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Sammanfattning 

Fjärrvärmebranschen i Sverige har sedan mitten av 1990-talet varit i en stagnationsfas, där mängden 

producerad och förbrukad energi i stort sett varit konstant, trots stora investeringar i fjärrvärmenätet. 

Samtidigt har den höga andelen återvinning gjort att det råder brist på avfallsbränsle till 

energiåtervinning i Sverige. I kombination med hög konkurrens om avfallsbränslet har detta medfört 

att aktörerna på marknaden tvingats se sig om efter nya vägar att tillfredsställa behovet av bränsle, 

vilket lett till att det idag importeras stora mängder avfall för energiåtervinning från utlandet. 

Vid Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala har det mellan åren 2006-2013 återvunnits i snitt drygt 

360 000 ton avfall per år. En stor del av detta hämtas in från lokala kunder, både kommuner och privata 

aktörer, men man har på senare tid även behövt börja importera avfall för att tillfredsställa 

energibehovet. Vattenfall i Uppsala har valt att framför allt rikta blickarna mot de brittiska öarna, 

varifrån avfall levereras med fartyg till hamnen i Hargshamn. Anläggningen består av tre 

förbränningsugnar, block 1, 4 och 5, där block 1 och 4 har en gemensam bunker där avfall förvaras 

innan förbränning, och den nyare block 5 har en egen bunker. 

I detta arbete har ett planeringsverktyg skapats i Microsoft Excel. Planeringsverktyget, Fuel Logistics 

Optimal Planner (FLOP), använder linjärprogrammering för att generera en optimal avfallsblandning 

som givet ugnarnas effekt maximerar anläggningens intäkter från kunderna. Det ger även svar på 

frågorna i vilken bunker en given kund ska tippa sitt avfall en given vecka, ger en optimal lagernivå för 

lagret i Hargshamn, samt information om under vilka veckor båtar med avfall bör anlända hamnen. 

FLOP stöttar logistikansvarige vid anläggningen i arbetet att skapa en veckoplanering som ligger till 

grund för hur mycket avfall som ska beställas från de individuella kunderna under nästkommande 

vecka.  

En jämförelse mot planeringen och utfallet för 2013 visar att FLOP genererar 2,97 % högre intäkter än 

den tidigare planeringen, och 0,17 % högre intäkter gentemot det verkliga utfallet för året. Detta trots 

att en ugn, block 3, togs ur bruk under året och således inte används i FLOP. Under 2013 stod block 3 

för ungefär 3,4 % av all förbränning som skedde vid anläggningen. 
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Abstract 

The first district heating-system in Sweden was implemented in the city of Karlstad in 1948 and the 

favorable environment for this technology lead to a quick expansion that lasted all the way to the mid 

1990’s. Since then, however, the industry has stagnated due to climate change, an increase in energy 

efficient buildings and market saturation. This has led to the need for new strategies for the parties 

involved with district heating. In Sweden, many of the incinerators used for district heating use waste 

fuel as the main fuel source. The increased recycling of mainly household waste and the high 

competition on the waste incineration market has forced the affected parties to look abroad for waste 

fuel. 

Vattenfall’s waste incineration plant in Uppsala uses waste fuel and peat as main fuel for the 

incinerators, and between the years 2006-2013 the average annual amount of waste fuel incinerated 

amounted to around 360 000 metric tons. There are three incinerators, block 1, 4 and 5, connected to 

two bunkers storing waste fuel. Blocks 1 and 4 get their fuel from one bunker, and the newer block 5 

has its own bunker attached. From the bunkers, the fuel is distributed to the incinerators by an 

overhead crane. The fuel is brought in from local customers at the customer’s expense for energy 

recovery. On top of this, Vattenfall also owns a storage facility in Hargshamn, to which it imports waste 

fuel from customers predominantly from the British Isles. Vattenfall then transports this waste fuel to 

the incineration plant whenever there is a shortage of fuel from local customers. 

Today, the logistics manager at the facility receives a yearly plan of all the local, contracted customers 

with information on how much waste each individual customer should deliver each month of the year. 

Every week, the logistics manager then breaks down this plan into a weekly plan, before sending out an 

order to each customer detailing how much waste they are expected to deliver during the subsequent 

week. The customers then deliver the specified amount of waste and tip it into either of the two 

bunkers at the facility. If one bunker is being utilized more than the other, the operators of the overhead 

cranes can signal to the drivers of the waste fuel trucks not to use that bunker for the time being. It is 

also up to the operators to make sure they feed the incinerators with an appropriate mix of fuel to keep 

the incinerators operating at a suitable rate. 

In this work, we have created a planning tool, Fuel Logistics Optimal Planner (FLOP), using Microsoft 

Excel and the OpenSolver add-in to yield an optimal fuel mix in the respective bunkers in regard to 

maximizing the overall revenue from the customers. FLOP also presents the user with an optimal 

storage level of waste fuel at the storage facility in Hargshamn, and informs the logistics manager about 

which weeks new shipments of waste fuel should arrive at the warehouse. A linear programming model 

was created to answer these questions. The model is based on the blending problem to get the optimal 

waste fuel mix to the bunkers, but it has also been influenced by the inventory management problem to 

make sure the storage level in Hargshamn is optimal. 

Back testing FLOP against the planned and actual revenue of 2013 shows that FLOP increases the 

planned revenue by 2.97 % and surpasses the actual revenue by 0.17 %. During parts of 2013 a fourth 

incinerator, block 3, was operative at the plant, responsible for about 3.4 % of the total weight of waste 

incinerated. This incinerator has been omitted in the comparison. 
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Ordlista 

I detta arbete använder vi oss av vissa facktermer som används vid Vattenfalls fjärrvärmeanläggning i 

Uppsala. Vi har här förklarat dessa för att underlätta för läsaren. 

 

Avtalskund Kunder som har fasta avtal med Vattenfall där det finns specificerat hur mycket 

avfall de ska leverera under året. Vissa av dessa är även utländska kunder. 

Balat avfall Avfall som packats ihop och plastats in i balar för att underlätta hanteringen. 

Block Benämning på förbränningsugnarna vid anläggningen. 

Bunker Utrymme där avfall förvaras innan det läggs i tratten som leder ner till 

förbränningsugnen. 

Importkund Utländska kunder vars avfall levereras med fartyg till Hargshamn och där det inte 

är specificerad i detalj när under året detta ska ske. 

Kross Ett verktyg som finns monterat på tippficka 9 och som vid anläggningen används 

för att öppna upp avfallsbalar före förbränningen. 

Tippficka En öppning till bunkrarna där en lastbil kan tippa sin last. Det finns tolv tippfickor 

på anläggningen, åtta till höger av tipplanen och fyra till vänster. 

Tipplan Platsen dit lastbilschaufförerna åker för att tippa sin last till någon av bunkrarna. 

VBA Visual Basics for Applications, det programmeringsspråk som används i Microsoft 

Excel. 
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1 Inledning 

Vattenfall är en av Europas främsta energiproducenter med huvudsakliga marknader i de nordiska 

länderna, samt Tyskland och Nederländerna. De producerar både värme och el, och elproduktionen 

sker från sex olika energikällor: biomassa, kol, vatten, naturgas, kärnkraft och vind. I Sverige 

producerar de även fjärrvärme i kombination med el. De opererar själva eller genom olika dotterbolag 

23 olika fjärrvärmeverk över hela landet. Vattenfall har i sin strategiska plan tre inriktningar de strävar 

efter: 

 Fokus på hållbar värme- och elproduktion genom gradvis övergång till produktionstekniker 

med låga utsläpp. 

 Möjliggöra hållbar energikonsumtion genom att leverera smarta energilösningar. 

 Leverera hållbara ekonomiska resultat genom excellenta arbetsinsatser. 

Utöver detta satsar företaget på att ligga i framkant av den tekniska utvecklingen inom branschen 

genom sitt FoU-arbete. (Vattenfall, 2013) 

1.1 Bakgrund 

Svensk avfallshantering ligger i framkant vad gäller återvinning och förbränning vid en internationell 

jämförelse. Inom EU ligger Sverige på en fjärdeplats gällande andelen avfall som förbränns, och på 

första plats över hur mycket energi som utvinns vid förbränning. Vad gäller avfallsbränsle har det dock 

uppstått problem med anskaffningen, då vi i Sverige dels är väldigt duktiga på att källsortera och 

återvinna avfall, samt att det är stor konkurrens om det avfall som ska gå till förbränning. Detta har lett 

till att svenska värmeverk har fått söka sig utomlands för att importera avfallsbränsle, en trend som 

förväntas öka i framtiden. (Avfall Sverige, 2014, p. 14) 

I september 2013 togs en första kontakt mellan projektmedlemmarna, Magnus Graf Morin och Jonatan 

Månsson, och Vattenfall för att se om det fanns ett gemensamt intresse av att utföra ett examensarbete 

på företaget. Kontakt upprättades med Thomas Jonsson, chef för Fuel Sourcing, och en 

överenskommelse nåddes om att utföra ett projekt vid Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala.  

1.2 Problem 

Vid avfallsförbränningen i Uppsala finns idag tre operativa ugnar där avfall energiåtervinns genom 

förbränning och ångan och värmen omvandlas till elektricitet och fjärrvärme. Ugnarna, kallade block 1, 

block 4 och block 5, fungerar bäst vid olika verkningsgrader och bränsleblandningar (Willén, 2014). I 

anslutning till block 1 och block 4 finns en bunker där avfall förvaras i väntan på energiåtervinning, 

medan block 5 har en egen bunker. Båda bunkrarna nås via en tipplan, dit anläggningens kunder kör 

upp med lastbilar och tippar sitt avfall i någon av bunkrarna. 

I dagsläget är det chaufförerna av lastbilarna som väljer vilken sida de ska tippa sitt avfall på, och 

Vattenfall har således inte någon kontroll över att avfallsblandningen i bunkrarna ger önskad 
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verkningsgrad vid förbränning. Vattenfall beställer veckovis leveranser av avfall från sina kunder, och 

har även ett eget uppläggningslager vid hamnen i Hargshamn där de förvarar avfall som via båt har 

importerats från de brittiska öarna. Detta avfall har Vattenfall full kontroll över, och kan ta in till 

energiåtervinning efter behov. 

Mängden avfall som varje kund ska leverera till anläggningen per vecka bestäms idag av den 

logistikansvarige på anläggningen. Han har till sin hjälp en årsplanering framtagen av anläggningens 

systemplaneringsfunktion, där alla kontrakterade kunder samt mängden avfall specificerad i kontraktet 

finns angiven. Denna planering är nedbruten över årets alla månader, och utifrån den skapar sen 

logistikansvarig en veckoplanering för alla kunder. Utifrån denna planering skickar han sedan ut 

beställningar till kunderna om hur mycket avfall de bör leverera nästkommande vecka. 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att utifrån nuvarande månadsplanering skapa ett verktyg i Microsoft Excel som 

kan stödja anläggningens logistikansvarige i arbetet med att ta fram en veckoplanering för nästa veckas 

kundorder. Verktyget ska optimera avfallsblandningen genom att maximera de intäkter avfallet 

genererar till anläggningen givet att avfallets energiinnehåll, värmevärdet, ger en önskad effekt i 

förbränningsugnarna. Vidare ska det ge svar på frågorna hur många ton avfall varje kund ska leverera 

under en given vecka, samt till vilken av de två bunkrarna detta avfall ska levereras. Vattenfalls 

önskemål är att en kund ska leverera allt sitt avfall till samma bunker under en given vecka. Vidare ska 

verktyget ge en optimal lagernivå för lagret i Hargshamn, samt ge indikationer på under vilka veckor 

det bör ske båtleveranser till lagret. När en optimal planering tagits fram ska uppgifterna angående 

mängden avfall samt vilken bunker kunderna ska tippa i kunna läsas in till den veckoplanering som 

ligger till grund för beställningarna som skickas ut till kunderna inför varje vecka. Då denna planering 

är mycket komplex med många olika faktorer att väga in kommer verktyget ha en rådgivande roll i 

planeringsarbetet, men de slutgiltiga besluten kommer fortfarande fattas av den logistikansvarige vid 

anläggningen. 

För att summera så är syftet med arbetet att skapa ett planeringsverktyg som: 

I. Ger optimal mängd avfall som ska beställas från varje given kund under en given vecka. 

II. Anger till vilken av bunkrarna detta avfall ska levereras. 

III. Optimerar lagernivån för importavfallet i Hargshamn. 

IV. Ger indikationer om vilken vecka en båt med avfallsbränsle bör anlända Hargshamn. 

V. Är sammankopplat med veckoplaneringen så att dessa uppgifter kan läsas in dit automatiskt. 

1.4 Nulägesanalys 

Avfallshanteringen i Sverige utförs med den så kallade avfallstrappan som riktmärke. Avfallstrappan är 

en symbolisk trappa där det översta trappsteget, som eftersträvas, är förebyggande, det vill säga att 

avfall i första hand ska förebyggas genom minskade förpackningar etc. Nästa steg i trappan är 

återanvändning, följt av i tur och ordning materialåtervinning, energiåtervinning och längst ner 

deponering. (Avfall Sverige, 2013) 
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Vid en internationell jämförelse gällande avfallshantering ligger Sverige i framkant, både vad gäller 

återvinning och förbränning av avfall. Faktum är att Sverige är så pass bra på energiåtervinning att vi 

till och med importerar avfall från utlandet som går till förbränning och i förlängningen blir till 

elektricitet och framför allt fjärrvärme. Den svenska importen av avfall för förbränning gör att även 

andra europeiska länder kan klättra uppåt på avfallstrappan, då även deras avfall går till 

energiåtervinning istället för deponi. (Avfall Sverige, 2013) 

1.4.1 Avfallshantering 

Avfall kan definieras som ”Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 

skyldig att göra sig av med…” (Avfall Sverige, 2013, p. 32). Avfall kan delas in i flera kategorier, 

däribland hushållsavfall och industriavfall. Hushållsavfall definieras i miljöbalken 15 kap. (SFS 

1998:808) som ”Avfall som kommer från hushåll och avfall från annan verksamhet som till sin typ eller 

sammansättning liknar det avfall som kommer från hushåll”. Industriavfall kan definieras som ”Avfall 

som uppkommit genom en verksamhetsprocess” (Avfall Sverige, u.d.).  

Kommunerna ansvarar för insamlingen och omhändertagandet av hushållsavfall medan 

verksamhetsutövare själva ansvarar för de avfall de producerar och som inte räknas som hushållsavfall. 

De regler som kommunerna har att förhålla sig till angående avfallshantering stiftas av regeringen och 

är grundade i direktiv från Europeiska unionen. Kommunerna kan välja att organisera insamlingen och 

omhändertagandet på olika sätt där de vanligaste är genom egen förvaltning, eget kommunalt bolag 

eller bolag samägt med andra kommuner, gemensam nämnd eller kommunförbund. Eftersom 

kommuner är offentliga institutioner finansierade av allmänna medel omfattas de av lagen om offentlig 

upphandling. Genom upphandlingar konkurrerar olika aktörer om att få ta hand om kommunernas 

avfall (Fryksdahl & de Jounge, u.d., p. 7). Det är kommunerna som betalar för att få sitt avfall 

omhändertaget på ett korrekt sätt. (Avfall Sverige, 2013, pp. 6-7)  

I huvudsak finns det fyra olika behandlingsmetoder för avfall: materialåtervinning, biologisk 

återvinning, energiåtervinning och deponering. Avfall som materialåtervinns kan vara förpackningar, 

returpapper, metallskrot, el-avfall, batterier etc. Avfall som biologiskt återvinns återför näringen till 

jorden, det sker främst genom kompostering eller rötning. Genom rötning kan bland annat biogödsel 

och biogas utvinnas. Energiåtervinning innebär att avfall förbränns och energin som frigörs tas till vara. 

Energiåtervinning har i Sverige fått en allt större betydelse som bränsle till fjärrvärmesystem men 

används också till elproduktion. Deponering innebär att avfallet långsiktigt läggs på en upplagsplats. 

Deponering av brännbart och organiskt avfall är förbjudet i Sverige. (Avfall Sverige, 2013, pp. 6-7, 23, 

33) 

År 2012 gick knappt en tredjedel av allt hushållsavfall producerat i landet till materialåtervinning, 

knappt en sjättedel till biologisk återvinning, och drygt hälften användes till energiåtervinning. Endast 

en knapp procent av avfallet från svenska hushåll gick till deponi, och då endast material som inte kan 

behandlas på annat sätt, exempelvis porslin, fönsterglas och keramik. I och med målet att minst 50 % av 

allt matavfall ska behandlas biologiskt senast år 2018 kommer hushållsavfallets karaktär förändras, 

bland annat genom minskad fuktighet och därav kommer det få ett högre värmevärde (Magrinho & 

Semiao, 2008, p. 2675). (Avfall Sverige, 2013, pp. 5, 26, 31) 
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Specialavfall utgör en liten del av allt avfall och varierar väldigt mycket till sin karaktär. Det kan vara 

allt ifrån sekretessbelagda papper till infusionspåsar från sjukhus där bäst före-datumet gått ut. I och 

med den stora variationen går det inte att säga något generellt om avfallets karaktär och egenskaper, 

utan detta varierar mycket från fall till fall (Vattenfall, 2014). Specialavfall kan också utgöras av farligt 

avfall. Till denna kategori hör exempelvis avfall innehållandes asbest och vissa byggmaterial, 

exempelvis tryckimpregnerat trä (Vattenfall, u.d.). 

1.4.2 Förbränning 

Förbränningsteknik 

Vid förbränning av avfall finns i huvudsak tre tekniker. Dessa tekniker bygger antingen på en roterugn, 

fluidbädd eller rosterpanna och vilken teknik som lämpar sig bäst beror på avfallets karaktär. 

Verkningsgraden för teknikerna ligger på mellan 80-90 %, vilket innebär att mellan 80-90 % av 

energiinnehållet i avfallet kan utvinnas vid förbränning, och oavsett teknik måste förbränningen ske vid 

minst 850°C (SFS 2013:253).  

Tekniken med roterugn bygger på att avfallet transporteras i en cylinder genom ugnen. Cylindern är 

mellan 1-5 meter i diameter och mellan 8-20 meter lång. Fördelen med denna teknik är att avfallet inte 

behöver sorteras eller sönderdelas och att det tillförs gott om luft under förbränningen. Nackdelar med 

tekniken är att den är förhållandevis dyr, både att köpa in och att underhålla, samt att kapaciteten är 

relativt låg, 480 ton/dag. (World Bank, 1999, pp. 53-54) 

Tekniken med fluidbädd bygger på att avfallet är finhackat och att det blandas med andra fasta partiklar 

som tillsammans bildar en bädd i botten av pannan. Under bädden sprutas sedan luft in vilket gör att 

blandningen får egenskaper som liknar en vätska, det vill säga fluidisering (Nationalencyklopedin, u.d.). 

Nackdelen med denna teknik är att avfallet måste förbehandlas, hackas. Fördelarna med denna teknik 

är att avfallet kan variera mycket till karaktär och energiinnehåll. Tekniken är också förhållandevis 

billig, både att köpa in och att underhålla. (World Bank, 1999, pp. 53-54) 

Rostereldning innebär att avfallet transporteras ner mot pannan med hjälp av stavar. Till en början 

torkar bara avfallet men när det väl kommer in i pannan tillsätts luft och avfallet förbränns. 

Rostereldning är en beprövad teknik som används flitigt och en stor fördel med tekniken är att avfallet 

inte behöver sorteras eller hackas samt att avfallets sammansättning och värmevärde kan variera utan 

att problem uppstår. Denna teknik har också hög kapacitet, upp till 1200 ton/dag. En negativ aspekt 

med tekniken är att den är relativt dyr, både att köpa in och att underhålla. (World Bank, 1999, pp. 53-

54) 

Värmevärde 

När ett bränsle förbränns frigörs energi i form av bland annat värme. Den energimängd bränslet 

innehåller kallas värmevärde och anges för det mesta i J/kg eller J/   men kan också förekomma i 

multiplar av dessa, så som MWh/ton. Det finns två definitioner av värmevärde, kalorimetriskt och 

effektivt värmevärde. Kalorimetriskt värmevärde anger hur stor energi som frigörs vid förbränning då 

energin från vattenångan inkluderas då den kondenserar. Effektivt värmevärde, till skillnad från 
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kalorimetriskt värmevärde, inkluderar inte energin som finns hos det förångade vattnet och är det 

värmevärde som historiskt sett används mest i Sverige. Kalorimetriskt värmevärde och effektivt 

värmevärde kallas ibland även för övre respektive undre värmevärde (Nationalencyklopedin, u.d.). För 

att ge exempel på bränslens värmevärde så har hushållsavfall ett värmevärde som ligger runt 2,78 

MWh/ton vilket kan jämföras med bensin som har 11,94 MWh/ton (Björk, et al., 1998, p. 66). När avfall 

förbränns är det många faktorer som påverkar värmevärdet. Enligt Willén (2014) påverkas 

förbränningen i Uppsala av bland annat årstid och luftfuktighet. 

Ökad källsortering av avfall gör att mängden energi hos avfallet förändras. Som tidigare nämnts ökar 

värmevärdet då organiskt material sorteras bort. Det beror främst på att fuktigheten hos avfallet 

minskar. Ytterligare källsortering, exempelvis sortering av papper och plast, får emellertid motsatt 

effekt eftersom dessa material har ett högt värmevärde. Det är svårt att avgöra exakt hur stor påverkan 

dessa faktorer har men Magrinho och Viriato (2008, p. 2675) har gjort en matematisk modell för att 

estimera värmevärdet hos hushållsavfall utifrån dess sammansättning. De har funnit att om 100 % av 

pappersförpackningarna källsorteras sjunker det effektiva värmevärdet med 4,2 %, och motsvarande 

siffra för om alla plastförpackningar källsorteras är 14,4 %. Däremot så ger 100 % återvinning av 

matavfall en ökning av det effektiva värmevärdet med 36,8 %.  

1.4.3  Fjärrvärme 

Det finns olika typer av kraftvärmeverk för framställning av fjärrvärme, och olika bränslen som kan 

användas vid produktion av fjärrvärme är exempelvis naturgas, kol, olja eller biomassa. De flesta 

fjärrvärmeverk hettar upp vatten till ånga, som därefter passerar genom en gasturbin för att producera 

el, innan värmen från ångan används för att värma upp vatten som cirkulerar i fjärrvärmenätet. Vattnet 

värms upp till nära 100°C innan det leds in i primärledningen som transporterar det in till staden (se 

Figur 1). Inne i staden finns sekundärnätet, som transporterar in det upphettade vattnet till 

byggnaderna där det utnyttjas för uppvärmning av dessa och varmvatten, samt till golvvärme. I 

sekundärnätet är temperaturen omkring 70°C och returvattnet tillbaka till fjärrvärmeanläggningen 

håller en temperatur på omkring 40°C. Moderna kraftverk utnyttjar omkring 90 % av energiinnehållet i 

bränslet. Den höga verkansgraden leder även till att fjärrvärme är ett miljömässigt bra alternativ med 

jämförelsevis låga koldioxidutsläpp. Detta framför allt tack vare användandet av bio- och 

avfallsbränslen, samt att överskottsvärmen utnyttjas och därmed minskar behovet av fossila bränslen. 

(Vattenfall, 2013) 
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Figur 1, Förenklad illustration av hur fjärrvärme fungerar (Vattenfall, u.d., p. 18). 

Fjärrvärmedistributionen sker genom stora nät, vilket gör att fjärrvärmeproduktionen är förknippad 

med stora fasta kostnader. De investeringar som krävs gör också att fjärrvärmeproduktion oftast 

karakteriseras som ett naturligt monopol. Det finns flertalet faktorer till varför fjärrvärme har varit så 

framgångsrikt i Sverige, och några av dessa är: bristen på konkurrens från exempelvis uppvärmning 

från naturgas, starka lokala styren som byggde ut fjärrvärmenäten, införandet av miljonprogrammet 

där de flesta byggnaderna kopplades upp mot fjärrvärmenätet, samt att Sverige har ett gynnsamt klimat 

som gör fjärrvärme lönsamt, trots vår relativa glesboddhet. Framför allt det gynnsamma klimatet har 

gjort att Sverige särskiljer sig från övriga världen, där en viktig drivkraft till att bygga fjärrvärmeverk är 

möjligheten att utnyttja den spillvärme som uppstår från elproduktion. Sverige skiljer sig här från 

andra länder mycket beroende på den billiga vattenkraften, som gjorde att behovet av kombinerad el- 

och värmeproduktion inte var lika stort, vilket har lett till att Sverige traditionellt sett haft relativt få 

kombinerade el- och värmekraftverk. (Magnusson, 2012) 

Det första fjärrvärmenätet i Sverige byggdes i Karlstad år 1948 (Werner, 1991).  Magnusson (2012) 

skriver att under de efterföljande årtiondena följde de större svenska städerna efter och byggde ut sina 

fjärrvärmenät. Sedan dess har både produktionen och utnyttjandet av fjärrvärme stadigt ökat i Sverige, 

fram tills i mitten av 1990-talet. Under perioden 1996-2010 utökades det svenska fjärrvärmenätet från 

9 000 km till omkring 21100 km, vilket är en rejäl ökning. Under samma period stod dock produktionen 

och utnyttjandegraden av fjärrvärme i stort sett still. Vidare menar Magnusson att detta pekar på att 

den svenska fjärrvärmemarknaden har gått in i en stagnationsfas, och pekar ut flertalet, både externa 

och interna, anledningar till denna utveckling. Han pekar ut framför allt tre externa faktorer som 

påverkar utvecklingen: 

1. Våra hushåll blir mer och mer energieffektiva, vilket reducerar behovet av uppvärmning av 

byggnaden.  

2. Konkurrens från andra värmekällor samt en mättnad på marknaden begränsar utnyttjandet av 

fjärrvärme. Under 2000-talets första årtionde ökade exempelvis antalet värmepumpar i svenska 

hushåll med runt 270 %, något som givetvis påverkar behovet att fjärrvärme negativt. Dessa 
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värmepumpar sitter dock främst på en- eller tvåfamiljshus, vilket inte är den främsta 

marknaden för fjärrvärme. Ser man däremot till flerfamiljshus är runt 85 % av dessa redan idag 

anslutna till fjärrvärmenätet, vilket försvårar ytterligare expansion på denna marknad. Inte ens 

nybyggnationer av flerfamiljshus ökar behovet av fjärrvärme speciellt mycket eftersom dessa är 

väldigt energieffektiva. Samtidigt byggs många av miljonprogrammets byggnader om för att 

även de ska bli mer energieffektiva, och därmed minskar deras behov av fjärrvärme.  

3. De klimatförändringar som genomgåtts de senaste årtiondena påverkar behovet av fjärrvärme 

negativt. Med undantag för 2010 har vintrarna under 2000-talet varit varmare än normalt, 

vilket givetvis påverkat behovet av uppvärmning för hushållen.  

Den interna faktor som Magnusson (2012) pekar ut är de ökande kraven på att öppna upp 

fjärrvärmenäten för konkurrens. Avregleringen av fjärrvärmenäten ledde till en våg av övertaganden 

och sammanslagningar av lokala energibolag, vilket i slutändan ledde till höjda priser för 

konsumenterna. Denna utveckling samt de naturliga monopol som idag råder på marknaden gör att 

kunder är försiktiga med att ansluta sig till fjärrvärmenäten för att inte riskera att ”låsas in”. Ett beslut 

om att öppna upp fjärrvärmenäten för konkurrens, och sedan dess implementation, kommer däremot 

att ta tid. Magnusson pekar dock på att bara dessa diskussioner och krav på ökad konkurrens skapar en 

osäkerhet på marknaden som gör att energibolagen tvingas ändra sina affärsstrategier. 

1.4.4 Vattenfall i Uppsala 

Vid Vattenfalls fjärrvärmeverk i Boländerna i Uppsala används olika typer av bränslen för att generera 

värme, där energiåtervinning av avfall och förbränning av torv står för runt 75 % av energitillförseln, 

där avfall ensamt står för knappt 50 %. Avfallsförbränningen utgör således basen för värmeverkets 

produktion och ger i huvudsak värme till det omkring 500 km långa fjärrvärmenätet, men används 

också för elproduktion (Willén, 2014). Fjärrvärmenätet i sin tur förser 95 % av Uppsala tätort med 

värme. Anläggningen är den femte största i Sverige och har en kapacitet att förbränna 55 ton avfall per 

timme (Vattenfall Värme Uppsala, 2012, p. 2). Under åren 2006-2013 var den genomsnittliga årliga 

förbränningen drygt 360 000 ton avfall/år (Vattenfall, 2014).  

Avfallsförbränningen är uppdelad på olika block: 1, 4 och 5. Block 1 och 4 är byggda mellan åren 1981-

82 medan block 5 är byggt år 2005. Alla blocken använder så kallade rosterpannor (se kapitel 1.4.2). 

Avfall tippas i två olika bunkrar, till vänster eller till höger på tipplanen från infartsrampen sett (se 

Figur 2). I bunkern till vänster förvaras avfall som ska förbrännas i block 5 och i den till höger förvaras 

avfall som ska förbrännas i block 1 och 4. Det avfall som förbränns är indelat i kategorierna hushålls-, 

industri- och specialavfall. Block 5 är konfigurerad för en avfallsblandning bestående av ca 90 % 

industriavfall och 10 % hushållsavfall, medan block 1 och 4 fungerar bäst med omvänd 

avfallsfördelning (Willén, 2014).  
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Figur 2, Illustration av tipplanen med de olika tippfickornas placering, samt bunkrarna anslutna till de olika 
förbränningsugnarna. Tippficka 9, markerad med en *, är utrustad med en kross. 

Specialavfall utgör en väldigt liten andel av den totala avfallsmängden och varierar mycket i sin 

karaktär, vilket gör att avfallets fuktighet och karaktär är det mest avgörande för vilken bunker det 

blandas i. För att ugnarna ska förbränna på ett miljömässigt och effektivt sätt får temperaturen i 

ugnarna inte sjunka under 850˚C och idealt bör den ligga runt 1000˚C. När ugnarna brinner vid dessa 

temperaturer fås en effekt på ca 89 MW från block 1 och 4 tillsammans, samt 75 MW från block 5 

(Willén, 2014). 

När avfallet förbränns bildas bland annat rökgaser och aska. Dessa innehåller till en början vissa 

miljöfarliga ämnen. För att förhindra utsläpp renar Vattenfall både rökgaserna och askan (se Figur 3). 

Rökgaserna renas inledningsvis med hjälp av partikelfilter och en eller flera skrubbar, beroende på 

vilket block. I skrubbarna tas bland annat klorväte och svaveldioxid bort för att sedan kondensera 

rökgaserna. På så vis frigörs värme och eventuella tungmetaller avskiljs. Därefter värms rökgaserna 

upp igen för att passera ett textilt spärrfilter, där sura gaser och organiska föreningar binds. För block 1 

och 4 är reningsprocessen av rökgas klar, medan för block 5 finns ytterligare rening i form av en 

katalysator. Vattnet som uppkommer i samband med kondenseringen genomgår konventionell 

vattenrening, det vill säga neutralisering, fällning, sedimentering och filtrering. Därefter avskiljs 

eventuella tungmetaller och därefter har vattnet nått dricksvattenkvalitet. Den aska som uppstått under 

processen, bestående av bland annat slagg och rester från rökkondenseringen, renas också. Slaggen 

består av icke brännbara material och därifrån återvinns metaller och slaggrus medan resterna från 

rökgaskondenseringen till en högre grad består av tungmetaller och därför omhändertas exempelvis 

genom deponering. (Vattenfall Värme Uppsala, 2012, pp. 4-5) 
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Figur 3, Schematisk bild av avfallsförbränningen samt reningen för Block 5 (Vattenfall, u.d., p. 41). 

Anläggningen måste hela tiden ha bränsle för att inte riskera att temperaturen sjunker under 850˚C. 

Skulle temperaturen sjunka under denna nivå i någon ugn måste den ugnen stängas av. För att 

förhindra detta kommer leveranser med avfall i ett kontinuerligt flöde under veckorna, men med en 

något lägre frekvens under helgen. Leveranserna kommer utifrån en dag- och veckoplaneringen som i 

dag görs av logistikavdelningen som i sin tur utgår ifrån en månadsplanering de erhåller från 

systemplaneringen. Månadsplaneringen som levereras bygger på de avtal Vattenfall har med sina 

kunder som reglerar hur mycket avfall de ska leverera under varje given månad av året. 

Logistikavdelningen bryter sedan ner denna månadsplanering i en dag- och veckoplanering, ett arbete 

som görs utifrån logistikansvariges erfarenhet och som till stor del utförs manuellt i Microsoft Excel (se 

Figur 4). Idag finns inget system som håller reda på hur mycket avfall som finns i respektive bunker 

eller vad det består av, därför uppskattas bunkernivåerna varje dag och mindre justeringar i 

planeringen görs därefter för att hålla en bra nivå. Eftersom mycket hushållsavfall kommer från 

kommuner så är dessa avtal resultat av offentliga upphandlingar, och avtalen sträcker sig ofta över en 

längre tid, vilket innebär att det finns väldigt lite flexibilitet för logistikavdelningen att justera dessa. 

Logistikavdelningen eftersträvar dessutom att hålla så jämna leveransnivåer som möjligt. Idag finns det, 

under höst, vinter och vår, ett underskott av avfall i anläggningens närområde, varför Vattenfall har valt 

att importera avfall från bland annat Irland. Det importerade avfallet klassas som industriavfall. 

Importavfallet levereras med båt till Vattenfalls lager i Hargshamn och transporteras därifrån med 

lastbil till anläggningen. Vattenfall står enbart för kostnaden för transporten mellan hamnen och 

anläggningen, en sträcka på 66 km. Under sommaren genomgår anläggningen revision, vilket innebär 

att ett block i taget stängs ner för att kontrollera slitage, genomföra service och eventuella reparationer. 

Revisionen brukar totalt ta några veckor och sammanfaller med sommaren då behovet av fjärrvärme är 

som lägst. I och med att förbränningskapaciteten är reducerad under revisionen måste även 

inleveranserna av avfall reduceras. Det medför att Vattenfall inte har något behov av importerat avfall 

och därför hålls lagret i Hargshamn tomt under revisionen. (Vattenfall, 2014) 

Avfallsbunker

Till återanvändning Till deponi Till deponi
Fjärrvärme

Returledning

Energin i
ångan växlas
till fjärrvärme

?

Av-
gas-

panna

Kataly-
sator

Textilt
spärr-
filter

Scrubber

HCl SO2

Kon-
densat

Elektrofilter

Rökgasåterföring

Ånga ut till kunder

Flygaska

Absorptions-
värmepump

Vatten-
behandling

Skorsten

Bottenaska

För-
brän-
nings-
luft



10 

 

 

 
Figur 4, Schematisk bild över processen att ta fram en veckoplanering innan införandet av FLOP. 

Avfallsleveranserna till anläggningen kommer på lastbilar som oftast har tre containrar med avfall, där 

varje container fullastad väger 10 ton. Vid ankomst till anläggningen vägs lastbilarna in, registreras i 

datorsystemet Overdrive, och därefter åker de upp till tipplanen med en container i taget för att tippa 

avfallet i valfri bunker. I anslutning till varje bunker finns en travers som opereras av en traversförare. 

Traversförarens uppgift är att blanda runt avfallet samt att lägga ner det i en tratt. Avfallet åker sedan 

genom tratten ner till ugnarna (se Figur 5). Traversföraren kan signalera till lastbilschaufförerna med 

hjälp av trafikljus om han anser att bunkern är full eller om han av någon anledning behöver gräva ur 

den. 

 
Figur 5, Traversföraren har gripit tag i en mängd avfall som sedan släpps  
ned i tratten (ovanför bild), där det sedan förs in till förbränningsugnen. 

Uppföljning sker mot Overdrive, där data om avfallets vikt och vilken kund som levererar det finns 

lagrat. Overdrive är idag inte sammankopplat med de rutiner för leveransplanering som Vattenfall 

använder sig av. Det får till följd att mycket information måste flyttas manuellt från Overdrive till 

Microsoft Excel och vidare till de dokument där uppföljningen sker. 
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1.5 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i arbetet innefattar att det förutsatts att anläggningens kunder verkligen 

kommer tippa sitt avfall på angiven plats, då det idag saknas tekniska förutsättningar för att kontrollera 

att detta verkligen efterlevs. Detta innebär att om kunderna misslyckas att tippa på för dem angiven 

plats kommer bränsleblandningen bli mindre än optimal. Vidare avgränsas verktyget till att endast ta 

hänsyn till ekonomiska faktorer i optimeringen, att så mycket bränsle som möjligt till så höga intäkter 

som möjligt ska energiåtervinnas under veckan. Vilka miljömässiga konsekvenser detta kan få tas ingen 

hänsyn till. Rimligtvis kommer dessa inte påverkas nämnvärt, då förbränningen kommer att begränsas 

av kapaciteten hos ugnarna, vilka redan idag opererar på en hög utnyttjandegrad. Arbetet omfattar inte 

heller en konsekvensutredning av vilken påverkan en ändrad förbränning kan få vad gäller 

underhållskostnader och ökat slitage på ugnarna. 

1.6 Begränsningar 

Ett krav från Vattenfalls sida var att planeringsverktyget ska skapas i Microsoft Excel, då detta är den 

mjukvara som finns tillgänglig på anläggningen och som används där idag. Detta har kraftigt begränsat 

arbetet då mjukvaran inte klarar av att hantera stora heltalsproblem.  

2 Metodik 

2.1 Teori 

2.1.1 Planering och lagerhållning 

Supply chain management är ett begrepp som översatt till svenska ungefär betyder styrning av 

försörjningskedjan. Försörjningskedjan berör många olika logistikprocesser och gemensamt för dessa är 

att de drivs utifrån försäljningsprognoser och/eller kundorder. Att göra en planering för dessa 

processer är komplext och komplexiteten härstammar från tre aspekter. (Fleischmann, et al., 2005, pp. 

82-83) 

 Intressekonflikt – Att skapa modeller för att underlätta planeringen och beslutsfattningen är 

svårt då viktningen av de olika faktorerna är svår att göra men samtidigt får stor 

genomslagskraft på resultatet. En intressekonflikt kan exempelvis vara att företaget vill hålla en 

hög tillgänglighet för sina varor men samtidigt hålla nere sina inventariekostnader. 

(Fleischmann, et al., 2005, pp. 82-83) 

 Många möjliga lösningar – Antalet sätt att planera är otaliga och att hitta den bästa planeringen 

är svårt (Fleischmann, et al., 2005, pp. 82-83). Det finns många variabler att ta hänsyn till, allt 

ifrån exempelvis orderkvantitet till när och var något skall produceras.  Problem av denna typ 

ingår i operationsanalys, vilket är en vetenskaplig metodik för att förse beslutsfattare med 

beslutsunderlag (se kapitel 2.1.2) (Nationalencyklopedin, u.d.).  

 Osäkerhet – Fel i prognoser kan vara av större eller mindre betydelse och det finns flera sätt att 

hantera denna osäkerhet, exempelvis genom att ha ett säkerhetslager. Ur ett 

planeringsperspektiv kan denna variation bemötas på två sätt, antingen genom att ha en 
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rullande planeringshorisont eller att ha händelsebaserad planering. Det förstnämnda innebär 

att om planeringshorisonten är ett år, görs en ny planering efter en månad med 

planeringshorisonten ett år framåt i tiden. Det sistnämnda innebär att planeringen ligger fast 

tills dess att en händelse inträffar och därefter görs en ny planering. (Fleischmann, et al., 2005, 

pp. 82-83) 

Osäkerhet måste hanteras vid flera tillfällen utöver planering. Ett sätt att hantera att prognoserna 

avviker från verkligheten är att hålla lager. På detta sätt hanteras samtidigt också leverans- och 

produktionsosäkerhet. Att hålla lager är dock förknippat med kostnader: lagerhållningskostnader och 

lagerföringskostnader (Aronsson, et al., 2004, pp. 104-105). Hur stort lagret skall vara beror på flera 

faktorer, exempelvis önskad servicenivå. (Fleischmann, et al., 2005, p. 139) 

Planering kan delas in i tre kategorier: strategisk, taktisk och operativ planering. Strategisk planering är 

på en övergripande nivå och har till mål att skapa förutsättningar för företaget och dess 

försörjningskedja att utvecklas och växa. Planeringen syftar till att skapar struktur och långsiktiga 

effekter. Taktisk planering avser grovplanering av den vardagliga verksamheten. Dit räknas exempelvis 

ungefärliga kvantiteter och tider för flödet och resurser för försörjningskedjan. I den taktiska 

planeringen ingår dessutom att ta hänsyn till säsongsvariationer i exempelvis efterfrågan. Slutligen görs 

en operativ planering som syftar till detaljplanering av den operativa verksamheten. Den operativa 

planeringen kan sträcka sig från de närmaste dagarna och upp till några månader (Fleischmann, et al., 

2005, pp. 86-87). 

2.1.2 Matematisk metod 

Linjärprogrammering är en matematisk metod som kan användas för att lösa optimeringsproblem och 

brukar ses som en del av operationsanalys. Områden där linjärprogrammering kan appliceras är många 

men några av de vanligare är ruttoptimering, produktionsplanering, schemaläggning, 

packningsproblem och portföljoptimering inom finansbranschen (Lundgren, et al., 2003, pp. 2-9). För 

att lösa optimeringsproblem kan simplexalgoritmen, skapad av George Dantzig år 1947, användas. Den 

utgör idag ofta grunden i de mjukvaror som löser optimeringsproblem (Lundgren, et al., 2003, pp. 2, 

89). Historiskt sett har simplexalgoritmen haft stor inverkan på både teoretisk och praktisk ekonomi. 

Vissa hävdar att simplexalgoritmen är en av de tio mest betydelsefulla algoritmerna för utvecklingen av 

forskning och teknik under 1900-talet (Matoušek & Gärtner, 2007, pp. 8-9). Utvecklingen inom 

operationsanalys har underlättats mycket av datorernas utveckling men ännu viktigare har 

utvecklingen av algoritmerna varit (Lundgren, et al., 2003, p. 3). 

2.1.3 Linjärprogram 

Optimeringsproblem utgörs av tre delar: variabler, en målfunktion och ett antal bivillkor. Variabler är 

de delar i problemet som kan varieras för att påverka målfunktionen. Målfunktionen är ett uttryck som 

beskriver vad som ska uppnås. Det kan till exempel vara att minimera kostnaderna eller maximera 

vinsten. I ett ruttoptimeringsproblem så kan målfunktionen utgöras av ett uttryck som beskriver bilens 

körsträcka. Målet kan då vara att bilen ska köra en så kort körsträcka som möjligt. Att finna den 

optimala lösningen för det problemet skulle vara trivialt om det inte vore för bivillkoren. Ett bivillkor är 



13 

 

 

en eller flera begränsningar som måste uppfyllas. Dessa definierar vanligtvis mängden tillåtna 

lösningar. Exempel på en begränsning skulle kunna vara att bilen måste besöka en viss stad. Ett annat 

exempel kan vara att vissa vägar är enkelriktade. (Lundgren, et al., 2003, pp. 1, 13) 

2.1.4  Linjäritet 

Linjära optimeringsproblem är generellt betydligt enklare att lösa än icke-linjära optimeringsproblem 

(Lundgren, et al., 2003, p. 57). Ett optimeringsproblem är linjärt om både målfunktionen och bivillkoren 

är linjära. Om två variabler har ett linjärt samband innebär det att en förändring hos den ena variabeln 

medför en proportionell förändring i den andra variabeln (Matoušek & Gärtner, 2007, p. 6). Om alla 

bivillkor är linjära så bildar dessa tillsammans den tillåtna lösningsmängden som dessutom är konvex. 

Geometriskt sett får denna lösningsmängd formen av en polyeder (Lundgren, et al., 2003, p. 91). Denna 

geometriska egenskap utnyttjas i simplexalgoritmen då den, genom att förflytta sig längs kanterna på 

polyedern söker optimum i polyederns hörnpunkter (Matoušek & Gärtner, 2007, p. 60). Det är nämligen 

känt att optimum hos linjära optimeringsproblem alltid finns i en av polyederns hörnpunkter 

(Lundgren, et al., 2003, p. 387).  

2.1.5 Blandningsproblem och produktionsplaneringsproblem 

Vissa problem är välkända linjärprogrammeringsproblem och dit hör blandningsproblem. Ett 

blandningsproblem utgår från frågeställningen hur olika ingredienser eller råvaror ska blandas för att 

minimera eller maximera målfunktionens värde. Vidare måste den färdiga blandningen uppfylla vissa 

krav. Exempel på ett blandningsproblem är sammansättningen av metallegeringar. Kostnaden ska 

hållas så låg som möjligt men samtidigt behöver metallegeringen uppfylla vissa krav, som att leda ström 

med en viss resistans eller ha en viss vikt. (Lundgren, et al., 2003, p. 66) 

Produktionsplaneringsproblem går ut på att finna den optimala produktionsplanen (Lundgren, et al., 

2003, p. 47). Exempelvis kan problemet vara i form av att ett företag producerar tre olika produkter 

som kräver delvis olika komponenter. Dessa olika produkter ger olika intäkter men tar också olika lång 

tid att producera. Frågeställningen är då hur företaget ska välja att producera för att maximera sin 

vinst. Produktionsplaneringsproblem kan utvecklas för flera tidsperioder. Då kan till exempel 

lagernivåer för olika råvaror hanteras (Lundgren, et al., 2003, p. 50). 

2.1.6 Heltalsproblem 

Vissa linjärprogram kräver att alla variabler antar heltalsvärden, dessa problem kallas heltalspoblem (se 

Exempel 1). Ett exempel på ett heltalsproblem kan vara om ett företag ska beräkna hur många maskiner 

de behöver köpa in för att ha optimalt många. I det fallet kan de inte köpa in exempelvis 3,7 maskiner 

utan de måste då välja att köpa in antingen tre eller fyra stycken. Att ha som krav att variablerna måste 

anta heltal innebär att lösningsmängden inte längre är konvex och därför kan inte heller 

simplexalgoritmen appliceras direkt (Lundgren, et al., 2003, p. 430). Lösningsstrategier som kan 

användas för att lösa heltalsproblem är tekniker som branch and bound och cutting plane (Wolsey, 

1998, pp. 101, 113). Den förstnämnda bryter ner problemet i flera delproblem, likt en trädstruktur, för 

att sedan lösa mindre optimeringsproblem och då finna heltalsoptimum (Lundgren, et al., 2003, p. 467). 



14 

 

 

Den sistnämnda skär bort lösningar från lösningsmängden som inte är heltal. Det finns dock ingen 

garanti att dessa lösningsstrategier löser problemet inom rimlig tid (Lundgren, et al., 2003, p. 430). 

Här nedan ges ett exempel på uppställningen av ett heltalsproblem: 

Minimera:              

Då:           

                       

Exempel 1, Exempel på ett heltalsproblem (Wolsey, 1998, p. 3). 

Variabeln   är normalt sett här en vektor av variabler som kan anta heltal, medan   är en vektor av 

variabler som bara kan anta binära tal.   och   är också vektorer men inte variabler. Tillsammans 

beskriver dessa målfunktionen.   och   är matriser som tillsammans med   uttrycker bivillkoren.   är 

en vektor. (Wolsey, 1998, p. 3) 

2.1.7 Komplexitet 

En algoritms komplexitet anger ungefär hur lång beräkningstid som algoritmen, i värsta fall, behöver 

för att lösa ett visst problem. Beräkningstiden beskrivs med hjälp av en så kallad ordofunktion,   

(Lundgren, et al., 2003, p. 41). Ordofunktionen beror framför allt på två faktorer: storleken på 

problemet som ska lösas och antalet bitar som behövs för att beskriva problemet i en dators minne. För 

linjärprogram beror problemets storlek framför allt på matrisens storlek och djup (Daili, 2011, p. 214). 

Dantzig & Mukund (1997, p. 2) klassificerar linjärprogram utifrån antalet bivillkor. De linjärprogram 

med färre än bivillkor 1000 räknas som små, de med 1000 till 2000 bivillkor räknas som medium och 

de med fler än 2000 bivillkor räknas till stora problem. Stora linjärprogram kräver speciella mjukvaror 

för att lösas. Andra metoder att lösa linjärprogram kan vara genom kolumngenerering. Den binära 

representationen av problemet är alltså antalet bitar som behövs för att representera all numerisk 

indata (Lundgren, et al., 2003, p. 41). 

Algoritmer delas in i två kategorier, de som har polynomiell komplexitet och de som inte har 

polynomiell komplexitet. Polynomiell komplexitet innebär att algoritmen tidsåtgång kan beskrivas med 

ett polynom, till exempel      . Exempelvis har alltså en algoritm med beräkningstiden       inte 

polynomiell komplexitet. Skillnaden mellan polynomiell och icke-polynomiell komplexitet får framför 

allt betydelse då problem är större. En algoritm med icke-polynomiell komplexitet kan, i värsta fall, 

komma att ta mycket lång tid på sig innan den finner en lösning. (Lundgren, et al., 2003, p. 41) 

Simplexalgoritmen har blivit en stor framgång, inte minst för att den är mycket praktisk att använda 

och den var länge ansedd som den snabbaste algoritmen för att lösa linjärprogram. Det var inte förrän 

Klee och Minty bevisade att simplexalgoritmen inte var av polynom komplexitet,       , som tvivel 

kring detta uppstod (Daili, 2011, pp. 208, 216). Trots detta så används simplexalgoritmen flitigt då den 

oftast löser problem på polynomiell tid och det är ytterst få problem som den inte löser på ett effektivt 

sätt (Matoušek & Gärtner, 2007, p. 78). Det finns i huvudsak två andra metoder än simplexalgoritmen, 

för att lösa linjärprogram. Dessa är ellipsoidmetoden och inre-punktsmetoden (Matoušek & Gärtner, 
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2007, p. 105). Ellipsoidmetoden bygger på en algoritm som är av polynom komplexitet. Denna har haft 

stor inverkan på teorin för linjärprogrammering men har inte haft samma genomslag på det praktiska 

planet. Algoritmens komplexitet är förvisso polynomiell, men av en ganska hög polynomgrad och den 

löser sällan problem mycket snabbare än vad den gör i värsta fallet. Simplexalgoritmen däremot är 

oftast betydligt snabbare än vad den är i värsta fall (Matoušek & Gärtner, 2007, p. 115). Inre-

punktsmetoden, även känd som Karmarkar algoritmen, består i själva verket, vid tillämpning på 

linjärprogram, av flera metoder och de flesta är av polynomiell komplexitet (Matoušek & Gärtner, 2007, 

p. 105).  För stora problem är oftast inre-punktsmetoden snabbare än simplexalgoritmen, däremot är 

varje iteration av inre-punktsmetoden krävande till skillnad från simplexalgoritmen där iterationerna 

inte alls är lika krävande (Daili, 2011, p. 217). Det krävs alltså avancerade beräkningar för varje 

iteration och därmed är inre-punktsmetoden beroende av mycket beräkningskraft vilket inte fanns 

tillgängligt då metoden presenterades (Matoušek & Gärtner, 2007, p. 115). 

2.2 Metod 

2.2.1 Problemformulering 

I block 1, 4 och 5 vid Vattenfalls fjärrvärmeverk i Uppsala förbränns tre olika typer av avfall: 

hushållsavfall, industriavfall och specialavfall, alla med sina olika egenskaper och värmevärden. För att 

ytterligare komplicera problemet är det endast hushållsavfallet som är någorlunda homogent inom 

typen, medan både industriavfall och framför allt specialavfall kan ha väldigt varierande värmevärden. 

För att ge optimala förutsättningar för energiåtervinning vid anläggningen utgick vi från ett traditionellt 

blandningsproblem för att sedan söka inspiration i artiklar relaterade till liknande problem. Då 

blandningsproblem är väldigt individuella i sin karaktär och måste anpassas efter de unika villkor som 

gäller vid varje fall har det varit svårt att finna relevanta artiklar för arbetet. De artiklar som lästs har 

mestadels använts som inspiration för att sedan utveckla en helt ny modell som passar in på det 

specifika problemet vi ställdes inför. 

Ko & Chang (2008) beskriver ett sambränningsproblem där kol blandas med biomassa eller 

avfallsbränsle för att minska miljöpåverkan vid förbränningen. Vi använde denna modell som 

utgångspunkt, då den tar upp begränsningar för värmevärden och begränsad tillgång av en specifik 

bränsletyp. Däremot handlar deras modell om att minska miljöskadliga utsläpp, medan vårt problem 

handlar om att maximera de intäkter anläggningen får in från sina kunder. Vi lät oss därför även 

inspireras av tillverkningsindustrin, där Kumar & Chetterjee (2013) ställt upp en modell för tillverkning 

av en optimal produktblandning givet kundernas preferenser för vilka attribut produkterna bör ha. 

2.2.2 Matematisk modell 

En sammanställning av den matematiska modellen finns angiven i Bilaga 1. Här nedan presenteras alla 

mängder, variabler och parametrar, innan objektfunktionen presenteras och de olika begränsningarna 

redogörs för. Begränsningarna har delats upp i de som begränsar mängden avfall, de som är specifika 

för lagret i Hargshamn, de som begränsar värmevärdet för avfallsbränslet, samt en begränsning för om 

avfallet är balat eller inte. 
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Blandningsproblemet innehåller en mängd            , bestående av alla veckor optimeringen ska 

utföras för. En optimal mängd avfall,                   väljs för varje vecka   ut för varje kund  . Alla 

kunder finns representerade i mängden            . Beslutsvariabeln      representerar det avfall 

som kund   ska tippa i bunkern till höger om tipplanen under vecka  , och beslutsvariabeln      

representerar det avfall som kund   ska tippa i bunkern till vänster om tipplanen under vecka  . 

Uppdelning i två beslutsvariabler för hur mycket avfall som varje kund ska leverera per vecka beror på 

att modellen med endast en variabel för mängden avfall blev icke-linjär, något mjukvaran inte kunde 

hantera. Modellen innehåller ytterligare två beslutsvariabler,           , avgör på vilken sida av 

tipplanen kund   ska tippa sitt avfall under vecka  , och            som avgör om en importkund  , 

representerade i mängden    , ska leverera en båt med avfallsbränsle under vecka  . Delmängden   

innehåller   stycken element. 

Modellen innehåller vidare parametrarna        och         som representerar den minimala 

respektive den maximala mängden avfall kund   kan leverera till anläggningen under vecka  . 

Parametern        representerar importkund  :s lagersaldo vecka  , och      representerar den 

totala leveranskapaciteten från lagret i Hargshamn in till anläggningen under vecka  . Parametrarna 

       och        representerar det minimala respektive maximala värmevärde avfallsbränslet som 

förbränns i ugn   under vecka   måste innehålla. Förbränningsugnarna   finns representerade i 

mängden        , där 1 representerar block 1 och 4 medan 2 representerar block 5. Parametern 

     representerar värmevärdet på kund  :s avfallsbränsle. Vidare finns parametrarna            

som anger om avfallet är balat eller inte,      som representerar den totala lagerkapaciteten i det 

externa upplaget i Hargshamn, samt      som anger den mängd avfall som kan importeras från 

importkund   under årets gång. Parametern   representerar det maximala antalet båtar som kan 

anlända hamnen i Hargshamn per vecka och parametern    (se ekvation 15) anger den maximala 

energi som kan tillföras ugnarna, minus det minimala energitillskottet från kontraktskunderna, fram till 

revisionens början. Slutligen innehåller mängden     alla veckor   som för närvarande optimeras 

över, och mängden     innehåller alla veckor som infaller innan starten av revisionen. Mängderna   

och   innehåller   respektive   stycken konsekutiva element. 

Vid optimering ger detta problem upphov till en lösning i form av en        matris bestående av 

värden som visar de totala intäkterna,              respektive (      )         , för varje kund och 

tippsida representerade i problemet. För importkunderna resulterar lösningen även i en         

matris bestående av värden som visar importkundernas repsektive lagersaldon samt om en båt med 

avfallsbränsle bör levereras in till Hargshamn under respektive vecka   som optimeringen utförs för. 

Objektfunktion 

Målet med modellen är att maximera vinsten från det avfall som energiåtervinns vid anläggningen, 

samtidigt som lagret i Hargshamn hålls på en optimal nivå. Detta fås genom att maximera summan av 

allt avfall som tas in till anläggningen multiplicerat med intäkterna för avfallet. Dessutom läggs 

importkundernas lagersaldo till, multiplicerat med ett litet tal,  , i modellen satt till 0,01; för att se till 

att modellen håller lagersaldot så högt som möjligt, men samtidigt föredrar att använda lagrat avfall 

framför att hålla det kvar i lagret. Optimeringen sker för som mest tre veckor i följd åt gången, på grund 

av begränsningar i mjukvaran, men sedan loopar programmet över årets alla veckor. 
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Begränsningar för mängden avfall  

Ekvationerna [2]-[6] nedan utgör alla begränsningar för den mängd avfall som kan användas från en 

given kund   under vecka  . Ekvation [2] och [3] gäller för alla kunder, medan [4]-[6] endast gäller för 

importkunderna. 

Ekvation [2] och [3] anger att det avfall som kund   ska leverera under vecka   måste hålla sig inom det 

specificerade intervallet för hur mycket avfall kund   kan leverara den veckan. Eftersom både höger och 

vänster led är multiplicerade med      respektive          för de olika begränsningarna, och      är en 

binär variabel, gör detta att den aktuella kunden   måste tippa allt sitt avfall på samma sida under hela 

veckan. 

                          
              2 

                      (      )    
                3 

Ekvation [4] anger att det avfall från importkund   som levereras till anläggningen från lagret i 

Hargshamn inte får överstiga importkund  :s lagersaldo i hamnen. 

                           4 

Ekvation [5] anger att summan av allt importavfall som förbränns under vecka   inte får överstiga 

leveranskapaciteten av importavfall den veckan. 

∑     
   

            5 

Ekvation [6] anger att det totala uttaget avfall från importkund   under året inte får överstiga den årliga 

leveranskapaciteten för importkund  . 

∑ ∑     

 

      
             6 

Begränsning för balat avfall  

Visst avfall som levereras in till anläggningen är balat, och måste därför behandlas i krossen som sitter 

monterad på tippficka 9 till vänster på tipplanen innan det kan förbrännas. Ekvation [7] anger att balat 

avfall måste tippas på den vänstra sidan av tipplanen 

                            7 

Begränsningar för avfallets värmevärde  
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Ekvation [8] och [9] anger att värmevärdet på det avfall som förbränns i block 1 och 4 respektive block 

5 måste ligga inom intervallet för det angivna energivärdet för ugnarna. 

         ∑       

 

   
                  8 

  

         ∑       

 

   
                  9 

  

Begränsningar i Hargshamn 

Utöver de begränsningar som finns vid anläggningen föreligger det ytterligare begränsningar i 

Hargshamn för det importerade avfallsbränslet. 

Ekvation [10] säger att summan av alla inkommande båtar till Hargshamn per vecka måste understiga 

den kapacitet hamnen har för att ta emot båtar. 

∑     
   

            10 

Ekvation [11] anger att en importkund   max får leverera en båt till Hargshamn över en 

tvåveckorsperiod. 

                               11 

Ekvation [12] ger att summan av lagersaldot för alla importkunder inte får överstiga lagerkapaciteten, 

  , i Hargshamn. 

∑      
   

           12 

Ekvation [13] anger att värmevärdet för lagret i Hargshamn måste vara lägre än den maximala möjliga 

energitillförseln,   , till ugnarna, borträknat de kontrakterade kundernas minimala tillskott, fram tills 

det att revisionen startar. 

∑                  

   

 
 13 

Slutligen anger ekvation [14] att lagersaldot i Hargshamn inte får överstiga leveranskapaciteten in till 

anläggningen innan revisionen startar. 

∑  
   

  ∑     

 

    

       
 14 
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Där    representerar innevarande vecka och   är det sista elementet i  .  

2.2.3 Utförande 

Arbetet inleddes måndagen den 20 januari 2014 med ett inledande möte vid Vattenfalls fjärrvärmeverk 

i Uppsala. Närvarande på mötet var, förutom studenterna Magnus och Jonatan, Thomas Jonsson, chef 

för Fuel Sourcing, och Anders Willén, säljare Fuel Supply/Waste. Dagen inleddes med en rundvandring 

på anläggningen, där Anders Willén visade runt och berättade om verksamheten. Under eftermiddagen 

diskuterades uppgiften och vi försökte hitta en gemensam grund att utgå ifrån. Det var svårt att finna en 

uppgift vi alla kunde enas omkring, framför allt då vi fortfarande inte hade lyckats bilda oss en klar 

uppfattning om var i problemet förelåg. Det var dock tydligt att problemet låg i den ingående logistiken 

för avfallsbränsle. Vid slutet av dagen var utgångspunkten för arbetet att ett schema skulle skapas, som 

angav tidsfönster för kunderna när de fick leverera under en given dag, detta för att det inte skulle 

uppstå köer vid lossning på tipplanen. 

Med denna uppgiftsbeskrivning som utgångspunkt skapades en preliminär planering för arbetet. 

Onsdagen den 22 januari var vi återigen på plats i Uppsala för ytterligare ett planeringsmöte. Denna 

gång deltog även Björn Mollstedt, säljare Fuel Sourcing, vid mötet, och han påpekade relativt snabbt att 

köbildning inte var ett stort problem och att en mer intressant uppgift från Vattenfalls sida skulle vara 

att få ett planeringsverktyg i Microsoft Excel som utifrån en existerande månadsplanering skapade en 

veckoplanering. Veckoplaneringen skulle tala om på vilken sida uppe på tipplanen som kunderna skulle 

lämna sitt avfall. Med denna nya uppgift i åtanke reviderades projektplanen och Magnus tog kontakt 

med Per Arnqvist, vår handledare vid Umeå universitet, för att stämma av uppgiften med honom. 

Efter att uppgiften var definierad inleddes litteraturstudien, där artikelsökningar om bland annat 

blandningsproblem, avfallsförbränning samt information om olika förbränningsugnar studerades. Vi 

satte oss även in i programmeringsspråket Visual Basics for Applications (VBA) som är det 

programmeringsspråk som levereras tillsammans med Microsoft Excel. Vidare studerades vilka 

förutsättningar som finns för att lösa heltalsproblem i Microsoft Excel, då detta var en förutsättning från 

Vattenfalls sida. Detta skapade dock ett problem för oss, då det inbyggda solver-verktyget i Microsoft 

Excel är extremt begränsat. Olika tillägg undersöktes, men vid närmare undersökning visade det sig att 

inte ens dessa skulle kunna användas i arbetet på grund av begränsningar i Vattenfalls IT-system. 

Den 4 februari hölls ett avstämningsmöte vid anläggningen i Uppsala med Thomas Jonsson, Björn 

Mollstedt och Anders Willén närvarande. Thomas framförde då önskemål om att verktyget förutom att 

skapa en veckoplanering med anvisade tippsidor för kunderna även skulle hantera lagernivåer för 

lagret i Hargshamn, samt ge indikationer på när nya båtar skulle beställas in från importkunderna. Det 

framkom även önskemål om hur modellen skulle kunna utvecklas och bättre anpassas till Vattenfalls 

behov. En överenskommelse nåddes om att arbetet i första hand skulle fokusera på att ett 

planeringsverktyg levererades, som för varje given vecka av året kunde ange hur mycket avfall varje 

given kund skulle leverera in till anläggningen, samt på vilken sida av tipplanen detta avfall skulle 

tippas. I andra hand skulle en modell av lagret i Hargshamn byggas upp, innehållande lagernivåer för de 

individuella importkunderna och information om de under en given vecka bör leverera en båt till 
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hamnen. Denna information skulle även summeras för alla importkunder, där det totala lagersaldot 

anges, och information om ifall någon av importkunderna ska leverera en båt till Hargshamn under 

varje given vecka anges. 

De förändrade förutsättningarna gjorde en ny litteraturstudie nödvändig, och nu studerades även 

lagerhållningsmodellering samt identifieringstekniker. För att Vattenfall ska kunna följa upp 

planeringen och se att den verkligen efterlevs krävs det investeringar i ny teknik uppe på tipplanen, 

som identifierar de lastbilar som tippar där, samt på vilken sida av tipplanen de gör det på. 

När uppgiften nu slutligen var definierad påbörjades arbetet med att utveckla ett verktyg i Microsoft 

Excel. Till en början skapades de funktioner som bryter ner den befintliga månadsplaneringen till en 

veckoplanering, samt de funktioner som skriver ut information om kunderna och anläggningen. 

Därefter ställde vi upp en matematisk modell som gav en optimal avfallsbränsleblandning, där hänsyn 

togs till vilken sida av tipplanen som kunderna skulle tippa avfallet på. Det blev nu uppenbart att det 

inbyggda lösningsverktyget i Microsoft Excel inte var kraftfullt nog att lösa uppgiften, så återigen fick vi 

ge oss ut och söka nya alternativ. Vi lyckades tillslut hitta ett tillägg, OpenSolver (OpenSolver.org, 2014), 

till Microsoft Excel som Vattenfall kunde använda sig av. OpenSolver använder sig av simplexalgoritmen 

för att lösa linjärproblem (se kapitel 2.1.2). Tyvärr är OpenSolver väldigt känsligt för linjäritet, så den 

matematiska modellen fick skrivas om ytterligare för att problemet skulle kunna lösas. 

Därefter fortlöpte arbetet med att implementera den matematiska modellen i Microsoft Excel. Vi hade 

veckovisa avstämningsmöten med i första hand Björn Mollstedt på vattenfall, och vid dessa framkom 

fler idéer och önskemål att implementera i den matematiska modellen, så det var hela tiden en iterativ 

process (se Figur 6). Under senare delen av arbetet deltog även Örjan Almenius, logistikansvarig vid 

anläggningen, vid dessa möten. Saker som tillkom under arbetets gång var exempelvis begränsningarna 

[4]-[6] som behandlar specialfall gällande begränsningar av mängden avfall som enbart uppstår för 

importkunderna. Under denna process lyckades vi även finna utrymme i den matematiska modellen för 

att lägga till även lagerhanteringen i Hargshamn. Vattenfalls lager i Hargshamn skiljer sig från ett 

traditionellt lager (se kapitel 2.1.1) på så vis att det enbart har fasta kostnader, samt att Vattenfall får 

betalt av sina kunder när avfallet anländer Hargshamn (Willén, 2014). Därför önskar Vattenfall att hålla 

en så hög lagernivå som möjligt, men på grund av de osäkra ledtiderna för båtleveranser måste det 

alltid finnas lagringskapacitet över i lagret. 
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Figur 6, Illustration av en iterativ designprocess som följdes i framtagningen av FLOP. 

Utifrån den matematiska modellen utvecklades sedan ett i linjärprogram i Microsoft Excel. Som nämns i 

kapitel 1.6 var vi dock, trots att vi använde oss av OpenSolver, begränsade av storleken på modellen. 

Programmet blev begränsat i sin storlek, och vad som enligt Dantzig & Mukund (1997, p. 2) skulle ha 

varit ett stort problem tvingades vi göra om till ett mellanstort problem genom att tvinga modellen att 

endast hantera att tre veckor optimeras åt gången, istället för hela året. Detta ställer till problem för 

modellen, framför allt då lagret i Hargshamn ska tömmas inför revisionen, men även vid andra tillfällen 

kan suboptimalitet uppstå. För att hantera tömningen av lagret i Hargshamn tvingades vi skapa 

funktioner som räknar ut hur mycket avfall som kan transporteras in till anläggningen från lagret i 

Hargshamn veckorna innan revisionen. Funktionerna (se ekvation 15) räknar ut hur mycket energi som 

kan tillföras ugnarna efter att det minimala uttaget från kontraktskunderna är gjort, därefter 

säkerställer den att energiinnehållet för avfallet lagrat i Hargshamn inte överskrider denna mängd (se 

ekvation 13). Denna begränsning är således endast tillämplig veckorna inför revisionen, och på så vis 

säkerställs att lagret i Hargshamn töms inför densamma. Hade OpenSolver kunnat hantera att 

optimeringen utfördes över hela året så hade detta skett automatiskt och på ett mer optimalt vis än vad 

som nu är fallet. 

  ∑ (        ∑        

     

)

 

    

  
 15 

Där    representerar innevarande vecka och   är det sista elementet i  .  

Verktyget utrustades även med en funktion som räknar om intervallet för ugnarnas kapacitet, efter 

önskemål från Vattenfall. Funktionen finns med för att verktyget, även om mängden avfall gör att en 

lösning är omöjlig att finna på det specificerade intervallet för ugnarnas kapacitet, ska kunna ge en 

fingervisning om hur en optimal blandning ser ut under rådande förhållanden. Den räknar först om 

gränsvärdena för ugnarnas kapacitet, och relaxerar dessa antingen uppåt eller nedåt, tills den angivna 

mängden avfallsbränsle kan förbrännas under veckan. I samband med detta skrivs en varning ut om att 
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planeringen innehåller antingen en för stor eller för liten mängd avfall. Programmet presenteras 

närmare i kapitel 3. 

2.2.4 Identifieringstekniker 

Under arbetet framkom det att det i dagsläget inte finns några tekniska förutsättningar för att 

identifiera vilken lastbil som tippar sitt avfall i vilken bunker. Det framkom önskemål från Vattenfalls 

sida att vi skulle utföra en kortfattad litteraturstudie över de idag vanligast förekommande 

identifieringsteknikerna för fordon, en sammanfattning av denna presenteras här nedan. 

För att följa upp veckoplaneringen som skapas i FLOP, och att kunderna verkligen lämnar sitt avfall på 

angiven tippsida, behöver tekniker för identifiering av fordon installeras på Vattenfalls 

fjärrvärmeanläggning i Uppsala. I dagsläget finns inga direktiv till kunderna om var de ska tippa sitt 

avfall, och således behövs heller ingen kontroll av var de gör det. I och med FLOP blir detta dock en 

viktig del i planeringen, då det om kunderna misslyckas med att tippa på angiven sida kommer leda till 

en mindre än optimal bränsleblandning. Nedan finns information om några av de idag mest använda 

metoderna för fordonsidentifiering, samt vilka fördelar och nackdelar införandet av dessa skulle 

innebära för anläggningen. 

GPS 

GPS (Global Positioning System) är en teknik som via satellitsignaler anger positionen för det objekt 

som ska identifieras. Tekniken har en mängd användningsområden, men är extra användbart för att 

exempelvis kartlägga rörelserna av en fordonsflotta om det kombineras med GIS (Geographic 

Information System Technology). Detta tillåter ett företag att identifiera positionen på sina fordon både 

i realtid, samtidigt som informationen sparas och finns tillgänglig i efterhand. Att Vattenfall inte äger 

fordonsflottan själva, utan det är kunderna som står för leveranserna och fordonen, försvårar dock 

användningen av denna teknik. Det skulle krävas att samtliga kunder förbinder sig att utrusta sina 

fordon med en GPS-sändare, samt ge Vattenfall tillgång till det data som sänds från fordonen. Fördelar 

är att systemet kan skötas helt automatiskt, samt att det för vissa kunder kan ge en större förståelse för 

hur deras fordon opererar och ge underlag för effektiviseringsarbete. Mer kortsiktigt kan tekniken 

hjälpa kunderna undvika trafikstockningar etc. (Mintsis, et al., 2004) 

RFID 

RFID (Radio Frequency Identification) är en teknik som, liksom GPS, är på stark frammarsch inom flera 

områden, inte minst inom logistiken. Tekniken fungerar på så sätt att det objekt som ska identifieras 

utrustas med en tag innehållandes en transponder. Sedan utrustas den plats där identifieringen ska ske 

med en sändare, som skickar ut en signal. När transpondern uppfattar denna signal aktiveras tagen, 

som skickar en signal tillbaka till sändaren. (Hannan, et al., 2011) 

Den tydligaste fördelen med att använda RFID är att denna teknik skulle kunna kombineras med 

identifikationen vid invägning av avfallet, där chaufförerna idag identifierar sig manuellt och uppger 

information om vem de kör för vid just det tillfället. En framtida lösning kan vara att både invägningen 

och tippfickorna utrustas med RFID-sändare och att alla kunders fordon utrustas med en transponder. I 
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en större skala kan även vissa av Vattenfalls kunder använda samma teknik till att effektivisera och 

utveckla sophämtningen (Hannan, et al., 2011). Nackdelen med denna teknik är att det kan vara 

bekymmersamt att utrusta tipplanen med sändare på ett sätt så att de inte hamnar i vägen för de 

lastbilar som ska tippa sitt avfall, samtidigt som de på ett tydligt sätt kan avgöra var tippningen sker. 

Registreringsskyltsigenkänning 

Registreringsskyltsigenkänning är en teknik som används främst för trafikkontroll och –övervakning. 

Det finns flertalet olika tekniker som kan användas till detta, men de flesta baseras på samma fyra 

grundsteg: Först tas ett fotografi av fordonet, därefter identifieras var i bilden registreringsskylten 

finns, efter det identifieras de individuella tecken som står på registreringsskylten, och det sista steget 

är att tyda dessa tecken. Den främsta fördelen med ett liknande system är att det är helt automatiskt 

och att det inte ställer några krav på Vattenfalls kunder att införskaffa någon teknik, då kameror 

monteras upp på de respektive sidorna av tipplanen och tar bilder på de bilar som tippar på den sidan. 

(Patel, et al., 2013)  
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3 Resultat 

FLOP börjar med att användaren får ange ett antal parametrar som används senare i verktyget. Bland 

annat anges hur många importkunder som kommer att användas under året, samt hur stor 

leveranskapaciteten är från lagret i Hargshamn in till anläggningen i Uppsala (se Figur 7). När alla 

parametrar är angivna fortsätter verktyget genom att bryta ned månadsplaneringen från 

systemplaneringsfunktionen till en veckoplanering. I denna veckoplanering räknas den angivna 

leveransnivån för varje månad om till ett intervall för hur mycket avfall varje given kund kan leverera 

under en given vecka. Detta intervall ligger ±10 % från den nivå som finns angiven i kontrakten, detta 

eftersom kontrakten även innehåller en klausul som anger att leveransnivån över hela året får variera 

med som mest ±10 % (Willén, 2014). Dessa intervall utnyttjas sedan vid optimeringen, där de utgör det 

högsta och lägsta uttaget avfall från en kund en given vecka. Utöver detta innehåller veckoplaneringen 

information om priset kunderna betalar för att få sitt avfall energiåtervunnet, samt värmevärdet på 

kundens avfall.  

 
Figur 7, Fönster för inmatning av parametrar som öppnas så fort användaren startar FLOP. 
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Utöver information om de nuvarande kontrakterade kunderna läggs även så många importkunder till 

som angavs av användaren. Deras intervall för avfall som kan levereras sträcker sig i normalfallet från 

noll upp till den angivna siffran för leveranskapaciteten från Hargshamn. All information, inklusive 

leveransintervallet, angående både de ordinarie kunderna och importkunderna är sådant som manuellt 

kan ändras av användaren av programmet. Varje kund har tre tomma kolumner när veckoplaneringen 

är skapad. En kolumn kommer att visa resultatet av optimeringen när den är utförd, det vill säga hur 

mycket avfall som är optimalt att hämta in från den kunden för den aktuella veckan. Nästa kolumn fylls i 

av logistikansvarige och representerar det verkliga utfallet från den veckan, hur mycket avfall som 

verkligen levererades från den aktuella kunden, och den sista kolumnen anger vilken sida av tipplanen 

kunden ska tippa sitt avfall på. Eftersom det avgörs av en binär variabel så fylls den sista kolumnen 

endast i med siffran 0 eller 1, där 0 representerar höger tippsida och 1 den vänstra sidan (Se Figur 8). 
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Figur 8, Bild av huvudvyn i FLOP, med optimering utförd för hela året. 
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När optimeringen väl är utförd för nästa vecka kan sedan logistikansvarige öppna nästa Excel-

dokument som innehåller en lista över alla anläggningens kunder, samt en tabell som ska fyllas i med 

uppgifter om hur många bilar avfall de ska leverera och under vilken dag de ska göra det för 

nästkommande vecka. Det är denna planering som hittills har skett helt manuellt, enbart med stöd av 

den månadsplanering som tillhandahållits av systemplaneringen. Nu kan dock logistikansvarige med ett 

knapptryck hämta in information från FLOP om hur mycket avfall varje kund bör leverera under 

nästkommande vecka samt på vilken sida av tipplanen de ska tippa sitt avfall. Denna information ligger 

nu som ett stöd för logistikansvarige i hans arbete med att planera in leveranserna under veckan (Se 

Figur 9). 
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Figur 9, Bild av veckoplaneringen med förslag på uttag samt tippficka längst till höger i bild.  
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Utöver informationen om de kontrakterade kunderna skapas även en modell över lagret i Hargshamn 

(se Figur 10). Här redogörs för lagersaldot för de respektive importkunderna, om en båt från de 

individuella importkunderna bör anlända under en given vecka, samt en sammanställning av både 

lagersaldo för alla importkunder samt om en båt bör ankomma Hargshamn från någon av 

importkunderna under en given vecka. 

 
Figur 10, Representation av lagret i Hargshamn efter optimering av importkundernas lagernivåer. Längst till höger ses en 
sammanställning av de, i det här fallet, två importkundernas totala lagersaldo. 

Efter framtagandet av FLOP ser alltså arbetet med att få fram en veckoplanering till grund för 

kundordrarna ut enligt Figur 11. 

 
Figur 11, Schematisk bild över processen att ta fram en veckoplanering efter införandet av FLOP. 
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3.1  Jämförelse 

En jämförelse mellan omsättningen för allt avfall visar att under 2013 var de planerade intäkterna för 

anläggningen i storleksordning 167,3 MSEK, och de faktiska intäkterna för året hamnade på lite drygt 

172,0 MSEK. För att jämföra detta med FLOP har först ugnarnas kapacitet i programmet justerats något. 

På grund av oförutsedda stopp i produktionen och andra faktorer ligger den faktiska tillgängligheten till 

ugnarna på runt 93,2 % (Willén, 2014). För att få till en så rättvis jämförelse som möjligt justerades 

således ugnarnas kapacitet i FLOP ned till 93,2 % av den maximala kapaciteten. Med denna 

verkningsgrad genererade FLOP en planering som gav intäkter på drygt 172,3 MSEK, det vill säga 

nästan exakt samma intäkter som det slutligen blev under året. Detta är en förbättring jämfört med 

planeringen med 2,97 % och jämfört med det verkliga utfallet på 0,17 % (Se Tabell 1). 

Tabell 1, Intäkter enligt planering och verkligt utfall 2013. Den högra kolumnen visar hur mycket bättre FLOP presterade än 
dessa, både i MSEK och i procent. 

  Jämfört mot FLOP 

Planering 2013 SEK 167 347 834 +SEK 4 970 146 

+2,97 % 

Utfall 2013 SEK 172 017 579 + SEK 300 401 

+0,17 % 

 

4 Diskussion 

I kapitel 3.1 kan vi se att under 2013 skulle FLOP ha genererat 2,97 % högre intäkter till anläggningen 

jämfört med planeringen, och 0,17 % högre intäkter än det verkliga utfallet. Vi har identifierat några 

faktorer till detta utfall som vi redogör för nedan. 

1. Optimal planering - FLOP ger en optimal planering där kunder med en högre intäkt per 

värmevärde premieras, vilket gör att mer avfall hämtas in från lönsamma kunder, medan 

mindre avfall hämtas in från de mindre lönsamma kunderna. Redan i dagsläget försöker 

Vattenfall arbeta efter denna metod, men med 50-60 olika kunder är det svårt för 

logistikansvarig att manuellt avgöra vilken kund som är mest lönsam. 

2. Värmevärden – I dagsläget har vattenfall endast reella värmevärden från ett fåtal av sina 

kunder, vilket har inneburit att vi i vår jämförelse använt oss av schablonvärden för de olika 

avfallstyperna (se Bilaga 2). Detta gör givetvis att vår jämförelse kan vara missvisande, men 

målet är att Vattenfall ska samla in data från sina kunder angående värmevärdet på deras avfall, 

och på så vis förbättra den planering FLOP genererar. 

3. Oförutsedda händelser – Driften av en förbränningsugn kan vara nyckfull och det är inte säkert 

att verkligheten kan leva upp till planen. Under vårt arbete hos företaget uppstod flera 

oförutsedda händelser som behövde hanteras. Det handlade bland annat om stopp i 

förbränningsugnarna, eller att traversförarna behövde rensa ur bunkrarna och därför stoppade 

möjligheten att tippa i någon av dem, det inträffade även att kunder hörde av sig och 

rapporterade att de inte kunde leverera den avtalade mängden avfall just denna vecka, eller 

tvärt om, att de hade ett överskott de ville bli av med. Liknande, slumpartade händelser kan inte 
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på ett realistiskt sätt implementeras i ett planeringsverktyg, vilket innebär att en rättvis 

jämförelse mellan utfallet för 2013 och det från FLOP är svår att genomföra. Enligt Willén 

(2014) var dock tillgängligheten till ugnarna under 2013 93,2 % borträknat revision, siffror som 

vi även använt oss av i vår jämförelse. Detta blir dock fortfarande missvisande då vår jämförelse 

utgår ifrån att de opererat på 93,2 % varje given vecka av året, medan detta givetvis har varit 

väldigt varierande i verkligheten. 

4. Block 3 – Under 2013 användes under delar av året utöver block 1, 4 och 5 ytterligare en ugn, 

block 3. Block 3 togs dock ur bruk under året, och ska således inte användas i framtiden, varför 

FLOP inte har tagit hänsyn till den. Block 3 var den minsta av de fyra ugnarna och användes 

endast sporadiskt under 2013, men hade fortfarande givetvis en påverkan både för de 

planerade och de verkliga intäkterna under året. Siffror över mängden avfall som förbrändes vid 

anläggningen och i de fyra ugnarna under året visar att ungefär 3,4 % av avfallet förbrändes i 

block 3. Denna siffra säger dock ingenting om intäkterna från avfallet, då dessa varierar 

beroende på vilket avfall det handlar om. 

Dessa fyra faktorer har vi identifierat som påverkar jämförelsen mellan FLOP och tidigare planeringar 

och utfall. Punkt 1 ger en fördel till FLOP när det gäller att öka intäkterna, medan punkt 4 ger en positiv 

inverkan på den lagda planeringen och det verkliga utfallet gentemot FLOP. Om tillgängligheten för 

block 1, 4 och 5 ökas till 95 % för att kompensera för att block 3 var igång ökar intäkterna från FLOP 

med ytterligare 1,7 MSEK, vilket ger att FLOP genererar 1,17 % högre intäkter än vad som verkligen var 

fallet. Punkt 2 och 3 är svårare att avgöra vilken sida av jämförelsen de gynnar, men klart är att ju fler 

och mer rättvisande värmevärden Vattenfall samlar in från sina kunder, desto bättre planeringar får de 

ut från FLOP. 

4.1 Fortsatt arbete 

Som en del i det fortsatta arbetet med att vidare utveckla stöd till planeringsarbetet för intag av avfall 

rekommenderar vi att Vattenfall installerar ett system för att följa upp att deras kunder verkligen tippar 

sitt avfall vid angiven tippsida. Det finns idag främst tre tekniker som används för att identifiera 

och/eller spåra fordon, GPS, RFID eller registreringsskyltsigenkänning, vilka vi redogjort för i kapitel 

2.2.4. Vår rekommendation till vattenfall är att en grundligare genomgång av identifieringsmetoder 

utförs för att se vilken teknik som passar anläggningen bäst, för att därefter införa detta system. 

Tidigare har förbränningsugnarnas behov av avfallsbränsle endast specificerats i ton, men i och med 

införandet av FLOP vid anläggningen öppnas en möjlighet upp att börja använda värmevärde som den 

viktigaste måttenheten. En sådan förändring kräver dock att det finns tillförlitliga angivelser av 

värmevärdet av kundernas olika avfallsbränslen. Vattenfall bör således aktivt arbeta för att samla in 

data om värmevärden från sina kunder, för att kunna utveckla både FLOP, men även hela 

verksamheten. 

Den största begränsningen vi stött på under vårt arbete att utveckla FLOP var de olika 

lösningsverktygen i Microsoft Excel. För att ytterligare utveckla planeringsverktyget och för att få en än 

bättre planering rekommenderar vi att Vattenfall investerar i en mjukvara framtagen för att lösa stora 
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heltalsproblem. Vi har under våra studier använt oss av AMPL, men det finns även tillägg till Microsoft 

Excel som kan lösa stora linjärprogram, exempelvis FrontlineSolvers (FrontlineSolvers, u.d.). 

I dagsläget registreras uppgifterna om de kunder som varit och lämnat avfall på anläggningen i 

mjukvaran Overdrive. Vi har under vårt arbete stött på olika problem för att på ett effektivt sätt kunna 

följa upp planeringen mot det verkliga utfallet. Problemen består av att kunder har olika 

identifieringsnummer och till och med namn i planeringen och i Overdrive, vilket gör det svårt att få till 

en automatisk uppföljning av planeringen. Vi rekommenderar att Vattenfall här tar ett samlat grepp, där 

kunder har samma identifieringsnummer såväl på planeringsstadiet som på uppföljningsstadiet. Vidare 

rekommenderar vi att Vattenfall undersöker möjligheten att på ett tydligare sätt koppla ihop Overdrive 

mot Microsoft Excel, så att data kan hämtas direkt från Overdrive till korrekt Excel-dokument, utan att 

behöva flyttas över manuellt. Dessa åtgärder skulle effektivisera och underlätta uppföljningen av 

planeringen. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Matematiska modellen 

Variabler 

        Mängden avfall från kund   räknat i ton som ska tippas i tippficka 1-

8 under vecka  , det vill säga som ska till block 1 och 4. 

        Mängden avfall från kund   räknat i ton som ska tippas i tippficka 9-

12 under vecka  , det vill säga som ska till block 5. 

                  Den totala mängden avfall räknat i ton som kund   ska leverera till 

anläggningen under vecka  . 

            Vilken sida kunden ska tippa sitt avfall på under vecka  . Antar 

värde 1 om kund   ska tippa i tippficka 9-12, och 0 annars. 

            Endast för importkunder. Antar värde 1 om en ny båt ska beställas 

in för importkund   under vecka  . 

Parametrar 

      Intäkter från kund  , räknat i SEK/ton. 

        Värmevärdet på kund  :s avfallsbränsle för vecka  , angett i 

MWh/ton. 

              Intervallet för mängden avfall kund   ska leverera enligt avtal 

under vecka  , uttryckt i ton. 

      Den maximala årsimporten från importkund  , uttryckt i ton. 

          Intervallet för block  :s effekt, uttryckt i MWh. 

            Anger om avfallet är balat eller inte. 

        Lagersaldot för importkund   under vecka  , uttryckt i ton. 

      Lagerkapaciteten i Hargshamn, uttryckt i ton. 

      Leveranskapaciteten för importavfall under vecka  , uttryckt i 

ton. 

     Den maximala mängden båtar som kan anlända Hargshamn 

under en vecka. 
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      Den maximala energi som kan tillföras ugnarna, minus det 

minimala energitillskottet från kontraktskunderna. 

     Ett tillräckligt litet tal. 

Mängder 

         Mängden av förbränningsugnar vid anläggningen, där 1 

representerar block 1 och 4 och 2 representerar block 5. 

             Mängden av kunder som någon gång under året ska leverera 

avfall till anläggningen. 

     En delmängd av mängden  , innehållandes endast 

importkunderna. 

             En mängd bestående av årets alla veckor. 

     En delmängd av mängden   innehållandes alla de veckor som 

optimeringen för närvarande utförs för. 

     En delmängd av mängden   bestående av alla veckor som 

infaller innan revisionen startar. 
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Bilaga 2. Approximation av värmevärden 

Data som används är från 2012, om inget annat anges. 

Generaliseringar: 

1. Det som inte är hushållsavfall är industriavfall. 

2. På grund av bristfällig data har antagandet gjorts att andelen hushållsavfall för år 2012 var 

densamma som för år 2013. 

3. Av det avfall block 5 förbränner utgörs 10 % av hushållsavfall och resterande 90 % av 

industriavfall (Willén, 2014). 

Data: 

Block 5 producerade 522,2 GWh och förbrände 160 498 ton avfall. 

Block 5 och block 1-4 (inklusive block 3) producerade tillsammans 1 117,6 GWh ur 365 973 ton avfall. 

43,77 % av avfallet är hushållsavfall vilket ger att block 5 och block 1-4 tillsammans tog emot 160 186 

ton hushållsavfall. 

56,23 % av avfallet är hushållsavfall vilket ger att block 5 och block 1-4 tillsammans tog emot 204 945 

ton industriavfall. 

 

Beräkningar: 

   Värmevärde hushållsavfall 

   Värmevärde industriavfall 

{
                                  

                                             
 

Lösning av ekvationssystemet ovan ger: 

          GWh vilket motsvarar 2,74 MWh, det vill säga, värmevärdet för hushållsavfall är 2,74 

MWh/ton. 

          GWh vilket motsvarar 3,31 MWh, det vill säga, värmevärdet för industriavfall är 3,31 

MWh/ton. 
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Bilaga 3. Användarmanual 

Vissa bilder i denna manual innehåller information om Vattenfalls kunder som de bett oss att inte 

publicera. Dessa bilder har därför helt eller delvis täckts över i denna bilaga. 

Innehåll 

1. Installera tillägget OpenSolver ........................................................................................................................... 1 

2. Lägga till referenser och aktivera makron för FLOP ................................................................................. 1 

3. Använda FLOP ........................................................................................................................................................... 6 

4. Importera den genererade planeringen ......................................................................................................... 8 

5. Lägga till kund ........................................................................................................................................................... 9 

6. Felsökning: OpenSolver kunde inte hitta en optimal lösning ............................................................. 10 
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1. Installera tillägget OpenSolver 

Fuel Logistic Optimal Planer (FLOP) använder tillägget OpenSolver för att utföra optimeringsberäkningarna. 

För att få tillgång till tillägget följ instruktionerna nedan. 

1. Gå till http://www.opensolver.org/ 

2. Klicka på knappen DOWNLOAD & INSTALL och följ därefter instruktionerna. 

 
 

2. Lägga till referenser och aktivera makron för FLOP 

FLOP bygger på Visual Basics for Applications och därför krävs att Makro är tillåtet att användas. Vidare 

används vissa färdiga bibliotek och därför måste referenser till dessa läggas till. Dessa åtgärder beskrivs nedan.  

1. Öppna Excel-filen OpenSolver.xlam 

a. Om du blir tillfrågad, ange Enable Macros 

 

  

http://www.opensolver.org/
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2. Gå in under fliken Arkiv -> Öppna och leta upp filen FLOP 20XX.xlsm 

 
3. Öppna fliken Arkiv -> Alternativ -> Tillägg 

 
 

4. Välj Hantera: Excel Tillägg och klicka på Ok… 
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5. Se till att följande tillägg är valda: 

 
 

6. Gå in under fliken Arkiv -> Alternativ -> Menyfliksområdet och se till att Utvecklare är vald 
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7. Gå in under Utvecklare -> Visual Basic 

 
 

8. Gå in under Verktyg -> Referenser
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9. Se till att följande referenser är valda: 

 

i. Visual Basic For Applications 

ii. Microsoft Excel 15.0/14.0 Object Library1 

iii. OLE Automation 

iv. Microsoft Office 15.0/14.0 Object Library1 

v. Microsoft Forms 2.0 Object Library 

vi. Solver 

vii. Microsoft Visual Basic For Applications Extensibility 5.3 

viii. OpenSolver 

ix. Microsoft Visual Studio Tools for the Microsoft Office System Loader 1.0 Type Library 

x. Microsoft OLE DB Service Component 1.0 Type Library 

xi. Microsoft Visual Studio Tools for Office Execution Engine Type Library 

  

                                                             

1
 15.0 för Excel 2013, 14.0 för Excel 2010 
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3. Använda FLOP 

För att bryta ner leveransplanen som genererats av systemplanering till den tablå som används vid 

genereringen av optimal veckoplanering så ska användaren använda sig av ett dokument som ser ut på följande 

vis: 

1. Gå från leveransplan till veckoplan: 

 
 

Observera: Dokumentet ska innehålla en knapp ”Få Veckoplanering” samt att en rad ska finnas för 

värmevärde. Finns inte den så ska den läggas till ovanför raden med prisangivelse, och således bli rad 

26. Om denna rad inte finns tillagd kommer värden hamna på fel ställen i veckoplaneringen, och 

verktyget kommer inte att fungera. På denna rad kan sedan värmevärden för de olika kundernas avfall 

anges och ska stå i cellen som är ovanför priset. 

 
2. För att skapa tablån som används vid optimeringen så tryck på ”Få Veckoplanering” och fyll i den 

information som efterfrågas. 

 
3. Kontrollera att all information finns och att det finns förutsättningar för verktyget att köras korrekt. Bra 

saker att dubbelkolla är att det finns ett värde angivet för Total max för importkunderna. Om det fältet 

är blankt tolkar verktyget det som 0. Kontrollera också att de kunder vars avfall är balat och som därför 

måste tippas till block 5 (på grund av kross) finns angivet med en ”1” i kolumnen till höger om rubriken 

”Block 5”. 
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4. Justera sedan inställningarna för de veckor som är aktuella för optimeringen. Till exempel Min och Max 

för respektive kund och kontrollera att ugnarnas kapacitet är korrekt inställda. Glöm inte heller att ange 

det ingående lagersaldo för importkunderna. Detta anges längst ut till höger i tablån. För att sedan 

generera en optimal veckoplanering så tyck på ”Utför optimering” och följ anvisningarna. Veckorna 

anges på formatet YYVV. 

 

 

 
 

 
5. När optimeringen är utförd kommer värden att stå i kolumnen Plan uttag och i kolumnen tippsida. 

Dessa värden är alltså det förslag som FLOP genererat. Spara resultatet. 
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4. Importera den genererade planeringen 

För att importera den planering som verktyget genererat öppnas mallen för den aktuella perioden. Till exempel 

MallFebruari-14.xls.  

1. Kontrollera där att veckan som står i elfte kolumnen är korrekt.  

 
2. Kontrollera att de nummer som finns angivna i kolumnen är korrekta och att de överensstämmer med 

de overdrive-nummer som finns angivna i Excel-dokumentet där den optimala veckoplaneringen 

genererats. Därefter tryck på knappen Hämta information. Välj sedan den fil som innehåller den 

optimala veckoplaneringen. Därefter kommer det upp ett meddelande som meddelar vilka kunder det 

varit svårt att matcha overdrive-nummer för. Därefter laddas resultatet in i det öppna dokumentet. 
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5. Lägga till kund 
1. När en ny icke importkund ska läggs till så sker detta i den leveransplanen som erhållits av systemplanering. 

Detta görs genom att infoga nya kolumner och fylla i den information som behövs.  

 

2. Därefter trycker användaren på ”Få veckoplan”. Då kommer verktyget lägga till den nya kunden utan att 

gamla förändringar eller resultat optimeringar försvinner. Det är viktigt att inte alla värden i kolumnen ”plan” 

är noll för då läggs inte kunden till. 
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6. Felsökning: OpenSolver kunde inte hitta en optimal lösning 

Ibland kommer ett meddelande upp om att OpenSolver inte kunde hitta en optimal lösning. Programmet 

meddelar detta genom en meddelanderuta som säger ”OpenSolver could not find an optimal solution, and 

reported: No Feasible Integer Solution”. Detta innebär att OpenSolver inte kan hitta en heltalslösning inom det 

specificerade området, och då väljer att bryta mot några av de begränsningar som satts upp. Tre faktorer som 

kan ge ett sådant meddelande har identifierats. 

1. Nedtrappningen inför revisionen. 

För att hantera att lagret i Hargshamn ska tömmas inför revisionen har en funktion skrivits in, som 

begränsar värmevärdet av det avfall som får finnas i lagret vid Hargshamn veckorna innan lagret ska 

vara tomt. Denna funktion gör att importkundernas avfall måste prioriteras inför revisionen, vilket i sin 

tur kan leda till väldigt snäva gränser för resterande kunders avfall. Vi har försökt att hantera detta, 

men funktionen kan fortfarande ställa till med problem för optimeringen. 
2. Ugnarnas kapacitet och avfallets värmevärde. 

Ibland hamnar värmevärdet för det avfall som enligt avtal ska energiåtervinnas vid anläggningen 

utanför kapaciteten för ugnarnas effekt, det vill säga det finns antingen för mycket eller för lite avfall 

planerat att levereras den aktuella veckan. För att hantera detta har programmet en funktion som 

räknar om begränsningen av värmevärden om det högsta respektive lägsta potentiella värmevärdet 

ligger i närheten av begränsningarna för ugnarnas effekt. Funktionen räknar då om ugnarnas kapacitet 

så att en lösning ska kunna fås lättare, samtidigt som ett meddelande skrivs ut om att de planerade 

leveranserna den aktuella veckan innehåller för mycket eller för lite avfall för att möta behoven hos 

ugnarna. 
3. OpenSolver vill dela upp en båt på flera kunder. 

Ibland, när programmet inte kan hitta en optimal lösning, väljer OpenSolver att dela upp en båt på flera 

kunder, att drygt en halv båt ska levereras till en kund och knappt en halv till en annan. Det är dock 

hela tiden totalt en hel båt som ska levereras den givna veckan. Vi har hanterat detta genom att 

avrunda denna variabel till ett heltal, så att programmet säger att den kund som ska få drygt en halv 

båt i det läget får en hel båt levererad till sig, och den andra inte får någonting. Vi håller på att felsöka 

detta, men har ännu inte hittat orsaken till att OpenSolver väljer att bryta mot denna begränsning. Vi 

ska lägga lite tid framöver på att undersöka längre, och skickar en uppdaterad kopia av FLOP om vi 

hittar och kan åtgärda orsaken. 

 

 

 


