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Sammanfattning 

Stigande kostnader för bränsle samt pressade elpriser gör att produktionen för ett kraftvärmeverk 

bundet till ett fjärrvärmenät måste optimeras. I denna rapport presenteras en ”Mixed integer linear 

programming” modell över Skogsbacka kraftvärmeverk, dess ackumulatortank, extrapannor och 

Lyckseles fjärrvärmenät tänkt att kortsiktigt optimera energiproduktionen. Kraftvärmeverket har en 

panneffekt på 50 MW och turbineffekt på 16 MW. Modellen tar hänsyn till fjärrvärmenätets 

framledningstemperatur och returtemperatur samt hur dessa parametrar påverkar kraftvärmeverkets 

drift samt hur de påverkar ackumulatortankens lager och laddning. Även en enkel modell för att 

bestämma behovet i fjärrvärmenätet efter utetemperatur och tidpunkt på dygnet ges. 

Resultatet av arbetet visar att modellen kan simulera och optimera driften för Lyckseles kraftvärmeverk 

med driftfall som direktkondensering, mottryckskörning, rökgaskondensering samt extern kylning med 

en trimkylare. Vid jämförelse mot gamla data visade modellen att en besparing på 800 000 kr år 2012, 

600 000 kr år 2013 och 200 000 kr de fyra första månaderna 2014 gick att åstadkomma med optimerade 

driftscheman. Rökgaskondensering visade sig kunna spara 1,5 miljoner kr år 2012. Optimeringen visade 

sig ge störst skillnad vid kalla perioder med höga och varierande spotpriser och att begräsningar i 

panneffektens ändringshastighet och turbinens effekt var nödvändiga för att få ett optimeringsschema 

med praktisk möjlighet. Modellen för fjärrvärmelast visade sig fungera bra på att simulera behovet på 

lång sikt men gav större avvikelser på kort sikt. Modellen för lasten bör därför förbättras genom att ta 

hänsyn till andra väderfaktorer som vind och sol. 

Abstract 

Rising prices for biofuel and a more competitive energy market makes the use of optimization of heat 

and electricity production in a cogeneration plants necessary.  In this report a mixed integer linear 

programming model of Skogsbacka cogeneration plant, heat storage tank, heat water boiler and Lycksele 

district heating network is proposed. The model takes into account the forward and return temperature 

of the water in the district heating network and how it affects the operation of the cogeneration plant 

and the heat storage tank. A simple model describing the heat demand in the district heating network is 

also proposed. The model was made in Matlab using Optimization toolbox. 

The resulting model successfully optimized the energy production of Skogsbacka cogeneration plant with 

different operation modes such as direct condensing, backpressure operation, auxiliary cooling and flue 

gas condensation. The model showed that the operation cost for the system could be reduced by 

800 000 kr for year 2012, 600 000 kr for year 2013 and 200 000 for the first four months of 2014. The use 

of flue gas condensing was shown to reduce the operation cost for year 2012 by 1.5 million kr by 

reducing the amount of fuel used. The use of unique restrictions for Skogsbacka cogeneration plant such 

as a maximum change in power for the boiler and turbine was required to achieve optimization that 

were not only possible in theory but also in practice. The model of the heat demand in the district 

heating network proved to predict the load for longer periods of time but for shorter periods the total 

heat predicted was not good enough. The model should be improved to take weather conditions such as 

wind and sun into account. 
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 INLEDNING 1
I dagens samhälle blir energin billigare och billigare, konkurrensen är stor och kraven på 

energiproducenterna blir allt högre. Med stigande priser för biobränslen de senaste åren och låga 

elpriser blir optimeringen av kraftvärmeverk och fjärrvärmenät allt viktigare. Uppvärmningssystem som 

värmepumpar väljs allt oftare före fjärrvärme. För att kunna konkurrera med dessa nya och allt mer 

vanliga uppvärmningsalternativ så måste kraftvärmeverkets produktion vara optimerad. I detta arbete 

presenteras en modell som simulerar och optimerar produktionen för Lyckseles kraftvärmeverk utifrån 

dess specifika krav. 

Tidigare arbeten inom detta område finns men tar oftast inte hänsyn till de specifika krav som 

uppkommer hos ett bioeldat kraftvärmeverk bundet till ett fjärrvärmenät. Krav som hur 

framledningstemperaturen påverkar elproduktionen och ackumulatortanken (Salgade & Pedrero, 2007). 

Vikten i att optimera driften så att den faktiskt är möjligt att genomföra utan att medföra följdproblem 

hos en bioeldad panna som inte är lika snabb som de verk som tidigare arbeten använt sig av. 

Med ett optimerat driftschema för ett svenskt kraftvärmeverk som eldas med biobränslen kan man 

åstadkomma inte bara miljövänlig el utan ett hållbart system för både små och stora samhällen. 

1.1 SYFTE OCH MÅLSÄTTNING 

Syftet med detta arbete är att undersöka och förstå hur optimering av bioeldade kraftvärmeverk kan 

åstadkommas utan att optimeringen blir så teoretiskt att den blir svår att använda i praktiken. Vilka 

parametrar som är viktiga inom optimeringen och vilka parametrar som har mindre betydande roll skall 

också undersökas. 

Målet med arbetet är att åstadkomma ett optimeringsprogam som kortsiktigt kan ekonomiskt optimera 

driften på Lyckseles kraftvärmeverk med hjälp av väderprognoser och spotprisprognoser. Optimeringen 

skall ge ett driftschema för den mest ekonomiska driften för en vecka framåt i tiden. 

Optimeringsmodellen skall vara flexibel och lätt att ändra för att kunna användas även om prisläget på el 

och bränslen samt behovet i fjärrvärmenätet ändras.  
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 SKOGSBACKA KRAFTVÄRMEVERK 2
Skogsbacka kraftvärmeverk är ett kraftvärmeverk med en cirkulerande fluid bädd. Som bränsle används 

biomaterial som trämaterial och torv. Panneffekten ligger på 50 MW. Turbinen som används har en 

effekt på 16 MW och har tre avtappningar. Det finns även möjlighet till direktkondensering av ångan. I 

skrivande stund finns ingen rökgaskondensering för kraftvärmeverket men planer finns för det. Intill 

kraftvärmeverket står en ackumulatortank men en ungefärlig lagringsmöjlighet på 400 MWh. Övriga 

produktionsenheter är bioeldade hetvattenpannor på 16 MW samt elpannor på 14 MW. Vid höga 

elpriser finns även en trimkylare som tar vatten från älven som rinner igenom Lycksele för att kyla 

framledningen eller returledningen på fjärrvärmenätet för att kunna uppnå en högre elproduktion. 

Fjärrvärmenätet levererar energi till Lycksele. 
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 TEORI 3
För att kunna bygga en optimeringsmodell av ett kraftvärmeverk krävs det att all nödvändig teori över 

hur kraftvärmeverket fungerar och vad som påverkar vad finns tillgängligt. När teorin och sambanden för 

kraftvärmeverket är känt så finns det en mängd olika typer av modeller att använda. I detta arbete 

används en linjär modell med binärer. 

3.1 LINJÄRPROGRAMERING 

Linjärprogrammering, eller linjär optimering, är en metod för att åstadkomma en optimal lösning för ett 

problem med variabler som har linjära sammanband. Ett generellt linjärt programmeringsproblem 

innehåller en målfunktion som antingen skall maximeras eller minimeras, t.ex. en vinst eller kostnad. 

Standardformen för en linjär optimering är följande: 

    
 

    

(1)              
     
 

I formuleringen ovan är   variablerna i det linjära problemet, vektorn   beskriver kostnaden för varje 

variabel.   och   beskriver likhetsambanden mellan variablerna. I praktiska fall så används även 

olikhetsvillkor och övre och undre gränser för variablerna  . Ett sådant problem kan beskrivas av 

följande: 

    
 

    

(2) 
             
      
      
      
 

I denna formulering så finns även matrisen   och vektorn   som beskriver alla olikheter mellan 

variablerna. I detta fall tillåts även   vara mindre än   och begränsas istället av vektorerna    och   . 

Notera att alla linjärproblem går att formulera i standardformen 1. 

För att lösa linjärproblem så finns flera olika lösningsmetoder. Den vanligaste metoden är Simplex 

metoden. (Williams, 2009) 

3.2 SIMPLEXMETODEN 

Antag följande linjärproblem: 

    
 

          

(3) 
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Detta problem kan illustreras grafiskt i Figur 1 där de heldragna linjerna är olikhetsvillkoren för 

problemet. Målfunktionens värde kan ses i de streckade linjerna. Variablerna är alltså inneslutna i 

området mellan de två linjerna samt koordinatsystemets axlar. Uppgiften är att hitta det minsta värdet 

som målfunktionen kan anta inom detta område. 

 

Figur 1 Linjärproblem med två begränsningar tydligjorda med de heldragna linjerna. De streckade linjerna visar nivåkurvor för 
målfunktionen, pilarna visar riktningen för den maximala lutningen för målfunktionsplanet. Optimeringsområdet begränsas av 
axlarna samt de heldragna linjerna. Optima av problemet kan hittas i punkten         . 

Genom att studera figuren ovan så syns det att den optimala lösningen måste finnas i ett hörn. I det här 

fallet ligger hörnet i skärningen mellan de två begränsningskurvorna. För alla linjärproblem så måste den 

optimala lösningen finnas i ett hörn av problemets avgränsade område. Denna egenskap utnyttjar 

simplexmetoden. Simplexmetoden hoppar mellan problemets avgränsningshörn tills den har hittat det 

bästa. När simplexmetoden kommer till ett hörn kollar metoden åt vilket håll lutningen på 

målfunktionens plan ligger och går åt det håll där lutningen är störst. Om villkoren inte låter 

simplexmetoden att gå åt det håll med mest lutning så har simplexmetoden hittat den optimala 

lösningen på problemet. Om simplexmetoden börjar i origo i figuren ovan skulle den se att den största 

lutningen ligger åt höger och därmed följa    axeln till den kommit till hörnet vid     . Vid ankomsten 

ser metoden att den fortfarande kan gå i lutningens riktning och följer begränsningslinjen tills den 

kommer till         . Vid detta hörn så kan inte längre simplexmetoden gå i lutningens riktning och den 

optimala lösningen är funnen.  

Notera att de fall där målfunktionens lutning är densamma som en begränsningslinje så kan det hända 

att det finns två olika lösningar som ger samma värde. Simplexmetoden kommer då gå tills den kommer 

till ett av hörnen och stanna där. 
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Simplexmetoden kan utnyttjas för problem med flera variabler och olikheter. Simplexmetoden kan få 

problem med hörn vars antal villkor som möts är större än antalet variabler i problemet men moderna 

lösare klarar oftast av dessa problem. (Williams, 2009) 

3.3 MIP OCH MILP PROGRAMMERING 

Linjärprogrammering är ett kraftigt verktyg som kan användas till en rad olika tillämpningar såsom 

planering och driftscheman etc. Ett problem som dock ofta uppstår i praktiken är att det för vissa 

problem inte går att hitta helt linjära samband eller t.ex. att en vis komponent i ett system antingen kan 

vara av eller på. Ett sätt att komma åt detta problem är att då använda sig av MIP eller MILP 

programmering. MIP står för ”mixed integer programming” och MILP för ”mixed integer linear 

programming”. I båda dessa låter man variablerna vara diskreta istället för kontinuerliga. I MIP så är alla 

variablerna diskreta heltal och i MILP så blandar man Heltalen med kontinuerliga variabler. MIP och MILP 

programmering är särskilt bra på att hantera problem vars delar i problemet kan anta heltalsvärden, t.ex. 

elproduktion med flera olika enheter som kan vara av eller på och har en minsta produktionsmängd när 

de är på. Ett sätt att lösa dessa problem är att använda Branch and Bound metoden. (Williams, 2009) 

3.4 BRANCH AND BOUND METODEN 

För att illusterar hur Branch and Bound metoden fungerar i ett MILP-problem så studeras följande 

problem: 

    
 

                     

(4) 
                                
          
    {   }    {   }    {   } 
           
 

I detta problem finns det tre stycken binärvariabler,     , och två kontinuerliga variabler,     . Det 

första steget i Branch and bound metoden är att räkna ut den optimala lösningen för problemet när de 

binära variablerna är kontinuerliga mellan 0 och 1. Detta ger en nedre gräns på vad målfunktionen kan 

vara. Löser man problemet ovan med detta steg får man lösningen: 

       
                   

(5) 

 

Men eftersom variablerna 1-3 skall vara binära ser man att variabel 3 bryter mot detta. Problemet delas 

därför upp i två nya problem, ”Branching”, där villkoren      och      tillkommer i de två nya 

problemen: 

    
 

                     

(6) 
                                
          
    {   }    {   }      
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och 

    
 

                     

(7) 
                                
          
    {   }    {   }      
           
 

Dessa två problem löses på samma sätt som första och de nya målfunktionsvärdena sparas. Om inte alla 

variabler som skall vara binära är det så delas problemet upp ytterligare en gång. Skulle ett delproblem 

visa säg vara olösbart på grund av de binära villkoren så avslutas den grenen där.  

Eftersom det kan finnas väldigt många kombinationer av binärer så växer det ursprungliga problemet 

väldigt snabbt till ett stort träd av delproblem. För att minska mängden delproblem som behöver lösas 

för att hitta den optimala lösningen så används den delen som kallas ”bound” i metoden. Genom att hela 

tiden spara det bästa värdet som målfunktionen får av en tillåten binär lösning kan trädet beskäras och 

problemet blir mycket mindre. Om ett delproblem ger ett målfunktionsvärde som inte är lägre än det 

hittills bästa tillåtna målfunktionsvärdet så avslutas den grenen i trädet även om den har binära variabler 

som inte är binära. Detta görs eftersom att delproblemen som uppstår under den noden aldrig kommer 

kunna nå ett bättre målfunktionsvärde än sin ursprungliga nod på grund av de extra villkoren som 

kommer till. I figuren nedan så visas Branch and bound trädet som uppstår vid lösning av problem 4. 

 

Figur 2 Branch and bound-trädet som uppstår vid en lösning av problem 4. B&B metoden som används i detta fall är en ”depth 
first” sökning som innebär att lösaren går in i en gren och följer den tills den är helt avslutad. Lösarens steg kan ses i varje nod. I 

detta fall valdes alltid      som den första grenen att genomsökas. 
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Branch and Bound metoden kan sammanfattas i följande steg. 

1. Lös LP problemet med villkoren att binärvariablerna får variera fritt mellan 0 och 1.  

2. Om en binärvariabel inte är 1 eller 0 dela upp i två nya problem vars den variabeln sätts till 1 och 

0 för de två olika nya problemen. 

3. De två nya problemen löses och värdet på lösningen sparas. Om en lösning är tillåten, d.v.s. alla 

binärer är binära så sparas lösningen som den nya bästa tillåtna lösningen om denna lösning är 

bättre än den föregående bästa tillåtna lösning. Om ett problem är olösbart så bildar det 

problemet inga nya delproblem. 

4. Upprepa steg 2 men kolla om lösningen ger ett bättre värde än bästa tillåtna lösningen. Om 

värdet inte är bättre så bildar detta problem inga nya delproblem. 

Det finns flera olika Branch and bound metoder som har olika sätt att välja vilka delproblem som ska 

lösas först vilka binärvariabler som ska delas på först om fler än en binärvariabel inte är binär. Branch 

and bound metoden hittar alltid den optimala lösningen till ett MILP problem om nog med tid ges. 

Problemet är dock att problem med många binärer kan ta orimligt lång tid att lösas. För att skynda på 

lösningen kan metoden anpassas för just ett speciellt problem, se (Rong & Lahdelma, 2005), och att en 

bra tillåten binär lösning till problemet ges i förhand så att trädet kan beskäras från början och inte blir 

lika stort. (Williams, 2009), (Dotzauer, Produktionsplanering av el och värme - matematiska modeller och 

metoder, 2002) 

3.5 BEHOVSANALYS AV FJÄRRVÄRMENÄT 

I ett fjärrvärmenät är det viktigt att veta hur mycket energi som kommer behövas för att alla kunder i 

nätet skall kunna ta ut den värme de behöver, därför är det viktigt att veta vilka faktorer som spelar in på 

kundernas värmeanvändning.  

3.5.1 UPPVÄRMNINGSBEHOV 

Den största faktorn att ta hänsyn till när fjärrvärmebehovet skall uppskattas är hur uppvärmningen hos 

kunderna sker. Den störst påverkande faktorn för uppvärmning är den rådande utetemperaturen. Övriga 

faktorer som spelar in kan vara vind och solstrålning men även mängden snö på marken, regn etc. Att 

hitta korrelationer till alla faktorer som spelar in uppvärmningsbehovet kan vara svårt. En enkel modell 

kan därför göras genom att anpassa en kurva efter de historiska data av fjärrvärmebehovet emot 

utetemperaturen. På detta sätt fås en modell som tar hänsyn till en utetemperatur som innehåller 

väderförhållandena. (Dotzauer, Simple model for prediction of loads in district-heating systems, 2002) 

 

    

(

 √∑(         (      ))
 

 

 
)

  (8) 

             (      ) (9) 

 

I ekvationen ovan är         fjärrvärmebehovet vid tidpunkten  . Funktionen  (      ) är en funktion av 

utetemperaturen vid tidpunkten   som minimerar summan av alla residualer,   , för varje tidspunkt.   är 
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antalet datapunkter som används. Ett exempel kan vara att använda en bitvis linjär anpassning som 

       . 

Om man sedan subtraherar det uppskattade medelbehovet efter temperaturen på det faktiska behovet 

så ser man att man får kvar en residual som är periodisk. Denna periodicitet beror på att det återstående 

behovet beror på hur kunderna använder värme förutom just uppvärmning. Denna periodiska last brukar 

kallas social last. Periodiciteten uppstår eftersom de flesta kunder sover på natten och är aktiva på 

dagen.  

3.5.2 UPPSKATTNING AV SOCIALT BEHOV 

För att uppskatta det sociala behovet så kan man anpassa modellen så att den tar hänsyn till vilken 

timme på dygnet som behovet ska beräknas. En variabel per timme unik för vilken dag som timmen 

befinner sig i används för att beskriva den sociala lasten. Oftast är det skillnad mellan dagarna, t.ex. på 

helger stiger fler personer upp senare etc. Om det inte finns någon markant skillnad mellan dagarna så 

används 24 variabler för varje timme för alla dagar istället. 

                ̅     (10) 
 

      är här det sociala behovet vid timme   och dag  .  ̅    är de residualerna för timme   och dag  . 

Andra väderfaktorer som kan spela in är solinstrålning och vind. Kraftig vind kan påverka behovet rejält 

men det är oftast svårt att beräkna dess inverkan (Wojdyga, 2008). Dessa två faktorer lämnas utanför 

denna modell 

3.6 KRAFTVÄRMEVERK 

Ett kraftvärmeverk är ett samlingsnamn för produktionsanläggningar som producerar både värme och 

elektricitet. I Sverige används ofta kraftvärmeverk som produktionsanläggning för fjärrvärmenät. 

Eftersom kraftvärmeverket använder fjällvärmenätet som kylning brukas dessa verk även kallas för 

mottryckskraftvärmeverk. 

Ett enkelt kraftvärmeverk baserat på Rankine-cykeln består av följande komponenter: 

1. Panna, oftast med biomassa som bränsle i Sverige, men även kol och olja används. 

2. Turbin 

3. Kondensor 

4. Matarvattentank 

I figuren nedan visar ett schema på ett enkelt kraftvärmeverk samt hur Rankine-cykeln ser ut i ett 

temperatur-entropi diagram. 
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Figur 3 Ett enkelt värmekraftverk där     utnyttjas till att värma fjärrvärmevattnet och     är den elektricitet som kan 
produceras. T-s diagramet visar den ideala rankine-cykeln. 

Hur mycket elektricitet som kan produceras beror på hur långt ner man kan ta vattenångan i entalpi-

tryck diagrammet, punkt 4. Desto längre ner ångan kan kylas desto mer elektricitet kan tas ut. Hur långt 

ner i diagrammet som ångan kan tas beror på vilken temperatur som kylmediet har. I ett kraftvärmeverk 

kopplat till ett fjärrvärmenät så är det fjärrvärmevattnets temperaturer som begränsar hur långt ner 

ångan kan kylas. Detta är ett av skälen till varför framledningstemperaturen i fjärrvärmenät hålls så låg 

som möjligt. (Cengel & Boles, 2011) 

Ett vanligt sätt att beskriva hur produktionen på ett kraftvärmeverk ser ut är genom alfavärdet. 

Alfavärdet,  , beskriver förhållandet mellan värmeproduktion,  , och elproduktion,  . (Soleimani-

Mohseni, Bäckström, & Eklund, 2014) 

 
  

 

 
 (11) 

 

Mer avancerade kraftvärmeverk har även matarvattenförvärmare, mellanöverhettare, fler 

avtappningssteg från turbinen, direktkondensering etc. Direktkondensering kan vara intressant när 

behovet av värme är högt eller när elpriserna är låga och elproduktionen inte är gynnsam. 

3.7 FJÄRRVÄRMENÄT 

Ett fjärrvärmenät är ett distributionsnät för värme till flertal kunder. Oftast är det fjärrvärmenätet som 

sätter begränsningar till hur ett kraftvärmeverk kan köras. Fjärrvärmenätet har oftast en lägre 

temperatur som måste hållas pga. Bakterietillväxt. Om en för låg temperatur hålls i närverket kan vissa 

konsumenter få problem. En annan begränsning är vilket massflöde som nätet klarar av. Vilket massflöde 

som fjärrvärmenätet klarar av beror på dimensioneringar på kulvert, pumpar och undercentraler. Dessa 

begräsningar gör att fjärrvärmenätet styr hur ett kraftvärmeverk kan köras. (Frederiksen & Werner) 
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3.7.1 FRAMLEDNIGNSTEMPERATUR OCH MASSFLÖDE 

I teori 3.6 så beskrivs hur elproduktionen beror på kylningen av ångcykeln. Eftersom kylningen i 

kraftvärmeverket är själva fjärrvärmenätet så är framledningstemperaturen en viktig parameter. Utöver 

en ökad elproduktion med låg framledningstemperatur så minskar även förlusterna mot omgivningen 

om temperaturen hålls ner. (Cengel & Boles, 2011) 

Ett vanligt sätt att styra framledningstemperaturen är genom en framledningskurva, se Figur 4. 

Framledningskurvan beskriver vilken framledningstemperatur som ska hållas vid en viss utetemperatur. 

Framledningskurvan kan optimeras genom att beräkna fram en framledningskurva som gör att 

massflödet hålls inom sina gränser.  

 

Figur 4 Framledningskurva från Skogsbacka kraftvärmeverk. 

3.7.2 UPPFYLLNAD AV FJÄRRVÄRMENÄTETS BEHOV 

I teori 3.5 ges en modell att uppskatta behovet på fjärrvärmenätet. Men i vissa nät är producenten och 

förbrukaren av energin avskilda av ett avstånd och en fördröjning mellan produktion och leverans 

uppstår. Denna tid kallas fjärrvärmenätets gångtid,   . Hastigheten i av energin i fjärrvärmenätet kan 

enkelt uppskattas genom massflödet och rörens dimensioner. Dock så är de flesta fjärrvärmenät 

komplicerade system med komplexa rörkopplingar och i vissa fall korsslutna så att enkla beräkningar blir 

svåra. Istället för att låta gångtiden variera med massflödet antas här en fast gångtid till en punkt i 

fjärrvärmenätet som antas ha hela fjärrvärmenätets behov, d.v.s. uppfylls denna punkts behov med 

gångtiden till denna punkt inräknad antas behovet på hela fjärrvärmenätet vara uppfyllt. På större nät 

bör fler punkter i nätet beaktas.  

Fjärrvärmenätets behov kan beskrivas med: 

                 ̇     (                 
) (12) 

 

Eftersom en förändring i massflöde märks över hela nätet direkt så är  ̇  samma för både kunden och 

producenten. Däremot så tar det   , gångtiden, antal timmar innan    från producenten når kunden. 

Sambandet mellan kundens kontra producentens gångtid kan beskrivas med: 
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                        (13) 

 

Genom att ta ekvation 12 och 13 så kan den effekt som behövs hos kraftvärmeverket för att uppfylla 

fjärrvärmenätets behov beskrivas med: 

                     ̇     (            
        

) (14) 

 

Enligt ekvationen ovan så kan inte effekten som behövs beräknas för de    antal första timmarna om 

inte framledningstemperaturerna för    antal timmar bakåt i tiden är kända. Gångtiden måste vara en 

heltalsmultipel av tidseriens steg. Skulle gångtiden inte vara det så kan energin antas komma fram i två 

steg, t.ex. om gångtiden är 1,5 av tidseriens steg så kan halva mängden energi komma fram efter ett 

tidssteg och andra halvan efter två tidssteg.   

3.8 MODELL AV KRAFTVÄRMEVERK 

En modell av ett kraftvärmeverk måste ta hänsyn till de olika körsätt som är möjliga för det 

kraftvärmeverket. De vanligaste körsätten är ren mottryckskörning, direktkondensering och 

Kondenskörning. Även en blandning av dessa körsätt kan ibland användas. Ett enkelt och överskådligt 

sätt att illusterar dessa körsätt är att visa dessa i ett el-värme produktions diagram.  

 

Figur 5 Driftzoner för ett kraftvärmeverk. Q står för producerad värme och P för producerad el. 

I bilden ovan kan man se de olika körzonerna som kan finnas i ett kraftvärmeverk. Linjen mellan 1-2 

beskriver full direktkondensering där all ånga som produceras går förbi turbinen och kondenseras direkt 

mot värme till t.ex. ett fjärrvärmenät. Linjen 3-4 beskriver mottrycksläget som oftast är mest gynnsam. 

Zon 1 beskriver det vanligaste körsättet för de flesta enkla kraftvärmeverk. Zon 2 beskriver ett 

kraftvärmeverk vars man dragit ner ångturbinen i kondenseringszonen, se Figur 4. I zon 3 och 4 använder 

man en extern kylare för att kyla bort en del av värmeproduktionen för att kunna producera mer el vid 

låga värmelast-fall. 
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För att matematiskt beskriva ett kraftvärmeverk så kan metoden som beskrivs ovan utnyttjas. Genom att 

ge varje punkt i Figur 5 är en vektor som beskriver elproduktion, värmeproduktion samt kostnaden för 

att ligga i den produktionspunkten, så kan en enkel men effektiv optimeringsmodell byggas (Makkonen 

& Lahdelma, 2005), (Havel & Simovic, 2012), (Dotzaur & Holmström, 1997): 

 
   

 
∑     

     

 

   

        (15) 

 
    ∑       

 

   

 (16) 

 
∑     

 
            

 

   

 (17) 

 
∑     

 
       

 

   

 (18) 

 

∑    

 

   

       (19) 

 
∑    

 

   

   (20) 

 

 Modellen ovan beskriver ett kraftvärmeverk med fler än en driftzon för ett tidssteg. Om ingen speciell 

eleffekt måste uppnås, vid t.ex. oreglerad el-marknad, så kan villkor 18 tas bort. Eftersom 

kraftvärmeverket som studeras använder biobränslen så kan snabba ändringar i effekt mellan två 

tidssteg påverka driftens säkerhet. För att kunna kontrollera detta införs ett villkor för skillnaden av 

panneffekten mellan två tidssteg (Dotzauer, Produktionsplanering av el och värme - matematiska 

modeller och metoder, 2002): 

 
∑     

          

 

   

     ∑       
          

 

   

                          (21) 

 
 ∑     

          

 

   

     ∑       
          

 

   

                              (22) 

 

 Där                    är två konstanter som bestämmer hur stor effekt som ökas eller minskas per 

tidssteg. Denna begränsning behövs inte hos pannor som reagerar snabbt, så som pulvereldade pannor, 

oljepannor, gasturbiner och elpannor. 
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En annan begränsning som kan behövas för att säkerställa en rimlig drift är att kontrollera turbinens 

effekt på liknande sätt. En del kraftvärmeverk använder sig av ett styrsystem som styr efter turbineffekt. 

I dessa fall så kan villkoret 18 modifieras genom att lägga till en variabel som styr elproduktionen för ett 

visst intervall. 

 
∑     

 
           

 

   

 (23) 

 

Där     är en variabel som sträcker sig över ett visst antal tidssteg  . T.ex. om antalet tidssteg som skall 

simuleras är 100 och 10st produktionsnivåer skall väljas då bli antalet elproduktionsvariabler        

        . om en viss eleffekt måste nås så sätts        . 

3.9 ACKUMULATORTANK 

En ackumulatortank är en isolerad tank som används för att lagra energi i form av varmvatten. 

Ackumulatortanken fungerar genom att varmt vatten fylls på överst i tanken och kallt vatten i botten. 

Efter som vatten leder värme relativt dåligt bildas två skikt med varmt respektive kallt vatten. När extra 

energi behövs pumpas kallt vatten in i botten och varmt vatten ur toppen. Skiktningen bevaras i tanken 

så länge vattnet som pumpas in har lägre temperatur än det som redan i finns i tanken. Om varmare 

vatten än det som finns i botten av tanken pumpas in så finns det risk att vattenskikten blandas. För att 

modellera en ackumulatortank i MILP optimeringsmodellen så används följande variabler och 

begränsningar: 

                                                   (24) 

                          (25) 
                         (26) 
                         (27) 
 

       är en variabel som beskriver ackumulatortankens befintliga energinivå. Funktionen          är en 

funktion som beskriver förlusten i tanken som funktion av utetemperaturen.           och           är 

variablar som beskriver in respektive urladdning av ackumulatortanken, dessa variabler läggs till i 

ekvation 17. 

Den energimängd som kan utnyttjas beror temperaturerna i ackumulatortanken samt temperaturen i 

returledningen. Om tanken delas in i   antal lager med höjden   så kan energin som kan utnyttjas per 

lager räknas ut genom: 

                 (               ) (28) 

 

Där   är vattnets densitet,    den specifika värmekapaciteten,   ackumulatortankens inre radie. 

Temperaturen          är medeltemperaturen för lagret   och        är den aktuella 

returledningstemperaturen. Ackumulatortankens totala energi som kan utnyttjas ges då av: 
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     ∑         

 

   

 (29) 

 

 

Figur 6 Schematisk bild av hur en ackumulatortank är inkopplad till ett kraftvärmeverk och fjärrvärmesystem. 

På grund av ackumulatortankens temperaturberoende kan modellen som används i optimeringen 

resultera i orimliga värden. För att säkerställa att de värden som optimeringsmodellen ger är rimliga 

används en mer avancerad modell efter optimeringen. Denna modell tar hänsyn till energiförlusten till 

omgivningen samt energitransporten mellan de olika skikten. Ett lagers temperatur kan därför beskrivas 

med (Cengel & Ghajar, 2011): 

 
   

  

  
  

   

   
                            (30) 

 

I ekvationen ovan så beskrivs energibalansen för ett lager I tanken. Den första termen beskriver den 

befintliga energin i lagret, den andra termen beskriver värmeledningen mellan olika skikt. Den tredje 

termen beskriver masstransporten in i lagret. Den första termen i det högra ledet beskriver 

värmeförlusten mot omgivningen, där   bekriver arean som gränsar mot omgivningen och   är 
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genomgångstalet. Den sista termen är massflödet ut ur lagret. Denna modell är en 1-dimensionell modell 

av ackumulatortanken som inte tar hänsyns till konvention inom ackumulatortanken. Det har dock visat 

sig att så länge skikten bevaras så beskriver denna modell ackumulatortanken bra. Mer lager ger en 

bättre modell men antal lager begränsas ofta på hur många mätpunkter som faktiskt finns i 

ackumulatortanken som skall modelleras. 

3.10 TRIMKYLARE 

En trimkylare kan användas i ett kraftvärmeverk för att kyla bort en del värme energi och därmed 

producera mer el. Kylningen kan ske på två sätt. Kyls returtemperaturen på fjärrvärmenätet kan en lägre 

kondensationspunkt nås i kondensorn vilket innebär att en högre elproduktion kontra värmeproduktion 

kan nås, d.v.s. alfa värdet blir högre. Det andra sättet är att kyla framledningstemperaturen och på så 

sätt simulera ett högre behov på fjärrvärmenätet. I båda fallen krävs en större panneffekt för att uppnå 

samma värmeproduktion. Hur mycket extra beror på hur mycket som kyls. Ett sätt att använda detta i 

modellen är genom en zon för detta driftsätt som beskrivs i teori 3.8. Ett annat sätt är att ange en extra 

variabel som tar bort energi från den producerade energin. Detta sker genom att lägga till en variabel,    

som står för den bortkylda effekten, i villkoret som uppfyller behovet. 

                               (31) 
 

Här är     ,     , och        produktionen av värme från kraftvärmeverket, ackumulatortanken och 

extrapannan. Om det finns en fördröjning i trimkylaren så läggs den till genom att förskjuta      . För att 

trimkylaren inte skall användas i orimligt små mängder används en på/av binär samt en startkostnad för 

trimkylaren. De extra villkoren som behövs för trimkylaren är: 

                
    ⁄

 (32) 

                
    ⁄

 (33) 

    
    ⁄

      
    ⁄

    
      (34) 

    
    ⁄

  {   }    
       {   } (35) 

 

Där       ⁄  är en binärvariabel som beskriver när trimkylaren är av eller på och         är en 

binärvariabel som håller koll på när trimkylaren startar.             är den största respektive minsta 

kylningseffekten hos trimkylaren. 

Tillägget till målfunktionen som utgör trimkylens kostnad är: 

 
∑   

    
    

    ⁄
    

             

 

 

 (36) 

 

Där    
    

 är en eventuell fast kostnad för hålla trimkylaren i drift,    
      är startkostanden för 

trimkylaren och     är den rörliga kostanden för trimkylaren. 
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Om trimkylaren körs som returledningskylare måste    
    ⁄

 vara samma binärvariabel för zonen som 

använder trimkylaren i formel 19. Om trimkylaren däremot används som framledningskylare påverkas 

inte körzonen hos kraftvärmeverket och ingen koppling behövs. 

3.11 HETVATTENPANNA 

En hetvattenpanna producerar endast värme till fjärrvärmenätet. Som bränsle kan den använda 

biobränslen, olja, gas eller el. Hetvattenpannor används oftast bara när det behövs en extra effekt på 

nätet eller när den huvudproducerande enheten ej är i drift. Eftersom hetvattenpannan oftast står kall så 

har den en starttid innan den kan producera värme. 

En hetvattenpanna med startkostnad samt en minsta effekt kan beskrivas med följande villkor. 

              
    ⁄

 (37) 

              
    ⁄

 (38) 

    
    ⁄

      
    ⁄

    
      (39) 

    
    ⁄

  {   }    
       {   } (40) 

 

Där    är hetvattenpannans effekt,       ⁄  är en binärvariabel som beskriver om pannan är på eller av 

och         är en binärvariabel som beskriver starter för hetvattenpannan.           är 

hetvattenspannans största och minsta effekt vid drift. Tillägget till målfunktionen ges nedan: 

 
∑   

    
    

    ⁄
    

             

 

 

 (41) 

 

Där    
    

 är en eventuell fast kostnad för hålla hetvattenpannan i drift,    
      är startkostanden för 

hetvattenpannan och     är den rörliga kostanden för trimkylaren, dvs. bränslekostnaden. 

Den extra värmeproduktion som hetvattenpannan bidrar med är    och läggs till i villkoret för 

behovsuppfyllnaden: 

                          (42) 
 

3.12 RÖKGASKONDENSERING 

I äldre kraftvärmeverk är det vanligt att rökgaskondensering saknas. För en mer effektiv 

värmeproduktion är rökgaskondensering därför ett bra alternativ. Vid rökgaskondensering kyls 

rökgaserna ytterligare till temperaturer under den aktuella daggpunkten för vattenångorna i rökgaserna, 

detta för att den kvarvarande värmen ska kunna utvinnas.  

För att kunna bestämma hur mycket energi som kan tas tillvara med hjälp av rökgaskondenseringen 

måste rökgasflödet samt sammansättningen på rökgaserna bestämmas. Sammansättningen mäts oftast i 

labb och ger mängden av de olika ämnena i bränslet. För att kunna bestämma rökgasflödet så används 
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massflödet i pannan som kan beräknas ur pannans verkningsgrad. Oftast har verkningsgraden en 

kurvatur vilket också innebär massflödet ej är linjärt med panneffekten. Men oftast så är denna kurvatur 

tillräckligt liten så att en linjär approximation kan användas till massflödet. Är massflödet samt 

sammansättning och luftöverskottet i rökgaserna känd så kan rökgasflödet beräknas. 

För att lägga till rökgaskondensering i modellen så används följande villkor. 

 
     ∑     

         
     

 

   

       (43) 

 

Där     är en variabel som beskriver hur mycket effekt som rökgaskondensering ger,   
         

 är en 

konstant som beskrivet det torra bränslemassflödet i körzonspunkten  .     är den specifika energin 

som kan återvinnas ut ur ett kilo torrt bränsle.      kan beräknas som beskrivet i teori 3.12.1.  

Eventuella rörliga kostnader för rökgaskondenseringen kan läggas till i målfunktionen som: 

 
∑         

 

 

 (44) 

 

Formuleringen som är beskriven ovan ger rökgaskondenseringsvariabeln fritt spelrum att variera mellan 

noll och det maximal som bränsleflödet tillåter. I verkligheten kan oftast rökgaskondensering enbart vara 

av eller på. Dock skulle en av och på binär leda till ett olinjärt samband som inte passar i MILP modellen. I 

de flesta fall kommer dock rökgaskondenseringen vara på full effekt om den tillåts vara på. 

 

3.12.1 ENERGI UR RÖKGASKONDENSERING 

Daggpunkten i en rökgas kan bestämmas via ångtabeller eller korrelationer om vattenångans partialtryck 

i rökgaserna är känt (Soleimani-Mohseni, Bäckström, & Eklund, 2014). 

                   (45) 

 

      är den temperatur där vattenångan i gasblandningen börjar kondensera.          mättnadstrycket 

för vattenånga vid ett visst tryck. 

Ångans partialtryck kan bestämmas genom 

      
    

   
 (46) 
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Där     är antal mol rökgaser per kg torrt bränsle och      antal mol H2O i rökgaserna. När daggpunkten 

är känd kan energin, som erhålls genom att sänka rökgaserna från temperaturen ut ur de befintliga 

värmeväxlarpaketen ner till vattnets kondenseringstemperatur beräknas. 

 
                   ∫     

     

           

 (47) 

 

Där     
 är rökgasernas specifika värmekapacitet. Den specifika värmekapaciteten för rökgaserna 

förändras även när vattenångan börjar kondensera till vatten, därför delas beräkningarna upp för att ta 

hänsyn till detta. 

När rökgaserna nått kondenseringstemperaturen för dess vatteninnehåll börjar vattnet kondensera. Hur 

mycket vatten som kan kondenseras beror på till vilken temperatur man kan värmeväxla. Eftersom att 

vattenångans partialtryck i rökgaserna minskar när vattenångan kondenserar delas temperaturskillnaden 

mellan den slutgiltiga rökgastemperaturen och       upp i ett antal intervall. 

            (48) 
 

När      är känt beräknas mängden mol vatten som finns kvar vid den nya temperaturen via en 

omskrivning av Ekvation 46. 

              
     (49) 

 

Förångningsentalpin tas fram ur ångtabeller med hjälp av medeltemperaturen under 

kondenseringsförloppet. 

           (50) 

 

Slutligen kan energin som fås ut av vattenkondenseringen räknas ut med 

             
                         

  
 (51) 

 

Molmängderna delas med vattnets molmassa då entalpi oftast ges i kJ/kg. 

Även rökgasernas temperatur kommer sänkas i varje temperaturintervall, energin från rökgaserna i ett 

intervallsteg kan räknas ut med: 

 
                                      ∫       

  

    

 (52) 
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 och       förändras under hela kondenseringsförloppet 

             (               ) (53) 

 

Den totala energin från rökgaskondenseringen per kg torrt bränsle ges då av 

 
                   ∑       

 

   

 ∑                               

 

   

 (54) 

 

Där   är antalet intervallsteg mellan       och den slutligt rökgastemperaturen. 
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 GENOMFÖRANDE 4
Genom hela arbetets gång användes MATLAB och EXCEL som beräkningsprogram.  

4.1 MILP MODELL AV LYCKSELES FJÄRRVÄRMENÄT OCH KRAFTVÄRMEVERK 

Den binära linjärmodellen som beskrevs i teorin modellerades och programmerades i programmet 

MATLAB med hjälp av OPTIMIZATION-TOOLBOX. Ett MATLAB-GUI anslöts till modellen och lösaren så att 

ändring av data och tester snabbt kunde göras. 

4.2 MODELL AV FJÄRRVÄRMENÄTET SAMT RETURTEMPERATUR 

För att göra lastmodellen av fjärrvärmenätet som beskrevs i kapitel 3.5 användes historisk data från åren 

2012-01-01 till 2014-01-01. Data för fjärrvärmenätet fanns även för tidigare år men för att få en modell 

som var aktuell användes endast de två senaste åren eftersom förändringar i fjärrvärmenätet kan ha 

förekommit. Innan data användes i modellen så togs all data vars drift för kraftvärmeverket ej fungerat 

normalt bort för att dessa avvikelser inte skulle komma med in i modellen.  

För att verifiera modellen av fjärrvärmenätet så användes regressionsanalys av modellen. Samma data 

som modellen byggdes på samt data från perioden 2014-01-01 till 2014-04-27 användes till analysen.   

Samma process användes för modellen av fjärrvärmenätets returtemperatur. 

4.3 KÖRZON KRAFTVÄRMEVERK 

Körzonen av Skogsbacka kraftvärmeverk bestämdes genom att analysera data av driften för perioden 

2007-2014. Programmet som användes för analysen var MATLAB. De olika driftsätt som identifierades ur 

data var direkt-kondensering, mottryckskörning och mottryckskörning med en trimkylare. Dessa tre 

körsätt delades upp i två konvexa zoner. En zon för direktkondensering och mottryckskörning och en zon 

för mottryckskörning med trimkylare. 

För den bioeldade hetvattenpannan användes enbart max och min värden för dess produktion. 

Verkningsgraden antogs lika under hela pannans produktionsintervall.  

För alla punkter i den konvexa körzonen bestämdes även hur dessa punkter varierade med 

framledningstemperaturen för fjärrvärmenätet. Detta gjordes genom att titta på körningar där 

turbineffekten hållits konstant men framledningstemperaturen har varierat. Sambanden mellan dessa 

modellerades med polynom och användes sedan för att bestämma den exakta körzonen vid en viss 

framledningstemperatur. 

Kostnaderna för de olika driftpunkterna uppskattades med hjälp av elpris, bränslepris samt andra 

kostnader som tillhandahölls från Skellefteå Kraft (Holmfirdsson, 2014). Fasta kostnader för 

driftpunkterna analyserades inte. 

4.4 FRAMLEDNINGSKURVA 

För att ta fram en ny framledningskurva användes behovsmodellen som beskrivs i teori 3.5 för att 

uppskatta hur behovet på fjärrvärmenätet beror på ute temperaturen. Detta användes för att göra en 

framledningskurva som täckte medelbehovet. Den sociala lasten lades till och massflödet som behövdes 
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för att uppfylla framledningskurvan beräknades. De beräknade massflödena jämfördes med data över 

tidigare massflöden och framledningskurvan justerades så att de nya massflödena låg inom data. 

4.5 RIMLIGHETSANALYS AV ACKUMULATORTANK 

För att verifiera att driften av ackumulatortanken som optimeringsprogrammet förslog så gjordes en mer 

exakt modell ackumulatortanken i MATLAB, se teori 3.9. In och urladdning-schemat som gjordes av 

optimeringsprogrammet användes för att undersöka om och när ackumulatortanken blev överfylld eller 

tömd av programmet. Vid dessa fall justerades den maximala eller minimala nivån i som tilläts i 

ackumulatortanken. 

4.6 OPTIMERING AV DRIFT 

Tabellen nedan beskriver vilka parametrar som användes i optimeringsprogrammet för alla jämförelser 

och analyser för optimering av driften. 

Tabell 1 Parametrar som användes i optimeringsprogrammet för analys. 

Parameter värde 

Längd på elproduktionsperioder 4 h 
Startläge ackumulatortank 200 MWh 
Slutläge ackumulatortank 200 MWh 
Elcertifikat 175 kr/MWh 
Bränslepris 200 kr/MWh 
Maximal effektökning för Skogsbacka 5 MW/h 
Maximal effektminskning för Skogsbacka 5 MW/h 
Startkostnad extrapanna 7000 kr 

  

De data för drift av Skogsbacka kraftvärmeverk året 2012 var mellan månaderna januari-maj och 

september-December. Under juni, juli och augusti stod Skogsbacka kraftvärmeverk stilla och jämförelse 

för dessa månader gjordes ej. 

För att uppskatta kostnaden för driften i data som användes utnyttjades samma bränslepriser och 

elcertifikat som optimeringsmodellen använde. Två stycken optimeringar gjordes med olika indata för 

fjärrvärmebehovet. Den första använde samma fjärrvärmebehov som data och utnyttjade inte modellen 

för fjärrvärmenätet. Denna jämförelse gjordes för att få ett absolut värde på hur mycket som gick att 

bespara med hjälp av optimering av driften. Den andra optimeringen utnyttjade data över 

utetemperaturen för att modellera fjärrvärmebehovet. Denna jämförelse visar hur 

optimeringsprogrammet fungerar med alla delar aktiva. 

Slutligen gjordes en analys mot nytt data från år 2014. Denna jämförelse visar hur optimeringsmodellen 

fungerar på nytt data som inte användes vid skapandet av modellen. 

De värden som jämfördes i alla optimeringar och data var driftkostnaderna, elintäkterna från generatorn 

och värmebehovet i fjärrvärmenätet. 
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För att undersöka framledningstemperaturens påverkan användes 3 olika sätt att bestämma 

framledningen. För att kolla bästa möjliga drift av framledningen så beräknades den lägsta möjliga 

framledningstemperaturen utifrån att massflödet fick vara maximalt 230 kg/s. Denna optimering 

jämfördes två olika framledningskurvor för framledningstemperaturen, även dessa hade ett maximalt 

massflöde på 230 kg/s. 

4.7 RÖKGASKONDENSERING 

För att beräkna rökgaskondenseringens energi användes bränslesammansättnigen nedan samt en 

ursprunglig rökgastemperatur på 135°C, en luftfuktighet på 0,01 % samt ett luftöverskott i 

förbränningsluften på 7 %. Bränslets fukthalt var 45 %. 

Tabell 2 Bränslesammansättning på bränslet som användes för att beräkna den tillgängliga energin i rökgaserna. 

Ämne Vikt [g] 

Kol, C 520 
Väte, H2 60 
Syre, O2 350 
Kväve, N2 40 
Svavel, S 20 
Askämnen 10 

 

För den ekonomiska jämförelsen användes resultatet från optimering utan rökgaskondensering som 

referensdata. Detta gjordes för att ge en bild på hur mycket energi som kan sparas mellan två optimala 

körningar med och utan rökgaskondensering. 
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 RESULTAT 5
I detta kapitel presenteras resultateten för optimeringsmodellen och lastmodellen för fjärrvärmenätet. 

Den slutgiltiga lastmodellen finns i bilagan och parametrarna som användes för optimeringen finns i 

genomförandet. 

5.1 LASTMODELL AV FJÄRRVÄRMENÄTET 

Den bitvis linjär anpassningen av data kan ses i figuren nedan. Funktionen och Tabeller för den sociala 

lasten kan hittas i bilaga 9.1. Den röda linjen visar fjärrvärmelastens beroende av temperaturen. 

Eftersom användandet av energi också beror på tidpunkten på dygnet så kan man se en betydande 

spridning av datapunkterna över och under anpassningen. Denna spridning modelleras med hjälp av 

konstanter för varje timme och unik veckodag. 

 

Figur 7 Bitvis linjär anpassning, röd linje, av fjärrvärmedata från Lycksele fjärrvärmenät under perioden 2012-01-01 till 2014-01-
01. Datat ses som svara punkter, de streckade linjerna visar brytpunkterna för anpassningen. 

En regressionsanalys av modellen för perioden 2012-01-01 till 2014-01-01 kan ses i tabellen nedan. 

Modellen visar ett bra R-värde som indikerar att modellen beskriver det faktiska data väl. 

Standardavvikelsen på 1,6 MW är dock något stor med tanke på att den maximala lasten ligger på 

omkring 40 MW. Trots detta så fungerar modellen bra när utetemperaturen är känd. Eftersom modellen 

skall användas för att förutsäga behovet i framtiden kommer den vara beroende av väderprognoser. 

Detta innebär att även fel i väderprognoserna kommer in i modellen och även en helt exakt modell skulle 

ge avvikelser från verkligheten. 
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Tabell 3 Regressionsanalys av modellen för fjärrvärmelast av Lyckseles Fjärrvärmenät med faktiskt temperatur som indata till 
modellen. 

Regressionsanalys 

Multipel-R 0,975414507 
R-kvadrat 0,951433461 
Justerad R-kvadrat 0,951429358 
Standardfel 1,55439657 
Observationer 11839 

 

Ett annat intressant värde är den totala lasten per år som modellen kontra data visar. Enligt tabellen 

nedan så stämmer modellen väldigt bra in med de faktiska data. Detta innebär att modellen med fördel 

går att använda för att studera eventuella scenarion som t.ex. hur mycket energi rökgaskondensering 

skulle spara eller utbyggnad av nya energiproducerande enheter. 

Tabell 4 Den totala lasten på fjärrvärmenätet under perioden 2012-01-01 till 2014-01-01. 

Total last för perioden 2012-01-01 till 2014-01-01 

Data 213230,5 MWh 
Modell 213089,6 MWh 

 

I figuren nedan visar hur prognosen ser ut för en vecka jämfört med det faktiska data. I figuren så kan det 

ses att enbart en modell som tar hänsyn till utetemperaturer, grön streckad linje, fungerar bra på att 

förutse den totala mängden energi som behövs. Dock så syns det att det riktiga behovet har ett flertal 

toppar och dalar som inte enbart förklaras av temperaturberoendet. När det sociala lasten är inlagd i 

modellen så syns det att topparna och dalarna följs åt för modell och data. Detta betyder att den sociala 

lasten har en betydlig inverkan på behovet i fjärrvärmenätet. 

 

Figur 8 Fjärrvärmebehovet för perioden 2012-01-01 till 2012-01-08.  
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Modellen testades även på data under perioden 2014-01-01 till 2014-04-01. Regressionsanalysen för 

dessa data kan ses i Tabell 5. Tabellen visar att modellen stämmer bra även på data som inte användes 

för att göra modellen. Modellen kan därför användas till att förutsäga Behovet på Lyckseles 

fjärrvärmenät. Det totala behovet som förutsägs under perioden kan ses i Tabell 6.  Även här så stämmer 

modellen bra med data. Modellen underskattar behovet något, detta kan även ses i Figur 9 där linjen för 

anpassningen mellan modellen och data har en något större lutning än ett. Underskattningen sker vid 

lägre fjärrvärmebehov vilket indikerar att modellen ej stämmer lika bra vid varmare förhållanden. 

Residualerna mellan modellen och de verkliga data visar att spridningen stiger med ökat behov. Detta 

beteende syns även i data som användes för modellen. Minst variation i residualerna finns i mitten av 

behovsintervallet, även där mest data var samlat i data som användes i modellen. 

 

Figur 9 Regressionsanalys av behovsmodellen av Lycksele fjärrvärmenät under perioden 2014-01-01 till 2014-04-27. 
Modellvärdena baserad på faktisk temperatur. 

Tabellen nedan visar värdena på regressionsanalysen. Här visar sig R-värdet vara på 0,95 viket är ett bra 

resultat. Standardavvikelsen är lägre på de nya data som inte användes i skapandet av modellen. Detta 

innebär att modellen fungerar bra på att förutsäga fjärrvärmenätets behov. 

Tabell 5 Regressionsanalys av behovsmodellen av Lycksele fjärrvärmenät under perioden 2014-01-01 till 2014-04-27. 
Modellvärdena baserad på faktisk temperatur. 

Regressionsanalys 

Multipel-R 0,975437 
R-kvadrat 0,951478 
Justerad R-kvadrat 0,95146 
Standardfel 1,354204 
Observationer 2783 

I Tabell 6 nedan så visas det totala värmebehovet som modellen förutsäger under de 16 första veckorna 

år 2014 jämfört med data över den perioden. Det som kan ses är att medelfelet per vecka är 78 MWh. 

Detta fel är något stort och för en period visar ett behov på 200 MWh mindre än det faktiska behovet. 

Under jämförelseperioden verkar modellen underskatta behovet något. Detta kan bero på förändring i 
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R² = 0,9515 
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fjärrvärmesystemet som innebär att behovet har ökat sedan data som användes från år 2012-2013. För 

att förbättra detta så skulle en deriverande del i modellen som analyserar data från föregående veckor 

och använder detta för att upptäcka nya trender i behovet. 

Tabell 6 Totalt uppskattat värmebehov av fjärrvärmemodellen samt data från 2014-01-01 till 2014-04-27. Varje period i tabellen 
motsvarar 168 timmar. 

Period Medel utetemperatur [°C] Behov Data [MWh] Behov modell [MWh] residual [MWh] 

1 0,1 2 833,7 2 806,3 – 27,3 

2 – 12,1 4 487,5 4 362,0 – 125,5 

3 – 19,8 5 383,8 5 232,0 – 151,7 

4 – 13,9 4 696,2 4 605,1 – 91,1 

5 – 6,9 3 911,7 3 787,4 – 124,2 

6 – 1,2 3 049,7 2 998,7 – 51,1 

7 – 0,1 2 906,8 2 830,4 – 76,4 

8 – 0,4 2 929,3 2 883,2 – 46,1 

9 0,0 3 016,3 2 807,1 – 209,2 

10 2,7 2 601,0 2 431,9 – 169,1 

11 – 1,2 3 019,0 3 003,7 – 15,3 

12 – 2,9 3 240,2 3 208,8 – 31,4 

13 0,0 2 729,3 2 818,9 89,6 

14 0,5 2 731,5 2 739,4 7,9 

15 2,8 2 329,1 2 424,0 94,9 

16 5,8 1 926,6 2 045,4 118,9 

Summa:  51 791,6 50 984,3 – 807,3 
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5.2 MODELL AV RETURTEMPERATUR 

Returtemperaturens beroende av utetemperaturen kan ses i figuren nedan. Den bitvisa anpassningen 

finns i bilaga 9.2. Bidraget av den sociala lasten på returtemperaturen kan också ses i bilaga 9.2. I figuren 

nedan visas returtemperaturens beroende av utetemperaturen. På samma sätt som för 

fjärrvärmebehovet så är spridningen kring linjen betydande. Denna spridning modelleras på samma sätt 

som för fjärrvärmebehovet med faktorer för varje timme på dygnet. 

 

Figur 10 Returtemperaturens beroende av utomhustemperaturen. Svarta prickar är data som användes i skapandet av 
modellen. Den röda linjen är den bitvis anpassade funktionen som beskriver returtemperaturens beroende av 
utomhustemperaturen. 

Regressionsanalysen för modellen visar att modellen stämmer bra överens med data men överskattar 

returledningstemperaturen något vid höga utetemperaturer. Lutningen på kurvan indikerar även detta. 

En ändring av temperaturberoendet vid kallare utetemperaturer skulle kunna åtgärda detta. 

 

Figur 11 Regressionsanalys på Returtemperatursmodellen 

I tabellen nedan visas värdena från regressionsanalysen. R-värdet är över 0,9 och indikerar på en bra 

modell. Standardavvikelsen på ungefär 1,2°C visar att modellen förklarar data bra med en liten spridning. 
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Tabell 7 Regressionsanalys på Returtemperatursmodellen 

Regressionsanalys 

Multiple-R 0,954225 
R-kvadrat 0,910545 
Justerad R-kvadrat 0,910535 
Standardfel 1,194721 
Observationer 8627 

 

 

Nedan följer analys av modellen med data från perioden 2014-01-01 till 2014-04-27. Modellen klarar av 

att förutsäga fjärrvärmenätets returtemperatur. Modellen är något sämre på de nya data än det äldre, 

både standardfelet samt lutningen på regressionslinjen är båda sämre än för anpassningsdata. Trots 

detta så stämmer ändå modellen tillräckligt bra för att kunna användas som prognos. I Tabell 9 så syns 

det att medeltemperaturen för en vecka stämmer bra överens med data. Detta gör att modellen 

fungerar bra vid beräkning av långsiktigt samt kortsiktiga prognoser. 

 

Figur 12 Regressionsanalys av modellen för fjärrvärmenätets returtemperatur med data från perioden 2014-01-01 till 2014-04-
27. 

Regressionsanalysen visar ett R-värde på under 0,9 vilket inte visar att det finns data som modellen inte 

kan förklara fullt ut. Trots detta så är ändå standardavvikelsen relativt låg men högre än för data som 

användes vid skapandet av modellen. Jämför man Figur 11 och Figur 12 så ser man att båda visar en 

något högre temperatur för returtemperaturen vid låga utetemperaturer. Detta förstärker misstanken 

om att modellen kan göras bättre vid låga utetemperaturer. 

Tabell 8 Regressionsanalys av modellen för fjärrvärmenätets returtemperatur med data från perioden 2014-01-01 till 2014-04-
27. 

Regressionsanalys 

Multipel-R 0,909595 
R-kvadrat 0,827362 
Justerad R-kvadrat 0,8273 
Standardfel 1,692901 
Observationer 2783 
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I tabellen nedan så jämförs returtemperatursmodellens medeltemperaturer för perioderna med data. 

Här visar det sig att modellen är bra på att förutsäga temperaturen under längre perioder. Därför 

fungerar modellen bra i planeringssyften över längre perioder. 

Tabell 9 Medeltemperaturen för returtemperaturen för data från 2014-01-01 till 2014-04-27 samt modellen. Varje period i 
tabellen motsvarar 168 timmar. 

Period Medel utetemperatur [°C] Medel Tretur data [°C] Medel Tretur modell [°C] residual [°C] 

1 0,1 41,7 42,4 0,7 

2 – 12,1 48,7 48,3 – 0,4 

3 – 19,8 52,4 52,1 – 0,3 

4 – 13,9 49,9 49,2 – 0,8 

5 – 6,9 46,6 45,6 – 1,0 

6 – 1,2 42,6 42,9 0,3 

7 – 0,1 41,8 42,4 0,6 

8 – 0,4 42,3 42,9 0,6 

9 0,0 40,9 42,4 1,5 

10 2,7 40,1 41,7 1,6 

11 – 1,2 42,3 43,4 1,1 

12 – 2,9 43,7 44,0 0,4 

13 0,0 42,1 42,9 0,8 

14 0,5 41,9 42,4 0,5 

15 2,8 41,1 41,9 0,8 

16 5,8 40,5 41,4 0,9 

 

5.3 KÖRZON 

Körzonen för skogsbackas kraftvärmeverk kan ses i figuren nedan. I Figur 13 syns även de datapunkter 

som användes för bestämningen av körzonen. Punkt 1 beskriver den lägsta effekten som turbinen kan 

köras. Punkt 2 beskriver driften när turbinen går på halv effekt. Punkt 3 visar turbinen i full effekt med en 

låg framledningstemperatur. Punkt 4 visar driften för turbinen vid full effekt men med en högre 

framledningstemperatur, vid denna punkt samt punkt 3 så antas även pannans maxeffekt vara nådd. 

Punkt 5 visar den lägsta effekten vid direktkondensering och punkt 6 den högsta. 
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Figur 13 Körzon för Skogsbacka kraftvärmeverk utan trimkylare. De svarta punkterna visar driftdata från perioden 2012-2014. 

Figuren nedan visar hur körzonen ser ut när trimkylaren är aktiv. På samma sätt som i körzonen utan 

trimkyl beskriver punkterna 1-5 olika nivåer av effekt hos turbinen vid mottyckskörning. Skillnaden 

mellan dessa två körzoner är att med trimkylaren kan en högre turbineffekt nås eftersom temperaturen 

på fjärrvärmenätet kyls. Dock så syns ingen större skillnad vid lägre effekter. 

 

Figur 14 Körzon för Skogsbacka kraftvärmeverk med trimkylare i drift. De svarta punkterna visar driftdata från perioden 2012-
2014. 
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Körzonens beroende av framledningstemperaturen kan ses i tabellerna nedan. Det samband som 

användes för alla punkter togs från data vid turbineffekten 14 MW. Detta gjordes för att det fanns mest 

data och för att hålla körzonen konvex. I tabellerna nedan finns driftpunkterna samt beroendet av 

framledningstemperaturen. 

Tabell 10 Körzon för Skogsbacka kraftvärmeverk utan trimkylare i drift. 

Körzon utan trimkylare 

Punkt Kostnad Elproduktion [MW] Värmeproduktion [MW] 

1  2             
                  

2  8             
                  

3  14,8             
                    

4  13,8 36,6 
5  0 5 
6  0 35 

 

Tabell 11 Körzon för Skogsbacka kraftvärmeverk med trimkylare i drift. 

Körzon med trimkylare 

Punkt Kostnad Elproduktion [MW] Värmeproduktion [MW] 

1  2              (     )
 
               

               
2  7               (     )

 
               

               
3  12             (     )

 
               

               
4  16             (     )

 
               

               
5  13,8 36,6 

 

Det finns två tydliga sätt att bestämma ett kraftvärmeverks körzon, genom att teoretiskt beräkna olika 

driftlägen och sedan göra en zon eller att använda data från tidigare körningar. Det andra sättet kräver 

att kraftvärmeverket har varit i drift under en tillräckligt lång tid för att relevant data skall kunna 

användas. I detta arbete valdes metoden att analysera existerande data, detta val gjordes på grund av 

ett antal skäl. Det största skälet var att kraftvärmeverket hade varit i drift under tillräckligt många år för 

att en exakt bild av körzonen skulle kunna bestämmas. Ett annat skäl var att det kan vara svårt att i 

teorin beräkna och uppskatta alla förluster som uppkommer i ett verkligt system, i data är dock alla 

förluster med och blir därför inräknade i körzonen. Nackdelen med att använda data istället för 

teoretiskt bestämma körzonen är att vissa driftlägen kan missas eftersom dessa kanske inte har körts. 

Eftersom marknaden och därmed kostnader för olika driftlägen förändrats så kan vissa driftlägen som 

tidigare inte varit lönsamma kan bli lönsamma. 
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Om man jämför körzonen som användes i optimeringen med faktisk data så ser man att 

optimeringsprogrammet håller sig inom samma område som data, se Figur 13 och Figur 14. Detta 

innebär att programmet ger rimliga förslag på driftpunkter som faktiskt går att köra i verkligheten. 

5.4 FRAMLEDNINGSKURVA 

Den nya framledningskurvan kan ses tillsammans med den gamla i figuren nedan. Man ser en tydlig 

skillnad vid lägre ute temperaturer medan de båda kurvorna går mot varandra vid kallare temperaturer. 

Detta beror på att massflödet begränsar vid de kallare temperaturerna. I Figur 16 kan massflödena för de 

två fallen ses. Massflödet för den gamla kurvan har en större spridning med fler punkter vars massflöde 

är lägre än för den nya kurvan. Dessa lägre massflöden vid samma utetemperaturer visar att det finns 

utrymme att höja massflödet för dessa punkter och därmed få ner framledningstemperaturen. Denna 

höjning i massflöde kan ses i datapunkterna för den nya framledningskurvan. En sänkning av 

framledningstemperaturen på ungefär 4°  går att åstadkomma vid samma utetemperatur. Den nya 

framledningskurvan samt den gamla finns i bilaga 9.3. 

 

Figur 15 Framledningskurvor, den gamla som streckad svart linje och den nya som röd linje. 

Figur 16 visar differensen mellan massflödet mellan den nya och den gamla framledningskurvan. 

Ökningen ligger mellan 0-100 kg/s men de flesta punkterna ligger inom 0-50 kg/s. 
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Figur 16 Massflöde för gamla och nya framledningskurvan. 

 

Figur 17 Massflödesökning som den nya framledningskurvan ger. 

5.5 OPTIMERING AV DRIFT 

I följande avsnitt presenteras jämförelser mellan optimerade driftscheman med faktisk data. 

Optimeringarna är baserade på att åstadkomma lägsta möjliga driftkostnad för perioden som optimeras. 

5.5.1 2012 

Tabellen nedan visar resultatet av optimering av år 2012 driftdata. När data för fjärrvärmebehovet 

användes i modellen så blev resultatet en besparing på ungefär 800 000 kr jämfört med driftkostnaden 

för data. När lastmodellen användes för att simulera fjärrvärmebehovet med hjälp av data för 

utetemperaturen så blev besparingen ungefär 700 000 kr. Skillnaden mellan de två optimeringarna beror 

på att det totala värmebehovet skiljer sig åt och därmed påverkas både bränslekostnader samt 

elproduktionen. Dock så visar båda simuleringarna att det går att optimera driften för denna period. 

Spotpriset har en stor inverkan på hur mycket som går att optimera. Detta kan ses i avsnitt 5.6 men även 
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i tabellen nedan där de största besparingarna sker under perioder där medelvärdet för spotpriset är 

högt. En stor standardavvikelse för spotpriset hjälper också då det blir mer fördelaktigt att flytta på 

produktionen av el mellan låga och höga spotpriser.  

Tabell 12 Resultat för optimering av år 2012. Kolumnen opt. Med Q Data står för en optimering vars det faktiska 
fjärrvärmebehovet är det samma som data för perioden, opt. Med Tr Data står för optimering vars lastmodell användes för att 
bestämma fjärrvärmelasten med data för utetemperaturen taget från faktisk data. 

Månad Driftkostnad 
Data [kr] 

Driftkostnad 
opt. med Q 

Data [kr] 

diff. mot 
data 
[kr] 

Driftkostnad opt. 
med Tr Data [kr] 

diff. mot 
data [kr] 

Spotpris 
stdav [kr] 

Spotpris 
medel [kr] 

januari 1 634 084 146 0371 – 173 713 1 450 708 – 183 376 62,7 325,8 

februari 851 759 549 237 – 302 521 589 114 – 262 645 253,0 431,8 

mars 1 642 758 1 649 657 6 900 1 603 130 – 39 628 29,1 251,4 

april 1 463 616 1 459 526 – 4 090 1 491 415 27 799 38,5 266,4 

maj 1 179 601 1 170 114 – 9 487 1 195 984 16 383 67,4 249,6 

september 1 127 289 1 115 018 – 12 270 1 190 693 63 404 50,8 236,9 

oktober 1 243 836 1 233 651 – 10 184 1 269 524 25 687 40,9 298,8 

november 1 407 417 1 377 596 – 29 821 1 372 378 – 35 039 34,4 293,0 

december 1 458 584 1 145 132 – 313 451 1 128 818 – 329 766 132,9 378,0 

Summa 12 008 942 11 160 303 – 848 639 11291764 – 717 178   

5.5.2 2013 

I tabellen nedan visas resultatet av optimering för året 2013. Datat från denna period visade att en hel 

del stop i produktionen eller bortfall av data och därför redovisas inte alla månader när Skogsbacka 

kraftvärmeverk var i drift. Även detta år visar optimeringsmodellen att en besparing kan göras. För 

simuleringen med samma fjärrvärmebehov som data visar modellen att en optimering på ungefär 

600 000 kr går att göra under de månader som redovisas i tabellen. Även när modellen använder data av 

utetemperaturen så visas en besparing på ungefär 600 000 kr. Under april månad visar dock 

optimeringen ett driftschema med större kostnader än för det faktiska data. Detta kan bero på ett 

driftstopp under perioden som gjorde att uppskattningen av driftkostnaden för data blev svår.  

Tabell 13 Resultat för optimering av år 2013. Kolumnen opt. Med Q Data står för en optimering vars det faktiska 
fjärrvärmebehovet är det samma som data för perioden, opt. Med Tr Data står för optimering vars lastmodell användes för att 
bestämma fjärrvärmelasten med data för utetemperaturen taget från faktisk data. Vissa månader  

Månad Driftkostnad 
Data [kr] 

Driftkostnad 
opt. med Q 

Data [kr] 

diff. mot 
data 
[kr] 

Driftkostnad 
opt. med Tr 

Data [kr] 

diff. mot 
data [kr] 

Spotpris 
stdav [kr] 

Spotpris 
medel 

[kr] 

januari 1 423 031    1 196 459    – 226 573    1 261 470    – 161 561    93,4 367,3 

februari 1 395 663    1 279 542    – 116 121    1 253 845    – 141 818    33,8 336,2 

mars 1 454 806    1 215 176    – 239 630    1 211 898    – 242 908    38,9 364,3 

april 829 006    861 286    32 280    875 119    46 113    69,1 365,5 

maj 1 033 754    1 000 287    – 33 467    987 024    – 46 731    58,4 302,5 

december 1 592 015    1 532 071    – 59 944    1 503 132    – 88 883    47,6 292,8 

Summa 7 728 276    7 084 821    – 643 455    7 092 489    – 635 787      
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Även under år 2013 så sker de stora besparingarna under kalla perioder. En anledning till att 

besparingarna kan göras ses i figuren nedan. Figuren visar alfavärdet för kraftvärmeverket vid 

turbineffekten 14 MW som funktion av framledningstemperaturen. Tre tydliga kurvor kan ses på samma 

eleffekt. Dessa olika kurvor beror på att kraftvärmeverkets styrning använder ett börvärde för 

turbineffekten vilket innebär att en viss del av ångan kommer ledas förbi turbinen för att producera rätt 

mängd värme och turbineffekt istället för att höja turbineffekten. Även framledningstemperaturen i 

optimeringsprogrammet var lägre på grund av den aggressivare framledningskurvan som beskrivs i 

kapitel 5.4. 

 

Figur 18 Alfavärdet vid 14 MW turbineffekt som funktion av framledningstemperaturen. 

5.5.3 2014 

Resultatet för optimering av drift från år 2014 visas i tabellen nedan. Även här visar de båda 

simuleringarna att en besparing på ungefär 200 000 kr i driftkostnader. I båda fallen så sker den största 

delen av besparingarna under kalla perioder.  

Tabell 14 Resultat för optimering av år 2014. Kolumnen opt. Med Q Data står för en optimering vars det faktiska 
fjärrvärmebehovet är det samma som data för perioden, opt. Med Tr Data står för optimering vars lastmodell användes för att 
bestämma fjärrvärmelasten med data för utetemperaturen taget från faktisk data. 

Period Driftkostnad 
Data [kr] 

Driftkostnad opt. med Q Data 
[kr] 

Driftkostnad opt. med Tr Data 
[kr] 

v1 359 746 354 041 353 184 

v2 505 635 429 096 418 399 

v3 565 447 523 675 521 845 

v4 503 232 420 413 395 916 

v5 413 705 392 651 383 015 

v6 363 973 367 490 365 248 

v7 355 714 356 339 352 411 
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v8 353 252 354 008 352 214 

v9-10 725 459 737 681 703 739 

v11-12 939 110 932 901 925 823 

v13-14 690 454 694 677 704 308 

v15-16 617 651 626 073 670 450 

Total 6 393 377 6 189 045 6 146 552 

Diff. mot data 0 -204 332 -246 825 

 

Vid varmare perioder visar simuleringarna att optimering efter spotpriset inte ger lika mycket, detta 

beror på att spotpriset ofta är lågt under dessa perioder och eftersom värmebehovet är lägre så blir 

därmed också den totala elproduktionen lägre. Båda dessa faktorer resulterar i att en förflyttning av 

elproduktion från låga spotpriser till högre inte genererar någon större skillnad i driftkostnaderna. Detta 

illustreras i de två figurerna nedan. I den första figuren så visas två olika körscheman för vecka 8 år 2014. 

De streckade linjerna visar en optimering där enbart en elproduktions nivå per dag får användas och de 

heldragna linjerna där 8 perioder per dag användes. Med 8 produktionsnivåer ges ett resultat på 351 400 

kr i driftkostnad och med 1 nivå 357 800 kr. Trots att det tydligt syns hur produktion av el följer 

spotpriset för 8 nivås optimering så skiljer sig driftkostnaderna för de två olika optimeringarna väldigt 

lite. 

 

Figur 19 Elproduktionen för två olika optimeringar med 1 respektive 8 produktionsnivåer för turbinen per dygn.  

Samma jämförelse mellan optimeringen i Tabell 14 och driftdata från period v8 kan ses i figuren nedan.  

Här syns tidligt samma mönster från föregående figur där optimeringens elproduktion följer spotpriset 
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medan data för den faktiska körningen håller en mer jämn nivå liknande optimeringen med en period 

per dygn i figuren ovan. I detta fall så kan en optimering med färre produktionsnivåer vara bättre då 

resultatet inte skiljer sig särskilt mycket men medför ett mer komplicerat driftschema. 

 

Figur 20 Jämförelse mellan driftdata och optimeringsdata för perioden v8 2014. Streckade linjer visar faktisk data. 

För period v2 så ses driften för data och optimeringen i figuren nedan. I figuren syns det hur 

elproduktionen hålls betydligt högre än den faktiska driften. Detta på grund av att produktionsnivån som 

väljs av optimeringsprogrammet kommer att vara vid högsta alfavärde om spotpriset är tillräckligt högt. 

Även den aggressivare framledningskurvan hjälper att hålla elproduktionen högre. 

Fjärrvärmeproduktionen hålls på ungefär samma nivå tack vare det högre alfavärdet för optimeringens 

körschema. Medelvärdet för alfavärdet för den faktiska driften för denna period var 0,39 medan 

optimeringens alfavärde var 0,47. 
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Figur 21 Jämförelse mellan driftdata och optimeringsdata för perioden v2 2014. Streckade linjer visar faktisk data. 

 

5.5.4 FRAMLEDNINGENTEMPERATURENS PÅVERKAN PÅ OPTIMERINGEN 
I Tabell 15 visas de beräknade driftkostnaderna för de två framledningskurvor som beskrivs i kapitel 5.4 

jämfört med optimeringar vars framledningstemperatur hållits så låg som möjligt och där massflödet var 

begränsat till 230 kg/s. Den största besparingen kan ske under kalla perioder. Detta beror på att 

framledningskurvorna samt massflödesstyrningen ger samma framledningstemperatur vid varmare 

temperaturer. Besparingen som kunde ske genom att byta ut den gamla framledningskurvan mot den 

nya var ungefär 200 000 kr för år 2012 och 2013. Ytterligare 200 000 kr kunde sparas om 

massflödesstyrning med ett maximalt massflöde på 230 kg/s användes. Anledningen till besparingen 

beror på att den lägre framledningstemperaturen leder till ett högre alfavärde som innebär en högre 

elproduktion. 
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Tabell 15 Jämförelse mellan uträknade driftkostnader från optimeringsmodellen med den nya framledningskurvan samt den 
gamla framledningskurvan mot optimering vars framledningstemperatur bestämdes av ett maximalt massflöde på 230 kg/s. 

 Opt. med nya framledningskurvan 
jämfört med opt. med 

massflödesbegränsning [kr] 

Opt. med gamla framledningskurvan 
jämfört med opt. med 

massflödesbegränsning [kr] 

2014   

Januari-April 67100 131900 

2013   

Januari-Februari 118135 211010 

Mars-April 75023 136401 

Maj-Juni 517 602 

Juli-Augusti – 292 – 292 

September-Oktober 5242 13009 

November-December 29354 69598 

Summa 227979 430328 

2012   

Januari-Februari 106278 190519 

Mars-April 20645 36141 

Maj-Juni 4246 4767 

Juli-Augusti 3895 3893 

September-Oktober 7561 16448 

November-December 81883 159669 

Summa 224508 411436 

 

5.6 BEGRÄNSNINGARNAS PÅVERKAN PÅ OPTIMERINGEN 

Nedan presenteras hur begräsningarna i modellen påverkar optimeringsresultaten och hur dessa skulle 

sett ut om begränsningarna inte fanns. Resultatet av begränsningsanalysen visar att förlusten på att 

använda begränsningar är beroende på perioden som studeras. Gemensamt i alla perioder är att 

driftkostnaderna stiger med minskande antal elproduktionsperioder. Detta är väntat då 

optimeringsprogrammet från mindre utrymme att optimera. 
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Figur 22 Driftkostnader som funktion av antal elproduktionsnivåer per dygn, 0 betyder att en elproduktionsnivå används för hela 
perioden på 7 dagar 

I tabellen nedan visas de tre periodernas medelspotpris och standardavvikelsen på spotpriset. Vid lågt 

elpris och låg standardavvikelse påverkar inte begräsningarna nämnvärt. Däremot är skillnaderna större 

för period 2 och 3. Period 3 visar störst påverkan men är också en extrem period där spotpriset varierar 

kraftigt. 

Period Medelspotpris [kr/MWh] Standardavvikelse spotpris 
[kr/MWh] 

Skillnad driftkostnad mellan 0 
och 24 perioder [kr] 

1 334 15,2 4964 
2 418 41,6 16216 
3 484 319,3 48353 

 

Figuren nedan visar skillnaderna i driftschemat för period 1. Driftschemat för optimeringen utan 

begränsningar visar en ryckig och oregelbunden produktion som förmodligen skulle medföra betydliga 

insatser för att kunna köras i verkligheten. Däremot visar det andra körschemat med en begränsning på 

panneffektens förändringshastighet samt 8 st. elproduktionsnivåer per dygn en betydligt jämnare 

produktion som skulle vara möjlig i praktiken. 
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Figur 23 Driftschema för elproduktion och panneffekt för period 1. Heldragen linje motsvarar optimering utan begräsningar och 
streckad linje med begränsningar. 

5.7 RÖKGASKONDENSERING 

Energin som kan återvinnas från rökgaserna kan ses i figuren nedan. Högre fukthalt innebär högre 

återvinningsenergi men samtidigt så kan en allt för hög fukthalt i bränslet förändra 

förbränningsprocessen.  

 

Figur 24 Möjlig energi från rökgaskondensering av rökgas med sammansättningen beskriven i avsnitt 3.12. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Ef
fe

kt
 [

M
W

] 

Tid [h] 

Panneffekt - 24 nivåer

Eleffekt - 24 nivåer

Panneffekt - 8 nivåer

Eleffekt - 8 niveår



 

42 
 

I tabellen nedan kan besparingen av rökgaskondensering ses. Jämförs driftkostnaderna och panneffekten 

för de olika månaderna så syns en tydlig minskning i energiförbrukningen och därmed också 

driftkostnaden. Eftersom alfavärdet sjunker när rökgaskondensering används så produceras även mindre 

el med rökgaskondensering. 

Tabell 16 Driftkostnad, elintäkt, resultat, total panneffekt samt total elproduktion för optimering med och utan 
rökgaskondensering. Data från år 2012. 

Utan rökgas 

Månad Driftkostnad [kr] Elintäkt [kr] Resultat [kr] Panneffekt [MWh] Elproduktion [MWh] 
januari 5602869 4152161 1450708 25213 8148 
februari 5525331 4936217 589114 24864 7773 
mars 3970186 2367055 1603130 17866 5469 
april 3834915 2343500 1491415 17257 5261 
maj 2646160 1450176 1195984 11908 3189 
september 2452228 1261535 1190693 11035 2909 
oktober 3527030 2293380 1233651 16709 5019 
november 4097095 2724717 1372378 18437 5697 
december 6265117 5136299 1128818 28193 9077 
Summa 37920930 26665039 11255891 171482 52541 

med rökgas 

Månad Driftkostnad [kr] Elintäkt [kr] Resultat [kr] Panneffekt [MWh] Elproduktion [MWh] 
januari 4600899 3335623 1265277 20704 6496 
februari 4780473 4393088 387385 21512 6692 
mars 3183056 1793820 1389236 14324 4134 
april 3084329 1783003 1301326 13879 3995 
maj 2114227 1046199 1068027 9514 2275 
september 1950712 893790 1056921 8778 2042 
oktober 2982148 1850136 1132012 13420 3779 
november 3301722 2094884 1206839 14858 4362 
december 5318304 4331706 986598 23932 7524 
Summa 31315870 21522249 9793621 140921 41301 

 

Skillnaden mellan de två optimeringarna kan ses i tabellen nedan. Den totala besparingen som kan göras 

beräknades till 1,5 miljoner kronor. Den sammanlagda minskningen av panneffekt beräknas till 30 000 

MWh. Minskningen i Elproduktion uppgår till 11 000 MWh. 

Tabell 17 Jämförelse mellan optimering med och utan rökgaskondensering för data från år 2012. 

Månad Besparing med 
rökgas [kr] 

Panneffekt besparing med 
rökgas [MWh] 

Elproduktions minskning med 
rökgaskond. [MWh] 

januari 185431 4509 1652 

februari 201729 3352 1080 

mars 213895 3542 1335 

april 190089 3378 1266 

maj 127957 2394 913 

september 133772 2257 867 

oktober 101639 3290 1239 

november 165540 3579 1334 

december 142220 4261 1553 

Summa 1462271 30560 11240 
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Modellens Rökgaskondensering visar att det finns en hel del energi att spara genom att kyla de utgående 

rökgaserna för att återvinna energin som går förlorad till att avdunsta och värma rökgaserna. Trots att år 

2012 hade höga spotpriser så kan en besparing ske med hjälp av rökgaskondensering. Modellen tar dock 

inte hänsyn till investeringskostnader eller avskrivningar utan räknar enbart hur mycket energi som kan 

besparas och därmed uppnå lägre driftkostnader. För en mer ordentlig analys bör investeringskostnader 

samt påverkan på pannan, som t.ex. extra tryckfall i rökgasledningarna undersökas. Modellen fungerar 

dock bra för att simulera hur mycket energi som kan sparas. 
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 DISKUSSION 6
Målet med detta arbete var att ekonomiskt optimera driften på Lycksele kraftvärmeverk. Tittar man på 

resultaten i kapitel 5.5 så ser man snabbt att det finns mycket att vinna på genom att använda 

optimeringsprogrammet.  

6.1 LASTMODELL ÖVER FJÄRRVÄRMENÄTET 

Lastmodellen över fjärrvärmenätet som presenteras i resultatet visar att modellen fungerar bra när det 

gäller att uppskatta fjärrvärmebehovet på lång sikt. När den jämförs med data över 2012-2013 års 

fjärrvärmebehov så kan man se att det totala behovet under åren uppskattas mycket bra, se Tabell 4. 

Vad detta innebär är att denna lastmodell kan användas för att räkna ut årsscenarion över behovet på 

fjärrvärmenätet och användas i planeringsyften. Kollar man på kortare sikt så ser man dock att modellen 

hade behövt vara bättre för att helt kunna användas vid kortsiktig planering. Eftersom Lyckseles 

kraftvärmeverk har en ackumulatortank som maximalt kan innehålla ungefär 400 MWh kan ett fel i 

behovet på 200 MWh, se Tabell 6, påverka pålitligheten i optimeringsschemat. En standardavvikelse på 

1-2 MW i behovet kan lätt tas hand om med hjälp av ackumulatortanken men om den totala lasten 

skiljer sig allt för mycket kommer ackumulatortanken antigen fyllas eller köras tom. Detta medför 

problem för optimeringsprogrammet.  

Modellen använder enbart utetemperaturen, tidpunkten på dygnet som indata och här kanske mer 

indata skulle resultera i en bättre modell. Sol och vind kan påverka behovet även om det är osäker hur 

stor påverkan dessa faktorer har. Mycket är beroende på plats och fjärrvärmenätets utformning. En tät 

stad kanske inte påverkas lika mycket av vinden som en gles stad. Data för solinstrålning för Lycksele var 

inte tillgängligt vid skapandet av modellen och vindens påverkan undersöktes ej.  

Ett annat sätt som skulle kunna förbättra lastmodellen skulle kunde vara att använda autoreggresiv del. 

Detta skulle göra att t.ex. ändrat användarbeteende vid vår och höst skulle uppfattas.  

Jämför man med andra fjärrvärmenät som studerats, (Dotzauer, Simple model for prediction of loads in 

district-heating systems, 2002) så är Lycksele fjärrvärmenät ett relativt litet nät som därför lättare 

påverkas av enskilda kunders beteenden. För större nät så skulle förmodligen denna modell kunna ge 

bättre resultat. Men även om modellen skulle kunna pricka in fjärrvärmelasten exakts så är den 

fortfarande beroende av väderprognoser som inte heller kan vara perfekta. Eftersom vädret inte med 

säkerhet kan prognostiseras med exakthet så lades inte mer tid än vad som behövdes på lastmodellen då 

den alltid är beroende på väderprognoser. Med det sagt så är optimeringsmodellen uppbyggd för att 

användas ungefär en gång per dygn och därför så är det viktigaste med modellen att ge en bra bild av de 

första 24 timmarna och sedan en ungefärlig bild de senare timmarna. Nästa dygn som modellen körs är 

väderprognoserna uppdaterade och ger en bättre bild på de närmaste 24 timmarna. 

När det gäller modellen över returtemperaturen från fjärrvärmenätet så är den på samma sätt som 

diskuteras ovan beroende av en mängd faktorer men framförallt beroende av fjärrvärmebehovet och 

förlusterna mot omgivningen men också mot vilken framledningstemperatur som skickas ut i 

fjärrvärmenätet. Eftersom att en ny framledningskurva förslås i arbetet så kan en ny returledningsmodell 
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behöva göras om den nya framledningskurvan används. Ett alternativ är att göra en modell som även 

beror på framledningstemperaturen. 

6.2 KÖRZON 

I resultatet för körzonerna för Skogsbacka kraftvärmeverk så visas två olika körzoner. Den ena utan 

trimkylare och den andra med trimkylare på. Det man kan se är att trimkylaren förlänger körzonen så att 

turbinen kan köra på 16 MW istället för 15 MW utan trimkyl. Dock så bör inte trimkylaren påverka 

turbinens maximala effekt. Det som istället påverkar är framledningstemperaturen och 

returtemperaturen på fjärrvärmenätet. När trimkylaren är igång så sänker den returtemperaturen innan 

kondensatorerna vilket gör att turbinen kan hålla en högre effekt då ångan kan kondenserar längre ner i 

T-s-diagrammet, se Figur 3. Detta innebär att körzonen för kraftvärmeverket utan trimkyl borde kunna 

uppnå samma maximala effekt som när trimkylaren är igång om framledningstemperaturen sänks. Detta 

kan åstadkommas med hjälp av en ny framledningskurva så länge som fjärrvärmenätets komponenter 

klarar det ökande massflödet. Anledningen till att körzonen för kraftvärmeverket kortades av något vid 

höga turbineffekter var för att det var osäker hur mycket framledningstemperaturen kunde sänkas. Hade 

körzonen förlängts till 16 MW så skulle optimeringsmodellen ge driftscheman som inte skulle vara 

körbara och därför inte heller kunna användas.  

6.3 VIKTEN AV UNIKA MODELLER 

En viktig aspekt av en optimeringsmodell är att den faktiskt kan få förtroende för att användas. För att 

den skall vara tillförlitlig så måste en del extra begränsningar läggas till. I detta fall så lades t.ex. 

begräsningar på vilken maximal ändring panneffekten kunde ha per timme. Denna begränsning påverkar 

självklart hur bra optimeringen blir men är ändå nödvändig för att modellen skall kunna användas och få 

tillförlitlighet. En annan kompromiss som gjordes var att tillsätta variabler som bestämde elproduktionen 

för ett visst antal timmar. Denna extra begränsning gjordes föra att kraftvärmeverket i skrivande stund 

hade en styrning för att hålla en viss eleffekt. Dessa extra begränsningar visar att modeller över 

kraftvärmeverk måste vara unika för just det kraftvärmeverket. Även om en generell modell fungerar bra 

på de allra flesta verk så krävs dessa extra modifieringar för att modellen skall användas. En 

optimeringsmodell som inte används är inte bättre än att köra kraftvärmeverket på känn. 

6.4 RÖKGASKONDENSERING 

I resultatet för rökgaskondensering syns tydligt fördelarna. För år 2012 kan ungefär 1,5 miljoner kronor 

sparas i driftkostnader för kraftvärmeverket. Dock så måste denna siffra justeras efter verkligheten. 

Denna siffra är en uppskattning på hur driften skulle ändras om rökgaskondensering redan fanns och att 

den extra driftkostnaden för den var snarlik med driftkostnaden som uppskattades för kraftvärmeverket 

utan rökgaskondensering. Uppskattningen av besparingen skall därför inte ses som en motivation till att 

installera rökgaskondensering utan skall ses som ett resultat att modellen kan användas till uppskattning 

av den förändrade driftbilden om rökgaskondensering installerades. 

Det som gör att rökgaskondenseringen ger en så stor skillnad i driftkostnaderna är det låga spotpriset 

relativt med bränslepriset. Rökgaskondenseringen resulterar i lägre elproduktion men vägs upp med att 

mindre bränsle måste användas för att uppfylla fjärrvärmenätets behov. En förbättring av modellen 

skulle vara att introducera en ny körzon för kraftvärmeverket när rökgaskondenseringen är igång då 
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rökgaskondenseringen höjer returtemperaturen och därmed ångcykeln. Detta valdes dock bort eftersom 

alla extra variabler gör optimeringen svårare att lösa samt att osäkerheten kring hur den nya körzonen 

skulle se ut. I slutändan anses modellen vara tillräckligt bra för att uppskatta och optimera driften om 

rökgaskondensering skulle användas. 

6.5 JÄMFÖRELSE MELLAN OPTIMERING OCH DATA 

I optimeringsresultatet kan man klart och tydligt se att optimeringsprogrammet ger driftscheman som 

kan göra stora besparingar. Optimeringen som sker är att produktionen läggs på nivåer som hela tiden 

har höga alfavärden när spotpriset är högt och sänker alfavärdet när spotpriset är lågt. Denna 

förflyttning av produktion är det som optimeringen har att spela med. Fjärrvärmebehovet kommer alltid 

att behöva uppfyllas och det kan inte optimeringen påverka. Det detta innebär är att för perioder då 

spotpriset är lågt så kommer inte optimeringen ge några större resultat. Detta kan även ses i 

jämförelserna vid vår och höstmånaderna. I dessa månader är fjärrvärmebehovet lågt och oftast även 

spotpriset. Trots detta så fungerar optimeringsmodellen bra och ger ett schema som alltid kommer vara 

det bästa för modellen. Och eftersom alla delar stämmer överens med verkligheten så kan modellens 

driftscheman ses som referenser för hur en optimal drift skall se ut. 

I kapitel 5.6 jämförs optimering med och utan begränsningar på produktion av el och panneffektens 

ändringshastighet. Det man kan se där är att trots begräsningarna så ger blir optimeringen nästan lika 

bra som om inga begränsningar används. Kollar man på körschemat i Figur 23 så ser man att ett 

körschema utan begränsningar på panneffekten och elproduktionen ger ett driftsätt som är omöjligt att 

uppnå i praktiken. Tack vare att begräsningarna ger ett mer rimligt körschema utan att påverka 

optimeringen allt för mycket så är dessa inte bara nödvändiga utan gör modellen bättre. 
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 SLUTSATSER 7
Modellen som beskrivs i teorin visar sig kunna optimera driften av Skogsbacka kraftvärmeverk. 

Resultaten visar att det går att uppnå besparingar genom att optimera driften. Optimeringsmodellen 

fungerar för kortsiktigoptimering på 7 dygn men modellen för fjärrvärmenätets behov kan göras bättre 

genom mer avancerade modeller. 

Optimeringsprogrammet optimerar genom att flytta elproduktionen så att hög elproduktion med högt 

alfavärde sker under perioder med högt spotpris. Förflyttningen av elproduktionen möjliggörs av att 

ackumulatortanken används aktivt. Inkludering av begränsningar för elproduktionen och panneffekten 

visade sig vara nödvändiga för att optimeringen skulle bli rimlig i praktiken. Även 

framledningstemperaturens påverkan på elproduktionen och kraftvärmeverkets körzon visade sig vara 

nödvändig för rimliga optimeringar. 

Modellen klarar av att optimera med rökgaskondensering samt att optimering när elproduktion ej är 

ekonomiskt hållbart på grund av låga elpriser eller avsaknaden av elcertifikat. Modellen klarar även att 

använda kraftvärmeverket trimkyl när elpriserna är höga. 

Framtida arbeten bör inkludera fjärrvärmenätets temperaturer samt ackumulatortankens temperatur 

och nivåer i optimeringsmodellen. 
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 BILAGOR 9

9.1 FJÄRRVÄRMELAST-MODELL 

Tabell 18 Brytpunkterna för den bit-visa anpassningen av fjärrvärmebehovet mot utetemperaturen. 

          

-28,8669 36,69834 

-10 24,8441 

-5 21,32995 

0 16,65072 

5 12,73971 

10 9,243315 

15 8,51193 

20 8,51193 

28,21635 8,51193 

 

Tabell 19 Social last för beräkning av fjärrvärmebehovet. Sociala lasten beräknas              för varje timme och 
veckodag. 

Tidpunkt Måndag Tisdag Onsdag Torsdag 

 
k m k m k m k m 

00:00 0,048063 – 1,60303 0,037226 – 1,97375 0,029197 – 1,74396 0,042906 – 1,72457 

01:00 0,032511 – 1,85095 0,045999 – 2,16372 0,035484 – 2,07183 0,046848 – 1,84928 

02:00 0,008069 – 1,6928 0,052777 – 2,19871 0,035403 – 2,02189 0,046663 – 1,79402 

03:00 0,010181 – 1,40884 0,04981 – 1,88618 0,042147 – 1,77289 0,05523 – 1,5362 

04:00 0,017026 – 0,9075 0,051137 – 1,15966 0,051066 – 1,11686 0,064602 – 0,84649 

05:00 – 0,01383 0,281901 0,0048 0,016506 0,008915 0,052905 0,026155 0,237905 

06:00 – 0,05935 2,016966 – 0,04527 2,124312 – 0,04673 2,163388 – 0,02075 2,084226 

07:00 – 0,10339 2,427706 – 0,07831 2,531649 – 0,08976 2,599904 – 0,05518 2,618045 

08:00 – 0,1184 1,926353 – 0,10012 2,075648 – 0,10033 2,292344 – 0,06586 2,291898 

09:00 – 0,10505 1,80806 – 0,11284 1,725566 – 0,09108 2,045998 – 0,08514 2,238976 

10:00 – 0,09287 1,689975 – 0,11747 1,772068 – 0,07604 2,026344 – 0,06591 2,168275 

11:00 – 0,07755 1,485228 – 0,10571 1,771397 – 0,08532 2,039424 – 0,02696 1,892345 

12:00 – 0,09377 1,715932 – 0,11035 1,897816 – 0,09433 2,104517 – 0,0416 1,964277 

13:00 – 0,12214 1,907396 – 0,09625 1,702803 – 0,10816 2,022727 – 0,07199 2,108047 

14:00 – 0,12912 1,911507 – 0,13281 2,050185 – 0,14551 2,236589 – 0,09552 2,382006 

15:00 – 0,12297 1,999804 – 0,14571 1,985332 – 0,14127 2,14907 – 0,09174 2,15036 

16:00 – 0,10455 1,252558 – 0,10853 1,131063 – 0,11982 1,415568 – 0,06262 1,283616 

17:00 – 0,06195 0,425784 – 0,07064 0,435926 – 0,08725 0,725274 – 0,03036 0,595812 

18:00 – 0,04813 0,094198 – 0,06612 0,271963 – 0,05493 0,321319 – 0,00925 0,339219 

19:00 – 0,01953 0,116919 – 0,03666 0,242329 – 0,0263 0,280125 0,02317 0,248527 

20:00 – 0,00715 – 0,07886 – 0,02203 0,064937 – 0,00291 0,141068 0,068041 – 0,0474 

21:00 0,014459 – 0,42154 – 0,00101 – 0,2794 0,031198 – 0,13874 0,101273 – 0,4347 

22:00 0,042692 – 1,15639 0,02482 – 1,05972 0,061679 – 0,94355 0,113822 – 0,9892 

23:00 0,029298 – 1,63358 0,010495 – 1,45077 0,036387 – 1,23417 0,138056 – 1,30344 

 Fredag  Lördag  Söndag  

00:00 0,130266 – 1,46023 0,062575 – 1,8084 0,070385 – 1,89683 

01:00 0,106219 – 1,58109 0,058117 – 1,92315 0,061563 – 2,06976 

02:00 0,075145 – 1,607 0,053806 – 2,05615 0,054259 – 2,17231 

03:00 0,076604 – 1,40758 0,074009 – 1,99583 0,0617 – 2,11008 

04:00 0,081809 – 0,88768 0,071687 – 1,6408 0,07396 – 1,87227 
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05:00 0,044704 0,302039 0,058922 – 1,42045 0,068788 – 1,72162 

06:00 0,006415 2,204679 0,060014 – 1,06538 0,067875 – 1,44203 

07:00 – 0,03331 2,456707 0,044033 – 1,06842 0,053903 – 1,65786 

08:00 – 0,06582 1,99821 0,034437 – 1,11056 0,047588 – 1,80375 

09:00 – 0,07331 1,774571 0,037492 – 0,92957 0,037727 – 1,61807 

10:00 – 0,07896 1,831019 0,041139 – 1,02949 0,027465 – 1,44643 

11:00 – 0,07514 1,812038 0,018628 – 0,75595 0,035528 – 1,14943 

12:00 – 0,08537 1,969774 0,009569 – 0,57425 0,0224 – 0,86869 

13:00 – 0,09373 2,0902 – 0,00606 – 0,35166 0,006869 – 0,69907 

14:00 – 0,12626 2,294437 – 0,02497 0,095143 – 0,01556 – 0,22237 

15:00 – 0,13125 2,054775 – 0,02202 0,245715 – 0,02093 0,024014 

16:00 – 0,08981 0,990777 – 0,01448 0,175593 – 0,04227 0,182367 

17:00 – 0,04648 0,204568 – 0,01556 0,086293 – 0,03397 0,222259 

18:00 – 0,03791 – 0,05093 – 0,03641 0,124978 – 0,02325 0,221155 

19:00 – 0,01767 – 0,13189 – 0,01977 – 0,06929 0,000209 0,176069 

20:00 – 0,00285 – 0,43598 0,013297 – 0,57915 0,017047 – 0,06383 

21:00 0,027561 – 0,74835 0,050948 – 1,03911 0,050541 – 0,40488 

22:00 0,066249 – 1,36875 0,072369 – 1,55572 0,057522 – 1,12684 

23:00 0,070208 – 1,60496 0,060398 – 1,6587 0,046442 – 1,42777 

 

9.2 MODELL AV RETURTEMPERATUR 

Tabell 20 Brytpunkter för den bit-visa anpassningen för returtemperaturen beroende av utetemperaturen 

            

-36,7699 60,68243 

-25 54,74474 

-20 52,22233 

-15 49,69993 

-10 47,17752 

-5 44,65512 

0 42,37502 

15 41,34997 

16,27611 41,44829 

 

Tabell 21 Tillägget på        pga. social last 

Tidpunkt        

00:00 – 1,13397 

01:00 – 0,77451 

02:00 – 0,58284 

03:00 – 0,32433 

04:00 – 0,19278 

05:00 0,336987 

06:00 0,565125 

07:00 0,931838 

08:00 1,223929 

09:00 1,412942 
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10:00 1,317191 

11:00 1,126978 

12:00 1,106794 

13:00 0,798212 

14:00 0,425198 

15:00 0,316916 

16:00 0,188862 

17:00 – 0,14988 

18:00 – 0,64139 

19:00 – 0,99894 

20:00 – 1,22706 

21:00 – 1,30116 

22:00 – 1,30781 

23:00 – 1,11143 

 

9.3 FRAMLEDNINGSKURVA 

Tabell 22 Ny framledningskurva 

                  

– 40 107 

– 34,6 107 

– 28,86 104,115 

– 20 92,51 

– 14,5 86,18 

– 4 75 

20 75 

 

Tabell 23 Befintlig framledningskurva 

                  

– 40 107 

– 30 107 

– 25 102 

– 20 97 

– 15 91 

– 10 85 

– 5 80 

0 75 

20 75 

 


