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Summary 
This report describes the work of compiling steam consuming processes that could be converted to 
district heating in the dairy plant Norrmejerier in Umeå. Some work has also been put into finding 
possible improvement for the dairy's steam system and calculating the necessary maximum output 
of a new biofuel boiler that is to be built before the end of 2017. 
 
Process data, which has been gathered by Sweco systems for an energy audit of the dairy, has been 
used to further investigate 23 different processes with an annual energy consumption of 
approximately 22 000 MWh. 11 of these processes have such low temperature requirements that 
district heating could be utilized to power them throughout the whole year. These 11 processes are 
those considered most suitable for a district heating installation and they have an annual energy 
consumption of about 15 000 MWh. The processes include heat to process- and tap-water, 
preheating new boiler water and heat to the dairy’s ventilation.  
 
The remaining processes are considered less suitable for a district heating installation since the cost 
of using district heating to power these probably would be more expensive than using self-produced 
steam. Some of these processes also have such high temperatures that district heating only could 
power them for a short period of the year. These processes include heating of milk and cream at 
some of the dairy's pasteurs and reheating dish water in the dairy’s dish system. 
 
Three different proposals for connecting the dairy to the district heating network have been 
suggested. Two of these proposals provide a futuristic vision for how Norrmejerier could connect 
district heating in the future to access all 23 investigated processes. The last proposal shows how a 
district heating installation could be utilized in the near future and in this suggestion only the 11 
most suitable processes are connected. 
 
The basic data from the last connection suggestion was used to make a financial comparison 
between district heating and self-generated steam for heating. The only thing compared in the 
calculations are the energy costs for heating and no consideration was taken to the installation costs 
of district heating or the new boiler. The calculations showed that the largest economical gain could 
be achieved by using district heating for the base load and then adding self-produced steam for peak 
loads. With steam productions in the current boilers Norrmejerier could save 1.8 million SEK annually 
with this solution. However, with the installation of a new biofuel boiler the possible savings drops to 
somewhere between 420 000 to 860 000 SEK/year. 
 
In addition to the savings that could be made with a district heating installation, several loss factors 
have been identified in the steam system. Among other things, about 9,000 MWh are annually lost as 
flash steam or condensate that disappears from the system. Suggestions to reduce losses in the 
system and improving energy use in different processes are therefore presented. 
 
The possible savings that can be achived by installing district heating are not considered to be worth 
the big investment cost once the new steam boiler is installed. District heating is however seen as a 
better environmental option and by installing district heating the new boiler would be able to be 
constructed with a smaller maximum output, which would lower the installation costs. How 
suggested improvements to the steam system and a possible district heating installation would affect 
the new boiler is therefor also discussed. 
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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver arbetet med att sammanställa ångförbrukande processer på Norrmejeriers 

Mejeri i Umeå som skulle kunna konverteras till fjärrvärmedrift. En del arbete har också lagts ner på 

att hitta förbättringsförslag på mejeriets ångsystem och beräkna nödvändig maxeffekt på en ny 

biobränsleeldad panna som är planerad att driftsättas före slutet på 2017.  

Processdata, som till stor del uppmätts av Sweco Systems för en energikartläggning av mejeriet, har 

använts till att undersöka 23 olika processer med en årlig energianvändning på ca 22 000 MWh. 11 av 

dessa processer har så låga temperaturkrav att fjärrvärme skulle kunna driva dessa året om, de anses 

därför vara mer lämpade för fjärrvärmedrift än de övriga. Dessa 11 processer har ett sammanlagt 

årligt energibehov på ca 15 000 MWh och hit hör bland annat uppvärmning av vatten till processer 

och tapp, värme till mejeriets ventilationssystem och förvärmning av nytt pannvatten. 

Resterande processer anses olämpliga att driva med fjärrvärme då kostnaden för att göra detta 

troligen blir högre än i dagsläget och en del av dessa processer enbart kan drivas med fjärrvärme en 

begränsad del av året. Till dessa processer hör värmning av mjölk och grädde vid några av mejeriets 

pastörer och återuppvärmning av diskvatten. 

I arbetet presenteras 3 olika förslag på hur fjärrvärmen kan kopplas in till undersökta processer. De 

två första förslagen ger framtida visioner om hur alla 23 undersöka processer kan konverteras till 

fjärrvärme. Det tredje förslaget visar däremot hur en fjärrvärmeanslutning kan se ut inom en snar 

framtid och i detta förslag ansluts endast de 11 mest lämpade processerna till fjärrvärmen. 

Det tredje förslaget användes till att göra en ekonomisk jämförelse mellan att värma processerna 

med ånga eller fjärrvärme. Det enda som jämfördes i beräkningarna var kostnaden för uppvärmning 

av processerna och ingen hänsyn togs till installationskostnader av fjärrvärmen eller den nya pannan. 

Beräkningarna visade att störst ekonomisk vinst kunde göras genom att använda sig av fjärrvärme för 

basbehovet och sedan toppa på detta med ånga när värmeförbrukningen var hög. Med 

ångproduktion i de befintliga pannorna skulle Norrmejerier kunna spara 1,8 miljoner kr/år med 

denna lösning. När den nya biobränslepannan installeras så sjunker däremot den möjliga 

besparingen till någonstans mellan 420 000- 860 000 kr/år.  

Förutom de besparingar som skulle kunna göras med en fjärrvärmeinstallation har flera 

förlustfaktorer identifierats i gångsystemet. Bland annat förloras ca 9 000 MWh årligen som 

flashånga eller genom att kondensat inte återförs till pannorna. Förbättringsförslag för att minska 

förlorade energimängder och effektivisera andra processer tas därför upp. 

Med nuvarande kostnadsbild på fjärrvärmen anses investeringskostnaden för denna inte väga upp 

den möjliga årliga besparingen efter att biobränslepannan konstruerats. Fjärrvärmen ses däremot 

som ett bättre miljömässigt alternativ och genom att installera fjärrvärme skulle maxeffekten på den 

nya biobränslepannan kunna minskas. Hur maxeffekten på den nya pannan bör dimensioneras vid en 

möjlig fjärrvärmeinkoppling och vid olika effektiviseringsförslag diskuteras därför också.  
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1 Inledning 
Norrmejerier ekonomiska förening är ett mejeri med huvudsäte i Umeå stad, men man innehar även 

ett omlastningslager i Lycksele och mejerier i Luleå och Burträsk. På mejeriet i Umeå produceras ett 

flertal olika produkter såsom mjölk, fil, grädde, torrmjölk, smör och ost. Därtill produceras även en 

mindre mängd andra produkter såsom gräddfil, Crème Fraiche och yoghurt. Produktionen av och 

lagringen av dessa produkter kräver stora mängder värme och kyla som utvinns direkt på 

anläggningen med hjälp av värmepumpar/kylmaskiner och egenproducerad ånga. Ångan produceras 

i tre olika ångpannor, en oljepanna, en elpanna och en biogaspanna. Tillsammans producerar pannor 

årligen ungefär 45 000 MWh ånga som därefter går ut till olika processer. 

Biogaspannan eldar biogas som producerats av restprodukter på anläggningen, denna panna utgör 

grunden i ångproduktionen och ligger på en någorlunda konstant effekt över året. Variationer i 

behov täcks i första hand av elpannan medan oljepannan mest fungerar som back upp och ersättning 

till elpannan då denna genomgår revision eller elpriset anses för högt. Nedan i Figur 1 kan ett 

varaktighetsdiagram ses över ångproduktionen 2013. 

 

Figur 1: Varaktighetsdiagram över ångproduktionen 2013. 

Norrmejerier har som mål att deras produktion(exklusive transporter) ska vara helt fossilfri från och 

med 31:a december 2017. Den befintliga oljepannan kommer därför att bytas ut mot en panna 

baserad på något biobränsle, troligen pellets, inom en snar framtid. En biobränslepanna kommer inte 

enbart innebära en fossilfri produktion utan biobränslen är också betydligt billigare än både elen och 

oljan som för tillfället används, varvid en ny panna också kan ses som en bra ekonomisk investering. 

Förutom besparingar som kan göras med ett eventuellt pannbyte vill man också undersöka 

besparingsåtgärder som skulle kunna göras genom att använda fjärrvärme till vissa processer och 

genom att minska förluster i ångsystemet. I dagsläget står ångsystemet för en stor del av mejeriets 

energiförluster genom att mycket kondensat förloras som flashånga eller går till avlopp. Fjärrvärme 

skulle således kunna ses som en besparing i två avseenden, dels eftersom fjärrvärmen har ett pris per 

energimängd som är billigare än egenproducerad ånga och dels eftersom en minskad egen 

ångproduktion innebär minskade förluster i ångsystemet.  
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Att använda fjärrvärme skulle också innebära att denna tar en del av baslasten och den 

biobränsleeldade pannan som planeras skulle därför kunna byggas med en lägre maxeffekt än om 

fjärrvärme inte installeras. 

Sweco Systems färdigställde i början av 2014 en energikartläggning av Norrmejeris anläggning i 

Umeå. Swecos arbete syftade endast till att kartlägga vilka energimängder som årligen gick till 

vardera värmeprocess. Då det är väldigt få delar av mejeriet som har fungerande energimätning så 

gjorde Sweco mätningar av temperaturer och flöden för att kunna beräkna förbrukade 

energimängder.  

Det här arbetet bygger till viss del vidare på den data som Sweco uppmätt men istället för att 

beräkna årlig energianvändning så har vikten lagts på att kartlägga de processer som lämpar sig för 

fjärrvärmedrift och vilken effekt en ny panna på anläggningen borde konstrueras för. 

2 Syfte och avgränsningar 
Arbetets syften är att identifiera de processer på Norrmejerier i Umeå som skulle kunna använda sig 

av fjärrvärme. För att bedöma lämpligheten av en fjärrvärmeinkoppling har de energimängder som 

behövs till respektive process och vid vilka temperaturer denna behövs utretts. Syftet inkluderar 

även att presentera ett eller flera förslag på hur fjärrvärmen ska anslutas och möjliga ekonomiska 

vinningar. 

Andra syften med arbetet har varit att beskriva förluster i mejeriets ångsystem och identifiera 

besparingsåtgärder. Det slutgiltiga målet har varit att bestämma en panneffekt för en ny 

biobränsleeldad panna som skulle kunna försörja mejeriet efter att en möjlig fjärrvärmeinkoppling 

skett och besparingsåtgärder utförts. 

Arbetet har avgränsats till att endast granska ångförbrukare på mejeriet som skulle kunna 

konverteras till fjärrvärme. I verkligheten så skulle fjärrvärmen också kunna användas med 

absorptionskylmaskiner till att skapa kyla till mejeriets stora kylutrymmen.  Förslag om ändringar i 

temperatur och tid för de kyl- och värmesteg som förekommer i olika processer kommer inte att 

berörars i detta arbete, detta då det är svårt och tidskrävande att förutsäga hur ändringar skulle 

påverka färdiga produkter. 
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3 Metod/genomförande 
För att avgöra vilka processer på mejeriet som har så låga temperaturer att fjärrvärme skulle kunna 

användas till dessa behövdes först en övergripande bild över mejeriets uppbyggnad och 

energianvändning tas fram. Till detta ändamål utnyttjades information som tagits fram via intervjuer 

av anställda på Norrmejerier, vid två tillfällen gjordes också längre rundvandringar runt anläggningen 

för att få en närmare inblick på hur de olika processerna hänger ihop. En del information hämtades 

även från Swecos energikartläggningsrapport.  

De flesta av processerna inom mejeriet saknar dessvärre mätning över deras värmeförbrukning. Det 

finns någorlunda statistik över vilka energimängder som gått ut ur de olika ångpannorna men det går 

inte att säga vilka processer som sedan använts sig av ångan. För att kunna räkna ut detta användes 

istället enskilda temperatur och flödesmätningar på vardera process. En stor del av 

temperaturmätningarna var redan gjorda av Sweco under deras arbete, varvid dessa siffror använts i 

så stor utsträckning som möjligt. Norrmejerier har också tillförlitlig statistik över de mängder mjölk, 

grädde och vatten som gått till varje process varvid nödvändiga siffror har kunnat hämtas ur denna 

datamängd. Några egna mätningar har inte gjorts under arbetets gång eftersom Norrmejerier saknar 

mätutrustning som skulle kunna användas, när data har varit osäker eller inte gått att få tag på har 

istället olika approximationer använts.  

Teorin som använts i beräkningar har i stor utsträckning tagits från väl vedertagna energiekvationer 

som kan hittas i nästan vilken grundläggande termodynamikbok som helst. Data till de ekonomiska 

beräkningarna har däremot tagits från Umeå Energis hemsida över olika prisavtal för fjärrvärme. 

Detta då Umeå Energi är det enda energibolag som har möjlighet att leverera fjärrvärme till mejeriet. 

En del av den grundläggande informationen i teorin kommer också från vetenskapliga rapporter och 

från kurslitteratur. 
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4 Teori och Grundläggande information 
Nedan beskrivs all den grundläggande teorin och ekvationer som behövs för att kunna förstå 

utförandet och de beräkningar som utförts. 

4.1 Ånga och kondensat 
Ånga är en av de vanligaste energibärarna till olika processer inom industrin (Venkatesan 1999). 

Detta har flera förklaringar, ånga är lätt och billigt att tillverka, har högt energiinnehåll och 

restprodukten, kondensat, kan med lätthet återanvändas och dess energiinnehåll tas tillvara på. 

4.1.1 Ånga 

Ånga tillverkas i så kallade ångpannor där vatten (kondensat) hettas upp och förångas med hjälp av 

någon värmekälla, till exempel genom eldning av bio- eller fossila bränslen. Producerad ånga kan 

vara antingen mättad eller överhettad. Mättad ånga innebär att ångan befinner sig just på gränsen 

mellan sin vätske- och gasfas, vid sin så kallade mättnadstemperatur. För att ångan ska kondenseras 

behöver däremot stora mängder energi avges från ångan och det är denna värmeenergi som brukar 

utnyttjas inom olika processer. Överhettad ånga innebär att mättad ånga värms ytterligare för att på 

så sätt ta upp ännu högre energiinnehåll innan det transporteras ut till olika processer där värmen 

behövs. Överhettad ånga är vanlig vid turbindrift medans mättad ånga används då det endast är 

processvärme som är intressant. 

Ekvation (1) beskriver hur man räknar ut energiinnehållet, också kallad entalpin, i ånga 

                                     

                                                      

 

(1) 
 

 

Där            är entalpin i det mättade kondensatet,     är förångningsenergin, dvs. den mängd 

energi som måste tillföras det mättade kondensatet för att förånga det,               är 

energimängden som finns att utvinna ur ångan innan den blir mättad.              och             

är kondensatets värmekapacitet respektive hur många grader som kondensatet måste värmas för att 

uppnå sin mättnadstemperatur.         och                är ångans värmekapacitet och den 

temperaturskillnad som den överhettade ångan har motsvarande den mättade. 

Vid atmosfäriskt tryck kondenseras ånga till vatten vid 100  men vid högre tryck ökar också 

temperaturen för när ångan kondenseras, vid till exempel 10 bar kondenseras ånga vid cirka 180 . 

Man använder sig därför av ånga vid högre tryck när det är nödvändigt att tillföra energi vid hög 

temperatur. Figur 2 nedan visar på hur mättnadstemperatur och energiinnehåll för mättad ånga 

respektive mättat kondensat varierar med olika tryck. 
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Figur 2: Sambandet mellan mättnadstemperatur och energiinnehåll för mättad ånga respektive mättat kondensat vid 
olika tryck. 

Observera att den gröna och röda linjen i Figur 2motsvarar            respektive                i 

ekvation (1) och skillnaden mellan dessa motsvarar förångningsenergin,    . Överhettad ånga har på 

samma sätt ett energiinnehåll som skulle ligga över den röda linjen.  

4.1.2 Kondensat och flashånga 

Värmeväxlare brukar användas för att överföra ångvärmen till olika processer. När ångan börjar ge 

ifrån sig sin värme kondenserar den ner till vatten. Densitetsskillnaden mellan ångan och 

kondensatet gör att trycket sjunker varvid ny ånga strömmar in till värmeväxlaren. Detta självdrag 

betyder att ångan ”transporterar sig själv” och någon extra hjälp med pumpar behövs därför oftast 

inte (Venkatesan 1999). Det kondensat som bildas i värmeväxlare måste däremot tranporteras iväg 

för att det inte ska bli stopp. Till detta används så kallade ångfällor som släpper igenom kondensat 

men ser till så att ånga stannar kvar. Kondensatet som tas genom ångfällorna har fortfarande en 

temperatur nära mättnadstemperaturen och innehåller därför fortfarande mycket energi. Det är 

därför önskvärt att återföra så mycket kondensat som möjligt till pannan och på så sätt spara 

kostnader som hade uppkommit för att värma upp nytt vatten till samma temperatur. En av de 

största energibesparingsåtgärderna som kan göras inom ångsystem brukar vara just att öka mängden 

återfört kondensat (Bhatt 1998). 

Ekvation (2) beskriver hur stor effekt som tas ut av en värmekrävande process i en ångväxlare 

          ̇         ̇                             (2) 

 

Där  ̇     är massflödet av ånga in till värmeväxlaren,    är entalpiskillnaden mellan ångan som 

kommer in till växlaren och kondensatet som lämnar den.  ̇        ,            och           är 

massflödet, värmekapaciteten respektive temperaturdifferensen av processmediet som ska värmas i 

växlaren. All den energi som lämnar ångan inte tas upp av processen, en del går också förlorad till 
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omgivningen. Oftast är dessa förluster så små att de kan approximeras till 0, så som gjorts i 

ekvationen ovan. 

Vill man istället ta reda på hur mycket energi som använts till respektive process multipliceras bara 

ekvation (2)med tiden som växlingen skett enligt nedan 

          ̇           ̇                                

                                        
(3) 

 

Där   är tiden som växlingen skett under, den så kallade drifttiden.       och          är massan av 

ångan som kylts ner i växlaren och massan av processmediet som ska värmas. 

När mättat kondensat utsätts för en trycksänkning, till exempel när det går genom en ventil eller en 

ångfälla så omvandlas en del av kondensatet till så kallad flashånga, även kallad expansionsånga. 

Detta beror på att kondensat vid lägre tryck har en lägre mättnadstemperatur. När 

mättnadstemperaturen snabbt sänks så omvandlas en del av det mättade kondensatet till ånga med 

hjälp av överskottsenergin, ångan är svår att ta tillvara på och stora delar av energin går förlorad. Om 

till exempel mättat kondensat vid 10 bars övertryck (mättnadstemperatur 180   genomgår en 

trycksänkning till atmosfärstryck (mättnadstemperatur 100   så sänks temperaturen på 

kondensatet med 80 grader. Men dessa 80 grader innehåller mycket energi som måste ta vägen 

någonstans. Denna energi används då till att förånga en del av kondensatet och i exemplet ovan 

skulle ca 16% av kondensatet omvandlas till ånga. Ekvation (4) beskriver hur stor massprocent av 

kondensatet som omvandlas till flashånga då det genomgår en trycksänkning 

 
  

                           

      
 (4) 

 

Där               och               är energin I kondensatet vid det högre trycket,    respektive det 

lägre trycket   .        är förångningsenergin vid det lägre trycket   . 

Ett sätt att minska mängden bildad flashånga är att försöka göra trycksänkningar så små som möjligt 

eftersom skillnaden i mättnadstemperatur då blir så liten som möjligt. Ett annat sätt är att se till att 

kondensat vid det högre trycket blir underkylt innan det genomgår trycksänkningen då det i detta fall 

innehåller mindre energi. Att ta tillvara på flashånga som trots dessa åtgärder bildats kan genomföras 

till exempel genom att kallt vatten sprayas över den bildade ångan, en del av ångan kommer då att 

kylas ner och kondensera. 

Samma princip som gäller för flashånga kan också användas för att skapa överhettad ånga vid ett 

lägre tryck. Ånga av lägre tryck har ju en lägre mättnadstemperatur än ånga av högre tryck. När 

således ånga utsätts för en trycksänkning så övergår skillnaden i mättnadsentalpi till överhettad 

energi enligt ekvation (5). 
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                                                   (5) 

 

Där         är urpsrungsentalpin i ångan innan trycksänkningen,                är energin i mättad 

ånga vid det lägre trycket,        är värmekapaciteten för ångan vid det lägre trycket och 

                 är hur mycket ångan vid det lägre trycket blir överhettad. 

4.2 Ventilation 
Stillastående inomhusluft blir snabbt ”dålig” då syrenivån i den sjunker, koldioxidhalten höjs och olika 

föroreningar såsom damm, lukter och bakterier ansamlas. Luftfuktighet och temperatur kan också bli 

svåra att kontrollera om det inte finns tillgång till något slags luftbehandlingsaggregat. Syftet med 

ventilation är således att ersätta inomhusluft med ny luft utifrån för att kunna hålla god luftkvalitet. 

Detta kan åstakommas på flera sätt, till exempel genom självdrag, där tryckskillnader mellan luften 

ute och inne skapar ett drag så att inneluften ersätts, eller genom påtvingat drag med hjälp av en 

fläkt som sätter luften i rörelse. 

Att ersätta stora mängder rumstempererad luft med luft utifrån innebär ofta stora energiförluster då 

den nya luften måste värmas samtidigt som energin i den utgående luften går förlorad. Högre krav på 

byggnaders isolering och renare inomhusluft på senare år har betytt att en allt större del av 

byggnaders procentuella energiförluster sker genom ventilationen (M. Lazzarin och Gasparellat 

1997).  Ett sätt att minska denna förlust och ta tillvara på energin i den utgående luften är att 

använda sig av ventilationsaggregat med energiåtervinning där den utgående luften får värma den 

inkommande. Förmågan för ett ventilationsaggregat att överföra värme brukar beskrivas med hjälp 

av temperaturverkningsgraden definierad nedan 

 
      

     
     

 (6) 

 

där,    är tilluftstemperaturen på inkommande luft efter värmeväxlaren,    är utomhusluftens 

temperatur och    är frånluftens temperatur ut från rumme och således också 

inomhustemperaturen.  

Temperaturverkningsgraden är konstant för varje enskilt ventilationsaggregat och beror bland annat 

på växlarens värmeöverförande yta och dess värmeledningstal. Äldre aggregat med återvinnig har 

ofta en temperaturverkningsgrad runt 50 % medan nyare kan ha över 80 %. 

Hur stor effekt som måste tillsättas inkommande luft för att hålla konstant inomhustemperatur 

beskrivs med ekvation (7) nedan 

            ̇       (       (       ) (7) 

 

där  ̇ är volymsflödet på inkommande luft,   är luftens densitetet och    dess värmekapacitet. 

Volymsflödet för en fläkt utan varvtalsreglering är konstant och luftens värmekapacitet kan också 

approximeras till att vara konstant vid de temperaturer som gäller vid ventilationsdrift. Luftens 
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densitet varierar däremot beroende på luftens temperatur och fuktinnehåll. Densiteten av torr luft 

kan beräknas enligt allmänna gaslagen, ekvation (8) nedan 

   
 

       
 (8) 

  

där   är det aktuella lufttrycket, 101325    för luft vid havsnivå,       den specifika gaskonstanten 

för torr luft, 287,058        och   är lufttemperaturen uttryckt i grader Kelvin. 

I verkligheten spelar också fuktinnehållet i luften roll för dess densitet, men även vid hög 

luftfuktighet är vattnets procentuella innehåll i luften så lågt att man ofta kan approximera bort dess 

påverkan på densiteten. 101325    brukar anges som standardtryck för luft vid havsnivå, men i 

verkligheten varierar även lufttrycket beroende på höjd över havet och beroende på aktuellt 

väderlek, så kallat hög- eller lågtryck. Variationer i lufttryck är däremot oftast relativt små och 

luftrycket kan över längre tidsintervall oftast anses vara konstant. 

Sammanfogar man ekvation (7) och (8) fås (9) nedan 

           
 

        
  ̇     (       (       ) (9) 

 

Om man antar att inomhustemperaturen är konstant över året, vilket den vanligen är, så finner man 

att den effekt som måste tillsättas inkommande luft, för ett specifikt ventilationsaggregat, för att 

hålla en stabil inomhustemperatur endast beror på den aktuella utomhustemperaturen. 

4.3 Transmissionsförluster 
Väggar, tak, fönster och golv leder alla värme varvid energiförluster tillkommer för dessa ytor vid 

temperaturskillnader mellan luften ute och inne. Hur väl ett material isolerar brukar mätas med så 

kallade U-värden. U-värden är en beskrivning på hur mycket energi som går igenom en viss yta vid en 

given temperaturskillad och mäts   (     . Ytans material och tjocklek är det som bestämmer U-

värdets storlek. Ju tjockare väggar och isolering som används desto mindre värmeförluster och desto 

lägre U-värde. Ekvation (10) beskriver hur man räknar ut den totala energiförlusten över en yta med 

ett givet U-värde 

                                (10) 

 

Där   är ytans U-värde,   är ytarean och    är temperaturskillnaden mellan de olika sidorna.  

Observera att i fallet med ett hus kan arean och    variera beroende på vilken del man undersöker. 

För till exempel ett fönster blir ytarean              och    blir            medan arean och    

för ett golv blir               och            . 

På byggnader är nästan alltid fönster den yta som har högst U-värde och således den del som 

kommer avge mest energi. Luften nära fönster blir därför kyld och drag uppkommer ofta. För att 

motverka detta brukar man placera element, eller radiatorer som värmer luften under fönster. Dessa 
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radiatorer är ofta dimensionerade för att motverka den kylning av luften som sker genom 

transmission genom väggar, golv och tak. 

4.4 Fjärrvärme 
Fjärrvärme är benämningen på produktion och distribution av värme över relativt stora områden, till 

exempel inom en tätort. Vatten värms upp i en stor produktionsanläggning och transporteras sedan 

ut till kunder via rörledningar, kallat fjärrvärmenät. Där värmeväxlas fjärrvärmevattnet mot kundens 

egna uppvärmningssystem eller mot andra värmeförbrukare såsom växlare för uppvärmning av 

tappvarmvatten. Det kylda fjärrvärmevattnet pumpas sedan tillbaka till produktionsanläggningen där 

det värms upp på nytt. Ledningar som används för att transportera fjärrvärmevattnet från 

produktionsanläggningen till förbrukarna kallas framledning medan ledningar som används för att 

returnera nedkylt vatten kallas returledningar. Figur 3 visar en principskiss över hur värme 

transporteras på fjärrvärmenätet 

 

Figur 3: Principskiss över hur värme tranasporteras på fjärrvärmenätet, varmt fjärrvärmevatten och medium ses i rött, 
kalla flöden ses i blått, värmeväxlare och övriga processer ses i lila respektive svart. När ett värmebehov uppstår hos 
kunden öppnas ventilen i svart och varmt vatten från framledningen strömmar in till värmeväxlaren där det avger värme 
till det medium som kunden önskar värma. Det kylda fjärrvärmevattnet strömmar sedan till returledningen och 
transporteras tillbaka till produktionsanläggningen där det värms upp på nytt. 

Ofta används så kallade kraftvärmeverk för att tillgodose behovet på fjärrvärmenätet. I 

kraftvärmeverk eldas bränsle för att förånga vatten och driva en turbin, efter turbinen kyls ångan ned 

av fjärrvärmenätet som då värms. Om produktionsanläggningen saknar möjlighet till elproduktion 

brukar det istället benämnas för värmeverk. I värmeverk värms fjärrvärmevattnet direkt av eldat 

bränsle och någon ångloop med turbin används alltså inte.  

Värmebehovet på fjärrvärmenätet varierar över året, under de kalla vintermånaderna är behovet 

som störst eftersom det används till att värma upp både radiatorsystem, industriprocesser och 

tappvarmvatten hos kunder. Under sommarmånaderna är behovet betydligt mindre eftersom något 

behov av radiatorvärme inte existerar. 
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Ekvation (11) beskriver hur stor effekt som har tas ut från från fjärrvärmenätet via en växlare 

           ̇     (         (11) 

 

Där  ̇   är massflödet på fjärrvärmen genom växlaren,    värmekapaciteten för fjärrvärmevattnet, 

    respektive     är temperaturen på framledningen och returledningen, det vill säga temperaturen 

på vatten som gått in respektive lämnat värmeväxlaren. 

Kraftvärmeverken vill gärna få tillbaka så kallt vatten som möjligt från nätet, då kallare kylning mot 

ångloopen betyder att mer elektricitet kan utvinnas ur turbinen (Gustafsson, Delsing och Deventer 

2011). En stor temperaturskillnad mellan fram- och returledning betyder också att mer energi per 

massflöde har tagits ut, och pumparna på nätet behöver därför inte arbeta lika hårt för att leverera 

samma effekt (Gustafsson, Delsing och Deventer 2011). För att få en så låg returtemperatur som 

möjligt, samtidigt som nätets abonnenter kan plocka ut önskvärd effekt, brukar därför 

framledningstemperaturen varieras efter årstid, det vill säga under sommarmånaderna är 

framledningstemperaturen lägre än på vintern. Massflödet på fjärrvärmen är den andra parametern 

som brukar varieras för att producenterna skall kunna leverera erforderlig effekt till kunderna på 

nätet.  

4.4.1 Ekonomi 

Då detta är ett arbete som koncenterar sig på att undersöka förutsättningarna för fjärrvärme inom 

Norrmejerier i Umeå så kommer här endast beskrivas hur priser för fjärrvärme från Umeå Energi 

beräknas, detta då Umeå Energi är de enda som har möjlighet att leverera fjärrvärme inom Umeå 

stad.  

För tillfället erbjuder Umeå Energi fyra olika prisavtal för fjärrvärme; Trygg, Trygg Flerår, Aktiv och 

Rörlig. Trygg är ett avtal som passar medelkunden inom Umeå med dyrare priser på vintern än på 

sommaren. Trygg Flerår liknar Trygg med den skillnaden att avtalet har fast prissättning under 3 år, 

varför energipriserna därför är något högre för detta avtal. Aktiv är ett abonnemang där prissättning 

sker efter utomhustemperatur och abonnemanget passar kunder som under kalla dagar kan använda 

sig av någon annan energikälla än fjärrvärme. Rörlig är ett avtal som passar kunder som under delar 

av året har ett begränsat behov av fjärrvärme. 

Prissättningen inom abonnemangen baseras på tre olika avgifter, ett Effektpris, ett Energipris och en 

Flödespremie. Effektpriset baseras på den maximala effekten som ska kunna plockas ut från 

fjärrvärmenätet och är en fast årskostnad. Alla abonnemang utom Rörlig betalar denna avgift. 

Energipriset är kostnaden för varje uttagen kWh från nätet, denna avgift varierar över året för alla 

abonnemang. Flödespremien läggs även på under perioden första oktober till sista april för alla 

abonnemang, denna baseras på hur effektiv värmeväxling mot fjärrvärmenätet man har. Abonnenter 

med dålig kylning av returnerat fjärrvärmevatten betalar under denna period en extra kostnad till 

Umeå Energi medan abonnenter med bra kylning kan få avdrag på sin faktura.  

Hur mycket en kWh fjärrvärme kostar beror på vilket prisavtal man har valt. Trygg, Trygg Flerår och 

Rörlig har en kostnad per uttagen kWh som varierar beroende på kalendermånad. Under 

vintermånaderna är kostnaden högre än på sommaren. Prisavtalet Aktiv baserar istället sin kostnad 

på rådande utomhustemperatur, ju kallare desto dyrare energipris. Rörlig har ett betydligt högre 

energipris än övriga abonnemang och främst under vintermånaderna, men Rörlig är också det enda 
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avtal då kunden inte behöver betala något effektpris. Nedan följer en beskrivning för hur kostnaden 

för de olika abonnemangen beräknas generellt, för exakta priser på de olika abonnemangen se 

appendix B. 

Effektkostnaden, som är en årskostnad som skall betalas oberoende av hur mycket fjärrvärme man 

använt, denna baseras på en kunds Abonnerade Effekt. Den Abonnerade Effekten beräknas som 

årets högsta medeleffekt från fjärrvärmenätet uppmätt över 12 timmar, antingen mellan 06:00 till 

18:00 eller från 18:00 till 06:00 enligt ekvation (12) nedan 

 
  

   
            

∑   

  
 (12) 

 

Där                ∑    är den maximala energin som har tagits ut under året under 12 

sammanhängande timmar, antingen mellan 06:00 och 18:00 eller mellan 18:00 till 06:00. Denna 

summa delas sedan på 12 för att få ut medeleffekten i   .  

Den abonnerade effekten multipliceras sedan med en konstant och en annan konstant adderas för 

att räkna ut årskostnaden enligt ekvation (13) 

         (13) 
 

Där   är Effektpriset i      ,   är den abonnerade effekten mätt i   ,   respektive   är konstanter 

som beror på vilket prisavtal kunden valt, för konstanternas värde se appendix B. I Figur 4 kan 

ungefärliga årskostnader för effektpriset beroende på abonnerad effekt läsas ut direkt. 

 

Figur 4: Hur det årliga Effektpriset beror på vald abonnerad effekt för abonnemangen Trygg och Aktiv. Oberserva att för 
Trygg Flerår blir kostnaden endast något dyrare än för Trygg varvid kostnaden för abonnemanget inte visas här. 
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För att motivera kunderna att få ett så jämnt energiuttag som möjligt utöver året multipliceras även 

effektpriset med ytterligare en konstant, uttagsfaktorn  . Uttagsfaktorn kan anta värden mellan 0,93 

och 1,4 och kan således vara både en rabatt eller merkostnad beroende på kundens energiuttag över 

året. För att beräkna uttagsfaktorn,  , måste först den så kallade uttagskvoten beräknas enligt 

ekvation (14) nedan 

 

  

                                     
                              

                                     
                                              

 (14) 

 

När Uttagskvoten,   beräknats kan därefter uttagsfaktorn beräknas enligt ekvation (15) nedan 

 

  {

                           
                            
                            

                             

 (15) 

 

Det kan nämnas att medelkunden i Umeå har en uttagskvot på 0,494 och således 1 i uttagsfaktor. 

När uttagsfaktorn beräknats kan den totala årliga kostnaden på effektpriset beräknas genom 

ekvation (16)  

        (         (16) 
 

Kunder på nätet betalar såklart även för den energisumma som de tagit ut på nätet enligt (17) nedan 

                                                   (17) 
 

där                är den energimängd som tagits ut från fjärrvärmenätetet under tidsperioden 

och                      är energipriset under uppmätt tidsperiod. Som nämnts tidigare så 

varierar                      beroende på rådande månad eller utomhustemperaturen beroende 

på abonnemang. 

För att motivera kunderna att returnera så kallt fjärrvärmevatten som möjligt används även 

Flödespremien under perioden första oktober till sista april. Flödespremien kan vara både negativ 

och positiv och blir således antingen ett avdrag eller en extra kostnad på kundernas faktura. 

Flödespremien beräknas enligt ekvationen (18) nedan 

 
  ((

 ̇

 
)
    

 (
 ̇

 
)
        

)               (18) 

 

Där (
 ̇

 
)
    

 är hur mycket fjärrvärmevatten som behövts för att hämta ut en     hos kunden, 

(
 ̇

 
)
        

 är referenskvoten och är satt till          per    , referenskvoten motsvarar en 
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sänkning av temperaturen på fjärrvärmevattnet på ca 50 .       är satt till              och 

       är den energimängd mätt i KWh som kunden tagit ut från nätet. En negativ flödespremie blir 

således en rabatt medan en positiv blir en extra kostnad för kunden. 

5 Resultat och diskusion 
Kapitlet börjar med en beskrivning av de resultat som kommit fram av kartläggningen över 

anläggningen och processernas uppbyggnad. Därefter beskrivs den data som använts till beräkningar 

och dess ursprung. De processer som anses kunna drivas av fjärrvärme presenteras sedan och följs av 

en diskussion om lämpligheten av en fjärrvärmeinkoppling och osäkerheter i beräkningarna. Därefter 

presenteras olika anslutningsförslag av fjärrvärme till processer, samt en ekonomisk jämförelse 

mellan utnyttjande av fjärrvärme respektive egenproducerad ånga till dessa.  

5.1 Anläggningen 
Nedan följer en beskrivning av de fastigheter, processer och system på Norrmejerier som bedöms ha 

betydelse för att läsaren skall få förståelse för utförandet och resultaten. 

5.1.1 Fastigheten och fastighetsvärme 

Det ursprungliga mejeriet stod klart 1979 men ett flertal tillbyggnader hur gjorts allteftersom 

verksamheten växt. Totalt består mejeriet av ungefär 43 000 m2 varvid ca 12 000 är uppvärmda till 

normal inomhustemperatur och 31 000 är kylda utrymmen med en temperatur mellan 4 och 12  

(Bergkvist 2014). Nedan i Figur 5 kan en översiktsbild över anläggningen ses. 

 

Figur 5: översiktsbild på Norrmejeriers anläggning i Umeå, en grov indelning av fastighetens verksamhetsområden kan 
också ses (Bergkvist 2014). 
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Även fast mejeriet upptar stor yta så är det väldigt liten del av hela anläggningen som behöver 

värmas med hjälp av radiatorer. Detta eftersom en stor del av mejeriet är beläget i källarplan och det 

dessutom är ont om fönster på många delar. Som nämnts ovan är ju även större delen av mejeriet 

kylda utrymmen. De ytor som det antas föreligga radiatorvärmebehov i är endast kontorsbyggnaden i 

norr, små kontorsutrymmen belägna runtom i anläggningen och på plan 2 i mjölkmottagningen. 

Resterande delar av mejeriet förväntas klara sig på spillvärmen från processer och maskiner och på 

den värme som alstras av de många anställda som rör sig där. 

Trots att stora delar av mejeriet klarar sig utan radiatorvärme behöver stora energimängder tillsättas 

mejeriets ventilationssystem under större delen av året. Totalt finns idag 78 luftbehandlingsaggregat 

för till eller frånluft på anläggningen. Förutom dessa finns även 65 frånluftsfläktar på olika delar av 

byggnaden (Bergkvist 2014). Värmeåtervinningen på luftbehandlingsaggregaten består mestadels av 

vätskekopplad återvinning, ett fåtal aggregat har också roterande växlare eller ingen återvinning alls 

(Bergkvist 2014). 

Radiatorerna, ventilationssystemet och mejeriets varmvattenproduktion är alla sammankopplade till 

systemet som benämns primärvärmen. Även värme till biogasens rötkammare och energi till 

förvärmning av pannvatten kan plockas ut från detta system. Primärvärmen genereras i första hand 

av den värmepump som är kopplad till systemet, när effekten från denna inte räcker till spetsar man 

på systemet med ångvärme. 

5.1.2 Ångpannorna och värmeförbrukare 

Egenproducerad ånga står för det allra största bidraget av alla värmeprocesser och primärvärmen. En 

liten del värme kommer också från återvunnen energi från kompressorer och värmepumpar. Ångan 

som produceras har sitt ursprung i tre olika pannor, en biogaspanna, en oljepanna och en elpanna.  

När den ursprungliga anläggningen konstruerades så uppfördes endast två oljepannor. Det billiga 

elpriset på 80-talet medförde att även en elpanna byggdes och det är denna som står för merparten 

av all ångproduktion idag. År 2012 konverterades en av de ursprungliga oljepannorna till en 

biogaspanna som drivs av den gas som produceras i mejeriets biogasanläggning. Det finns idag inget 

sätt att lagra producerad biogas och när det inte finns något värmebehov facklas överbliven gas bort. 

Så fort ett värmebehov uppkommer så används därför biogasen i så stor utsträckning som möjligt. 

Den del som inte kan täckas av biogasen tas i första hand ut från i elpannan och i andra hand från 

oljepannan. I Tabell 1 nedan kan ungefärliga driftider och producerade energimängder för varje 

panna under ett år ses. 

Tabell 1: Driftider och producerade energimängder för respektive panna för ett år, perioden december 2012 till 
november 2013. Observera att producerad ånga och driftider är väldigt osäkra värden medan förbrukat bränsle är mer 
tillförlitligt. 

 Elpanna Gaspanna Oljepanna Enhet 

Drifttid  7 000 8 500 2 800 [ ] 
Producerad ånga  24 100 13 200 7 300 [   ] 
Förbrukat bränsle  24 600 15 700 7 100 [   ] 

 

Som kan ses i Tabell 1 överensstämmer inte siffrorna över förbrukat bränsle och producerad ånga, till 

exempel oljepannan verkar ha en verkningsgrad över 100 %. Anledningen till detta är att statistiken 

över ångan och drifttiderna är väldigt osäkra medans man har bättre koll på det förbrukade bränslet. 
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Tabellen kan trots detta användas för att få en ungefärlig förståelse för hur stor del av 

ångtillverkningen som varje panna står för. Figur 6 nedan visar översiktsbild över ångsystemet och 

hur det hänger ihop med primärvärmen. 

 

 

Figur 6: Översiktlig bild på ångsystemet och hur det är sammankopplat med primärvärmen. Ånga av olika tryck är 
markerat i rött, kondensat och pannvatten i blått, primärvärmen i orange och kylvatten i ljusblått. Värmeväxlare är 
ritade i lila, olika processer och övriga flöden i svart. Observera att inom grupperna ”Processer 3 bar” och ”Processer 
primärvärmen” ingår ett flertal olika objekt med enskilda värmeväxlare. 

 

Pannorna producerar mättad ånga vid 25,5 bars övertryck som sedan leds ut på tre olika nät, 27- 10- 

och 3-barsnätet. Anledningen till att ett nät benämns 27-barsnätet är att nätet och pannorna 

ursprungligen konstruerades för detta tryck men att man senare övergått till att använda sig av ånga 

vid 25,5 bars tryck. Även om nätet i fortsättningen kommer benämnas 27-barsnätet är det således 

ånga vid 25,5 bar som flödar genom det. Det kan även nämnas att ångan som tranporteras på 10- 

respektive 3-barsnätet är 25,5 bars ånga som strypts ner och därför blivit överhettad enligt ekvation 

(5). 

Ångan på 27 bars-nätet används till att tillgodose värme-och varmvattenbehovet på mejeriets 

biogasanläggning och till en process, indunstningen. Indunstningen är tillverkningen av torrmjölk, 

även kallad mjölkpulver. Detta tillverkas genom att man använder högtempererad ånga till att värma 
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upp luft som därefter blåses in och förångar vattnet i mjölken till dess att ett torrt pulver, vilket kallas 

torrmjölk, kvarstår. Produktionen av torrmjölk på indunstningen är den enskilt största 

energiförbrukaren på mejeriet med ett uppskattat energibehov av ca 17 000 MW/år. 

25,5-bars ångan som går till biogasanläggningen stryps ner till 3 bar och används sedan för att värma 

det varmvatten som förbrukas där. En del ånga används också till stödvärme för att hålla en jämn 

temperatur nere i rötkamrarna där biogasen tillverkas. De ledningar som används för att 

transportera ånga till biogasanläggningen är dåligt isolerade och är byggda för flöde åt motsatt håll 

vilket leder till stora förluster (Bergkvist 2014). Det finns idag inte heller något sätt att ta tillvarata det 

kondensat som bildas här utan kondensatet som bildas går direkt till avlopp. Att använda sig av ånga 

till biogasanläggningen kan därför ses som en stor energiförlust. 

Ånga på 10-barsnätet används idag bara till att förvärma vatten i matarvattentanken. I denna 

ansamlas kondensat och nytt vatten innan det går vidare till ångpannorna, se Figur 6. Anledningen till 

att man förvärmer vattnet är att den totala verkningsgraden ökar, men värmningen hjälper även till 

att avlägsna olika föroreningar, som koldioxid och andra gaser, innan vattnet förångas i ångpannorna. 

Om inte koncentrationen av dessa ämnen minskar kan det uppstå problem i pannorna. 

3-barsnätet används idag till alla övriga värmekrävande processer och till att spetsa 

primärvärmesystemet och varmvattenproduktionen när energin från primärvärmens värmepump 

inte räcker till. De mest energikrävande processerna på 3-barsledningen är värme till diskar, pastörer, 

ysteri och primärvärmen, men en del ånga går även till andra processer såsom avfuktning/befuktning 

av ostlagret. Dessa processer förklaras mer ingående i nästa kapitel då det är dessa som anses ha 

temperaturer så att fjärrvärme skulle kunna användas. 

Det kylvatten som passerar värmepumpen är vatten som används i mejeriets kylsystem till att kyla 

ned produkter och kylda utrymmen. Värmepumpen regleras för tillfället efter behovet på 

kylsystemet vilket är anledningen till att primärvärmen ofta får toppas med värme från 3-barsnätet, 

se Figur 6. Under sommarmånaderna är däremot behovet på primärvärmenätet relativt litet och 

inkommande vatten till värmepumpen har därför en hög temperatur. Blir temperaturen för hög så 

måste värmepumpen stängas av och andra, mindre effektiva, kylmaskiner får ta över produktionen 

av kyla.  

Som kan ses i Figur 6 värms tappvarmvattnet i två steg, först av primärvärmen och sedan av 3 bars 

ånga när primärvärmen inte räcker till. Det kan också kommenteras att tappvarmvattnet på mejeriet 

inte enbart används till just tapp, det används också till att spola av stora ytor och för att tvätta olika 

objekt, varvid det är stora vatten- och energivolymer som förbrukas. 

Det nya pannvattnet som tillsätts kondensatstanken är till för att kompensera för kondensat och 

ånga som gått förlorad. Antingen som flashånga, genom att det spolats ner i avlopp, eller andra 

förluster såsom läckande värmeväxlare eller öppna ventiler. Innan nytt vatten tillsätts renas det för 

att avlägsna så mycket lösta joner och mineraler som möjligt. Om inte detta görs ansamlas dessa 

ämnen i pannan som beläggningar allteftersom vattnet förångas samtidigt som mineralerna blir kvar. 

Trots detta blir vattnet i pannan till slut för ”smutsigt” för att man ska våga använda sig av det. 

Vattnet tas då ut ur pannan till pannans avspänningskärl, här är trycket lägre och en del av 

pannvattnet övergår till flashånga som går direkt till uppvärmning av vattnet i matarvattentanken. 
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Resterande kondensat i avspänningskärlet används till att förvärma vattnet mellan kondensat- och 

matarvattentanken, se värmeväxlare 1 i Figur 6. 

5.1.3 Processer 

De processer som har bedömts ha så låga temperaturkrav att fjärrvärme skulle kunna användas för 

att värma dem är disken, pastörerna och ysteriet. Dessa presenteras därför mer utförligt här för att 

ge läsaren en bättre bild över vad, inom varje process, som förbukar värmeenergi. Observera att 

inom varje process tillkommer ett flertal steg som inte tas upp här då dessa inte förbrukar någon 

värme. 

5.1.3.1 Disken 

Processobjekt där mjölk eller andra livsmedelsvaror behandlats måste rengöras, till detta används 

mejeriets disksystem. Diskvatten lagras i  stora tankar och när ett objekt behöver rengöras så tas 

vatten ur tankarna och cirkuleras igenom objektet. När vattnet cirkuleras så kyls det ned av 

diskobjekten som har en lägre temperatur, vattnet måste därför värmas upp igen för att kunna 

återanvändas. Detta görs antingen med en växlare som värmer upp cirkulerande vatten direkt efter 

att det kylts ner av processen eller genom att en växlare placeras bredvid respektive tank där tankens 

vatten cirkuleras mot växlaren, se Figur 7. 

 

Figur 7: De två olika principerna som används för att återvärma diskvatten på anläggningen. Värmeväxlare ses i lila, 
disktankar och diskobjekt i svart och vattenflöden i blått. 

I nuläget finns det fem olika tankar som innehåller olika lösningsmedel och som alla håller olika 

temperaturer, en varmvattentank vid 92 grader, två luttankar vid 85, en luttank vid 75 och en 

syratank vid 65. Observera att trots sina namn så innehåller lut och syratankarna mestadels vatten 

med en mindre del upplöst lut och syra som fungerar som diskmedel. En tank med ljumvatten 

används också till att skölja disken, men då vattnet i denna värms med återvunnen värme från 

kompressorer har denna inte undersökts närmare. 

En del av diskvattnet i tankarna går också förlorat vid enskilda diskobjekt och spolas därför ner i 

avloppet, anledningen till detta är i att en del av diskvattnet ”skvätter ut” ur ventiler och liknande när 

dessa ska tvättas. Det vatten som går förlorat ersätts genom att nytt kallt vatten tillsätts varje tank, 
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detta vatten måste värmas vilket görs av samma växlare som är till för att värma det cirkulerande 

vattnet. Vattnet i tankarna blir tillslut även det för smutsigt och ersätts fullständigt med jämna 

mellanrum, hur ofta beror på vilken tank det rör sig om, men generellt sker det bara ett fåtal gånger 

per år. 

På mejeriet finns också processer som diskas med jämna intervall men där diskarna inte sitter ihop 

med mejeriets ”stora” disksystem. Hit hör bland annat disken på Indunstningen, på 

biogasanläggningen och på kärningen (smörtillverkningen). Här värms istället nytt vatten upp när det 

uppkommer behov av att diska och diskvattnet spolas sedan ner i avlopp. Bara disken på 

indunstningen återanvänder gammalt diskvatten, hur många gånger det återanvänds varierar 

däremot. 

5.1.3.2 Pastörer 

Pastörerna är namnet på de objekt som har till uppgift att värma upp inkommande mjölk till 

mejeriet, detta görs för att ta död på bakterier i mjölken och öka livslängden på tillverkade 

produkter. Värmningen sker i flera olika steg och inbyggd växling finns så att utgående mjölk värmer 

inkommande. Trots detta så måste idag ånga användas för att spetsa på värmningen den sista biten. 

Det rör sig inte om några stora temperaturskillnader men då det är stora volymer mjölk som måste 

värmas så blir energimängderna snabbt stora. Just nu finns fem stycken pastörer på anläggningen 

som alla används för att producera olika produkter och därför värmer produkter mellan olika 

temperaturintervall.  

När pastör 1 inte används till att värma mjölk så cirkuleras istället vatten genom de olika 

värmningsstegen, detta för att hålla pastören i standby och snabbt kunna återuppta produktionen. 

Vattnet som cirkuleras passerar samma värmeväxlare som mjölken och en stor effekt går alltså åt till 

att värma vatten som aldrig nyttjas i någon process. 

5.1.3.3 Ysteriet 

Ysteriet är den del i mejeriet där ost tillverkas. Här används ånga för att värma upp mjölk så att 

protein- och fettinnehållet i denna stelnar och klumpar ihop sig till det som senare blir ost. 

Värmningen av mjölken görs i fyra olika processteg, i steg 1 och 2 värms mjölk upp från 30 till 40 

grader. Steg 3 innefattar vatten runt 65  som cirkulerar runt mjölken för att värma denna, vattnets 

temperatur sjunker och måste växlas för att kunna hålla en konstant temperatur. Cirkulationsvattnet 

byts även en gång i veckan och helt nytt vatten måste värmas till 65 grader. I steg 4 tas nytt 

kallvatten och värms upp till 70 , vattnet tillsätts sedan processen genom att det pumpas in 

ystningstanken. 

Till ysteriet brukar också bruksyratanken räknas. Detta är en tank där restprodukter från ysteriet och 

andra delar av mejeriet blandas med olika kemikalier och värms upp till 90 . Detta görs för att odla 

fram den bakteriekultur som behövs till en del av mejeriets olika fil- och ostsorter. 

5.2 Insamlad data 
Nedan följer en beskrivning över den data som samlats in under projektets gång. För beräkningar och 

approximationer som utförts på datan hänvisas till appendix A. 

Den enda ångförbrukaren som just nu har tillförlitlig loggning och statistik på energimängden är 

mejeriets diskcentraler som mäter hur stora energimängder som går förlorade över varje diskobjekt, 
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alltså  ̇,    och   enligt ekvation (3). Enbart energimängderna sparas däremot och det är därför 

svårt att uppskatta hur många grader diskvattnet kyls över varje enskilt objekt. Mätningar gjordes 

under projektets gång med en IR-termometer för att kunna uppskatta temperaturdifferensen. Hur 

mycket temperaturen fallit beror på vilken tank diskvattnet tagits från men inget av flödena behövde 

återvärmas mer än 10 grader under de mätningar som utfördes. 

Vatten som tillsätts respektive disktank, för att kompensera för förluster, började mätas i mitten av 

januari, 2014, någon tillförlitlig årsstatistik över vattenmängder finns således inte att tillgå. Som 

tidigare nämnts så finns det också ett antal diskar där energimängder inte loggas. 

Ångflöden ut från varje panna och ut på 27- respektive 3-barsnätet mäts också, men mätarna är så 

kallade strypflänsar vilket betyder att mätningar av flöden under 20-25 % av maxflöden blir väldigt 

osäkra (Jansson 2014).  När mätarna installerades så dimensionerades dessa för ett betydligt större 

flöde än vad som går i ledningarna idag, de allra flesta flöden ligger under 25 % maxflöde större delen 

av året, varvid all data skall användas med försiktighet. Det är till exempel av denna anledning som 

det kan se ut som om oljepannan har en verkningsgrad över 100 % i Tabell 1. Vilka processer det är 

som faktiskt använder sig av ångan efter att den strömmat ut 3-barslednignen har man heller inte 

någon aning om, på detta ångnät fanns ju nämligen större delen av mejeriets förbrukare. 

Flödet på det kallvatten som har gått till varmvattenberedning finns även som loggad data, 

temperaturer på vattnet före och efter växlare finns däremot inte att tillgå. Mätaren för vattnet har 

varit trasig sedan 2012 och senast tillgänglig årsdata är därför från 2011. Idag finns ingen 

ackumulator för att lagra varmvatten och varmvattenledningen upplever därför stora trycksvängar då 

stora mängder vatten ibland ska värmas mycket snabbt. Värmeväxlarna till tappvarmvattnet hinner 

vid dessa toppar inte med och vattnet värms inte alltid till den önskvärda temperaturen på 55 . Hur 

ofta detta sker är däremot omöjligt att säga. 

Till ysteri och pastörer finns tillförlitlig statistik på hur stora volymer mjölk som gått in till varje 

process. Sweco Systems, som gjort en energikartläggning på anläggningen, har även mätt upp mellan 

vilka temperaturer respektive process värms. Sweco har även gjort mätningar på mejeriets 

ventilationsaggregat. Data som mätts är bland annat, volymsflöde, temperaturverkningsgraden och 

önskvärd temperatur på utgående luft, alltså  ̇,       och    i ekvation (9). Även beräkningar på U-

värden och areor i radiatorvärmda utrymmen har beräknats av Sweco och de gjorde även en 

loggning på hur mycket nytt pannvatten som tillsatts kondensattanken under en viss tid. 

Utomhustemperaturer för ett normalår har hämtats från SMHI, datan beskriver ett normalår mellan 

perioden 1962 och 1990 på Umeå flygplats ca 7 km från mejeriet. Datan beskriver månadsvis antal 

timmar som temperaturen befunnit sig i ett intervall på 1 grad för vardera månad, till exempel säger 

datan att i januari månad så var temperaturen mellan 0 och 1  totalt 28,9 timmar, mellan 1 och 2 

graderer 14,7 timmar, osv. För hela datamängden se appendix C. 
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5.3 Processer som skulle kunna konverteras till fjärrvärmedrift 
Fjärrvärmen i Umeå stad brukar ha en framledningstemperatur mellan 80 och 110 . Eftersom de 

olika processerna på Norrmejerier använder sig av energi vid olika temperaturer är det därför enklare 

att driva vissa processer med fjärrvärme än andra. De olika processerna har därför delats in i 3 

grupper baserat på hur väl lämpade dessa är för en fjärrvärmekonvertering:  

- Processer som enkelt kan konverteras till fjärrvärmedrift 

- processer som möjligtvis kan konverteras till fjärrvärmedrift 

- Processer som endast delvis kan konverteras till fjärrvärmedrift. 

De processer som med lätthet skulle kunna konverteras till fjärrvärme är de som bedömts ha en 

temperatur som är så låg att fjärrvärme kan användas året om och som dessutom har möjlighet att 

kyla ner fjärrvärmevattnet så mycket att flödespremien, ekvation (18), inte medför stora kostnader. 

Till dessa processer räknas bland annat hela primärvärmesystemet med dess processer, ysteriet och 

biogasens värmebehov samt en del andra processer. I Tabell 2 presenteras ungefärlig 

energianvändning per år för dessa processer, samt vid vilka ungefärliga temperaturer energin 

behövs. 

Tabell 2: Processer som enkelt kan konverteras till fjärrvärmedrift.
1
 
2
 
3
 

Process Energiförbrukning 
per år [MWh] 

Kort beskrivning och temperaturintervall 

Ventilationen 7970 Dimensionerad för primärvärmen, 55-62  
Framledning 

Förvärmning nytt 
pannvatten 

2860 Värmning av vatten från 5 till 80  som 
tillsätts kondensattanken 

Varmvattenberedning 1 620-1 880 Värmning av vatten, från 5 till 55  
Ysteriet steg 1 och 2 700 Värmning av mjölk mellan 30 och 40  
Ysteri steg 4 640 Tillsättning av nytt vatten, värmning från 5 

till 70  
Radiatorer 480 Dimensionerad för primärvärmen, 55-62  

framledning 
Biogasanläggningens 
varmvatten o disk 

430 (420+10) Värmning av varm- och diskvatten till 55 
respektive 60  

Ysteri steg 3 & vattenbyte 260 (240 +20) Varmhållning av cirkulationsvatten vid 65  
och byte av detta vatten 

Nytt diskvatten till 
indunstning 

250 Värmning av vatten från 5 till 75  för att 
ersätta smutsigt diskvatten 

Utgående mjölk från pastör 
2 till ysteri 

0-1150 Värmning av mjölk, 14 till 30 . En del av 
värmningen sker med återvunnen energi 

Disk kärningen 10 Värmning av vatten från 5 till 70  
Totalt 15 220- 16 630  

 

Intervallet för varmvattenberedningen beror på osäkerhet i mätningarna, se appendix för förklaring. 

En del av mjölken ut från pastör 2 går till osttillverkning i ysteriet och värms då upp från 14 till 30 . 

                                                           
1
 . Notera att Radiatorerna och ventilationens energianvändning per år varierar beroende på 

2
 Intervallen på ”Varmvattenberedning” och ”Utgående mjölk från pastör 2 till ysteri” representerar osäkerhet i 

siffrorna. 
3
 Siffrorna inom parenteserna anger uppdelningen av energin mellan delprocesserna. 
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Återvunnen värme från andra processer står för en del av värmen och resterande mängd tas i 

dagsläget från ånga. Fjärrvärme skulle självklart kunna användas istället för ånga men då det är 

osäkert hur stor del av värmningen som idag sker med ånga redovisas siffrorna i ett intervall. 

Som man kan se rör det sig om ganska stora energimängder som enkelt skulle kunna konverteras till 

fjärrvärme. Det ska däremot kommenteras att flera av dessa processer ligger helt utspridda i 

anläggningen och för att kunna utnyttja sig av fjärrvärme till alla så skulle ett flertal 

anslutningspunkter behöva byggas. Ett sett att komma runt detta problem är att endast ansluta en 

stor fjärrvärmeväxlare till primärvärmen och därefter ansluta fler processer till detta system. De 

största energiförbrukarna är ju redan anslutna till detta system och primärvärmen sträcker sig 

dessutom runt större delen av anläggningen. Kostnaden för att ansluta föreslagna processer till detta 

system blir troligen mindre än att bygga nya rörledningar runt om i mejeriet. Genom att ansluta fler 

processer hit så ökar också energiuttaget på sommaren och värmepumpen kommer därför kunna 

köras i större grad. Det ska också nämnas att den beräknade energimängden på förvärmningen av 

nytt pannvatten baseras på de förluster man har just nu. Denna siffra kommer att sjunka desto fler 

processer som konverteras till fjärrvärme eftersom förlusterna i ångsystemet då minskar. 

Till de processer som möjligtvis kan konverteras till fjärrvärme räknas de som har en temperatur som 

ligger just under den lägsta framledningstemperaturen på nätet men som troligen kommer att kyla 

av fjärrvärmevattnet så lite att flödespremien (ekvation (18)) kommer göra det ekonomisk ohållbart 

att använda sig av fjärrvärme direkt. Under dessa processer finns bara upphettning av fyra flöden vid 

pastörerna och återvärmning av diskvatten på indunstningen, dessa kan ses i Tabell 3. 

Tabell 3: Processer som möjligtvis kan konverteras till fjärrvärmedrift, dessa har temperaturer som ligger under 
fjärrvärmens lägsta framledningstemperatur men kommer troligen vara för kostsamma för att drivas av detta.  

Process Energiförbrukning 
per år [MWh] 

Temperaturintervall 

Vattencirkulation pastör 1 520 68 till 75  
Värmning av mjölk vid 
pastör 1 

490 68 till 75  

Värmning av skummjölk vid 
pastör 2 

350 68 till 74  

Värmning av mjölk vid 
pastör 5, steg 1 

130 58 till 72  

Återuppvärmning av 
diskvatten på indunstningen 

80-7704 55-75  

Totalt 1 570- 2 260  

 

Hur många gånger diskvattnet på indunstningen återanvänds varierar över året. Enligt personal sker 

det mellan 1 och 10 gånger och intervallet för energiförbrukningen är till för att synliggöra detta. Hur 

mycket temperaturen sjunker vid varje diskning har man inte någon aning om men beräkningen här 

baserat på att vattnet sjunkit 20 grader ner till 55 . Om temperaturfallet är mindre så blir också 

energin för att återvärma vattnet det. Den beräknade energiförbrukningen till denna process skall 

ses som väldigt osäker. 

                                                           
4
 Det stora intervallet beror på osäkerheter i mätningar och i beräkningar. 
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Som framgår av Tabell 3 är energibehovet för dessa processer betydligt mindre än de i Tabell 2, vilket 

tillsammans med de problem som nämndes ovan betyder troligen betyder att en investering i 

fjärrvärme för dessa processer kan bli väldigt kostsam. 

Processer som bara delvis kan drivas med fjärrvärme är de processer som har så höga 

temperaturkrav att fjärrvärmens framledningstemperatur endast räcker till under en del av året. 

Under resterande tid skulle fjärrvärmen kunna användas till att förvärma detta flöde för att sedan 

toppa av värmningen med ånga. Tabell 4 sammanfattar dessa processer 

Tabell 4:Processer som bara delvis kan värmas av fjärrvärme på grund av för höga temperaturkrav under perioder med 
kall framledning på fjärrvärmenätet. 

Process Energiförbrukning 
per år [MWh] 

Kort förklaring och temperaturintervall 

Återuppvärmning av diskvatten 4 120 Varmhållning av diskvatten i tankar med 
varierande temperatur, från 65 till 92  

Uppvärmning av nytt diskvatten 1 110 Förlorat vatten över diskobjekt som måste 
ersättas och då värmas upp5 

Värme till bruksyratank 100 5 till 90  
Värmning av mjölk vid pastör 5, 
steg 2 

90 84 till 94  

Värmning av grädde vid pastör 1 60 77 till 90  
Värmning av grädde vid pastör 2 60 74 till 90  
Värmning av grädde vid pastör 3 50 81 till 90  
Totalt 5 590  

 

Återuppvärmning av diskvatten innefattar uppvärmning av det diskvatten som pumpats ut från 

respektive tank och cirkulerats över ett diskobjekts där det kyls. Uppvärmning av nytt diskvatten sker 

i samma växlare men då energimängderna baseras på beräkningar med olika dataunderlag 

presenteras dessa som två olika energimängder. Det kan även nämnas att diskvatten från 2 tankar 

med temperaturer på 65 och 75  är möjliga att drivas med fjärrvärme året om.  Men eftersom det 

är omöjligt att säga hur stor del av den totala energimängden som hör till dessa tankar presenteras 

bara den totala summan. 

Som framgår förbrukar resterande processer inte särskilt stora energimängder och att dra fram 

fjärrvärme till dessa kan troligen bli kostsamt då framledningstemperaturen på fjärrvärmenätet 

endast skulle kunna användas till dessa en begränsad del av året. 

De beräknade energimängderna består ju av data från skilda källor med olika osäkerhet och 

diskuteras därför i nästa kapitel. 

  

                                                           
5
 Detta sker i flera olika tankar vid olika temperaturintervall, allt från 5-30  till 5-92 . 
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5.4 Osäkerheter i beräknade energimängder 
Den enda processen som presenteras som har någorlunda tillförlitlig årlig energianvändning är 

mejeriets stora disksystem. Där loggas den dagliga energianvändningen sedan flera år tillbaka. Även 

det vatten som tillsätts vardera tank för att ersätta förlorat diskvatten finns det tillförlitlig data på 

sedan ca 3 månader. Mejeriets diskar körs väldigt konstant över året och medelvärdet av dessa data 

borde därför kunna beskriva medelvärdet på tillsatt vatten över året med god precision. 

Den energimängd som förbrukas i de diskar som inte sitter ihop med det stora disksystemet är 

däremot osäkrare. Dessa beräkningar baseras endast på ungefärlig och approximerad data som har 

inhämtats från driftpersonal på anläggningen. Som nämnts tidigare rör detta disken på 

indunstningen, kärningen och på biogasanläggningen. Energin som går till att värma nytt diskvatten 

till dessa processer kan betecknas som relativt säker, då personalen har god koll på ungefärliga 

mängder vatten som dagligen behövs och till vilka temperaturer detta vatten behöver värmas. 

Energimängden som går till återuppvärmning av diskvatten på indunstningen är däremot betydligt 

osäkrare då diskvatten återanvänds ett antal gånger. Hur många gånger vattnet återanvänds och 

mellan vilka temperaturer det behöver värmas finns det ingen uppmät data på och personalen har 

inte heller någon koll på detta. Den beräknade energimängden till denna process är troligen den som 

är mest osäker vilket också var anledningen till att den redovisades mellan ett stort intervall i 

resultaten. 

Den energimängd som går åt till att värma tappvarmvatten baseras också på osäker data då 

flödesmätaren på inkommande vatten till beredning varit trasig sedan 2011. Det bedöms inte som att 

mejeriet har börjat använda sig av särskilt mycket mer tappvarmvatten sedan 2011 varvid det 

uppmätta vattenflödet som användes till beräkningen av energimängden kan anses stämma bra 

överens med hur förbrukningen ser ut idag. Allt vatten till tapp har däremot inte heller hunnit värmas 

upp till sin önskvärda temperatur på 55  vid hög förbrukning av vatten då systemet är 

underdimensionerad. Beräkningarna har däremot inte kunnat ta hänsyn till detta då det inte finns 

några uppmätta temperaturer och det är svårt att säga hur ofta vattnet håller en för låg temperatur. 

Den beräknade energimängden är därför troligen större en den faktiska. 

De energimängder som beräknats till processerna i ysteriet och vid pastörerna bygger uppmätt 

temperaturdata från Sweco systems. Det är därför svårt att sia om vilket felintervall mätningarna 

ligger men det kan antas att de beräknade energimängderna ligger nära de faktiska då 

temperaturmätningar brukar vara relativt exakta. 

Gällande ventilationens energiförbrukning så bygger ju även denna på uppmätt data från Sweco. 

Totalt har det gjorts flödes och temperaturmätningar på över 50 stycken aggregat runt om i mejeriet 

och det har framkommit att flera av dessa varit ganska osäkra. Den beräknade energiförbrukningen 

till ventilationen bygger alltså på mer uppmätt data än övriga processer och dessutom, data som kan 

anses osäkrare varvid även denna beräknade energimängd ska ses som osäker. 

Radiatorernas energianvändning baserades också på data som tagits fram av Sweco som gått igenom 

ritningar av anläggningen och utifrån dessa beräknat U-värden på vardera vägg, tak och golv. Alla 

dörrar och fönster på mejeriet antogs ha samma U-värden trots olika utformning och installationsår. 

Hur nära dessa antagna U-värden ligger dom faktiskt är svårt att veta men den totala energimängden 

anses ändå vara relativt säker då fönster och ytterdörrar utgör en väldigt liten del av byggnadens yta. 
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De vattenvolymer som gått till kondensattanken för att väga upp förlorat kondensat mättes också 

upp av Sweco. Under hur lång tid mätningen skett och vilken mätmetod som använts finns däremot 

inte att tillgå. De momentana förlusterna i ångsystemet beror på vilka processer som för tillfället är 

igång. Vissa processer bidrar ju till mer bildad flashånga än andra och det kan dessutom antas att 

förlorat kondensat uppkommer i större grad vid vissa specifika processer. Om Sweco mätte tillsatt 

vatten under en längre tidsperiod borde det uppmätta värdet motsvara ett bra medelvärde för hela 

året. Gjordes mätningen däremot under en kort tid så är det stor risk att det uppmätta värdet visar 

sig vara felaktigt. 

5.5 Olika anslutningsförslag på fjärrvärme 
Nedan presenteras tre olika anslutningsförslag för fjärrvärme till Norrmejerier. Det första och andra 

inkopplingsförslaget syftar endast till att ge en idé om hur en möjlig fjärrvärmeanslutning kan se ut i 

framtiden. Dessa två förslag har som mål att kunna använda sig av fjärrvärmen till alla undersökta 

processer i så stor utsträckning som möjligt.  

För att kunna göra en detaljerad analys över dessa två förslag behövs tillförlitlig data på Umeå 

Energis framledningstemperaturer och exakta drifttider för Norrmejeriers processer tas fram. Flera 

processer skulle också behöva byggas om till att värmas av en processkrets istället för med ånga. 

Detta i sig är ett stort projekt som skulle ta flera år att färdigställa. Då mycket beräkningsunderlag till 

förslagen saknas och det dessutom ses som komplicerat att genomföra förslagen har ekonomiska 

beräkningar på de två framtida förslagen utelämnats i detta arbete. Om Norrmejerier vill undersöka 

förslagen närmare måste mycket data hämtas in och en dialog också föras med Umeå Energi. 

Det tredje förslaget syftar till att ansluta de processer som enkelt anses kunna drivas av fjärrvärme, 

se Tabell 2. Detta förslag har en betydligt enklare uppbyggnad och en ekonomisk analys har gjorts för 

att jämföra fjärrvärme- alternativt ångdrift till processerna. 

Det första framtida inkopplingsförslaget bygger på idén att cirkulera vatten från framledningen 

genom en värmeväxlare kopplad till en hetvattentank, där hetvattnet sedan används för att värma 

processer. Genom denna lösning kan energi vid hög temperatur plockas ut utan att temperaturen på 

returledningen blir alltför hög. Enligt ansvariga på Umeå Energi skulle en sådan lösning inte vara svår 

att förverkliga då Umeå Energi själva använder sig av liknande lösningar runtom i fjärrvärmenätet 

(Bergh 2014). Det är däremot svårt att göra ekonomiska beräkningar på lösningen eftersom inga 

andra kunder på nätet använder sig av detta och Umeå Energi för tillfället inte har något erbjudande 

för en sådan lösning. För att denna inkoppling ska bli verklig måste en dialog först föras med Umeå 

Energi. En principskiss över inkopplingen kan ses i Figur 8. 
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Figur 8: Inkopplingsförslag 1. Detta förslag skulle endast kunna användas i framtiden då någon processkrets i nuläget inte 
existerar.  Cirkulerande vatten på fjärrvärmens framledning används till att värma vatten i en tank. Från tanken kan 
sedan vatten användas i en högtempererad processkrets eller till tappvarmvatten. En seriekoppling används också 
mellan fram- och returledningen för att värma primärvärmen och förvärma nytt vatten till hetvattentanken. 

Genom att nyttja inkopplingsförslaget ovan så bedöms det att temperaturen i hetvattentanken 

kommer nå temperaturer i närheten av fjärrvärmens framledning utan att temperaturen på denna 

sjunker nämnvärt. Detta varma vatten skulle därefter kunna spädas ut med kallt vatten till lämplig 

temperatur för att användas till tapp och till de processer som behöver påfyllnad av vatten vid hög 

temperatur. Till dessa processer räknas bland annat tillsättning av 70 gradigt vatten i ysteriet och 

påfyllnad av högtempererat vatten till de olika disktankarna. Från hetvattentanken cirkuleras också 

en så kallad varm processkrets. Denna är tänkt att kunna värma där energi behövs vid hög 

temperatur och vid låga temperaturdifferenser, alltså vid de processer som bedömts som svåra att 

på andra sätt utnyttja sig av fjärrvärme. Hit räknas som ovan nämnts återuppvärmning av diskvatten 

och värmning vid flera pastörer. Det föreslås också att två ångväxlare installeras till systemet, en 

mellan hetvattentanken och värmeväxlaren mot fjärrvärmenätet och en mellan hetvattentanken och 

de olika processerna. Detta för att själva kunna reglera temperaturen i hetvattentanken och för att 

kunna toppa på värmen på processerna under de perioder när fjärrvärmens framledning är för låg för 

att användas. Ångväxlaren till hetvattentanken kan också ses som en extra säkerhetsåtgärd, om 

temperaturen i tanken blir alltför låg börjar legionellabakterier föröka sig i vattnet och vattnet blir 

obrukbart, växlaren skulle därför mest fungera som redundans mot just detta. 

För att detta inkopplingsförslag ska fungera i praktiken så behöver troligen en stor tank användas till 

att lagra hetvattnet, detta då temperaturen i denna inte får sjunka alltför snabbt eftersom störningar 

på fjärrvärmenätet skulle uppkomma. För att förslaget ska kunna förverkligas behöver man också 

prata ihop sig med Umeå Energi och dessutom få ett pris för uttagen energi till hetvattentanken som 

är billigare än egenproducerad ånga. I nuläget finns inte heller någon processkrets byggd varvid en 

sådan också måste uppföras om anslutningsförslaget ska bli verklighet. 

Det föreslås också att två andra seriekopplade fjärrvärmeväxlare installeras. Den första används för 

att ta ut energi till primärvärmen, den andra till att förvärma det vatten som tillsätts i 
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hetvattentanken. Förutom de processer som redan ingår på primärvärmen föreslås det att ysteriet 

värmeprocesser och biogasens varmvattenbehov görs om till att försörjas av detta system. 

Det andra framtida inkopplingsförslaget bygger på en idé som liknar det första, men bygger istället 

på tre seriekopplade växlare från fjärrvärmenätet. Växlare 1 värmer en högtempererad processkrets, 

växlare 2 primärvärmen och den sista växlaren förvärmer nytt inkommande vatten, Figur 9 visar en 

principskiss över uppbyggnaden. 

 

Figur 9: Inkopplingsförslag 2 där en seriekoppling av fjärrvärmen används för att värma processer i tre steg. Förslaget 
skulle inte kunna användas förrän en processkrets byggts upp i framtiden. 

Denna lösning liknar en mer konventionell fjärrvärmeanslutning. Fjärrvärmen ansluts till tre 

seriekopplade värmeväxlare, den första värmer en högtempererad processkrets, den andra 

primärvärmen och den sista används till att förvärma vatten. Som i föregående förslag föreslås här 

också att en tank används för att lagra hetvatten som kan användas till tappvarmvatten och till de 

processer som behöver påfyllnad av uppvärmt vatten. Även här används tre ångväxlare till systemet, 

två för att själv kunna reglera den slutgiltiga temperaturen som går ut till processer och en för att 

kunna reglera temperaturen i hetvattentanken då det finns risk för legionellatillväxt om 

temperaturen blir för låg. Även i detta förslag föreslås det att ysteriet och biogasen värmebehov 

flyttas över till att försörjas av primärvärmen då temperaturen på detta system lämpar sig bättre för 

dessa processer. 

Problemet med denna lösning är att processerna vid de olika värmeväxlarna sällan har ett behov som 

uppkommer samtidigt, d.v.s. de högtempererade processerna körs sällan samtidigt som det är ett 

stort behov av primärvärme eller av att förvärma vattnet. Detta i sig gör att vattnet som tas från 

framledningen ibland inte kommer att kylas av tillräckligt och ekonomiska problem kan uppstå då 

man tvingas betala en extra stor avgift på grund av flödespremien.  
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Systemet kan också bli väldigt svårreglerat om inte en stor hetvattentank används. Processkretsen 

ska ju i vissa fall leverera väldigt stora effekter och ibland inga alls, detta betyder att primärvärmens 

värmeväxlare kommer att utsättas för stora variationer av flöde och temperatur eftersom behovet 

till den första växlaren varierar. Genom att använda sig av en stor hetvattentank som en form av 

energilagring till processkretsen kan dessa variatoner undvikas men investeringskostnaden blir 

högre. Ett annat problem som uppstår med den här lösningen jämfört med det första förslaget är att 

temperaturen på processkretsen troligen kommer att hålla en något lägre temperatur jämfört med 

förslag 1 och man måste därför använda sig av mer ånga för att spetsa på värmen.  

Som nämnts tidigare finns idag inget högtempererat processystem utan allt drivs idag utav ånga, 

förslagen ovan syftar därför endast till att ge en framtida bild över hur en möjlig fjärrvärmeinkoppling 

kan se ut. Så som processerna är uppbyggda idag finns det bara möjlighet att använda sig av 

fjärrvärmen till att värma primärvärmen och ett fåtal processer. Det sista inkopplingsförslaget syftar 

därför till att ge en bild över hur fjärrvärmen skulle kunna kopplas in inom en snar framtid. Detta 

förslag kompletteras också med ekonomiska beräkningar för att ta reda på hur stor ekonomisk vinst 

som varje år kan göras genom att använda sig av fjärrvärme. 

I detta sista förslag finns ingen varm processkrets utan fjärrvärmen används endast till att värma 

primärvärmen och förvärma tappvarmvatten. Även här föreslås att en tank byggs upp för att lagra 

tappvarmvatten, detta för att undvika de problem som för tillfället uppstår vid stora behov av 

tappvatten, se kapitel 5.2 för en närmare förklaring. Principskissen över inkopplingen kan ses i Figur 

10. 

 

Figur 10: Inkopplingsförslag 3. Denna inkoppling skulle kunna användas inom en snar framtid eftersom ingen ytterligare 
processkrets behöver konstrueras. 

Förslaget liknar i hög grad de framtida förslagen med skillnaden att någon varm processkrets inte 

byggts in. Det föreslås att ångväxlare byggs in för att kunna toppa på värmen när det anses att 
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fjärrvärmen är otillräcklig. Det föreslås även att det vatten som behöver värmas upp till olika 

processer tas från tappvarmvattentanken för att minska behovet av ånga vid varje enskild process. 

Lösningen anses kyla av använt fjärrvärmevatten så pass mycket att flödespremien inte utgör någon 

ekonomisk belastning.  

De processer som just nu ingår i primärvärmen är, som förut nämnts, ventilationen, radiatorerna, 

tappvarmvattnet, värme till rötkammaren och förvärmning av nytt pannvatten. Men det föreslås som 

i övriga förslag att även ysteriet och biogasens värmebehov flyttas över till att försörjas av detta 

system. Ekonomiska beräkningar som syftar till att jämföra kostnaden för att driva dessa processer 

med ånga respektive fjärrvärme presenteras i nästa kapitel. 

5.6 Ekonomiska jämförelser mellan fjärrvärme och egenproducerad ånga 
Inkopplingsförslag 1 och 2 som presenterades i föregående kapitel anses för invecklade för att det 

ska gå att göra en ekonomisk analys. Detta då det inte finns någon presenterad kostnad för den 

värmen som hämtas ut till den varma processkretsen i förslag 1. De flesta processerna i förslag 2 körs 

också vid olika tidpunkter och det bedöms därför alltför komplicerat att ta fram en ungefärlig 

temperatur på returnerat fjärrvärmevattnen och således beräkna flödespremiens kostnader. För att 

göra en rättvis bedömning över hur mycket av energin fjärrvärmen skulle kunna stå för till de 

högtempererade processerna behövs det också data på hur framledningstemperaturen på 

fjärrvärmenätet varierar över året.  

Det sista inkopplingsförslaget innehåller däremot processer som skulle kunna köras året om med 

fjärrvärme och det anses också att fjärrvärmevattnet skulle kylas ned så pass mycket att 

flödespremien inte skulle utgöra någon större påverkan på det totala priset. Detta förslag har därför 

nyttjats till att jämföra priset för att använda fjärrvärme respektive egenproducerad ånga till 

processerna. Abonnemanget Trygg Flerår har exkluderats ur alla beräkningar då detta abonnemang 

aldrig kommer att kunna resultera i en billigare driftkostnad än abonnemanget Trygg, se kapitel 

4.4.1. 

De processer som beräkningarna gjorts för är som ovan nämnt de som ingår i primärvärmen, men 

det föreslogs ju att några extra processer skulle anslutas till detta system. Alla beräkningar har därför 

utförts med 2 olika alternativ, ett alternativ där fjärrvärmen ansluts till nuvarande primärvärme och 

endast används till dessa processer och ett alternativ där ovan föreslagna processer har anslutits till 

primärvärmen och fjärrvärmen används till att värma även dessa.  

Alternativ A motsvarar den årliga energimängden 8960 MWh som då går till ventilationen, radiatorer, 

tappvarmvatten, värme till rötkammaren och förvärmning av nytt pannvatten. Alternativ B motsvarar 

energimängden 11 630 MWh som går till ovan nämnda processer men också till förvärmning av 

tillsatt varmvatten i processer och ysteriets och biogasens värmebehov. Anledningen till att dessa 

energimängder är mindre än de som presenterades i Tabell 2 är att det beräknas att värmepumpen 

bidrar med en jämn effekt på 365 kW över året (den medeleffekt som denna bidraget med till 

primärvärmen 2013).  

I Tabell 1 nedan beräknas kostnaden för att värma dessa processer med enbart egenproducerad 

ånga. Beräkningarna baseras på olika pris för egenproducerad ånga, detta för att ge läsaren en bild 

över hur kostnaden kan se ut i framtiden om en ny biobränsleeldad panna konstrueras. Priset 655 

kr/MWh motsvarar medelpriset för en elpanna med 98 % verkningsgrad och är således det 
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ungefärliga priset för egenproducerad ånga idag. 555 och 500 motsvarar en biobränsleeldad panna 

med verkningsgraden 90 % och energipriset 500 respektive 450 kr/MWh. Detta motsvarar intervallet 

på den uppskattade kostnaden för bränsle till en ny panna på mejeriet, 555 kr/MWh motsvarar 

pellets som köpts in för ett relativt dyrt pris medans 500 anser ett tämligen billigt pris. 

Tabell 5: Årskostnaden för att driva ovan nämnda processer med egenproducerad ånga vid tre olika energipris på ångan. 

Pris för egenproducerad ånga Alternativ A, nuvarande 
primärvärme  
(8960 MWh/år) 

Alternativ B, nuvarande 
primärvärme + föreslagna 
processer som anslutits till detta 
system (11 630 MWh/år) 

655 kr/MWh.  
Motsvarar kostnad i en elpanna  

5 870 000 kr/år 7 620 000 kr/år 

555 kr/MWh.  
Högt pris för ånga producerad av 
pellets 

4 970 000 kr/år 6 460 000 kr/år 

500 kr/MWh.  
Lågt pris för ånga producerad av 
pellets 

4 480 000 kr/år 5 820 000 kr/år 

 

I Tabell 6 presenteras resultaten av en beräkning på hur mycket det skulle kosta att driva dessa ovan 

nämnda processer med enbart fjärrvärme med prisavtalet Trygg. Som ovan utfördes beräkningarna 

för de 2 olika alternativen på processer som drivs/kan drivas av primärvärmen.  
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Tabell 6: Kostnad för att driva ovan nämnda processer med enbart fjärrvärme. Vilken besparing alternativt förlust som 
görs jämfört med egenproducerad ånga redovisas också. Beräkningen gjordes med prisavtalet Trygg. 

Beräknade variabler Alternativ A, 
nuvarande 
primärvärme,  
(8960 MWh/år) 

Alternativ B, nuvarande 
primärvärme + föreslagna 
processer som anslutits till detta 
system (11 630 MWh/år) 

Abonnerad effekt, fjärrvärme  
[kW] 

2780 3090 

Uttagsfaktor, fjärrvärme 0,992 0,985 
Kostnad för abonnerad effekt, 
fjärrvärme  
[kr/år] 

1 640 000 1 780 000 

Energikostnad fjärrvärme  
[kr/år] 

3 700 000 4 630 000 

Totalkostnad  
[kr/år] 

5 340 000 6 410 000 

Medelårspris på fjärrvärme 
[kr/MWh]  

596 551 

Besparing med fjärrvärme mot ett 
ångpris på 655 kr/MWh (Ånga 
producerad i en elpanna)  
[kr/år] 

530 000 1 210 000 

Besparing med fjärrvärme mot ett 
ångpris på 555 kr/MWh (Högt pris 
för ånga producerad av pellets) 
[kr/år] 

-370 000 50 000 

Besparing med fjärrvärme mot ett 
ångpris på 500 kr/MWh (Lågt pris 
för ånga producerad av pellets)  
[kr/år] 

-860 000 -590 000 

 

Som man kan se blir det en stor besparing att använda sig av fjärrvärme om man jämför mot priset 

på ångan idag. Om däremot pannan byts ut och man får ett billigare bränslepris så blir ren fjärrvärme 

istället en stor förlust. I Tabell 7 redovisas totalkostanden för att fullständigt konvertera processerna 

med prisavtalen Rörlig och Aktiv. 

Tabell 7: Total årskostnad för en fullständig konvertering av ovan nämnda processer för prisavtalen Aktiv och Rörlig. 
Observera att kostnaden blir högre än i nuläget och dessutom högre än prisavtalet trygg, varvid alla beräknade variabler 
inte redovisas. Medelårspriset i kr/MWh kan ses i parantesen. 

Prisavtal Alternativ A, 
Nuvarande 
primärvärme  
(8960 MWh/år) 

Alternativ B, nuvarande 
primärvärme + föreslagna 
processer som anslutits till detta 
system (11 630 MWh/år) 

Totalkostnad Prisavtal Aktiv  
[kr/år] 

6 430 000 
(717 kr/MWh) 

7 700 000 
(662 kr/MWh) 

Totalkostnad Prisavtal Rörlig  
[kr/år] 

10 220 000 
(1140 kr/MWh) 

12 370 000 
(1063 kr/MWh) 
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Som framgår av Tabell 7 är en fullständig fjärrvärmekonvertering av processerna med prisavtalen 

Aktiv och Rörlig en dålig idé eftersom totalpriset alltid blir dyrare än egenproducerad ånga och 

dessutom dyrare än abonnemanget Trygg. Dessa avtal riktar sig till kunder som har stor möjlighet att 

använda sig av andra energikällor än enbart fjärrvärme, vilket resultaten här påvisar. 

I verkligheten skulle både fjärrvärme och ånga kunna användas samtidigt till de beräknade 

processerna ovan. Fjärrvärmen skulle i så fall användas när den ansågs billigare än ångan och ångan 

skulle också kunna användas för att toppa på behovet vid toppar för att hålla ner den abonnerade 

effekten (och då också kostnaden för denna). Ett optimeringsprogram användes för att kunna räkna 

ut den teoretiskt billigaste kostnaden för just detta vid olika pris på egenproducerad ånga. För 

beskrivning av optimeringen se appendix. 

I Tabell 8 nedan redovisas resultaten av en tre sådana optimeringar beräknat på enbart alternativ A 

ovan, alltså på de processer som för nuvarande finns på primärvärmen. Optimeringen utfördes med 

samma tre pris på egenproducerad ånga som använts i beräkningar ovan och det är enbart denna 

variabel som ändrats mellan körningen, alla andra siffror är alltså beräknade som de mest 

gynnsamma av programmet. 

Tabell 8: Beräknade minimala årskostnader vid drift med både ånga och fjärrvärme vid olika pris på egenproducerad 
ånga. Beräkningarna gäller alternativ A ovan, en total årlig energimängd på 8960 MWh och utfördes med prisavtalet 
Trygg. 

Beräknade variabler Ångproduktion i 
elpanna 
(medelpris) 
655 kr/MWh 

Ångproduktion i 
biobränslepanna 
(högt pris) 
555 kr/MWh 

Ångproduktion i 
biobränslepanna 
(lågt pris) 
500 kr/MWh 

Optimal abonnerad effekt, fjärrvärme 
[kW] 

1220 900 600 

Energi som tagits av fjärrvärme  
[%] 

82,4 68,1 45,0 

Energi som tagits av ånga  
[%] 

17,6 31,9 55,0 

Uttagsfaktor, fjärrvärme 0,971 0,963 0,930 
Energikostnad Ånga  
[kr/år] 

1 030 000 1 580 000 2 470 000 

Energikostnad fjärrvärme  
[kr/år] 

2 950 000 2 370 000 1 470 000 

Kostnad för abonnerad effekt, 
fjärrvärme  
[kr/år] 

730 000 550 000 360 000 

Medelårspris, fjärrvärme  
[kr/MWh] 

498 477 454 

Totalkostnad, fjärrvärme plus ånga 
[kr/år] 

4 710 000 4 500 000 4 300 000 

Kostnad med endast ångdrift  
[kr/år] 

5 870 000 4 970 000 4 480 000 

Besparing jämfört med endast ångdrift 
[kr/år] 

1 160 000 470 000 120 000 

 



32 
 

EN1414 

Examensarbete för civilingenjörsexamen i energiteknik, 30 hp 

Som man kan se i tabellen så minskar de ekonomiska incitamenten av att installera fjärrvärme desto 

billigare pris man har på sin egen värmeproduktion, den abonnerade effekten och köpta 

fjärvärrmeenergin minskar således. Till skillnad från att enbart använda sig av fjärrvärme så kan man 

se att alternativet att använda sig av både egen ånga och fjärrvärme alltid medför en billigare 

årskostnad oberoende av priset på egen ånga. Det ska däremot påpekas att man aldrig kommer att 

kunna reglera fjärrvärme- och ångeffekterna lika bra som gjorts i ovan nämnda optimering och då 

optimeringen beräknat den teoretiskt möjliga besparingen så kommer den verkliga besparingen bli 

lägre. 

Tabell 9 redovisar resultaten av en liknande optimering men där ovan nämnda alternativ B använts, 

alltså då förvärmning av processvatten och ysteriets och biogasens värmeprocesser räknats in som 

förbrukare. Som ovan en totalt årlig energimängd på 11 630 MWh. 

Tabell 9: Beräknade minimala årskostnader vid drift med både ånga och fjärrvärme vid olika pris på egenproducerad 
ånga. Beräkningarna gäller alternativ B ovan, en total årlig energimängd på 11 630 MWh och utfördes med prisavtalet 
Trygg. 

Beräknade variabler Ångproduktion i 
elpanna 
(medelpris) 
655 kr/MWh 

Ångproduktion i 
biobränslepanna 
(högt pris) 
555 kr/MWh 

Ångproduktion i 
biobränslepanna 
(lågt pris) 
500 kr/MWh 

Optimal abonnerad effekt, fjärrvärme 
[kW] 

1520 1200 900 

Energi som tagits av fjärrvärme  
[%] 

86,5 75,4 56,0 

Energi som tagits av ånga  
[%] 

13,5 24,6 44,0 

Uttagsfaktor, fjärrvärme 0,968 0,961 0,930 
Energikostnad Ånga  
[kr/år] 

1 030 000 1 570 000 2 560 000 

Energikostnad fjärrvärme  
[kr/år] 

3 880 000 3 300 000 2 320 000 

Kostnad för abonnerad effekt, 
fjärrvärme 
 [kr/år] 

900 000 720 000 530 000 

Medelårspris, fjärrvärme  
[kr/MWh] 

476 459 436 

Totalkostnad, fjärrvärme plus ånga 
[kr/år] 

5 810 000 5 600 000 5 400 000 

Kostnad med endast ångdrift  
[kr/år] 

7 620 000 6 460 000 5 820 000 

Besparing jämfört med endast ångdrift 
[kr/år] 

1 810 000 860 000 420 000 

 

Då alla de extra processer som lagts till i alternativ B går med jämn effekt över året behövs mer 

energi under sommarmånaderna då fjärrvärmepriset är som billigast. Detta medför en större 

ekonomisk vinst med att nyttja fjärrvärme. Det extra effektbehov som finns på sommarmånaderna i 

denna optimering är också anledningen till att den ekonomiska besparingen skulle bli betydligt större 

än om enbart den nuvarande primärvärmen ansluts till fjärrvärmen. Det kan också vara bra att 
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nämna att de beräknade värdena här är de teoretiskt optimala varvid den egentliga årliga 

besparingen skulle bli mindre. 

När energipriset på egenproducerad ånga minskar så är det också optimalt att ta ut mindre energi på 

vintermånaderna för att på så sätt minska sin uttagsfaktor. När optimeringarna genomfördes med 

priset 500 kr/MWh på egenproducerad ånga sattes uttagsfaktorn till 0,93, se Tabell 8 och 9, vilket är 

det lägsta värdet den kan anta. Programmet valde vid denna prissättning att tillgodose en del av 

vinterns värmebehov med enbart ånga trots att energipriset på fjärrvärme är lägre, detta just för att 

minska kostnaden på den abonnerade effekten genom att minska uttagsfaktorn. 

Två sista optimeringar utfördes också med samma processer som den föregående, men istället för 

prisavtalet Trygg analyserades avtalet Aktiv och Rörlig, resultaten kan ses i Tabell 10 och 11. Dessa 

prisavtal resulterade alltid i en högre totalkostnad än parisavtalet Trygg varvid varvid resultaten inte 

redovisas lika utförligt som i övriga optimeringar. 

Tabell 10: Beräknade minimala årskostnader vid drift med både ånga och fjärrvärme vid olika pris på egenproducerad 

ånga. Beräkningarna utfördes med prisavtalet Rörlig.  

Pris för egenproducerad ånga Alternativ A, nuvarande 
primärvärme  
(8960 MWh/år) 

Alternativ B, nuvarande 
primärvärme + föreslagna 
processer som anslutits till detta 
system (11 630 MWh/år) 

655 kr/MWh. Motsvarar 
kostnad i en elpanna  

5 430 000 kr/år 6 840 000 kr/år 

555 kr/MWh. Högt pris för ånga 
producerad av pellets 

4 710 000 kr/år 5 960 000 kr/år 

500 kr/MWh. Lågt pris för ånga 
producerad av pellets 

4 300 000 kr/år 5 470 000 kr/år 

 

Tabell 11: Beräknade minimala årskostnader vid drift med både ånga och fjärrvärme vid olika pris på egenproducerad 

ånga. Beräkningarna utfördes med prisavtalet Aktiv.  

Pris för egenproducerad ånga Alternativ A, nuvarande 
primärvärme 
(8960 MWh/år) 

Alternativ B, nuvarande 
primärvärme + föreslagna 
processer som anslutits till detta 
system (11 630 MWh/år) 

655 kr/MWh. Motsvarar 
kostnad i en elpanna  

5 290 000 kr/år 6 570 000 kr/år 

555 kr/MWh. Högt pris för ånga 
producerad av pellets 

4 840 000 kr/år 6 080 000 kr/år 

500 kr/MWh. Lågt pris för ånga 
producerad av pellets 

4 480 000 kr/år 5 690 000 kr/år 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att den ekonomiska vinsten som kan göras med att installera 

fjärrvärme på Norrmejerier beror på vilket pris mejeriet kan väntas betala för att själva producera 

värme i form av ånga.  Den största ekonomiska vinsten görs om Norrmejerier utnyttjar både 

fjärrvärme och egenproducerad ånga till att värma processer när respektive energikälla är billigast. 

Som även kan ses i beräkningarna kan den största ekonomiska vinningen göras med prislistan Trygg 

på fjärrvärmen.  
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6 Övergripande diskussion 
Norrmejerier har idag väldigt dålig koll på vilka processer det är som faktiskt förbrukar energi och de 

få mätare som finns i ångsystemet har i vissa fall visat sig vara helt felkalibrerade. Det finns därför 

också liten möjlighet att jämföra beräknade energimängder med de som faktiskt mätts upp av 

Norrmejerier. Nedan listan några åtgärder för att ge Norrmejerier bättre data på sina 

energiförbrukande processer 

 Kalibrera nuvarande flödesmätare för ångan, alternativt ersätt med nya mätare som bättre 

klarar av att mäta små flöden. 

 Installera temperaturgivare på processidan av ångväxlarna. Detta tillsammans med den 

nuvarande statistiken över tillförda mängder mjölk/grädde skulle kunna användas för att 

räkna ut förbrukad energi till varje enskild process. 

 Laga alternativt ersätt flödesmätarna som mäter vattenflödet in i kondensattanken och till 

varmvattenberedningen. 

 Investera i temperaturgivare på luftsidan i ventilationsaggregaten. Genom att känna till detta 

kan enkelt energin som gått till ventilationen räknas ut eftersom ventilationsflödet går på en 

konstant effekt. 

6.1 Möjliga förbättringar och besparingsåtgärder 
Den allra största förlusten i ångsystemet idag är kondensat som inte tas tillvara på, antingen för att 

det övergår till flashånga eller genom att det spolas ut i avlopp eller på annat sätt försvinner. Enligt 

ekvation (4) så övergår ca 24 och 8 % av allt kondensat som bildas på indunstningen respektive på 3-

barsledningen till flashånga. Denna går därefter förlorad då den blåses över tak i kondensattanken. 

Flashångan motsvarar ungefär 26 m3 kondensat per dag och en årlig energimängd på 5 900 MWh. 

I medel tillsätts dagligen 90 m3 nytt vatten till kondensattanken för att väga upp alla förluster. Att 

värma upp detta vatten till kondensattankens temperatur resulterar i en årlig energiförbrukning på 

ca 3620 MWh. De källor till förlorat kondensat som man känner till, i form av flashånga och 

kondensat till avlopp på biogasen, förklarar inte den stora mängd vatten som varje dag måste 

tillsättas. Rimligtvis förloras kondensat även på annat håll genom till exempel läckande växlare eller 

ledningar. Det vore därför en bra idé att identifiera och åtgärda dessa förlustkällor. Allt återinfört 

kondensat medför ju stora vinster då nytt pannvatten inte behöver renas och återvärmas. 

Ett annat sätt att spara energi är att använda sig av en av den expansionsångan som bildas efter 

indunstningen till att värma vattnet i matarvattentanken. I nuläget regleras temperaturen i denna 

med hjälp av 25,5 bars ånga som strypts ner till 10 bar, se Figur 6. Förr i tiden användes just 

flashångan från indunstningen till detta men man övergick till att använda sig av 10-bars ånga då man 

upplevde problem med expansionsångan. Det borde vara intressant från Norrmejeriers sida att 

undersöka möjligheten att övergå till uppvärmning med flashångan igen eftersom det i nuläget bara 

är energi som går till spillo. 
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Ett sätt att minska förlorad flashånga är att installera en vattenspray i kondensattanken som duschar 

utgående flashånga med avjonat kallvatten, en del av ångan kyls då ner, kondenseras och följer med 

vattendropparna ner i tanken. En principskiss över den möjliga vattensprayen kan ses i Figur 11. 

 

Figur 11: Principskiss över hur sprayduschen skulle fungera. Genom att spraya 5,7 kg vatten vid 5 grader över flashångan 
skulle 1 kg ånga kondensera ner. Detta resulterar i 6.7 kg mättad vätska som kan återföras till kondensattanken. 

I dagsläget tillsattes ca 90 m3 vatten kondensattanken varje dag, som mest skulle en spraydusch 

därför kunna tillföra just den mängden vatten dagligen. 90 m3 dagligen i ett år motsvarar en 

energibesparing på ca 6160 MWh/år. Detta motsvarar ungefär hälften av all flashånga som 

kondenseras ner, så även med en spraydusch installerad skulle det finnas utrymme för att använda 

expansionsånga från indunstningen till att värma vattnet i matarvattentanken. Genom att använda 

sig av en spraydusch minskar också behovet av att återföra mer kondensat eftersom allt kondensat 

som försvinner ersätts av samma mängd mättad vätska.  

Inom indunstningen finns en process kallad kalorifären där luft med ett flöde av 6     värms upp till 

ca 220 grader av ånga, luften sprayas sedan över mjölk för att förånga vattenmängden där och skapa 

torrmjölk. Luften som ska värmas tas i stor del utifrån då man vill använda sig av så ren luft som 

möjligt, detta betyder att luften större delar av året ska värmas över 220 grader. I nuläget finns ett 

förvärmningsbatteri installerat som skulle kunna få upp temperaturen på inkommande luft till 95  

med hjälp av spillvärme från processen. Detta batteri används däremot inte då processansvariga 

tycker att kalorifären blir för svårreglerad med förvärmningen aktiverad, detta i sin tur beror troligen 

på dåligt programmerad automation. Att använda sig av förvärmningsbatteriet skulle ge en årlig 

energibesparing på ca 2060 MWh varvid det kan vara en bra idé att prata ihop sig med 

processansvariga och försöka driftsätta förvärmningen igen. 
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Vattencirkulationen på pastör 1 drar idag mycket energi som inte går till något vettigt, årligen ca 520 

MWh. Det vore intressant för Norrmejerier att minska driftiden på denna process då pastören 

troligen inte måste vara i standby så många timmar som den i nuläget är. 

Som nämnts tidigare så spolas allt kondensat som bildats på biogasanläggningen ut i avlopp, 

ångledningen dit anses också vara i dåligt skick och bidra till onödigt stora värmeförluster. I nuläget 

är det varmvatten med en temperatur på 55  som förbrukas på biogasen i form av disk- och 

tappvatten. Dessa processer har därför temperaturer som skulle kunna värmas av primärvärmen, det 

föreslås därför att de flyttas över till att försörjas av detta system och att ångledningen stängs av. 

Vinsten blir då att den ånga som gått till att värma dessa processer bildar kondensat som går att 

återanvända. 

Värmepumpen kördes, som förut nämnts, främst som kylmaskin för att kunna leverera kyla till 

mejeriets kylutrymmen. Producerad värme ses som en restprodukt som man utnyttjar på 

primärvärmen. Under sommarmånaderna är värmebehovet på primärvärmen väldigt litet eftersom 

det nästan enbart används till att förvärma nytt tapp- och pannvatten. Temperaturen på 

primärvärmens retur in till värmepumpen blir därför oftast så hög att maskinen måste stängas av, 

detta då den inte kan leverera värme vid för höga temperaturer. När primärvärmens värmepump 

stängs ner tar andra mindre effektiva kylmaskiner över produktionen av kyla. Från dessa maskiner 

finns dessutom inte möjlighet att ta tillvara på den värme som bildas och denna går förlorad. För att 

förhindra detta föreslås att ysteriets värmeprocesser flyttas över till att värmas genom primärvärmen 

som då skulle få större avkastning på sin värme och kylas av mer. Förutom ysteriet föreslås det även 

att en ackumulatortank installeras där vattnet värms av primärvärmen. Detta vatten skall sedan 

kunna användas till tapp och processer som behöver fylla på värmt vatten, t.ex. ersättning av 

diskvatten. Användningen av en ackumulatortank bedöms också eliminera de problem som för 

tillfället upplevs med tappvarmvattnet, se kapitlet 5.2 för närmare förklaring. Om dessa processer 

ansluts får primärvärmen ett större energiuttag och värmepumpen bedömds därför kunna utnyttjas i 

större grad under sommarmånaderna.  

Även om fjärrvärme inte installeras så kan det fortfarande vara en bra idé för mejeriet att investera i 

en varmvattentank som värms av i första hand primärvärmen och andra hand ånga.  Vatten kan 

därifrån tas till tapp och till olika processer. Detta skulle jämna ut förbrukningen av energi till att 

värma tappvarmvatten och vatten skulle då också alltid hålla en önskvärd temperatur. Att kunna 

använda sig av vatten från tanken skulle också öka på värmeuttaget från primärvärmen och 

därigenom ge bättre avkastning på värmen från värmepumpen under sommarmånaderna. 

Den biogas som bildas på anläggningen skulle också kunna uppgraderas och användas som bränsle 

till mejeriets många transportfordon och således ersätta stora mängder fossila bränslen. När 

biogasanläggningen byggdes så gjordes det beräkningar som visade på att det var mer ekonomiskt 

lönsamt att använda producerad biogas till att ersätta bränsle i ångpannorna (Brannelid 2014). När 

oljepannan tas bort och ersätts med en biobränsleeldad panna kommer troligen priset för att 

producera ånga sjunka och det kan därför vara en bra idé att göra om beräkningarna för att se om 

biogasen skulle lämpa sig bättre som transportbränsle. Det kan också kommenteras att ersättning av 

diesel och bensin med biogas skulle vara en stor miljövinst och mejeriet skulle troligen också kunna 

skörda kommersiella fördelar genom att marknadsföra sig som ett mejeri som använder biogas till 

sina transporter. 
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6.2 Miljöpåverkan 
Det bör påpekas att använda sig av fjärrvärme till att värma processer är betydligt mer miljövänligt 

än att själv producera ånga genom förbränning. Nästan allt bränsle som används av Umeå Energi är 

biobränsle eller hushållsavfall. En mindre del olja används enbart för att starta upp pannorna och för 

att toppa på värmeproduktionen under kalla dagar.  

Umeå Energis pannor bedöms ha större möjlighet till rökgasrening än vad som skulle vara möjligt för 

en ny panna på Norrmejerier, då effektiv rening är en dyr investering för små pannor. Umeå energi 

använder sig också av så kallad rökgaskondensering i sina anläggningar. Rökgaskondensering innebär 

att rökgaserna från förbränningen kyls ner av fjärrvärmenätet och stora energimängder utvinns. 

Någon rökgaskondensering på en ny panna på Norrmejerier är inte aktuell då investeringskostnaden 

för en sådan är alltför dyr och det är få processer som skulle ha möjlighet att kyla av utgående 

rökgaser från pannan. 

Dessa faktorer betyder att utvunnen energi ur en egen panna på Norrmejerier har betydligt större 

miljöpåverkan än energi tagen från fjärrvärmenätet. Rökgasreningen resulterar nämligen i att mindre 

skadliga partiklar släpps ut från Umeå energis pannor och rökgaskondenseringen betyder att mindre 

bränsle måste användas för att producera samma mängd energi. 

Umeå Energi använder sig dessutom av kraftvärmeverk för att tillfredsställa behovet på 

fjärrvärmenätet och en del av värmen som utvinns ur deras pannor omvandlas därför till elektricitet. 

Större värmebehov hos kunderna på nätet resulterar i att mer bränsle eldas och mer elektricitet 

utvinns. Elen är därför billig att tillverka då det kan ses som en biprodukt till värmeproduktionen, den 

kan också räknas som miljövänlig då Umeå Energi nästan enbart förbränner biobränslen eller 

hushållsavfall. 

Europa har i nuläget en gemensam elmarknad och den billiga elektriciteten från Umeå Energi 

konkurrerar därför ut dyrare eltillverkning runtom i Europa. I stor grad rör sig detta om gas- och 

kolkraftverk som kan minska sin produktion i samma grad som Umeå Energi ökar sin. Om man 

analyserar fjärrvärmen i ett större perspektiv kan man därför säga att ju mer energi som plockas ut 

från fjärrvärmenätet desto mindre el tillverkas i miljöskadliga kraftverk på kontinenten. 

Sammanfattningsvis kan fjärrvärmedrift därför sägas ha tre miljömässiga fördelar jämfört med 

värmeproduktion i egen panna. Mindre skadliga partiklar släpps ut då det finns större möjlighet till 

rökgasrening, mindre bränsle måste eldas för att uppnå samma energimängd och mindre miljöskadlig 

el tillverkas runtom i Europa. Är det således miljönytta som Norrmejerier är ute efter så borde 

fjärrvärme ses som det absolut bästa valet. 

6.3 Vidare studier 
Innan en möjlig investering görs så kan det vara intressant för Norrmejerier att undersöka vissa 

processer närmare. Bland annat behövs bättre mätningar på vilka temperaturer diskvattnet i 

mejeriets stora disksystem behöver värmas mellan. Mätningar över en längre period kan användas 

för att få en bättre uppfattning om fjärrvärme skulle kunna passa till att återvärma (i alla fall vissa) 

disktankar. Disken på indunstningen skulle också behöva undersökas närmare och mätningar på 

tillsatt pannvatten över en längre period skulle också vara intressant för Norrmejerier att göra. 
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Genom att installera absorptionskylmaskiner som drivs av fjärrvärme skulle troligen de ekonomiska 

vinningarna med fjärrvärme öka. Kylehovet är ju som störst på sommaren när fjärrvärmen är som 

billigast. Genom att använda sig av absorptionskylmaskiner skulle också energiuttaget från 

fjärrvärmen få en mer jämn fördelning över året och den ekonomiska vinningen som skulle kunna 

göras med en fjärrvärmeinstallation skulle troligen öka. Att undersöka detta alternativ är troligen 

mycket intressant för Norrmejerier. 

7 Slutsatser 
Trots att många beräkningar grundar sig i siffror som kan anses relativt osäkra så anses det att större 

delen av de kalkylerade energimängderna i alla fall kan användas för att ge en ungefärlig 

uppskattning över faktiskt värden. 

Angående den ekonomiska besparingen som skulle kunna göras med en möjlig fjärrvärmeinstallation 

så anses denna starkt bero på priset Norrmejeriet får betala för sin egen värmeproduktion. Jämfört 

med det pris Norrmejerier idag får betala för sin egenproducerade ånga ses fjärrvärme som en bra 

investering. Men mejeriet har som tidigare nämnts en målsättning att ha en helt fossilfri produktion 

senast nyårsafton 2017 och en ny, biobränsleeldad panna kommer därför att installeras inom en snar 

framtid. Denna nya panna kommer med stor sannolikhet att ha ett bränslepris som är betydligt 

billigare än den el- och oljepanna som används idag. Som man också kan se i de ekonomiska 

beräkningarna så medför denna nya panna att de ekonomiska incitamenten för att installera 

fjärrvärme minskar betydligt och att enbart använda sig av fjärrvärme till beräknade processer kan till 

och med resultera i stora förluster.  

Att kunna använda sig av både fjärrvärme och ånga när vardera energikälla anses billigast skulle 

däremot alltid resultera i en ekonomisk vinst. Någonstans mellan 120 000 och 860 000 kronor per år 

beroende på vilken lösning som väljs. Dessa siffror beskriver ju däremot den teoretiskt maximala 

vinsten som kan göras. I verkligheten kommer denna siffra att vara lägre eftersom det reglersystem 

som kommer styra effekterna som hämtas ut av ångan och fjärrvärmen aldrig kommer kunna styras 

lika exakt som det gjort i den teoretiska optimeringen. Den optimering som gjordes tog inte heller 

hänsyn till vilken temperatur returnerat fjärrvärmevatten till returledningen höll. I verkligheten kyls 

troligen detta inte ned tillräckligt för att kostnaden för flödespremien ska kunna ignoreras. Detta då 

mejeriets primärvärme behöver värme vid temperaturer över 50  och det inte alltid finns ett behov 

av att förvärma nytt tappvatten som skulle kunna kyla ner fjärrvärmevattnet till nödvändiga 

temperaturer, se Figur 10. I verkligheten skulle troligen den extra kostnad som flödespremien 

innebär, tillsammans med nya billigare bränslepriser, betyda att en installation av fjärrvärme blir en 

dålig affär för Norrmejerier. För att Norrmejerier därför ska intressera sig för att installera fjärrvärme 

måste troligen ett bättre prisförslag än de det som presenteras på Umeå Energis hemsida erbjudas. 

Är det däremot miljönytta som Norrmejerier är ute efter så skall fjärrvärme ses som det självklara 

valet. 

Genom att installera fjärrvärme skulle däremot en del av baslasten tas upp av just denna. Den nya 

pannan skulle då kunna konstrueras med en lägre maxeffekt, varvid investeringskostnaden för denna 

minskar. Hur mycket lägre maxeffekten skulle kunna bli beror ju självklart på hur många processer 

som ansluts till fjärrvärmen men även vilka besparingsåtgärder som genomförs. 
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Figur 12 nedan visar hur varaktighetsdiagramet över ångproduktionen 2013 skulle kunna se ut om de 

processer som föreslås ligga på primärvärmen endast tillåts värmas av fjärrvärme. De besparingar 

som redovisas i figuren är en samanlagd energimängd på 5000 MWh jämt fördelat över året. Denna 

energimängd uppskattas inte vara alltför svår att ta igenom som besparingar om Norrmejerier lyckas 

ta igen en större del av bildad flashånga och förlorat kondensat. Observera att figuren endast skall 

figurera ett exempel då det påvisats att installera så här mycket fjärrvärme, tillsammans med en ny 

panna, skulle resultera i ekonomisk förlust. Se kapitel 5.6 för förklaring. 

 

 

 

Figur 12: Beräknat varaktighetsdiagram för värmeproduktion 2013 där en del av baslasten lyfts över till att värmas av 
fjärrvärme och besparingar på sammanlagt 5000 MWh utförts.  

Som man kan se här är ångproduktionen betydligt mer jämt fördelad över året än vad den för 

tillfället är, se Figur 1 i inledning. Anledningen till att den fjärrvärmeffekt som skulle kunna användas 

varierar varje dag beror på utomhustemperaturens variation över året. Lägre temperatur medför ju 

att en större energimängd behövs för att täcka ventilationens och radiatorernas behov.  

I verkligheten vill man nog även dimensionera en ny panna för att också kunna täcka gaspannans 

produktion utifall denna skulle haverera under perioder vid höglast. Den högsta uppmätta 

timeffekten för alla pannor, var 2013 ca 8 MW, varvid en ny panna borde klara av denna effekt 

subtraherat med den maximala fjärrvärmeeffekten som installeras.  

Men även efter att den nya pannan konstrueras kommer troligen elpannan också stå kvar, det kan 

således vara värt att installera en ny panna som inte klarar av att ta hela maxeffekten och sedan 

toppa på produktionen med ånga från elpannan. Under 90 % av året håller sig nämligen den totala 

panneffekten under 6 MW varför det kan ses som en sorts överdimensionering att bygga en ny 

panna med 8 megawatts maxeffekt. Elpannan har också en nog stor maxeffekt att själv kunna 

försörja hela mejeriet om övriga pannor skulle haverera varvid man får en slags redundans med att 

ha kvar denna. Dessa olika tankesätt presenteras i  

Tabell 12 nedan. 
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Tabell 12: Tre olika tankesätten som resulterar i olika maxeffekter på den nya pannan. Ingen hänsyn har gjorts till en 
möjlig expansion av verksamheten i framtiden utan föreslagna maxeffekter baseras på energianvändningen 2013. 

Tankesätt Maxeffekt på ny panna 

Den nya pannan måste själv 
kunna försörja hela mejeriet 

                          [MW] 

Den nya pannan måste själv 
kunna försörja hela mejeriet 
men en del behov kan täckas av 
fjärrvärme 

                                           [MW] 

Den nya pannan måste kunna 
försörja mejeriet större delen 
av året, övrig tid används 
elpannan, alternativt 
fjärrvärme, för att toppa på 
behovet 

                                            [MW] 

 

Innan man bygger en ny panna behöver man också ta hänsyn till möjliga expansioner av 

anläggningen, i nuläget finns det ingen kännedom av sådana planer men en ny panna kommer 

troligen användas i minst 30 år varvid det kan vara en bra idé att överdimensionera denna för att inte 

behöva konstruera ännu en panna om verksamheten byggs ut i framtiden. 
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Appendix A  Beräkningar och gjorda approximationer  

För konstanter som använts till respektive beräkning, till exempel densiteter och värmekapaciteter, 

se nästa del i Appendix. 

Beräkningar på disk 

Den diskdata som var loggad, alltså energiförluster för diskvattnet över enskilda objekt säger 

ingenting om hur mycket temperaturen sjunkit över varje objekt men de mätningar som gjordes 

visade att det rörde sig om flöden som  behövde värmas mellan 3 och 12 grader, i verkligheten kan 

nog denna siffra variera beroende på vilket objekt det är som för tillfället diskas. Temperaturfallet 

torde också vara större i början av diskningen då ytorna i diskobjektet då inte hunnit värmas upp i 

lika stor grad som dom senare gör.  

Data för tillsatt vattenvolym till de olika disktankarna endast loggats sedan mitten av januari 2014. 

Medelvärdet från denna period har därför fått beskriva medelvolymen som tillsatts över ett år. Då 

diskarna körs relativt konstanta över året anses denna approximation inte påverka resultatet 

nämnvärt. Energimängden för det tillsatta vattnet har därefter räknats ut med ekvation (3) och 

genom att den slutgiltiga temperaturen i vardera tank är känd.  

Beräknade förbrukade energimängder för disken på indunstningen, biogasanläggningen och 

kärningen har byggts på approximativ data från ansvariga på anläggningen. På biogasanläggningen 

och kärningen värms varje dag en mindre mängd vatten upp som används till disk, denna 

återanvänds ej och diskvattnet spolas efter disk ner i avlopp. För att få fram en ungefärlig förbrukad 

energimängd så har personal på anläggningen fått uppskatta de vattenmängder som använts och till 

vilka temperaturer detta värmts, därefter användes ekvation (3).  

Diskvattnet till indunstningen lagras däremot i tankar och återanvänds, enligt personal mellan 1-10 

gånger. Totalt finns här två tankar, en spädd med lut och en annan med syra, statistik finns att tillgå 

på de mängder lut som fått tillsättas luttanken varje månad. Genom att känna till den önskvärda 

viktprocenten av lut i vattnet så kan vikten av vattnet som tillsatts varje månad räknas ut. Den 

önskvärda temperaturen i tankarna är känd och genom att uppskatta hur många gånger vattnet 

återanvänds och hur mycket temperaturen sjunkit efter varje disk, har energimängder kunnat räknas 

ut genom ekvation (3). Någon statistik över syratanken har inte hittats men energin till denna har 

uppskattats ligga på ungefär samma nivåer som för luttanken. 

Beräkningar på vatten till tapp & panna  

För att beräkna energin som gått till tappvarmvattnet har data från 2011 över vattenvolymer som 

gått till varmvattenberedning och ekvation (3) använts. Inkommande vatten har på sommaren oftast 

en något högre temperatur än på vintern, trots detta har temperaturen approximerats till att vara 

konstant 5  året om. Som nämnts har inte heller allt förbrukat tappvarmvattnet en konstant 

temperatur eftersom värmeväxlaren som ska värma flödet inte hinner med under stor förbrukning av 

tappvarmvatten. Allt förbrukat tappvarmvatten beräknas i detta arbete däremot ha värmts upp till 

55 grader. Den totala vattenanvändningen på Norrmejerier har ökat med ca 16 % mellan åren 2011 

och 2013 och eftersom data för tappvarmvattnet endast finns att tillgå från 2011 eller tidigare så har 

det antagits att den verkliga förbrukningen är antingen densamma som 2011 eller högst 16 % högre 

än denna.  
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Volymer nytt pannvatten som tillförts kondensattanken mättes under okänd tid av Sweco under 

deras energikartläggning. I verkligheten varierar denna siffra troligen över olika dagar och årstider, då 

kondensatförlusternas storlek beror på vilka processer det är som körts. 

Processberäkningar 

Beräkningar för att bestämma årligt energibehov för de olika processerna har gjorts genom 

användning av ekvation (3). Tillförlitlig statistik för mängden mjölk, grädde eller vatten som tillförts 

varje process finns dokumenterad, temperaturer som vartdera processmedium värmts mellan finns 

uppmätt av Sweco och värmekapaciteter finns för respektive substans. 

Det har antagits att de temperaturmätningar Sweco gjort på vardera process varit riktiga och 

processerna antas också köras likadant året om, dvs det    som processerna värms mellan antas inte 

ha ändrats sedan Swecos mätningar. De värmekapaciteter som använts har också antagits vara 

konstanta för de temperaturintervall som all värmning skett mellan, i verkligheten varierar    

beroende på temperatur men detta har alltså inte tagits hänsyn till. 

Beräkningar på ventilation och radiatorerer 

Data för utomhustemperaturen som använts i detta arbete beskrev ett normalår mellan perioden 

1962 och 1990. I verkligheten är troligen ett normalår idag varmare än vad det var under denna 

period. 

De beräkningar som gjorts på radiatorer och ventilationen är också baserats på Swecos mätvärden. 

förbrukad energi i ventilationen har beräknats med ekvation (9). Luftrycket approximerades i 

ekvationen till att vara konstant året om och luftens densitet ansågs inte heller bero på dess 

fuktighet. De olika ventilationsaggregaten har däremot olika volymsflöden och 

temperaturverkningsgrader. De ska också leverera luft till rum med olika temperatur,   . Vardera 

aggregat har därför räknats var för sig vid olika utomhustemperaturer,   , därefter har 

energisummorna som måste tillsättas aggreagaten vid samma utomhustemperatur summerats. En 

regressionsanalys på hur stor effekt som behövde tillsättas ventilationen beroende på 

utomhustemperatur utfördes och visade att ett polynom av grad 2 beskrev tillsatt effekt. 

Regressionssambandet användes därefter till en optimering som jämförde fjärrvärmepriset med 

priset på egenproducerad ånga, sambandet kan ses nedan i appendix. Manuella beräkningar kunde 

självklart också ha utförts för att komma fram till samma formel men detta ansågs för tidskrävande.  

För att beräkna den energi som årligen används av radiatorer, har den effekt som tagits ur 

radiatorerna antagits varit lika stor som den som förlorats via transmission genom väggar, golv och 

tak i radiatoruppvärmda lokaler. U-värden för respektive yta har därför multiplicerats med sin ytarea 

och transmissionen har beräknats enligt ekvation (10). Marken som kyler golvet har antagits hålla 4 

grader året om medan normalårsstatisten från SMHI har använts för att beräkna transmissionen ur 

väggar och takytor. Inomhustemperaturen har antagits varit 21 grader året om. På samma sätt som 

med ventilationen gjordes en regressionsanalys för att ta reda på effektens beroende av 

utomhustemperaturen, även detta samband kan ses nedan i appendix. 

Tillsatt energin till ventilation och radiatorer har antagits vara noll när utomhustemperaturen 

överstiger 15 grader, detta då mejeriet är relativt välisolerat och dessutom har mycket spillvärme 

som värmer lokalen. Ventilation och radiatorer har dessutom antagits varit dimensionerade för en 
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maximal utomhustemperatur på -23  varvid temperaturer lägre än detta inte genererar någon extra 

värmeeffekt till respektive utrustning. 

Ekonomiska beräkningar 

Tre olika ekonomiska beräkningar har utförts, den första har baserats på de processer som anses som 

lämpligast att drivas med fjärrvärme och beräknar årskostnaden för att driva dessa med ånga 

(dagens metod). Den andra beräkningen har utförts för att bestämma årskostnaden om fjärrvärme 

istället installerades och dessa processer helt konverterades till att drivas av detta. 

Den tredje beräkningen gjordes i form av en optimering där det finns möjlighet att använda sig av 

både fjärrvärme och ånga till att värma ovan nämnda processer. På så sätt finns alternativet att 

använda sig av ånga när denna anses som billigare än fjärrvärmen. Denna årskostnad motsvarar den 

teoretiskt lägsta årskostnad som skulle kunna uppkomma genom en fjärrvärmeinstallation.  

Ingen hänsyn har tagits till installationskostnader av fjärrvärme, då denna anses bero i stor grad på 

vilka slutgiltiga processer man vill värma med dessa och på vilket avtal som sluts med Umeå Energi. 

Optimeringen genomfördes genom att det för varje utomhustemperatur räknades ett effektbehov till 

radiatorer och ventilation ut med hjälp av vardera regressionssamband, de övriga processerna antogs 

ha en jämn effektfördelning över året och värmepumpen ansågs även den leverera en jämn effekt till 

primärvärmen över året. Effektbehoven adderades och medeleffekten från värmepumpen 

subtraherades från den sammanlagda summan för varje tidpunkt. Optimeringen byggdes sedan upp i 

ett Excel addon som kallas ”What’s Best!”. What’s Best är ett optimeringsprogram som kan användas 

för att lösa olika linjära och olinjära ekvationssystem. 

Huvudvariabeln i detta program var den abonnerade effekten på fjärrvärmen. Programet får vid varje 

tidpunkt välja vilken energikälla som är som billigast, fjärrvärme eller egenproducerad ånga. När 

effektbehovet är större än den abonnerade effekten men fjärrvärmen ansågs billigare än ånga så 

konfigurerades programmet att ta en fjärrvärmeeffekt som var lika stor som den abonnerade medan 

resterande effekt togs ut av den egna ångan. 

Nedan ges ett exempel som beskriver hur programmet fungerar 

 Programet väljer en abonnerad effekt att testa,  , denna resulterar i en fast årskostnad 

enligt ekvation (13) i teorin.  

 För varje tillfälle finns därefter olika effektbehov beroende på det aktuella 

utomhustemperaturen,       , programmet väljer vilken energikällan som ska användas för 

att kunna tillgodose detta behov,       eller            . 

       kan anta vilka positiva värden som helst medans             endast kan anta positva 

värden mindre än den abonnerade effekten, dvs         och                 . 

 Om det visar sig att effektbehovet är större än den abonnerade effekten, dvs          

men att fjärrvärmen är billigare än ånga så antas att en effekt lika stor som den abonnerade 

effekten tas från fjärrvärmen medans resterande behov toppas av med ånga. Alltså 

                                 . 

 Hänsyn tas också till uttagsfaktorn och programmet har möjligt att lägga upp månadsvis 

inköpt fjärrvärmeenergi i syfte att minimera just denna. 
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 Den aktuella energikostnaden för fjärrvärmen (denna varierar ju över året) respektive 

energikostnaden för ångan, multipliceras med den effekt som tagits ut och den tid som 

uttaget skett, alltså                 (                                

                  )           . 

 Uttagskvoten beräknas för att få ut den rabatt eller merkostnad som uppkommer på 

kostnaden för den abonnerade effekten (Ekvation (16) i teorin) och denna summeras med 

den samanlagda energikostnaden. 

 Programet testar därefter en ny abonnerad effekt och cirkeln fortsätter tills programmet inte 

hittar något körsätt som resulterar i en billigare årskostnad. Detta ”optimala” körsätt kan 

sedan jämföras med hur priset sett ut om all energi tagits ur egenproducerad ånga, 

prisskillnaden beskriver den årlig maximala besparingen som kan göras med fjärrvärme. 

Konstanter som använts i beräkningar 

 

Tabell 13: Konstanter som använts till beräknignar. 

Namn Förkortning Värde Enhet Källa 

Värmekapacitet mjölk          3,89 [kJ/kgK] Från Swecos beräkningar 

Värmekapacitet 
grädde 

          3,56 [kJ/kgK] Från Swecos beräkningar 

Värmekapacitet vatten           4,18 [kJ/kgK] Engineering toolbox 

Värmekapacitet luft         1,005 [kJ/kgK] Engineering toolbox 

Densitet mjölk        1,034 [kg/liter] Från Swecos beräkningar 

Densitet grädde         0,996 [kg/liter] Från Swecos beräkningar 

Densitet vatten, 5            1000 [kg/m3] Engineering toolbox 
Densitet vatten, 70             977,8 [kg/m3] Engineering toolbox 
Gaskonstant luft       286,9 [J/kgK] Engineering toolbox 

Lufttryck   101 325 [Pa] Engineering toolbox 
Temperatur 
inkommande vatten 

                   5 [ ] Antagen 

 

Beräknade regressionssamband för ventilation och radiatorer 

De regressionssamband som beräknades över den effekt som måste tillsättas ventilationen 

respektive radiatorerna för att hålla en konstant temperatur redovisas nedan. Notera att formlerna 

endast fungerar upp till temperaturer upp runt 15 , effekten anses däremot kunna approximeras till 

noll vid högre temperaturer. 

                                          [kW] 

 

                                  
                     [kW] 

 

 

Appendix B  Prisdata på fjärrvärme från Umeå Energi 
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Tabell 14: Kostnaden för den abonnerade effekten för abonnemangen Aktiv och Rörlig, A är som vanligt den abonnerade 
effekten och U uttagskvoten. De kostanter som visas är de som kallats   och   i ekvation (13) (Umeå Energi u.d.). 

Abonnerad effekt [A] Kostnad Aktiv [kr/år] Kostnad Rörlig [kr/år] 

0-39 (627 x A + 15) x U (717 x A + 15) x U 

40-249 (567 x A + 2 410) x U (657 x A + 2 410) x U 

250-499 (550 x A + 6 656) x U (640 x A + 6 656) x U 

500-749 (519 x A + 22 152) x U (609 x A + 22 152) x U 

750-1499 (501 x A + 35 650) x U (591 x A + 35 650) x U 

1500-2999 (481 x A + 65 500) x U (571 x A + 65 500) x U 

>3000 (471 x A + 75 000) x U (561 x A + 75 000) x U 

 

Tabell 15: Månadsvisa energipriset för prislistorna Trygg och Rörlig (Umeå Energi u.d.). 

 Prislista: Trygg Prislista: 
Rörlig 

Månad [kr/MWh] [kr/MWh] 

Jan 485 1280 

feb 485 1280 

mar 485 950 

apr 310 800 

maj 310 500 

jun 180 250 

jul 180 250 

aug 180 250 

sep 310 500 

okt 310 800 

nov 485 950 

dec 485 1280 
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Tabell 16: Energipris för abonnemanget Aktiv (Umeå Energi u.d.). 

Temperatur 
[ ] 

Energipris 
[kr/MWh] 

Temperatur 
[ ] 

Energipris 
[kr/MWh] 

Temperatur 
[ ] 

Energipris 
[kr/MWh] 

>30 76 11 283 -8 585 

29 76 10 332 -9 590 

28 84 9 356 -10 614 

27 84 8 404 -11 626 

26 85 7 429 -12 627 

25 103 6 442 -13 656 

24 110 5 443 -14 674 

23 116 4 445 -15 688 

22 122 3 445 -16 699 

21 126 2 446 -17 738 

20 131 1 447 -18 798 

19 132 0 455 -19 809 

18 133 -1 455 -20 816 

17 135 -2 479 -21 822 

16 139 -3 489 -22 836 

15 144 -4 505 -23 870 

14 175 -5 509 -24 903 

13 198 -6 562 -25 923 

12 239 -7 573 <-25 923 
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Appendix C  SMHI:s data över ett normalår i Umeå 

Den normalårsdata som använts kan ses nedan uppdelad i 2 perioder, januari till juni och juli till 

december.  

 

Tabell 17: Normalårsdata från SMHI. Den vänstra kolumnen beskriver temperaturintervall, kolumnerna är indelade 
månadsvis och siffrorna intill varje temperaturintervall beskriver hur många timmar vardera månad som temperaturen 
förväntas ligga någonstans i intervallet. 

Från - Till [ ]   Jan   Feb   Mar   Apr   Maj   Jun   

        

    35,00 -               

    34,00 -   
34,99 

      

    33,00 -   
33,99 

      

    32,00 -   
32,99 

      

    31,00 -   
31,99 

      

    30,00 -   
30,99 

      

    29,00 -   
29,99 

      

    28,00 -   
28,99 

      

    27,00 -   
27,99 

     1,55 

    26,00 -   
26,99 

     2,43 

    25,00 -   
25,99 

    0,22 2,54 

    24,00 -   
24,99 

    0,11 5,53 

    23,00 -   
23,99 

    0,66 8,29 

    22,00 -   
22,99 

    1,11 9,84 

    21,00 -   
21,99 

    2,88 14,82 

    20,00 -   
20,99 

    3,32 17,92 

    19,00 -   
19,99 

    5,43 24,55 

    18,00 -   
18,99 

    6,31 27,32 

    17,00 -   
17,99 

   0,22 8,75 36,72 

    16,00 -   
16,99 

   0,33 10,85 37,71 

    15,00 -      0,44 18,49 48,55 
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15,99 

    14,00 -   
14,99 

   0,55 20,49 54,64 

    13,00 -   
13,99 

   2,21 25,8 64,04 

    12,00 -   
12,99 

   2,88 28,57 62,05 

    11,00 -   
11,99 

   4,98 35 64,37 

    10,00 -   
10,99 

0,11  0,55 6,75 40,98 53,31 

     9,00 -    9,99   0,55 10,4 45,96 51,65 

     8,00 -    8,99 0,44  3,21 10,96 54,04 43,13 

     7,00 -    7,99 0,44 0,55 2,77 21,25 55,48 30,19 

     6,00 -    6,99 1,55 2,52 4,87 25,9 58,36 22,56 

     5,00 -    5,99 2,66 4,61 7,08 30,54 62,02 15,04 

     4,00 -    4,99 2,88 5,16 10,95 39,73 60,91 9,84 

     3,00 -    3,99 5,76 9 17,7 57,33 50,72 6,75 

     2,00 -    2,99 14,17 12,4 23,68 73,48 39,54 2,32 

     1,00 -    1,99 28,9 18,88 44,81 94,84 36,1 1,66 

     0,00 -    0,99 42,19 37,76 80,21 80,79 22,59 0,22 

    -1,00 -   -0,01 44,18 38,64 73,9 72,49 21,82 0,44 

    -2,00 -   -1,01 35,21 30,63 63,17 49,03 12,07  

    -3,00 -   -2,01 35,66 32,93 58,52 38,29 8,64  

    -4,00 -   -3,01 33 34,36 47,9 24,9 4,32  

    -5,00 -   -4,01 35,54 39,19 41,6 18,92 1,77  

    -6,00 -   -5,01 34,88 29,2 39,83 17,26 0,33  

    -7,00 -   -6,01 28,68 30,19 32,08 10,07 0,22  

    -8,00 -   -7,01 31,78 27,44 27,88 7,97 0,11  

    -9,00 -   -8,01 26,35 25,69 27,44 5,87   

   -10,00 -   -9,01 29,34 28,43 21,24 3,98   

   -11,00 -  -
10,01 

28,24 25,58 16,82 3,21   

   -12,00 -  -
11,01 

26,91 23,49 16,26 1,99   

   -13,00 -  -
12,01 

27,79 24,04 12,17 1,55   

   -14,00 -  -
13,01 

21,81 22,83 10,73 0,55   

   -15,00 -  -
14,01 

19,6 19,54 10,51 0,22   

   -16,00 -  -
15,01 

21,37 18,55 9,51 0,11   

   -17,00 -  -
16,01 

18,93 16,68 8,08    

   -18,00 -  -
17,01 

18,82 16,25 6,64    

   -19,00 -  -
18,01 

21,7 16,47 6,75    
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   -20,00 -  -
19,01 

17,61 15,59 4,43    

   -21,00 -  -
20,01 

15,61 13,28 3,65    

   -22,00 -  -
21,01 

15,17 10,1 1,88    

   -23,00 -  -
22,01 

11,85 10,98 2,54    

   -24,00 -  -
23,01 

9,63 7,13 1,77    

   -25,00 -  -
24,01 

7,97 6,81 0,77    

   -26,00 -  -
25,01 

5,98 4,06 0,33    

   -27,00 -  -
26,01 

4,76 3,95 0,44    

   -28,00 -  -
27,01 

4,54 2,2 0,33    

   -29,00 -  -
28,01 

3,65 1,65 0,33    

   -30,00 -  -
29,01 

3,1 1,21 0,11    

   -31,00 -  -
30,01 

1,88 0,77     

   -32,00 -  -
31,01 

1,33 0,66     

   -33,00 -  -
32,01 

0,66 0,44     

   -34,00 -  -
33,01 

0,78 1,32     

   -35,00 -  -
34,01 

0,44 0,33     

   -36,00 -  -
35,01 

0,11 0,33     

   -37,00 -  -
36,01 

      

   -38,00 -  -
37,01 

 0,11     

   -39,00 -  -
38,01 

 0,11     

   -40,00 -  -
39,01 

      

          -  -40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Jan   Feb   Mar   Apr   Maj   Jun   

Antal timmar 743,96 672,04 743,99 719,99 743,97 719,98 
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Tabell 18: Normalårsdata från SMHI. Den vänstra kolumnen beskriver temperaturintervall, kolumnerna är indelade 
månadsvis och siffrorna intill varje temperaturintervall beskriver hur många timmar vardera månad som temperaturen 
förväntas ligga någonstans i intervallet. 

Från - Till [ ]   Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec   

        

    35,00 -               

    34,00 -   
34,99 

      

    33,00 -   
33,99 

      

    32,00 -   
32,99 

      

    31,00 -   
31,99 

      

    30,00 -   
30,99 

      

    29,00 -   
29,99 

0,22 0,11     

    28,00 -   
28,99 

0,66 0,11     

    27,00 -   
27,99 

1,55 0,33     

    26,00 -   
26,99 

2,21 0,78     

    25,00 -   
25,99 

4,31 1,11     

    24,00 -   
24,99 

7,19 2,1 0,11    

    23,00 -   
23,99 

10,51 4,98 0,22    

    22,00 -   
22,99 

15,37 6,09 0,22    

    21,00 -   
21,99 

22,78 12,52 0,56    

    20,00 -   
20,99 

31,08 19,38 0,67    

    19,00 -   
19,99 

46,45 25,14 1,23    

    18,00 -   
18,99 

50,54 33,12 1,91    

    17,00 -   
17,99 

59,83 43,09 4,38    

    16,00 -   
16,99 

69,46 57,71 9,76 0,11   

    15,00 -   
15,99 

77,2 64,8 14,59 0,55   

    14,00 -   
14,99 

76,31 79,53 25,93 1,33   

    13,00 -   
13,99 

74,1 89,83 49,95 3,21   

    12,00 -   57,51 69,45 65,77 6,2 0,22  
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12,99 

    11,00 -   
11,99 

42,25 56,49 68,91 10,3 0,11  

    10,00 -   
10,99 

33,4 44,75 69,36 22,81 0,22  

     9,00 -    9,99 24 40,87 68,35 36,1 1,11  

     8,00 -    8,99 17,03 28,69 57,24 48,62 1,77  

     7,00 -    7,99 9,29 20,38 55,11 54,71 5,53 1,73 

     6,00 -    6,99 5,53 13,51 48,71 60,58 11,4 2,07 

     5,00 -    5,99 3,21 12,74 46,02 68,22 20,02 3,22 

     4,00 -    4,99 1,33 7,42 32,32 62,68 37,95 5,52 

     3,00 -    3,99 0,66 4,21 28,28 59,47 44,25 21,86 

     2,00 -    2,99  3,1 19,08 58,14 50,45 36,47 

     1,00 -    1,99  1 14,93 51,72 55,98 47,17 

     0,00 -    0,99  0,33 10,33 42,86 55,21 41,99 

    -1,00 -   -0,01  0,33 8,53 43,41 51,44 46,71 

    -2,00 -   -1,01   5,5 31,01 46,24 39 

    -3,00 -   -2,01   5,95 25,69 45,69 39 

    -4,00 -   -3,01   3,7 17,94 41,6 41,99 

    -5,00 -   -4,01   1,23 12,96 40,49 41,3 

    -6,00 -   -5,01   0,79 9,52 34,74 37,16 

    -7,00 -   -6,01   0,22 4,32 28,54 34,28 

    -8,00 -   -7,01    3,77 26 28,53 

    -9,00 -   -8,01    2,21 23,68 24,96 

   -10,00 -   -9,01   0,11 2,1 16,71 29,57 

   -11,00 -  -
10,01 

   1,33 16,37 27,73 

   -12,00 -  -
11,01 

   0,78 11,28 24,16 

   -13,00 -  -
12,01 

   0,33 12,94 22,09 

   -14,00 -  -
13,01 

   0,11 8,74 19,33 

   -15,00 -  -
14,01 

   0,11 6,08 18,18 

   -16,00 -  -
15,01 

   0,22 6,53 17,95 

   -17,00 -  -
16,01 

   0,22 6,75 13,46 

   -18,00 -  -
17,01 

   0,22 3,21 15,07 

   -19,00 -  -
18,01 

    2,88 13,81 

   -20,00 -  -
19,01 

   0,11 3,1 9,66 

   -21,00 -  -
20,01 

    1,66 9,2 

   -22,00 -  -
21,01 

    0,77 7,82 
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   -23,00 -  -
22,01 

     7,36 

   -24,00 -  -
23,01 

    0,33 5,87 

   -25,00 -  -
24,01 

     3,34 

   -26,00 -  -
25,01 

     1,96 

   -27,00 -  -
26,01 

     1,61 

   -28,00 -  -
27,01 

     1,15 

   -29,00 -  -
28,01 

     1,04 

   -30,00 -  -
29,01 

     0,58 

   -31,00 -  -
30,01 

     0,12 

   -32,00 -  -
31,01 

      

   -33,00 -  -
32,01 

      

   -34,00 -  -
33,01 

      

   -35,00 -  -
34,01 

      

   -36,00 -  -
35,01 

      

   -37,00 -  -
36,01 

      

   -38,00 -  -
37,01 

      

   -39,00 -  -
38,01 

      

   -40,00 -  -
39,01 

      

          -  -40,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Jul   Aug   Sep   Okt   Nov   Dec   

Antal timmar 743,98 744,00 719,97 743,97 719,99 744,02 

 


