFV. En polynomanpassning av andra graden 

gav följande ekv. 3. 

             
                       [m³/h]  (3) 

Där mFV = fjärrvärmeflöde [m³/h] och QFV = fjärrvärmebehov [MW] 

Det maximala fjärrvärmeflödet som kan skickas ut på fjärrvärmenätet är 1127 m³/h enligt historiska 

trender. 

Returtemperaturen på fjärrvärmen i modellen bestämdes med ovanstående storheter och 

            
 ̇  

 ̇    
   [°C]  (4) 

 

  



 

Bilaga 4: Underlag för kapacitetsutredning Lövholmen (Valutec AB) 

 


