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Sammanfattning 

I detta examensarbete har möjligheten att införa en ackumulatortank till fjärrvärmenätet i Övertorneå 

utretts. På värmeverket i Övertorneå finns idag en fastbränslepanna som står för baslasten. Fast-

bränslepannans effekt räcker ungefär fram tills temperaturen är -5°C, men när det blir kallare måste 

pelletspannan starta som topplast och denna effekt räcker ner till cirka -9°C. När temperaturen sjunker 

ytterligare eller för att täcka behovet under effekttopparna startas en oljepanna som spetslast. 

Oljepannan används dessutom vid driftbortfall på någon av de andra förbränningsenheterna. Om 

mängden olja som förbränns kan minskas med hjälp av att en ackumulatortank jämnar ut dygns-

variationerna på lasten innebär det minskade bränslekostnader för värmeverket och positiva effekter 

för miljön. 

Litteraturstudier gjordes för att erhålla kunskaper om ackumulatorer och det, i kombination med hur 

Övertorneås värmeverk och nät är utformat, bestämdes att en trycklös ackumulator som är centralt 

placerad är mest lämplig. 

På värmeverket finns ytterst lite mätdata att inhämta i form av handskrivna avläsningsprotokoll. 

Arbetet hade underlättats om det funnits loggad mätdata att tillgå. I brist på effektvariationer på 

timbasis har sådan mätdata inhämtats för jämförelse från Luleå Energis anläggning i Råneå som 

storleksmässigt i värmeproduktion liknar Övertorneå värmeverk. Lagringskapaciteten för ackumulator-

tanken bestämdes genom att anta hur stora effektvariationerna varit utifrån dygnsmedeleffekten 

under dygnen under två tvåveckorsperioder i mars respektive november år 2014. Sedan bestämdes 

vilket lagringsbehov som behövdes för att jämna ut dygnsvariationerna. Vidare undersöktes vilken 

kapacitet som krävdes för att i större utsträckning reducera oljeförbrukningen baserat på mars och 

novembers oljeförbrukning. Ackumulatorstorlekarna som framkom var 200 och 350 m3. 

En LCC-analys visade att båda storlekarna innebar en lönsamhet i jämförelse med den befintliga 

anläggningen utan ackumulatortank. Den större storleken bedöms vara en bättre investering då den 

visade en större lönsamhet tack vare dess förmåga att kraftigare kunna reducera oljeförbrukningen.  

  



 
 

Abstract 

This work has investigated the possibility to insert an accumulator tank to the district heating system 

in Övertorneå. The heat-only boiler station in Övertorneå has a boiler for solid fuels, a grate boiler, 

that is capable of producing the base heat load, but it can’t handle the demand when the temperature 

drops below -5°C or when the daily variation in the heat load is too great. Top load units must be 

started when the heat load increases beyond the grate boilers capacity. One top load unit burns pellet 

and the other one burns oil. If the daily heat load variations in the district heat system can be evened 

out (“peak shaving”) with an accumulator tank it means reduced fuel costs for the plant and positive 

effects for the environment due to the reduced burning of fossil fuel.   

Literature study was made in an early stage to receive knowledge about accumulator tanks and that, 

in combination with facts about Övertorneås värmeverk, showed that a central accumulation of heated 

water during atmospheric pressure would be the most appropriate alternative. 

The heat-only boiler station has lacking information about the variation of heat load in the district 

heating system. In the absence of information about the heat load variations on an hourly basis were 

such data taken for comparison from Luleå Energis plant in Råneå, which is similar in size to Övertorneå 

värmeverk. The daily variations for the heat load for Övertorneå värmeverk were estimated to be able 

to decide what heat storage size that is needed even out the load. Two periods, one in the spring and 

one in the fall, were studied to decide the size. One more size was calculated to be able to significantly 

reduce the oil consumption based on the oil consumption in March and November. The two sizes that 

were calculated was 200 and 350 m3. 

A LCC-analysis showed profitability for both sizes when they were compared to the existing plant 

without an accumulator tank. The larger accumulator tank is considered to be a better investment 

because it showed a greater profit due to its ability to reduce the oil consumption more than the small 

accumulator. 

  



 
 

Förklaringar 

Värmeverket- eller anläggningen, syftar endast på Övertorneå värmeverk om inget annat skrivs. 

FBP- Fastbränslepanna 

PP-  Pelletspanna 

OP-  Oljepanna. Det finns två oljepannor i anläggningen, men det är bara antingen den ena 

eller den andra som är i drift och därför används bara benämningen OP. 

Torv-  är växtdelar som delvis förmultnat. Det återfinns i naturen i mossar och kärr och kan 

användas som bränsle i förbränningsanläggningar.  

Exergi- betecknar energikvalitén. Exergi är den totala mängden potentiellt arbete i ett system i 

ett sammanhang. Det ska inte förväxlas med energi. Energin bevaras alltid vid energi-

omvandlingar, men det som förbrukas är dess exergi. Exempel: elektrisk energi har hög 

kvalité. Termisk energi (värme) har låg kvalité och ju lägre temperatur desto sämre 

kvalité. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte och målsättning med arbetet. Vidare beskrivs arbetets 

avgränsningar och slutligen presenteras kortfattat vilka litteraturstudier som gjorts. 

1.1. Bakgrund 
Övertorneå värmeverk AB bildades 1984 i ett samarbete mellan Vattenfall och Övertorneå kommun 

med uppgiften att skapa en biobränslemarknad på regionen och utveckla biobränsleproducerad 

fjärrvärme. Sedan årsskiftet 2014-2015 är det endast Övertorneå kommun som äger och driver 

värmeverket. Värmeverket är placerat i utkanten av Övertorneå tätort och det är endast värmeverket 

som står för den värmeproduktionen som sedan distribueras via fjärrvärmenätet. Värmeverket 

tillgodoser idag fjärrvärmebehovet för cirka 90 % av Övertorneå tätort. På dygnsbasis varierar 

effektbehovet med cirka 30-35 % vilket medför en ojämn last för anläggningen. Det innebär att under 

vissa perioder måste pannan eldas vid dellast, vilket bland annat innebär en försämrad verkningsgrad 

för pannan. Under andra perioder måste istället extra effekt tillföras, topp- och/eller spetslast, i form 

av förbränning av pellets och/eller olja. I fastbränslepannan, som står för baslasten, eldas en flis-

blandning och det är det billigaste bränslet som förbränns på värmeverket. Pelletspannan startas när 

mer effekt krävs och när det inte räcker till startas slutligen oljepannan där de dyraste bränslet 

förbränns. För att kunna jämna ut driften för anläggningen, minska bränslekostnaderna och därmed 

även minska användningen av fossila bränslen kan en hetvattenackumulator införas till fjärrvärme-

nätet.  

1.2. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att göra en förstudie som visar huruvida en ackumulatortank kan införas 

till Övertorneås fjärrvärmenät. Förstudien ska visa vad det innebär ekonomiskt samt energimässigt. 

För att komma fram till det ska tankens placering, storlek och modell först bestämmas, alternativt att 

några olika förslag tas fram och som sedan jämförs ekonomiskt och energimässigt. Kan en 

ackumulatortank minska antalet uppstartar på spetsplastpanna och därmed minska användandet av 

olja?  

1.3. Målsättning 
När examensarbetet är klart ska en plan ha upprättats om hur en ackumulatortank kan införas till 

fjärrvärmenätet i Övertorneå. Med plan menas vad för slags ackumulator, var den ska vara placerad i 

nätet, dess dimensioner samt vad det innebär ekonomiskt. 

1.4. Avgränsning 
Avgränsningarna i arbetet har satts vid beräkningar av ekonomin i form av uppskattningar av kostnader 

samt att vissa kostnadsposter utesluts från kalkylen. Vidare kommer undersökningar ej göras för i 

vilken utsträckning ackumulatortanken kan ersätta pelletspannans värmeproduktion. Inga egna 

mätningar kommer göras, utan all mätdata tillhandahålls av Övertorneå värmeverk. 
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1.5. Litteraturstudier 
Fjärrvärme och Fjärrkyla  
Boken skriver allmänt om fjärrvärme och fjärrkyla samt visar statistik i olika diagram. Boken behandlar 

även termisk värmelagring i en del av kapitel sex. Här beskrivs allmänt om korttidslagring och principen 

för en ackumulatortank samt olika slags ackumulatorer. Vidare beskrivs med enkla flödesscheman 

olika sätt att koppla in en ackumulator på ett fjärrvärmenät. 

 
Ackumulatorsystem vid kraftvärmeanläggningar  
Denna rapport är från 1991, men är i många avseende fortfarande aktuell. Det är en rapport som ger 

bra information och har varit till stor hjälp trots att den inriktar sig mot kraftvärmeverk och inte 

värmeverk. Här beskrivs tekniska utföranden så som skiktningsprincipen, laddning och urladdning, 

isolering, storlek och form, inkoppling med mera. Rapporten berättar också om kostnader för 

ackumulatorer, dess värmeförluster och olika strategier för att dimensionera ackumulatortankar. 

Sedan fokuserar som sagt rapporten till stor del hur ackumulering kan nyttjas vid kraftvärme-

produktion. 

 

1.5.1. Tidigare examensarbeten inom området 

Dimensionering av Ackumulatortank vid Lulekraft AB  
Ett examensarbete där det undersöks hur ett nyttjande av blandgas kan ökas och oljeförbrukningen 

därmed minskas vid el- och fjärrvärmeproduktion om en ackumulatortank införs till Luleås fjärrvärme-

nät samt hur den ska dimensioneras baserat på år 2004. Ett examensarbete som varit till stor hjälp 

trots att det delvis riktar sig mot ökad elproduktion.  

 
Teknoekonomisk förundersökning av ackumulatortank för Luleå fjärrvärmesystem  
Ett omfattande arbete som även det undersöker behovet att införa en ackumulatortank till Luleås 

fjärrvärmenät och om det kan minska användandet av hetvattencentraler och stödolja. I arbetet 

jämförs tre olika ackumulatorstorlekars nyttjandegrad samt lönsamhet. Två stycken perioder under 

2011-2014 används som grund för arbetet.  

 
Dimensionering av en ackumulatortank för Umeå Energis fjärrvärmesystem  
Detta arbete från år 2005 undersöker lönsamheten i att införa en till ackumulatortank i Umeås 

fjärrvärmenät genom att simulera energibalanser i nätet fram till år 2015. Arbetet tar upp många delar 

så som tankvolym, rördiametrar, isolering, placering och reglering.  
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2. Övertorneå värmeverk 
Det här kapitalet inleds med att ge kännedom om Övertorneå värmeverk, dess process idag med vilka 

kostnader anläggningen har samt hur anläggningen planeras att förnyas. Sedan beskrivs fjärrvärme-

nätet och kapitlet avslutas med fördelar med ackumulering för Övertorneå värmeverk. 

2.1. Övertorneå värmeverk idag 
Värmeverket i Övertorneå har fyra stycken pannor: en fastbränslepanna av rostertyp, en pelletspanna 

och två stycken oljepannor med en total installerad effekt på 18,9 MW med fördelning enligt Tabell 1 

(för bild över delar av anläggningen, se Bilaga 1). Maxeffekten i anläggningen är 12 MW. I anläggningen 

finns dessutom en elpanna, men den är tagen ur drift.  

Tabell 1. Fördelning av installerad effekt (MW) på Övertorneå värmeverk. 

Förbränningsenhet Effekt [MW] 

Fastbränslepanna 4,5 

Oljepanna x 2 6 x 2 

Pelletspanna  2 

Rökgaskondensering 0,4 

 

Under största delen av året körs i första hand fastbränslepannan som står för baslasten. Under 

sommartid när värmebehovet är litet körs pelletspannan. Ytterligare en anledning till att pelletspannan 

och inte fastbränslepannan körs under denna period är att producerad värmemängd för varje enhet 

ska hållas under 25 GWh/år för att undvika kravet på att NOx-avgift måste betalas. Fastbränslepannans 

effekt räcker ungefär till att temperaturen är -5°C, men när det blir kallare måste pelletspannan starta 

som topplast och denna effekt räcker ner till cirka -10°C. När temperaturen sjunker ytterligare eller för 

att täcka behovet under morgonrusningarna startas en oljepanna. År 2014 stod oljepannan för en 

större produktion än normalt och det berodde till stor del på driftstopp på bas- och/eller 

topplastlastenheter (se Figur 1).  (Korpi, 2015) 

 

Figur 1. Fördelning av värmeproduktionen (MWh) per dygn från de olika pannorna under år 2014. Bristande mätdata är 
anledningen till de tre glapp där det ser ut som att ingen värme har producerats. 
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Den totala värmeproduktionen för värmeverket år 2014 var 30 GWh. År 2014 var ett varmare år än 

normalt för då låg årsmedeltemperaturen på 3°C och normal årsmedeltemperatur för Övertorneå är 

cirka -0,3°C. Det går även att utläsa att det var ett varmare år när tidigare års totala värmeproduktion 

studeras. År 2013 och 2012 låg den på 33 GWh respektive 35 GWh, varav den totala värme-

produktionen från oljepannan för motsvarande år var 1,9 respektive 2,8 GWh. Det kan jämföras med 

värmeproduktionen från oljepannan för år 2014 som var 3,65 GWh.  (SMHI, 2015) 

2.1.1 Processen 
När fjärrvärmevattnet kommer som retur från nätet kan det först ledas genom en rökgaskondensor 

och på så sätt förvärmas av rökgaserna innan det passerar en pannkretspump, vars uppgift är att 

upprätthålla cirkulation genom fästbränsle- och oljepannorna. Innan fjärrvärmevattnet leds in i 

fastbränslepannan värms det av rökgaserna i en ekonomiser. Fastbränslepannan är kopplad i serie med 

pelletspannan och oljepannorna (oljepannorna är parallellkopplade).  Om inte effekten från fast-

bränslepannan räcker för värmelasten på nätet värms fjärrvärmevattnet efter fastbränslepannan i en 

värmeväxlare där värme från en intern vattenkrets i pelletspannan växlas mot fjärrvärmevattnet. 

Sedan kan vattnet värmas ytterligare när det passerar genom en oljepanna. Efter att vattnet passerat 

pannorna leds det via en distributionspump (som regleras mot differenstrycket) ut på nätet. Retur-

trycket för anläggningen är 4 bar. Framledningstemperaturen regleras manuellt i dagsläget. 

I värmeverket i Övertorneå används alltså ingen intern vattenkrets utan fjärrvärmevattnet leds direkt 

genom pannorna, med undantag för pelletspannan. Fastbränslepannan är känslig för kallt vatten 

eftersom att för låga temperaturer kyler rökgaserna till under syradaggpunkten och skadliga ämnen 

fälls då ut i pannan och ekonomisern och angriper värmeöverföringsytorna, vilket leder till omfattande 

underhåll. Framledningstemperaturen måste därför regleras så returtemperaturen till anläggningen 

inte blir för låg och därför skickas många gånger en onödigt hög framledningstemperatur ut på 

fjärrvärmenätet. Tidigare eldades torv i pannan, men på grund av stora problem med angrepp i pannan 

på grund av de höga svavelhalterna som torv innehåller så är torven utbytt och bränslemixen idag 

består av tallbark, vitflis och hugget stamvedsflis. Rökgaskondensorn har på grund av den höga 

returtemperaturen inte kunnat användas till att förvärma fjärrvärmevattnet, utan har främst använts 

för att avlägsna stoft. Utöver den används cykloner för rening av rökgaser. (Korpi, 2015) 

2.1.2. Framtida anläggning 

I dagsläget pågår en utredning som ska visa hur delar av anläggningen inom en snar framtid ska förnyas. 

Den förändring som måste ske under detta år är att en ny rökgasrening, mest troligt ett elfilter, 

kommer installeras för att minska halten av stoft som släpps ut för att kunna uppfylla kraven. Vidare 

är det mest aktuella att byta ut fastbränslepannan och ersätta den med två nya fastbränslepannor på 

4 respektive 2 MW. Denna lösning är för att kunna köra den större pannan som baslast och starta den 

mindre vid behov under den kallare delen av året. Under sommartid kan den mindre fastbränsle-

pannan köras istället för att som idag köra pelletspannan som har ett dyrare bränsle. När anläggningen 

förnyas kommer pannorna inte vara kopplade direkt till fjärrvärmenätet utan en intern vattenkrets 

kommer att finnas som växlas mot fjärrvärmenätet, med undantag för oljepannorna som fortsatt 

kommer vara direktkopplade. Det innebär att pannorna inte behöver vara konstruerade efter trycket 

på nätet samt att returtemperaturen kan hållas lägre utan skaderisk på pannorna. Om retur-

temperaturen kan vara lägre kommer dessutom rökgaskondensering kunna användas till att förvärma 

fjärrvärmereturen. En ny rökgaskondensor kommer installeras. Oljepannorna kommer att finnas kvar. 

Kopplingen mellan pannorna kommer göras om så att alla förbränningsenheter blir parallellkopplade 

mot varandra och styrningen av framledningstemperaturen kommer göras om så att den styrs mot 

utetemperaturen. På grund av att anläggningen snart ska förnyas kommer den framtida anläggningen 

ligga till grund för hur inkoppling av en ackumulator skulle ske. (Korpi, 2015) 
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2.1.3. Kostnader värmeproduktion 

För värmeproduktion finns olika rörliga produktionskostnader. De produktionsenheter som står för 

baslasten har låga rörliga kostnader jämfört med spetslastenheterna som har höga rörliga kostnader. 

De flesta pannorna har som bäst verkningsgrad vid fullast och avtagande verkningsgrad vid minskad 

last. Därför är det bra att köra fullast på den panna som fungerar som baslastenhet och reglera med 

en spetslastenhet när den inte räcker till, istället för att oftare gå ner i dellast på en panna med större 

effekt. Verkningsgraden spelar roll för kostnaden då produktionskostnaden blir förändrad på grund av 

vilken last en panna körs med.  

För detta examensarbete är kostnaderna för körning av spetslastenheterna av betydelse. Det handlar 

om rörliga kostnader i form av bränslekostnader samt drift- och underhållskostnader. Utöver det 

tillkommer kostnader för start och stopp av enheterna och där ingår till exempel bränslekostnader för 

att värma upp enheten och även kostnader för slitage. På värmeverket i Övertorneå är 

bränslekostnaden billigast för fastbränslepannan. Bränslemixen består av en tallbark- och vitflis-

blandning som blandas med hugget stamvedsflis. Tallbark och vitflis köps in för cirka 205 kr/MWh och 

stamvedsflisen för 185 kr/MWh, vilket ger ett ungefärligt pris på cirka 200 kr/MWh beroende på 

blandningsförhållandet. Bränslet till pelletspannan är lite dyrare och kostar 1547 kr/ton. Fukthalten på 

pellets varierar, men ett garanterat minsta värmevärde från leverantören är 4,8 MWh/ton. Det innebär 

att pelletsen kostar cirka 320 kr/MWh. Oljan som används är eldningsolja 1 och i dagsläget betalar 

värmeverket 9,031 kr/liter för den plus ett ortstillägg på 0,316 kr/liter. För eldningsolja 1 gäller 

värmevärdet 9,8855 MWh/ton och det innebär att värmevärdet tillsammans med oljans densitet och 

literpris ger en kostnad på cirka 1150 kr/MWh. Bränslekostnaderna sammanfattas i Tabell 2. (Korpi, 

2015) 

Tabell 2. Kostnad (kr per MWh) för de olika bränslen som används i dagsläget på Övertorneå värmeverk. 

Bränsle Kostnad [kr/MWh] 

Bränslemix bark och flis 200  

Pellets 320  

Olja (eldningsolja 1) 1150 

 

2.2. Fjärrvärmenät  
Fjärrvärmenätets uppgift är att distribuera värme som är producerad i värmeverket till de kunder som 

är inkopplade till nätet. Som värmebärare används vatten. Övertorneås fjärrvärmenät är cirka 30 km 

långt och förser cirka 300 stycken abonnenter med fjärrvärme. Det finns en del distributionsförluster 

när värmen ska skickas från värmeverket och ut till abonnenterna. Dessa förluster varierar med 

årstiden eftersom förlusterna beror på temperaturen.  Geografiskt stäcker sig nätet över större delen 

av tätorten (se Bilaga 2). Det förser värme till kommunala lokaler så som badhuset och skolbyggnader, 

men även villor, flerbostadshus och en liten industri. Landskapet i Övertorneå är kuperat och 

Övertorneå värmeverk är beläget i en svacka medan stora delar av fjärrvärmenätet sträcker sig i 

områden som ligger högre än anläggningen.  
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2.2.1 Fjärrvärmenätets värmelast  

Ett varaktighetsdiagram för lasten i Övertorneås fjärrvärmenät (se Figur 2) visar hur många dagar per 

år en viss medeleffekt varar. Eftersom effekten endast är medeleffekt per dygn är diagrammet lite 

missvisande. Om ingående mätdata hade varit baserat på timvärden hade effekten varierat mer under 

dygnen. Då hade inte kurvan varit lika flack och effekten hade vid några tillfällen legat vid 

anläggningens maxeffekt. Principen för avläsning blir dock motsvarande som om diagrammet hade 

varit baserat på timvärden.  Den högsta och lägsta effekten är bara under fåtalet dagar, sett till hela 

året. När den lägsta lasten undersöks kan slutsatsen dras att den motsvarar medeleffekten som krävs 

för tappvarmvatten och distributionsförluster. Den slutsatsen dras eftersom att under de varma 

sommardagarna krävs ingen uppvärmning mer än den gratiseffekt som solinstrålning och intern värme 

genererar.  

 

Figur 2. Varaktighetsdiagram för lasten skapat utifrån dygnsmedeleffekter (MW) under år 2014. Bristande mätdata gör att 
alla årets dagar inte finns med i diagrammet. 

2.3. Varför ackumulering?  
Fördelarna med att installera en ackumulatortank till ett fjärrvärmenät är flera. I det här fallet kommer 

värmeproduktionen från ett värmeverk. I de fallen då värmen kommer från ett kraftvärmeverk till-

kommer fördelar som är kopplade till elproduktion, men de utelämnas i denna text. 

Mindre körning på dellast 
Enheter som producerar värme (pannor) har ofta varierande verkningsgrad beroende på vilken last de 

körs på. Pannor är oftast konstruerade för fullast och har därför bäst verkningsgrad vid fullast och 

vartefter lasten minskar så minskar även pannans verkningsgrad. Om en ackumulatortank laddas när 

värmelasten på nätet är liten (till exempel under natten) så reduceras tiden som pannan körs på 

dellast. (Ekeborg & Svenningsson, 1991) 

Minskad användning av spetslast 
I föregående stycke nämndes att ackumulatorn kan laddas när lasten är låg och därmed kan den senare 

urladdas när lasten är hög. Då kan tankens lagringskapacitet i viss mån täcka effekttoppar under dygnet 

och därmed kan antalet starter av spetslastpannor minskas. Användandet av en ackumulatortank kan 
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därmed minska antalet start och stopp som innebär slitage för en spetslastpanna och dessutom minska 

mängden emissioner, som är stora vid just start och stopp. (Ekeborg & Svenningsson, 1991) 

Minskad oljeförbrukning 
En följd av att spetslastpannor inte startas leder till att mindre mängd olja förbränns, eftersom 

spetslastpannorna i det här fallet har olja som bränsle. Det har positiva effekter för miljön och minskar 

dyra bränslekostnader. 

Slitage vid start och stopp 
När en panna startas måste den eldas upp och det tar olika tid beroende på vilken slags panna det är. 

Under uppeldning är effekten begränsad, vilket betyder att det finns kostnader för start och stopp, 

inte bara i form av slitage utan även i form av bränsle vid uppeldning. För oljepannorna kommer 

effekten relativt snabbt, men för en fastbränslepanna som till exempel är murad tar uppeldningen 

längre tid på grund av att materialet inte klarar allt för stora temperaturhöjningar. Då kan istället 

ackumulatorns lagrade energi användas under uppeldning samt för att reducera antalet start och 

stopp. 

Trygghet och buffert 
En ackumulatortank ger en trygghet under driften eftersom lagrad värme finns att tas från 

ackumulatorn vid oväntade driftstopp. Tankens kapacitet kan även användas vid planerade driftstopp. 

Om stoppet är kort kanske inte start av annan värmeproduktionsenhet behövs, men om stoppet är 

under längre tid kan ackumulatortanken användas och kompletteras med annan värmeproduktions-

enhet. Ackumulatortanken kan dessutom fungera som en viss vattenreservoar, vilket är bra om något 

läckage skulle uppstå på nätet. 

På värmeverket i Övertorneå startar en oljepanna direkt vid ett driftstopp på fastbränslepannan. Den 

oljemängden kan minskas med en ackumulator, förutsatt att ackumulatorn är laddad. Anläggningen är 

inte bemannad dygnet runt så en ackumulator skulle minska mängden olja som förbränns och ge den 

som har beredskap lite längre tid att infinna sig utan att olja förbränns under den tiden. 
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3. Teori 
I det här kapitlet presenteras olika värmebehov och graddagar följt av teori som rör ackumulator-

tankars teknik och kostnader. Kapitlet avslutas med en beskrivning av befintliga ackumulatorer. 

3.1. Fysikaliskt eller socialt värmebehov 
Värmebehovet kan delas upp i två olika begrepp: fysikaliskt eller socialt värmebehov. Det fysikaliska 

värmebehovet beror på skillnaden mellan inne- och utetemperaturen. Om temperaturen sjunker 

utomhus kommer värmebehovet att öka inomhus och vice versa. Det sociala värmebehovet beror på 

mänskligt beteende och innebär till exempel att under natten är värmebehovet litet för att då sover 

de flesta och att på morgonen är värmebehovet stort på grund av att många duschar då. Det sociala 

värmebehovet är till stora delar baserat på varmvattenanvändningen. (Fredriksen & Werner, 2014) 

3.2. Graddagar  
Graddagar ger ett mått på hur temperaturen har avvikit från det normala. Graddagar för ett år fås 

genom att beräkna differensen för alla dagar då utetemperaturen är lägre än en referenstemperatur. 

Referenstemperaturen innebär den temperatur som uppvärmningssystemet svarar för, inte för 

gratisvärme så som solinstrålning och värme från personer eller elektronik. Referenstemperaturen 

som används i Sverige är 17°C. Antal graddagar beräknas med Ekvation 1. (Soliemani-Mohseni, 

Bäckstöm, & Eklund, 2014) 

 
𝐺å𝑟 = ∑ (𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)

31 𝑑𝑒𝑐

1 𝑗𝑎𝑛

 (1) 

där  

𝐺å𝑟 = antalet graddagar för ett år [°Cd] 

𝑇𝑟𝑒𝑓 = referenstemperatur [°C] 

𝑇𝑢𝑡𝑒 = utetemperatur, förutsatt att Tute< Tref [°C] 

 

För att kunna normalårskorrigera värmeanvändningen med avseende på utetemperaturens års-

variationer används en korrigeringsfaktor som beräknas enligt Ekvation 2. 

 
𝑓𝑘𝑜𝑟𝑟 =

𝐺å𝑟,𝑛

𝐺å𝑟
 (2) 

där  

𝑓𝑘𝑜𝑟𝑟 = korrigeringsfaktor 

𝐺å𝑟,𝑛 = antalet graddagar för ett normalår [°Cd] 
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3.3. Allmänt om ackumulatortankar 
Här beskrivs allmänt om ackumulatortankar i form av dess tillämpning, komponenter, funktion med 

mera. 

3.3.1. Termisk energilagring 

Termisk energilagring kan tillämpas i flera olika sammanhang, men i det här arbetet är det energi-

lagring inom fjärrvärmesystem som kommer behandlas. Begreppet termisk energilagring har två olika 

uppdelningar: långtidslagring (säsongslagring) och korttidslagring. Det finns ingen tydlig gräns mellan 

dessa två. Långtidslagring innebär till exempel att lagra värme från sommarmånaderna till vintern. 

Korttidslagring kan användas för att jämna ut (tidsförskjuta) lasten över dygnets timmar och därmed 

kunna minska behovet av spetslast eftersom effekttoppar på dagen kan ersättas med tidigare lagrad 

energi. Det är korttidslagring som kommer att vara aktuellt i det här arbetet. För att lagra termisk 

energi kan en ackumulatortank användas. (Fredriksen & Werner, 2014)  

När en ackumulatortank används för energilagring i ett fjärrvärmenät används även indelningen 

central eller decentral ackumulering som berättar om ackumulatortanken befinner sig centralt nära 

värmeproduktionen eller decentralt, ute på fjärrvärmenätet, nära kunden. Fördelen med en centralt 

placerad ackumulator gäller främst för kraftvärmeverk som vill kunna optimera driften utifrån elpriser. 

En fördel med en decentralt placerad ackumulator är att den då kan placeras nära någon 

storförbrukare eller efter någon flaskhals (sett från värmeproduktionen håll) i fjärrvärmenätet. (Thynell 

& Zander, 2008) 

En ackumulatortanks huvudkomponenter är följande: tank, laddnings- och urladdningsutrustning, 

isolering, fundament, rör, pumpar och ventiler samt mät- och kontrollutrustning. (Ekeborg & 

Svenningsson, 1991) 

3.3.2. Skiktning 

Det är viktigt att vattnet i en ackumulatortank är skiktat. Det innebär att det varma vattnet i 

ackumulatortanken ligger ovanpå det kallare vattnet tack vare det varma vattnets lägre densitet. 

Denna skillnad är viktig då en blandning av de oliktempererade vattenlagrena innebär att 

temperaturen som kan urladdas från tanken sjunker. Det önskvärda är att urladdning sker vid så hög 

temperatur som möjligt eftersom högre temperatur har högre exergi (högre kvalitetsfaktor). Mellan 

det varma och kalla vattnet finns ett skiljeskikt, även kallat termoklin. Detta skikt ökar i tjocklek på 

grund av värmeledning från det varmare vattnet till det kallare. Temperaturen på vattnet i skiktet är 

för låg för att skickas ut på fjärrvärmenätet och därför är det viktigt att skitet hålls så tunt som möjligt. 

För att förhindra att skiktet breder ut sig för fort ska det ej störas vid laddning och urladdning. Störning 

undviks genom speciell utformning (se Figur 3) och placering av dysor samt att hastigheten på det in- 

och utströmmande vattnet inte är för hög. Störning av skiktet undviks också genom att isolera röret 

som vattnet strömmar genom vid laddning och urladdning.  (Fredriksen & Werner, 2014) 
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Figur 3. Hur utformningen av en dysa kan se ut. (Ekeborg & Svenningsson, 1991) 

Skiktet kan dessutom störas genom att tankens väggar, som oftast är av stål, fungerar som 

värmeledare genom att väggen värms upp av det varma vattnet och sedan leds värmen i väggen och 

värmer sedan det kallare vattnet. Detta problem minskas genom isolering av tanken. (Stenlund, 2005) 

3.3.3. Olika ackumulatortankar 

Det finns två olika slags ackumulatortankar: trycksatta och trycklösa (se Figur 4). De har olika för- och 

nackdelar.  

 

Figur 4. Trycklös och trycksatt ackumulatortank. (Ekeborg & Svenningsson, 1991) 

3.3.3.1. Trycksatt ackumulatortank 

En trycksatt ackumulator kan ha samma tryck som fjärrvärmenätet. Den kan därmed laddas med 

temperaturer över 100°C och kräver inte lika stor lagringsvolym som en trycklös tank. De kan placeras 

i nätet oberoende av topografi. Nackdelarna med en trycksatt ackumulator är att den blir dyrare på 

grund av konstruktionskrav på trycktankar samt att årliga inspektioner medför kostnader. Dessutom 

finns en volymbegränsning för trycksatta ackumulatorer, så om stora volymer ska lagras måste flera 

ackumulatortankar användas. (Ekeborg & Svenningsson, 1991) 
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3.3.3.2. Trycklös ackumulatortank 

En så kallad trycklös ackumulatortank är i själva verket inte trycklös då atmosfärtryck råder i tanken 

och på grund av vattnets vikt återfinns ett högre tryck vid botten av tanken. En trycklös ackumulator 

kallas även öppen ackumulator och dessa ackumulatorer är mycket billigare än en trycksatta 

ackumulatorer. En till fördel är att ackumulatorn kan användas som tryckhållnings- och expansionskärl 

för fjärrvärmenätet om tanken är dimensionerad så den passar nätets returtryck. En nackdel är att 

inkoppling till fjärrvärmenätet blir lite mer komplex jämfört med trycksatta ackumulatorer. En annan 

nackdel med trycklösa ackumulatorer är att laddningstemperaturen inte får överstiga 100°C. (Ekeborg 

& Svenningsson, 1991)  

En trycklös ackumulators dimensioner, förhållandet mellan höjd och diameter (H/D), spelar stor roll. 

Ett högt förhållande mellan höjd och diameter innebär att trycket i botten på tanken är högre än för 

en ackumulator med förhållandet 1 (eller mindre än 1) på grund av vattnets vätskepelare. I en hög 

ackumulator används en mindre mängd av volymen till skiljeskiktet, vilket gör att mängden nyttig 

energi i ackumulatorn ökar. Ett högt förhållande innebär dock att yta i förhållande till volym ökar och 

därmed ökar också de termiska förlusterna hos det lagrade vattnet. En ackumulator med ett 

förhållande mindre än 1 har ett lägre tryck vilket minskar trycket på tankens väggar. Splittring finns 

huruvida vilket H/D-förhållande som är optimalt, men mellan 1,5-2 anses vara det mest lämpliga. 

(Fredriksen & Werner, 2014)  

Upptill måste ett utrymme finnas eftersom att vattennivån varierar i en ackumulator dels för att 

vattnets volym beror av temperaturen och dels för att det är svårt att styra så volymen hålls konstant 

vid laddning och urladdning. För att undvika att luft tar sig in i utrymmet och syresätter vattnet och 

därmed ökar risken för korrosion kan utrymmet fyllas med mättad ånga eller kvävgas. (Ekeborg & 

Svenningsson, 1991) 

3.3.4. Laddning och urladdning 

Laddning av en ackumulator sker då billigt bränsle förbränns och fjärrvärmebehovet är täckt och 

urladdning sker då fjärrvärmebehovet ej täcks av baslasten. När en ackumulator laddas förs varmt 

vatten från framledningen in genom ett rör som befinner sig i övre delen av ackumulatorn och dess 

dysa kan variera i höjd för att kompensera för volymvariationer beroende på vattnets expansion. För 

att ackumulatorn inte ska bli överfull måste motsvarande mängd vatten tömmas ur tanken genom ett 

rör i nedre delen av ackumulatorn som leder vattnet till returledningen. Vid urladdning är det vice 

versa som gäller, då tas varmt vatten ut ur det övre röret och kallt vatten fylls på nerifrån. När tanken 

urladdas eller laddas flyttas skiljeskiktet upp och ner i ackumulatorn. (Ekeborg & Svenningsson, 1991) 

3.3.5. Inkoppling 

Allmänt sett brukar ackumulatorer parallellkopplas med bas- och topplastpannor. Beroende på vilken 

slags ackumulator som ska kopplas in och vad det råder för tryck på den del av fjärrvärmenätet där 

ackumulatorn ska kopplas in på finns ett antal olika inkopplingar. En trycklös ackumulator kan 

dimensioneras så höjden överensstämmer med returledningstrycket och kan på så sätt användas som 

expansionskärl och då behövs inga ventiler till returledningen. I det fallet ska ytan på vattnet i 

ackumulatorn vara minst i samma nivå som nätets högsta punkt för att kunna undvika ångbildning vid 

pumpbortfall då framledningstemperaturen är 100°C. Om trycket är högt på stället inkopplingen sker 

och ackumulatorn inte kan dimensioneras efter det trycket måste höjning och reducering av trycket 

ske vid laddning och urladdning. Då finns en pump och turbinlösning (se Bilaga 3). Den fungerar genom 

att trycket in till ackumulatorn sänks med en vattenturbin och trycket höjs via en pump. Pumpen kan 

då delvis drivas via den av turbinen omvandlade elenergin och därmed kan ungefär hälften av pump-

energin återvinnas. (Ekeborg & Svenningsson, 1991)  
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När inte en pump och turbinlösning används går det såklart bra att sänka trycket med ventiler och höja 

det med pumpar (se Figur 5). Urladdning sker genom att urladdningspumpen (1) kör och höjer trycket 

från ackumulatorn mot framledningen på fjärrvärmenätet och samtidigt är urladdningsventilen (4)  

öppen. När laddning av ackumulatorn sker är laddningsventilen (2) öppen och laddningspumpen (3) 

kör för att höja trycket från ackumulatorn till returledningen. (Fredriksen & Werner, 2014) 

 

Figur 5. Enkel schematisk bild över inkoppling av trycklös ackumulatortank på fjärrvärmenät där ackumulatorn inte kan 
dimensioneras så den motsvarar returtrycket. 

En annan lösning för inkoppling av trycklösa ackumulatorer som inte är dimensionerade efter 

systemtrycket är att ladda och ladda ur tanken via två värmeväxlare (se Bilaga 4). Värmeväxlaren som 

används för laddning växlar mot framledningen och värmeväxlaren som används vid urladdning växlar 

mot returledningen, vilket innebär att returen förvärms innan pannorna med hjälp av ackumulatorn. 

Då värmeväxlare används ökar värmeförlusterna och ackumulatorn måste ha en större volym än om 

värmeväxlare inte används. 

3.3.6. Ackumulatorns verkningsgrad  

Verkningsgraden för ackumulatortanken är påverkad av ett antal faktorer. Några är beroende av 

tankens utformning, medan de andra beror på när och hur tanken laddas.  Isoleringstjockleken är en 

parameter som avgör hur bra en tank kan bibehålla värme. Om isoleringen görs för tunn ökar 

värmeöverföringen och det varma vattnets temperatur sjunker fortare. Tjockleken på isoleringen 

avgörs genom avvägning mellan nyttan av isoleringen mot kostnaden för den. Förhållandet mellan 

mantelarea och volym samt skiljeskiktets tjocklek har som tidigare nämnts betydelse för lagrings-

kapaciteten och verkningsgraden. Vidare spelar laddningstemperatur och tid mellan laddning också 

roll för verkningsgraden.  (Ekeborg & Svenningsson, 1991) 

3.3.6.1. Energiförluster 

En ackumulatortank har små energiförluster i form av exergiförluster från det varma till det kalla lagret 

i tanken och som värmeförluster till omgivningen. Exergiförlusterna är i sammanhanget försumbara ur 

ekonomisk synpunkt förutsatt att laddnings- och urladdningsutrustning är väl utformade samt att 

ackumulatorn används regelbundet. Värmeförlusterna till omgivningen beror på hur välisolerad 

tanken är och vilken utetemperatur som råder. En optimalt isolerad ackumulator har förluster mellan 

0,7-2 % av ackumulatorns omsatta energi per år beroende på ackumulatortankens storlek. (Ekeborg & 

Svenningsson, 1991) 
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3.3.7. Dimensionering av ackumulatortank 

Det som avgör om ackumulering är intressant är förhållandet mellan värmelasten och värmeverkets 

effekt. Om effekten är jämn under hela den tänkta perioden är det inte nödvändigt att ha någon 

ackumulator. Ju större svängningarna är i lastkurvan desto större betydelse får en ackumulator. Vidare 

gäller det att hitta en lagringskapacitet som går att motivera baserat på kostnad jämfört med nyttan. 

När önskat energiinnehåll är bestämt kan ackumulatorns aktiva volym bestämmas. 

Aktiv volym är den volym som kan användas för energilagring i en ackumulatortank. En ackumulator 

har en viss dödvolym då hela tanken inte kan fyllas helt. En ackumulators aktiva volym kan bestämmas 

genom att lösa ut den ur Ekvation 3. (Ekeborg & Svenningsson, 1991). 

 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑉𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇 (3) 

där  

Qvärme = energi [kJ] 

Vaktiv = aktiv volym [m3] 

ρ = densitet [kg/m3] 

𝑐𝑝 = specifik värmekapacitet [kJ/kg,°C] 

∆𝑇 = temperaturdifferens [°C]  

 

För att beräkna den verkliga volymen tillkommer volym vid laddnings- och urladdningsdysorna och 

det tillägget kan sättas till totalt 1,5 meter i höjdled. (Stenlund, 2005) 

3.4. Ekonomi 
Nedan beskrivs kostnader för en ackumulatortank samt hur ekonomin för den beräknas. 

3.4.1. Kostnader 

Kostnaderna för en ackumulator delas upp i fasta kostnader (investeringen) och rörliga kostnader. 

3.4.1.1. Investeringskostnad 

Det är investeringen som utgör den stora delen av kostnaden för en ackumulatortank. I den ingår 

kostnaden för tanken och dess komponenter till exempel isolering och tryckhållningssystem, 

fundament, styr- och reglersystem, rördragning, ventiler, eventuella pumpar, projektering och 

uppförande av ackumulatorn. (Ekeborg & Svenningsson, 1991) 

3.4.1.2. Rörliga kostnader 

Driftkostnader för en ackumulatortank innefattar arbetskraften som behövs för driften av 

ackumulatorn. Underhåll- och reparationskostnader är förhållandevis mycket små sett till 

investeringen. Andra rörliga kostnader är den elenergi som åtgår till pumpar för laddning och 

urladdning samt kostnad för värmeförluster.  
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3.4.2. LCC- Life Cycle Cost 

En LCC är en ekonomisk analys där totalkostnaden för en viss utrustning beräknas sett till dess 

livslängd. När beräkning av en LCC ska göras läggs grundinvesteringen ihop med nuvärdet av framtida 

kostnader (till exempel drift och underhåll samt reparationer) och nuvärdet av eventuella intäkter 

subtraheras från den summan. En LCC görs för en anläggnings ekonomiska livstid. För att göra en LLC-

analys används Ekvation 4. (Soliemani-Mohseni, Bäckstöm, & Eklund, 2014) 

 𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝐾𝑁 − 𝐼𝑁 (4) 
där  

G = grundinvestering [kr] 

K𝑁 = nuvärdet av alla kostnader [kr] 

IN = nuvärdet av eventuella intäkter [kr] 

 

Nuvärdet av en kostnad (eller intäkt) beräknas med Ekvation 5.  

 𝐾𝑁 = 𝑓𝑁 ∙ 𝐾 (5) 
där 

𝑓𝑁 = kapitaliseringsfaktor [år] 

𝐾 = årlig kostnad [kr/år] 

 

Kapitaliseringsfaktorn beräknas med hjälp av Ekvation 6. 

 
𝑓𝑁 =

1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
 (6) 

där 

𝑟 = kalkylränta eller realränta (se nästa stycke) 

𝑛 = investeringens ekonomiska livslängd [år] 

 

3.4.2.1 Kalkylränta 

Pengar som betalas vid olika tillfällen är inte lika mycket värda för investeraren och kan därför inte 

summeras direkt vid beräkning av en LCC. Kalkylränta är en ränta som ett företag bestämmer sig för 

att använda till investeringskalkyler och varierar mellan olika företag. Realränta är en ränta som är 

kompenserad för inflation, det vill säga nominell ränta (bankens officiella ränta) minus uppskattad 

inflation. Realränta är vanligast att använda när nuvärdet ska beräknas.  

3.4.3. Konsumentprisindex 

Konsumentprisindex, KPI, fastställs varje månad av Statistiska Centralbyrån och det beskriver hur 

pengarnas värde har försämrats med tiden (år 1980= 100). KPI kan användas till att uppskatta priset 

för en vara om priset vid en viss tidpunkt är känt och det görs med hjälp av Ekvation 7. (Soliemani-

Mohseni, Bäckstöm, & Eklund, 2014) 

 
𝐾𝐴 = 𝐾𝐵 ∙

𝐾𝑃𝐼𝐴

𝐾𝑃𝐼𝐵
 (7) 

där 

𝐾𝐴 = uppskattad kostnad för en vara vid tidpunkt A [kr] 

𝐾𝐵 = kostnad för en vara vid tidpunkt B [kr] 

𝐾𝑃𝐼𝐴 = konsumentprisindex vid tidpunkt A 

𝐾𝑃𝐼𝐵 = konsumentprisindex vid tidpunkt B  
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3.4.4. Paybackmetoden 

För att beräkna hur lång tid det tar innan en investering har återbetalat sig kan paybackmetoden 

användas. Metoden är vanligt förekommande speciellt när investeringskostnaden är stor. Den ger ett 

enkelt jämförelsetal för en investering, men tar ingen hänsyn till bland annat ränta och inflation. 

Paybacktiden beräknas enligt Ekvation 8 när intäktsöverskottet är konstant. (Soliemani-Mohseni, 

Bäckstöm, & Eklund, 2014) 

 
𝑇 =

𝐺

𝑎
 (8) 

där 

𝑇 = paybacktiden [år] 

𝐺 = grundinvesteringen [kr] 

𝑎 = årliga intäktsöverskottet [kr/år] 

 

3.5. Referensackumulatorer 
För att få kännedom om redan befintliga ackumulatorers kapacitet och funktion har ett studiebesök 

gjorts på Bodens kraftvärmeverk där produktionschef Jan-Eric Tegnelund delgav information och 

dessutom har en telefonintervju gjorts med Johnny Åhl för information om Kalix värmeverk. 

3.5.1. Bodens kraftvärmeverk 

Ackumulatortanken vid Bodens kraftvärmeverk är placerad intill anläggningen och den togs i drift år 

2000. Ackumulatorn byggdes för att kunna jämna ut variationer i lasten på dygnsbasis, men även från 

dag till dag under begränsade perioder då utetemperaturen varierar och lasten likaså. Bodens 

värmeverk förbränner avfall vilket är ett inhomogent bränsle som har varierande värmevärde och 

innehåller ibland, för en panna, olämpliga saker som kan innebära driftstopp. Fördelen med 

ackumulatorn är att den kan täcka upp för driftstopp när något kanske måste repareras (under 

begränsad tid). Ackumulatorn kan också täcka upp för det varierande värmevärdet och minskar 

därmed antalet starter av andra förbränningsenheter. Ackumulatorns volym är 10990 m³ med 

dimensionerna 35 meter hög och 20 meter i diameter, vilket ger ett H/D-förhållande på 1,75. 

Ackumulatorn är dimensionerad efter returtrycket och används som tryckhållning. Värmeverket 

producerar årligen cirka 305 GWh fjärrvärme och lagringskapaciteten för ackumulatorn är cirka 630 

MWh när den laddas med 99°C och returen är 50°C. In- och urladdningseffekten kan som mest vara 

mellan 25-35 MW vilket ger en urladdningstid på cirka 20 timmar. Ackumulatorn har 45 centimeter 

tjock isolering för att minimera värmeförlusterna.  Högst upp i tanken finns en ångkudde som håller 20 

mmvp för tryckhållning och termisk avgasning. Ångan tas vanligtvis från processen, men det finns även 

en elpanna som kan leverera ånga under till exempel sommaren. För att det inte ska bli för högt tryck 

i ackumulatorn finns ett vattenlås som säkerhetsfunktion högst upp i ackumulatorn. (Tegnelund, 2015) 

3.5.2. Kalix värmeverk 

Värmeverket i Kalix producerar cirka 110 GWh värme per år. Ackumulatortanken i Kalix byggdes för att 

jämna ut dygnsvariationer i lasten. Kalix värmeverk har en storkonsument, Rolfs såg. Ackumulatorns 

värmelagringskapacitet är 75 MWh och maximal urladdningseffekt är 10 MW vilket således kan 

levereras under 7,5 timmar.  Ackumulatorns volym är 1500 m³ och den är 24 meter hög. Ackumulatorn 

är direktkopplad och fungerar som tryckhållning för systemtrycket som är 2,4 bar. Ackumulatorn 

laddas i toppen via en laddningspump och efter ackumulatorn sitter en distributionspump som pumpar 

ut fjärrvärmevattnet på nätet. De rörliga kostnaderna för ackumulatorn är låga i form av tätningarna 

av pump och energikostnad för pump, men eftersom tanken hjälper till med trycksättning hade det 

behövts mer pumparbete om inte tanken fanns. (Åhl, 2015) 
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4. Metod 
Inledningsvis började arbetet med att föra över data från pappersformat in i Excel-datablad. Sedan 

kunde olika diagram skapas för att ge en överskådlig bild på värmeverkets värmeproduktion och hur 

den låg fördelad över de olika produktionsenheterna. Delar av år 2014 valdes att undersökas närmare. 

I detta kapitel presenteras först arbetsgången för att bestämma fordrad lagringskapacitet för en 

ackumulatortank utifrån strävan att jämna ut dygnsvariationerna i lasten. Det följs av en jämförelse 

med en annan anläggning. Sedan presenteras arbetsgången för att ta fram en lagringskapacitet för att 

reducera en större mängd olja som förbrukas och efter det kommer beräkningar av tankens storlek. I 

slutet av kapitlet återfinns de ekonomiska beräkningarna. 

4.1. Bestämma ackumulatortankens lagringskapacitet 
För att komma fram till ackumulatorns storlek var först dess önskade lagringskapacitet tvungen att 

bestämmas. Ett sätt att göra det är genom att studera dygnsvariationerna med hjälp av timvärden 

(toppar och dalar i förhållande till dygnsmedeleffekten) under valda perioder och se vilken energi-

mängd som ska ackumuleras för att jämna ut driften på dygnsbasis. Denna metod har tillämpats med 

modifikation då mätvärden på timbasis ej fanns tillgängligt på Övertorneå värmeverk. Det mest 

specifika värden som gick att erhålla var avläsningar som var nedskrivna för varje dygn. För att kunna 

gå vidare med beräkningarna måste ett antal antagande göras. 

Ett diagram som visar medeleffekten för värmeverket skapades och det baserades på medeleffekten 

på dygnsbasis (se Figur 6). Medeleffekten för varje dygn beräknades genom att värdet för den totala 

värmeproduktionen under dygnet var känt och det dividerades med dygnets timmar och då erhölls 

medeleffekt under dygnet.  I samma diagram visas även utetemperaturen eftersom lasten på nätet 

beror till stor del av den. Utetemperaturen är avläst vid ett tillfälle under en dag. Normal årsmedel-

temperatur för Övertorneå är cirka -0,3°C och för år 2014 låg den på 3°C. I november är den normala 

medeltemperaturen -7°C enligt SMHI och i november 2014 var medeltemperaturen -5°C. Graddagar 

för ett normalår beräknades genom att temperaturer samlades in för en 30-årsperiod mellan 1983-

2013 och sedan användes Ekvation 1, vilket gav ett resultat på 5181°Cd. Graddagarna för år 2014 

beräknades därefter, vilket resulterade i 3923°Cd. En skillnad på 1258°Cd indikerar att 2014 var ett 

betydligt mildare år än ett normalår. Korrigeringsfaktorn beräknades med Ekvation 2, vilket gav ett 

resultat på 1,32 som betyder att 2014 var 32 % varmare än normalåret. (SMHI, 2015) 
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Figur 6. Dygnsmedeleffekt (MW) år 2014 i jämförelse med avläst utetemperatur för motsvarande dagar. Bristande mätdata 
är anledningen till de tre glapp där det ser ut som att ingen värme har producerats. 

Diagrammet för hela året är baserat på dygnsvis avlästa värden och är därför det lite missvisande. De 

stora variationerna i lasten på dygnsbasis beror på mänskligt beteende (social last) vilket kan påvisas 

eftersom lasten varierar mycket trots relativt stabil utetemperatur (se avsnitt 4.1.1). Två perioder om 

två sammanhängande veckor vardera valdes för att närmare kunna studera hur medeleffekten varierar 

för varje dygn samt för att illustrera hur effekten antas variera under dessa dygn. Ena perioden valdes 

under våren under vecka 12-13 (se Figur 7) och den andra under hösten, vecka 46-47 (se Figur 8). Våren 

och hösten valdes för att det är under dessa perioder som en ackumulatortank normalt har störst 

betydelse.  

 

Figur 7. Medeleffekt och antagen effektförändring (MW) för varje dygn under vecka 12-13 (år 2014) samt medeleffekten för 
hela tvåveckorsperioden. 
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Figur 8. Medeleffekt och antagen effektförändring (MW) för varje dygn under vecka 46-47 (år 2014) samt medeleffekten för 
hela tvåveckorsperioden. 

Lasten är som sagt inte jämn under dygnets timmar utan den varierar beroende på abonnenternas 

användning. Det medför effekttoppar på morgonen och även på eftermiddagen, samt lägre effekt på 

natten. För att kunna visa i diagram hur lasten varierar varje dygn gjordes ett antagande i samråd med 

handledare Per Södergren att lasten varierar med 30-35 % från högsta effekten per dag jämfört med 

den lägsta och det gäller för i stort sett hela året förutom under sommaren. Detta antagande har 

kunnat motiveras dels genom Pers erfarenhet, men även genom att kolla om det stämmer för dygns-

variationerna i lasten för tidigare gjorda examensarbeten inom området. En storleksmässigt liknande 

anläggning har också använts som jämförelse (se avsnitt 4.1.1.). (Söderberg, 2015) 

När lagringskapaciteten skulle bestämmas gjordes ytterligare antagande att de högsta effekttopparna 

pågår under totalt 6,5 timmar per dygn (efter samtal med Daniel Korpi, drifttekniker på värmeverket). 

Högsta effekten antogs vara 15 % högre än medeleffekten och lägsta effekten är 15 % lägre än 

medeleffekten (för ett diagram över principen för antagandet en exempeldag, se Figur 9). 

 

Figur 9. En exempeldag som visar principen för de antagna effektvariationerna (MW) under ett dygn som använts i 
beräkningar samt jämförelse med dygnsmedeleffekten. 

  

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M
W

Dagar

Antagen effektförändring Medeleffekt per dygn Medeleffekt för 2v

0

1

2

3

4

5

6

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

M
W

Tid på dygnet

Antagen effekt [MW] Dygnsmedeleffekt



19 
 

Värmelagringsbehovet beräknades utifrån differensen mellan den maximala effekten och medel-

effekten för varje dygn multiplicerat med tiden som den maximala effekten pågår. Sedan skapades ett 

diagram för att illustrera värmelagringsbehovet (längst till vänster på x-axeln hittas största 

lagringsbehovet och sedan minskande åt höger) den första tvåveckorsperioden (se Figur 10). Utifrån 

diagrammet undersöktes två till potentiella lagringskapaciteter på en ackumulator. En kapacitet på 6 

MWh respektive 5 MWh täcker lagringsbehovet cirka 80 % respektive 65 % av tiden. Ett motsvarande 

diagram gjordes för en hela mars månad för jämförelse (se Figur 11). Från det diagrammet utläses att 

en värmelagringkapacitet på 6 respektive 5 MWh täcker lagringsbehovet cirka 90 respektive 85 % av 

tiden under mars månad.  

 

Figur 10. Diagram för att illustrera antaget värmelagringsbehov (MWh) på dygnsbasis för vecka 12-13 (år 2014). 

 

Figur 11. Diagram för att illustrera antaget värmelagringbehov (MWh) på dygnsbasis för mars (år 2014). 
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Ett likadant förfarande gjordes sedan för den andra tvåveckorsperioden. Diagrammet visar att en 

lagringskapacitet på 6 respektive 5 MWh kan tillgodose värmelagringsbehovet för cirka 70 respektive 

45 % av tiden under vecka 46 och 47 (se Figur 12). För att kunna täcka behovet för 80 % av tiden krävs 

en lagringskapacitet på nästan 7 MWh. Hela november månad användes som jämförelseperiod. 

Diagrammet visar att lagringskapaciteten 6 respektive 5 MWh täcker värmelagringsbehovet för cirka 

75 respektive 40 % av tidsperioden (se Figur 13). 

 

Figur 12. Diagram för att illustrera antaget värmelagringsbehov (MWh) på dygnsbasis för vecka 46-47 (år 2014). 

 

Figur 13. Diagram för att illustrera antaget värmelagringbehov (MWh) på dygnsbasis för november (år 2014).  

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

M
W

h

Dagar

Antaget lagringsbehov [MWh]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

M
W

h

Dagar

Antaget lagringsbehov [MWh]



21 
 

4.1.1. Jämförelse med HVC 3 i Råneå 

Den metod som använts för att hitta en lagringskapacitet är approximativ då den baserats på antagna 

värden utifrån en känd dygnsmedeleffekt. För att motivera dessa antaganden har en jämförelse gjorts 

med en annan anläggning som storleksmässigt i värmeproduktion liknar Övertorneå värmeverk, 

nämligen Luleå Energis hetvattencentral i Råneå, HVC 3. Värmeproduktionen beror som sagt till viss 

del av utetemperaturen. Råneå ligger cirka 8 mil sydväst om Övertorneå och har liknande ute-

temperaturer (se Figur 14). Att vissa värden avviker kan dels bero på att avläsningstiderna för 

utetemperaturen i Övertorneå inte är känd. 

 

Figur 14. Jämförelse över uppmätt utetemperatur (°C) under vecka 46-47 (år 2014) för HVC 3 i Råneå och för Övertorneå 
värmeverk. Råneås mätvärden är timvis loggade och Övertorneås mätvärden är dygnsvis avlästa (oftast på morgonen). 

Från HVC 3 har loggade effekter och utetemperaturer på timbasis hämtats för november och 

december 2014 och utifrån det valdes vecka 46 och 47, då den perioden sedan tidigare studerats för 

Övertorneå värmeverk (se Figur 15).  Värt att nämna är att HVC 3 har tre stycken biopannor (en 

fastbränslepanna och två stycken pelletspannor) och två stycken oljepannor. Den ena oljepannan har 

ingen mätning och kvalitén är dålig på mätningen av den andra oljepannan. Mätvärden från olje-

pannorna har därför uteslutits, vilket innebär att effekten i diagrammen inte helt överensstämmer 

med den verkliga effekten eftersom att det i det faktiska fallet ibland tillkommer effekt från olje-

pannorna.  
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Figur 15. Effekt (MW) från biopannor på HVC 3 i Råneå under vecka 46-47 (år 2014) samt utetemperaturen (°C) under samma 
period. 

För att illustrera den sociala lastens påverkan med hjälp av mätdata från HVC 3 skapades ett diagram 

över ett vardagsdygn med relativt konstant utetemperatur (se Figur 16). Där observerades att effekten 

är låg under nattimmarna för att börja öka vid klockan 05:00 och fortsätta att stiga under morgon-

timmarna. Klockan 11:00 börjar effekten avta lite för att sedan öka igen på eftermiddagen. På kvällen 

avtar effekten allt eftersom för att återigen bli låg under natten. Vidare observerades att effekten 

överstiger dygnsmedeleffekten under lägre tid än vad som tidigare antagits (närmare 13 timmar), men 

inte med lika mycket effekt som det tidigare antagandet. 

 

Figur 16. Effektvariationen (MW) för HVC 3 under ett vardagsdygn med relativt konstant utetemperatur (°C) där således den 
sociala lastens påverkan illustreras. Det valda dygnet börjar kl. 01:00 (1 på x-axeln). 
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Det går att utläsa att effekten varierar upp och ner flera gånger per dygn när effekten plottas upp på 

timbasis. Vid tidigare beräkningar gjordes antagandet att dygnsvariationerna för effekten ligger på 30-

35 %. Dygnsvariationerna för HVC 3 undersöktes och de variationerna stämmer storleksmässigt med 

det tidigare antagandet. Beräkningar gjordes för att bestämma vilken lagringskapacitet på en 

ackumulatortank som skulle fordras för att HVC 3 skulle kunna jämna ut dygnsvariationerna. 

Lagringskapaciteten bestämdes på samma sätt som för Övertorneå värmeverk genom att kolla på när 

den verkliga effekten överstiger dygnsmedeleffekten (se Figur 17). 

 

Figur 17. Effektvariation (MW) för HVC 3 i Råneå samt dygnsmedeleffekt för vecka 46-47 (år 2014).  

För att illustrera vilken mängd värme som hade behövt lagras vid dygnslagring under vecka 46-47 

skapades ett diagram (se Figur 18). 

 

Figur 18. Diagram för att illustrera fordrad lagringskapacitet (MWh) vid dygnslagring för HVC 3 i Råneå för perioden vecka 
46-47 (år 2014). 
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Diagrammet visar att en lagringskapacitet på 6 MWh är mer än vad som krävs för att täcka behovet för 

alla dagar under den valda perioden och 5 MWh täcker behovet cirka 80 % av tiden (viss eventuell 

effekt från oljepannorna finns som tidigare nämnts inte med). Största skillnaden mellan verkligt värde 

och medelvärde på effekten under vecka 46 och 47 är 0,8 MW (se Figur 17). En lagringskapacitet på 5 

MWh skulle således räcka i cirka 6 timmar för att jämna ut dygnsvariationen. Om jämförelse görs 

mellan varaktighetsdiagrammen för Övertorneå värmeverk och HVC 3 utläses en större skillnad i 

amplitud mellan högsta och lägsta lagringsbehovet på HVC 3 än på Övertorneå värmeverk.  

4.2. Bestämma ackumulatortankens kapacitet baserat på oljeförbrukning 
Generellt sett stiger oljeförbrukningen när temperaturen sjunker och vice versa, men det finns även 

undantag där oljeförbrukningen kan tyckas vara onormalt hög (se Figur 19). I början av året har det 

åtgått stora mängder olja sett till resten av årets förbrukning och det beror dels på att det var kallt ute 

och dels på haveri i både fastbränsle- och pelletspannan så det enda som förbrändes under den 

perioden var olja. Drygt en tredjedel av all olja som förbrukades år 2014 förbrändes under januari 

månad.  I slutet av sommaren är också oljeförbrukningen onödigt stor och det beror på att revisionen 

av fastbränslepannan tog längre tid än väntat och pelletspannan klarade inte ensamt produktionen när 

sommar började gå mot höst.  

 

Figur 19. Oljeförbrukningen (m3) för varje vecka samt utetemperatur för varje torsdag under motsvarande veckor år 2014. 

När medeldygnseffekten för tvåveckorsperioderna studeras i figurerna ovan (se Figur 7 och Figur 8) 

kan slutsatsen dras att fastbränsle- och pelletspannan klarar att täcka stora delar av dygnsmedellasten. 

Om en ackumulator används kan den täcka upp för stora delar då oljepannan använts. Stora delar av 

oljeförbrukningen skulle därmed kunna reduceras vid en optimalt nyttjad ackumulatortank. En 

undersökning gjordes för att visa hur stor ackumulatorn behöver vara för att täcka upp olje-

förbrukningen per dag under mars och november (se Figur 20). Oljeförbrukningen i november är 

väldigt stor under ett antal dagar trots att det inte var särskilt kallt och det beror på problem med 

främst pelletspannan som haft driftstopp och då har oljepannan fått täcka upp för den. 
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Figur 20. Oljeförbrukningen (m3) för varje dygn under mars respektive november (år 2014). 

För att åskådliggöra vilken lagringskapacitet som en ackumulatortank behöver för att kunna täcka upp 

för värmeproduktionen skapades ett varaktighetsdiagram för mars över värmeproduktionen från den 

aktiva oljepannan (se Figur 21). För att en ackumulatortank ska kunna ersätta oljepannans värme-

produktion 80 % av tiden krävs en lagringskapacitet på 12 MWh. 

 

Figur 21. Varaktighetsdiagram för värmeproduktionen per dygn (MWh/dygn) från den aktiva oljepannan under mars (år 
2014). 

Ett varaktighetsdiagram för november skapades också. I november var oljeförbrukningen större under 

de dagarna med störst oljeförbrukning jämfört med mars och det innebär att en 12 MWh lagrings-

kapacitet endast täcker värmebehovet cirka 60 % av tiden. I november behövs en lagringskapacitet på 

30 MWh för att täcka värmebehovet cirka 80 % av tiden.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

m
³

Dagar

Oljeförbrukning mars [m³] Oljeförbrukning november [m³]

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

M
W

h
/d

yg
n

Dagar

OP [MWh]



26 
 

 

Figur 22. Varaktighetsdiagram för värmeproduktionen per dygn (MWh/dygn) från den aktiva oljepannan under vecka 46-49 
(år 2014). 

4.3. Bestämma ackumulatortankens storlek och dimensioner 
När lagringskapaciteten för de två olika dimensioneringsmetoderna bestämts användes Ekvation 3 för 

att bestämma den aktiva volymen för de två fallen. Temperaturdifferensen mellan fram- och 

returledningen är av stor betydelse för att beräkna ackumulatorns fordrade volym och den bestämdes 

utifrån medeltemperaturer för de perioder under året då ackumulatorn väntas användas som mest. 

Värdet på densitet interpolerades från tabell utifrån lägsta temperaturen i intervallet. Specifik värme-

kapacitet interpolerades från tabell utifrån genomsnittlig temperatur i tanken (se Tabell 3). 

Tabell 3. Parametrar som, tillsammans med lagringskapacitet, används för att beräkna ackumulatortankens aktiva volym. 

Period  ρ [kg/m3] cp [kJ/kg,°C] Tfram [°C] Tretur [°C] 

Delar av 2014  989 4,19 89,7 52,7 

 

Sedan beräknades den verkliga volymen med H/D-förhållandet 1,9 samt att ett tillägg på 1,5 meter i 

höjdled sedan lades till. 

4.4. Miljö 
Om förbränningen av olja kan minskas kommer även utsläppen av koldioxid, CO2, att minska. När en 

kubikmeter eldningsolja 1 förbränns ger det utsläpp av 2,64 ton CO2. (Preem AB, 2015) 
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4.5. Ekonomi 
För att beräkna ekonomin i att införa en ackumulatortank gjordes en LCC-beräkning och förfarandet 

presenteras i följande avsnitt. Sedan beräknades även paybacktiden. 

4.5.1. LCC 

En LCC-analys gjordes enligt Ekvation 4 för två olika tankstorlekar och som jämförelse fanns den 

befintliga anläggningen utan ackumulator. De kostnadsposter som användes redovisas nedan. För att 

bestämma nuvärdet användes Ekvation 5. Kapitaliseringsfaktorn beräknades enligt Ekvation 6 med en 

ekonomisk livslängd på 25 år (trots att en ackumulators tekniska livslängd är längre än så) och efter 

överenskommelse med Henrik Luttu bestämdes en kalkylränta på 5 % att användas. (Luttu, 2015) 

4.5.1.1 Oljekostnad 

Beräkningar gjordes för att fastställa hur mycket oljeförbrukningen kan minskas om en ackumulator 

används. Värmeproduktionen från oljepannan under mars och november sammanställdes. Sedan 

undersöktes hur stor del av värmeproduktionen från oljepannan per dag som kunde ersättas med 

värme från en 6 och en 12 MWh ackumulator med antagandet att ackumulatorn kan laddas och 

urladdas varje dygn. Den värmemängden räknades om till den motsvarande mängd olja i kubikmeter 

som behöver förbrännas, med hänsyn till oljepannans verkningsgrad. Sedan beräknades vad den 

oljemängden kostar under mars samt november om samma pris används som Övertorneå värmeverk 

betalar för oljan idag (se Tabell 2). När LCC-analysen skulle göras behövde bränslekostnaden för hela 

år 2014 vara känd. Då användes samma förfarande som beskrivs ovan, men för varje dag under hela 

året (se Tabell 4). Oljeförbrukningen under år 2014 var som sagt ovanligt hög, vilket medför höga 

oljekostnader. När antalet uppstarter och stopp som reduceras med ackumulator skulle beräknas 

gjordes antagandet om att pannan startar och stoppar en gång per dygn under de dygn den är aktiv. 

Tabell 4. Nyttan med att införa en 6 MWh-ackumulatortank i form av minskad nyttjandetid (hela dagar), minskad 
oljeförbrukning samt med hur mycket oljekostnaderna minskas för mars, november och hela året. 

Minskning med ack. tank  
Enhet 

Mars November 2014 

Minskad nyttjande tid hela dagar 8 8 85 

Minskad oljemängd m3 9,2 10,0 105,6 
Minskad oljekostnad tkr 85,9 93,5 986,9 

 

För att undersöka intäkten för en till ackumulatorstorlek användes samma förfarande som ovan, men 

då för en ackumulatortank med en lagringskapacitet på 12 MWh (se Tabell 5). 

Tabell 5. Nyttan med att införa en 12 MWh-ackumulator i form av minskad nyttjandetid (hela dagar), minskad 
oljeförbrukning samt med hur mycket oljekostnaderna minskas för mars, november och hela året. 

Minskning med ack. tank  
Enhet 

Mars November 2014 

Minskad nyttjande tid hela dagar 13 9 113 

Minskad oljemängd m3 14,5 19,2 178,6 

Minskad oljekostnad tkr 135,5 179,8 1 669,2 
 

År 2013 förbrukades ungefär hälften så mycket olja som under 2014 och för att undersöka hur stor 

lönsamhet en ackumulator har vid lägre oljeförbrukning gjordes även en LCC-analys baserad på 2013 

års totala oljeförbrukning. Då gjordes även antagandet om att fördelningen av 2013 års oljeförbrukning 

såg ut på samma sätt som år 2014 samt att ackumulatorn kunde nyttjas i samma utsträckning. 
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3.5.1.2 Kostnadsposter för ackumulator  

De olika kostnadsposterna för en ackumulatortank presenteras nedan. 

Ackumulatortank 
Investeringen för ackumulatortanken är den enskilt största kostnadsposten. Kännedom om den 

kostnaden erhölls av Anders Nyman vid ETK AB. Kostnaden för en 300 m3 ackumulator är 1 500 000 kr 

och för en 700 m3 ackumulator är kostnaden 2 000 000 kr. I den uppskattade budgeten för kostnaden 

av ackumulatorn ingår förutom själva tanken även kostnader för isolering och rör när den är monterad 

och klar. (Nyman, 2015) 

Inkoppling 
Förutom grundinvesteringen för ackumulatortanken så tillkommer kostnader för inkoppling. För att 

bedöma de kostnaderna skapades först ett flödesschema där pumpar, rör och armaturer ritades upp 

(se Bilaga 5). Sedan uppskattades kostnaderna för de olika delarna med hjälp av sektionsfakta (se 

Bilaga 6). (Wikells Byggberäkningar AB, 2013) 

Styr- och reglersystem 
Enligt Ekeborg och Svenningsson är kostnaden för styr- och reglersystem cirka 300 000 kr för en 

ackumulator som är 200 m3. Det priset har värderats med hjälp av Ekvation 7 och konsumentprisindex 

och blir då cirka 400 000 kr. (Ekeborg & Svenningsson, 1991) 

Fundament  
Denna kostnadspost lämnas utanför kalkylen då erforderlig information saknas om till exempel vilket 

markarbete som krävs. 

Rörliga kostnader 
Drift- och underhållskostnader innefattar arbetskraften för driften av en ackumulator och eftersom 

det bedöms att ingen extra personal krävs för driften utesluts den kostnaden. Andra drift- och 

underhållskostnader är till exempel reparation av tryckhållningssystem, pumpar och ventiler. Den 

kostnaden uppskattades utifrån Ekeborg och Svenningssons studie där kostnaden bedöms vara cirka 

20 000 kr/år och med hjälp av Ekvation 7 och KPI blir den motsvarande kostnaden cirka 28 000 kr/år. 

Utöver det tillkommer en uppskattning om att pumparna behöver en större renovering vart femte år 

och den kostnaden beräknas vara 20 % av pumpens inköpspris.  För att beräkna elenergin till pumparna 

skriver Ekeborg och Svenningsson att pumparnas effektbehov kan antas till cirka 0,5 % av den pumpade 

värmeeffekten. Kostnaden för elenergi uppskattades med det antagandet samt ett elpris på 300 

kr/MWh. Värmeförluster innebär en kostnad, men de försummas i kalkylen då de bedöms vara relativt 

små. (Ekeborg & Svenningsson, 1991) 

Övriga kostnader 
När ackumulatortanken ska tas i drift tillkommer en del kostnader i form av kostnader för den mängd 

behandlat fjärrvärmevatten som den ska fyllas med samt att inspektion ska göras och den kostnaden 

beror på hur stor ackumulatortank som ska tas i drift. Ekeborg och Svenningsson presenterar 

drifttagningskostnader för olika tankstorlekar och utifrån dem samt med Ekvation 7 beräknades 

drifttagningskostnaden. (Ekeborg & Svenningsson, 1991) 

4.5.2. Payback 

Paybacktiden beräknades med Ekvation 8 för att ge ett mått på hur lång tid det tar innan investeringen 

återbetalat sig, alltså när intäkterna kompenserat för grundinvesteringen. Om en ackumulator införs 

kommer oljeförbrukningen minska och därmed minskar kostnaderna för oljan. Minskningen i olje-

kostnad används därför som intäkt vid beräkning av paybacktid. 
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5. Resultat 
I detta kapitel presenteras vilken typ av ackumulator som anses lämpligast, dess placering och hur den 

kan kopplas in. Sedan kommer resultatet från LCC-analysen och slutligen vad införandet av en 

ackumulatortank skulle kunna innebära för miljön. 

5.1. Val av ackumulatortank, placering och inkoppling 
Alternativet att ha en betydligt dyrare trycksatt ackumulator är endast av intresse då det råder 

platsbrist eller om det som ska lagras är av temperaturer över 100°C. Framledningstemperaturen från 

Övertorneå värmeverk överstiger sällan 100°C, endast vid enstaka tillfällen under vintern (2014) och 

utrymmesbrist är inget problem. Därför väljs en trycklös ackumulator. När det kommer till placering 

av ackumulatorn skulle en decentral placering kunna vara ett alternativ då det finns en förgrening i 

fjärrvärmenätet som distribuerar värme till en stor del av bostadshusen i Övertorneå, en liten industri 

och även flera kommunala byggnader (se Bilaga 2). En fördel med en decentral placering är att 

ackumulatorn skulle kunna placeras på högsta punkten i nätet istället för i en sänka som det är vid 

värmeverket. En nackdel med den placeringen är att det är svårt att använda ackumulatorn som 

reservenhet om det uppstår driftbortfall på någon av förbränningsenheterna på värmeverket. 

Dessutom säger de mätvärden som fanns att tillgå inget om lastens fördelning över nätet. Fördelen 

med en centralt placerad ackumulator är att laddning och urladdning blir enklare att styra bland annat 

med avseende på laddningstemperatur. En central placering väljs främst på grund av bristande 

information om hur lasten på nätet är fördelad. Ackumulatortanken bör kopplas in parallellt med 

pannorna. Vid inkoppling av ackumulatorn till fjärrvärmenätet finns olika alternativ. I Övertorneås 

fjärrvärmenät är returtrycket 4 bar, vilket skulle innebära att ackumulatorn måste vara cirka 40 meter 

hög för att kunna användas som tryckhållningskärl för nätet, vilket är väldigt högt med tanke på den 

ackumulatorvolym som fordras i Övertorneå. Eftersom ackumulatorns placering dessutom väljs att 

vara under nätets högsta nivå talar även detta emot att använda den som tryckhållnings- och 

expansionskärl. Därför behöver trycket höjas och sänkas vid både laddning och urladdning med hjälp 

av pumpar och ventiler (för flödesschema se Bilaga 5). 

5.2. Ackumulatortankens storlek  
När lagringsbehovet studerats bestämdes att ackumulatorkapaciteterna 6 MWh respektive 12 MWh 

skulle undersökas vidare. En kapacitet på 6 MWh bedömdes kunna täcka stor del av de antagna dygns-

variationerna för Övertorneå värmeverk. Kapaciteten på 12 MWh fastställdes baserat på att kunna 

reducera oljeförbrukningen rejält. Den aktiva volymen på 6 MWh ackumulatorn bestämdes till 142 m3 

med 1,5 m i höjdpåslag blev den verkliga volymen 170 m3. Volymen bestämdes slutligen att rundas av 

till 200 m3. För en lagringskapacitet på 12 MWh behövs en aktiv volym på 282 m3 och med ett påslag 

på 1,5 meter i höjdled blev den verkliga volymen 316, vilket avrundades uppåt till 350 m3.  

5.3 Antal uppstarter 
Antalet uppstarter och stopp som kan reduceras med 13 gånger i mars och 9 gånger i november om 

350 m3 ackumulatortank införs. Totalt under året skulle antalet tillfällen för start minskas med 113 

gånger. 
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5.4. Ekonomi 
LCC-analysen med oljekostnaden baserat på 2014 års oljeförbrukning visade lönsamhet för båda 

tankstorlekarna när jämförelse gjordes mot den befintliga anläggningen utan ackumulator (se Tabell 

6). Ackumulatorn på 200 m3 visade en besparing på 10 134 000 kr och hade en paybacktid på 1 år. 

Motsvarande siffror för ackumulatorn på 350 m3 blev en besparing på 19 458 000 kr och en paybacktid 

på 1,5 år. För mer specificerad kostnadskalkyl se Bilaga 6. 

Tabell 6. Investeringskostnad, rörliga kostnader, oljekostnad (baserat på oljeförbrukningen år 2014), totalkostnad och 
jämförelse mot befintlig anläggning utan ackumulator samt paybacktid. Kostnaden för 200 och 350 m3 ackumulatorerna 
beräknades utifrån erhållna prisuppgifter på två andra tankstorlekar.  

Tankstorlek  
Enhet 

Bef. utan ack. 200 m3 350 m3 

Investering     

Ackumulatortank tkr - 1 370 1 560 

Övrigt (inkoppling) tkr  - 967 967 

Påslag inkoppling (20 %) tkr - 193 193 
Drifttagning tkr - 31,7 33,8 

Summa  tkr - 2 562 2 754 

      
Rörliga kostnader (nuvärde)     

Drift och underhåll tkr - 1 213 1 315 

Oljekostnad tkr 50 494 36 585 26 968 
Summa  tkr 50 494 37 798 28 282 

     

Totalkostnad och paybacktid     
Totalkostnad (nuvärde) tkr 50 494 40 361 31 037 

Differens mot befintlig tkr 0 10 134 19 458 

Lönsamt?  - Ja Ja 

Paybacktid år - 1,0 1,5 
 

Detta resultat är som sagt baserat på oljekostnaderna för år 2014 som var ovanligt stora, vilket medför 

stora besparingar vid införandet av en ackumulatortank. Resultatet för LCC-analysen baserat på 2013 

års oljeförbrukning (som ungefär motsvarar halva oljeförbrukningen för år 2014) visade också en 

lönsamhet för båda tankstorlekarna (se Tabell 7). Besparingen med en 200 m3 ackumulator blev 

3 187 000 kr och paybacktiden 2 år. Besparingen med en 350 m3 ackumulator blev 7 700 000 kr och 

paybacktiden 3 år.  
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Tabell 7. Rörliga kostnader, oljekostnad (baserat på oljeförbrukningen år 2013), totalkostnad och jämförelse mot befintlig 
anläggning utan ackumulator samt paybacktid. Investeringskostnaden är densamma som i Tabell 6. 

Tankstorlek  
Enhet 

Bef. utan ack. 200 m3 350 m3 

Investering  - (se Tabell 6) 

     
Rörliga kostnader (nuvärde)     

Drift och underhåll tkr - 1 213 1 315 

Oljekostnad tkr 25 256 18 294 13 488 
Summa  tkr 25 265 19 507 14 803 

     

Totalkostnad och paybacktid     

Totalkostnad (nuvärde) tkr 25 256 22 069 17 557 
Differens mot befintlig tkr 0 3 187 7 700 

Lönsamt?  - Ja Ja 

Paybacktid år - 2,0 3,0 
 

5.4. Miljö 
Om en 12 MWh ackumulator införs till fjärrvärmenätet i Övertorneå kommer den med de antaganden 

som gjorts kunna ersätta en stor del av oljepannans värmeproduktion och därmed reducera olje-

förbrukningen med cirka 178 m3 (baserat på oljeförbrukningen år 2014). Det skulle innebära en 

minskning av CO2-utsläpp med 470 ton/år. Motsvarande för en ackumulator med 6 MWh lagrings-

kapacitet blir att oljeförbrukningen minskar med 106 m3 och utsläppen av CO2 minskar med 282 ton/år. 
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6. Diskussion och slutsats 
Under arbetet med denna rapport har olika åsikter och tankegångar uppkommit och de tas upp i detta 

kapitel. Här diskuteras svårigheter, felkällor och vad de olika antaganden som gjorts kan innebära för 

resultatet. Slutligen presenteras förslag på fortsatt arbete. 

6.1. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras olika delar i arbetet. 

6.1.1. Felkällor, svårigheter och antaganden 

De största svårigheterna i detta examensarbete har varit att kunna göra beräkningar på grund av 

bristen på mätdata. Då arbetet började var tanken att utgå från effektvariationer över dygnsbasis och 

kolla på hur stora topparna och dalarna var i jämförelse med medeleffekten över dygnet. Sedan skulle 

lagringskapaciteten bestämmas till en storlek som motsvarar de flesta topparna över året. För att göra 

de beräkningarna krävdes åtminstone mätdata (effekter) på timbasis, men tyvärr fanns bara mätdata 

(värmeproduktion) för varje dygn i form av ifyllda protokoll på papper som driftteknikerna gjort. Där 

finns vissa felkällor i form av att driftteknikerna avläst och skrivit ner värden, sedan har jag avläst deras 

papper och fört in i datorn. Avläsningarna är mestadels gjorda på morgonen vilket innebär att det 

skiljer ungefär 24 timmar mellan varje värde, men enligt personalen har det inte alltid funnits tid att 

göra avläsningarna på morgonen och då har det skett vid någon annan tid under dagen. Detta gör att 

det till exempel skiljer lite i förbrukning av bränsle samt att den avlästa temperaturen inte alltid är 

morgontemperaturen. Det ska även tilläggas att vissa dagar saknar helt eller delvis ifyllda protokoll, 

vilket har lett till approximerade värden baserat på närliggande dagar eller att dagarna uteslutits. 

Bristen på mätdata innebär flera antaganden. De flesta fall där oljeförbrukningen är stor under ett eller 

flera dygn är på grund av något oväntat driftfall som gör att varken fastbränsle- eller pelletspannan går 

och oljepannan får täcka upp hela produktionen. Dessa driftsituationer är inte önskvärda och stora 

delar av oljeförbrukningen går att hitta vid dessa tillfällen. Beräkningar är svåra att göra huruvida 

ackumulatortanken kan täcka upp delar av värmeproduktionen vid sådana fall där olja förbränns i 

större omfattning och det är till viss del eftersom att det inte är känt under vilka delar av ett dygn som 

oljepannan körs. Svårigheten i att bedöma om ackumulatorn kan användas ligger även i att det beror 

på om ackumulatorn är laddad eller inte, hur långa stoppen är, vilken värmelasten är på nätet och det 

beror även på vilken tid på dygnet det är eller vilken utetemperatur som råder. Rimligtvis kommer en 

del av oljan som används i dessa driftsituationer kunna reduceras tack vare en ackumulatortank. När 

november studerades var det stor oljeförbrukning under ett fåtal dagar och det beror på driftbortfall 

på en panna (enligt anteckningar i protokoll), vilket betyder att det ej fanns möjlighet att ladda 

ackumulatorn med värme från förbränning av billigt bränsle eftersom det var oljepannan som står för 

produktionen. Det var därför inte rimligt att dimensionera tanken genom att ta med dessa dagar. 

Ackumulatorn kommer kunna används som mest i de perioder då fastbränslepannan kan täcka 

baslasten, men inte klarar effekttopparna och även när det är kallare och fastbränsle- och pellets-

pannan (eller de två fastbränslepannorna i den nya anläggningen) tillsammans klarar baslasten, men 

inte täcker upp för morgonrusningarna. Det är alltså i de övergångsperioderna ackumulatorn är som 

viktigast för att sänka bränslekostnaderna. När mätdata analyserats har inga tydliga sådana perioder 

kunnat fastställas, vilket har lett till att beräkningarna har gjorts med antagandet att ackumulatorn kan 

täcka upp (med sin värmekapacitet) för oljepannan varje gång oljepannan körs. Utredningar har inte 

gjorts för det andra scenariot huruvida ackumulatorn kan täcka upp för pelletspannan, vilket den 

självklart i praktiken kan göra. Det uteslöts dels på grund av svårigheten att utröna när dessa perioder 

verkligen inträffat och dels på grund av att skillnaden i bränslepris mellan pellets och flisblandningen 



33 
 

är relativt liten om den jämförs med oljepriset. Det är genom att ersätta oljepannans värmeproduktion 

som den stora besparingar görs. 

År 2014 var ett ovanligt varmt år enligt graddagsberäkningar. En kallare utetemperatur medför att 

större mängd olja måste förbrännas, vilket motiverar en ackumulatortank ytterligare. Nyttan av en 

ackumulator är som sagt störst i perioderna när ytterligare en förbränningsenhet måste startas så 

genom att det blir kallare behöver nödvändigtvis inte betyda längre perioder för användandet av en 

ackumulator. Det kan dock tänkas att en ackumulator nyttjas mer eftersom att baslasten på nätet som 

fastbränsle- och pelletspannan tillsammans klarar att täcka är lasten som behövs ner till cirka -9°C 

sedan måste oljepannan hjälpa till. Om det är ett kallare år kommer utetemperaturen oftare ligga nere 

vid den begränsande temperaturen, vilket innebär att olja i större utsträckning måste förbrännas för 

att klara dygnsvariationerna i lasten. 

Det som har varit fokus för beräkningarna är som sagt hur oljeförbrukningen kan minskas med en 

ackumulatortank, men i vissa fall på våren och hösten när bara fastbränslepannan körs kan 

ackumulatorn täcka upp när det blir toppar i lasten istället för att starta den pelletspannan (eller den 

mindre fastbränslepannan i den nya anläggningen). Då reducerar ackumulatorn start- och stopp-

kostnader samt slitagekostnader. Dessa besparingar har inte beräknats på grund av svårigheterna att 

veta när dess driftsituationer pågått då erhållen mätdata är bristande, men de situationerna stärker 

ytterligare motiveringen till att införa en ackumulatortank. 

Jämförelsen med HVC 3 visar att de antaganden som gjorts slutligen leder till en dygnslagringskapacitet 

som stämmer relativt bra med en liknande anläggning. Resultatet visar att fordrad lagringskapacitet 

för HVC 3 ligger något under den för Övertorneå, men den skillnaden kan motiveras genom att olje-

pannorna för HVC 3 inte finns med i beräkningarna och att fjärrvärmenäten har olika slags abonnenter 

samt att viss differens i utetemperaturen finns. När jämförelse gjordes där Övertorneås oljepanna 

uteslöts stämde dygnsmedeleffekterna bra överens. 

De resultat som erhålls när ackumulatorn dimensionerats utifrån de antagna effektvariationerna visar 

sig vara i underkant när jämförelse görs mot andra värme- eller kraftvärmeverk som har ackumulator-

tankar. Detta beror dels på att jämförelsen görs mot anläggningar med större värmeproduktion, men 

om hänsyn tas till det så hamnar resultaten ändå lite i underkant. Då kan bero på hur fördelningen ser 

ut av abonnenter på fjärrvärmenätet (om det är lokaler, villor eller industrier till exempel) eftersom 

olika kunder har olika slags värmebehov. En annan anledning till detta resultat kan vara den bristande 

mängd mätdata som erhållits då de riktiga effekttopparna inte kunnat avläsas samt att tiden som de 

pågår inte fullt ut överensstämmer. Jämförelsen med Råneås anläggning visar som sagt att 

antagandena är rimliga. De andra anläggningarna lär ha använt andra dimensioneringsmetoder. 

Speciellt när avfallsförbränning sker eftersom det medför många driftstopp och ett varierande värme-

värde på bränslet som en ackumulator kan planeras att i större mån kunna täcka upp för. När resultatet 

som erhölls vid dimensionering utifrån minskad oljeförbrukning jämfördes mot Kalix värmeverks 

ackumulator stämde det relativt bra överens sett till anläggningarnas årliga värmeproduktion. 

Styrningen av framledningstemperaturen görs i dagsläget manuellt genom att ställa in vilken 

temperatur pannorna ska leverera och detta görs utifrån att inte få för låg returtemp då det skadar 

fastbränslepannan. Därför är som sagt temperaturen på framledningen och därmed effekten pannorna 

levererar onödigt hög många gånger. När den nya anläggningen är i drift kommer ett nytt styrsystem 

installeras om styrningen kommer göras utifrån utetemperaturen. Eftersom de nya fastbränsle-

pannorna inte kommer vara känsliga mot låg returtemp tack vare att de kommer vara kopplad via 

värmeväxlare så kommer anläggningen fungera bättre med avseende på framledningstemperatur och 

effekt. År 2014 var ett varmare år än normalt så även om en onödigt hög temperatur hållits kan det 
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eventuellt motsvara framledningstemperaturen med den nya anläggningen under ett normalår. Dock 

kommer returtemperaturen vara lägre under kallare år än under 2014 eftersom att värme-

användningen till uppvärmning ökar med sjunkande utetemperatur. Detta leder till en större differens 

mellan laddnings- och urladdningstemperaturerna till ackumulatorn, vilket gör att ett större energi-

innehåll ryms i tanken. 

Att fastställa om antalet uppstarter minskar med en ackumulator är svårt på grund av att det inte är 

känt hur många gånger oljepannan startar och stoppar per dygn, men för att få en uppfattning 

beräknades det med antagande om att oljepannan startar och stoppar en gång under varje dygn den 

är aktiv. I själva verket kan antalet vara både fler eller färre. 

6.1.2. Ekonomi 
När ekonomin beräknades användes dygnsvis oljeförbrukning för värmeverket samtidigt som 

antagandet gjordes att ackumulatorn kunde nyttjas till fullo varje dygn (att maximala lagrings-

kapaciteten kan urladdas för att kunna ersätta olja samt att den kunde laddas varje dygn utan 

förbränning av olja). Beräkningar kan ifrågasättas eftersom antagandet görs att ackumulatorn laddas 

ur fullständigt för att ersätta olja, men i verkligheten kanske en större effekt krävts än ackumulatorns 

urladdningseffekt (till exempel vid driftbortfall på fastbränslepannan). I så fall hjälper ackumulatorn 

bara till delvis och olja behövs ändå för att klara värmelasten, vilket betyder att de minskade 

bränslekostnaderna inte blir lika stora.  

Oljeförbrukningen i november är större, men en ackumulator minskar oljekostnaderna mer i mars. 

Anledningen till det är för att oljeförbrukningen är stor under några av de dagar oljepannan används i 

november och då lyckas ackumulatorn bara ersätta en liten del av den oljeförbrukningen. 

Oljeförbrukningen i mars pågår under fler dagar och med mindre mängd olja per dagar och därför 

lyckas ackumulatorn ersätta oljepannan i större uträckning i mars. Om ackumulatorn var större hade 

liknande resultat kunnat uppnås för november. För att täcka all oljeförbrukning blir ackumulatorn 

genast mycket större. Det är inte rimligt att tro att en ackumulator helt kan ersätta oljeförbrukningen 

eftersom oljepannan inte bara har använts som spetslast under året utan de har även använts vid 

problem med driften på de andra pannorna och om inte de andra pannorna går som de ska under en 

lägre period kan som sagt inte ackumulatorn laddas med hjälp av en förbränningsenhet med billigare 

bränsle än olja. 

När den minskade oljekostnaden togs fram (se avsnitt 4.5.1.1.) för hela året dividerades den sedan 

med antal månader på ett år och jämfördes med mars respektive novembers minskade bränsle-

kostnader och det stämde relativt bra överens. När jämförelse gjordes med resten av årets månader 

konstaterades att besparingarna under sommaren var mindre och under de kallare månaderna var de 

större, men besparingen var även större i till exempel oktober. Det beror dels på hur stor olje-

förbrukningen varit och dels på hur oljeförbrukningen var fördelad över månadens dagar. Eftersom 

laddningspotentialen antagits till att ackumulatorn kan laddas varje dygn kan det i verkligheten vara 

så att kostnadsbesparingarna inte är lika stora under vintern som i kalkylen eftersom tanken inte kan 

laddas varje dygn under vissa riktigt kalla ihållande perioder. Samma sak gäller om det är driftbortfall 

på en panna och oljepannan ersätter dess värmeproduktion. 

Priset på olja är avgörande för hur stora besparingarna blir och beräkningarna som gjorts är baserade 

på oljepriset som Övertorneå värmeverk betalar i dag och att det alltså inte kommer ske någon 

förändring i oljepriset. I dagsläget är oljepriset nere på låga nivåer och kommer sannolikt att stiga, 

vilket skulle innebära ännu större besparingar vid införandet av en ackumulator.  



35 
 

För att kunna uppskatta komponentpriser som ingår i investeringskostnaden har en del antaganden 

gjorts om till exempel vilket flöde som krävs för att sedan kunna bestämma rör- och ventildimensioner 

samt vilken pumpstorlek som krävs. Vissa kostnadsposter har utelämnats kalkylen vilket påverkar 

resultatet.  

6.1.3. Miljö 

För att inte växthuseffekten ska öka och medföra ytterligare temperaturhöjningar ska förbränningen 

av fossila bränslen minskas. Att införa en ackumulator till anläggningen innebär att en reducerad 

mängd olja behöver användas, vilket leder till minskade CO2-utsläpp. 

6.2. Slutsats 
Båda ackumulatorstorlekarna visade lönsamhet vid införande när jämförelse gjordes med den 

befintliga anläggningen både när 2014 och 2013 års oljeförbrukning ligger till grund för beräkningarna.  

Den större ackumulatorn visar en större lönsamhet och bör vara den storleken som väljs. Den bedöms 

även ha potential att kunna bli laddad under den tid på dygnet då det är lägre last. Om ackumulatorn 

är för stor blir det svårt att ofta kunna ladda den fullständigt. Fördelen med den större ackumulatorn 

är att den kan jämna ut de antagna dygnsvariationerna i lasten för 100 % av tiden för de undersökta 

perioderna (se Figur 11 och Figur 13). En annan fördel är att den kan även i viss mån användas för att 

jämna ut lasten mellan två dygn med varierande temperatur. I och med att det är driftstopp på 

fastbränsle- och/eller pelletspanna relativt ofta kan även den större ackumulatorstorleken motiveras 

genom att dess värmelagringskapacitet kan täcka upp för bortfallen under en viss tid. I vissa av dessa 

fall kan anledningen till driftstoppet hinna fixas utan att en oljepanna måste startas. En ännu större 

ackumulator är svårt att motivera baserat på de uträkningar som gjorts. Bedömningen görs dessutom, 

utifrån några års statistik över antalet abonnenter på fjärrvärmenätet, att ökningen i värmelasten inte 

tros öka och därför finns inte heller behovet av en större ackumulator ur det avseendet. 

Införandet av en 350 m3 ackumulatortank väntas innebära minskad oljeförbrukning (vilket innebär 

minskade bränslekostnader), minskat antal start och stopp för oljepannan, jämnare drift för den eller 

de enheter som står för baslasten och en positiv effekt för miljön i form av minskade utsläpp. 

6.3. Fortsatt arbete 
För att få ett säkrare resultat bör en större mängd mätdata användas, framförallt bör kännedom om 

värmeverkets effekt på timbasis införskaffas för att säkerställa dygnsvariationerna. Om mer data 

loggas kan driften för en ackumulator tydligare granskas till exempel undersöka laddning- och 

urladdningstillfällen. Genom att införa mätpunkter i fjärrvärmenätet (för att se hur lasten är fördelad) 

skulle även nyttan i att införa en decentralt placerad ackumulatortank kunna utredas vidare om 

huruvida det är lämpligt samt vilken storlek som i så fall fordras. 

Den ekonomiska kalkylen bör ses över i syfte att säkerställa kostnaderna för de olika komponenterna 

samt projekterings- och installationskostnader. Tankens exakta placering avgör till exempel vilken 

rörlängd som fordras, vilket kan påverka den antagna kostnaden. Vissa kostnadsposter har dessutom 

uteslutits från kalkylen och om dessa behövs kännedom för att göra en fullständig kalkyl. En 

grundligare undersökning som rör kostnader behöver göras. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1- Interiör och exteriör 
Övertorneå värmeverk exteriör och interiör. Exteriörbilden är tagen från baksidan av verket och visar 

dels skorstenen och bränslesilos. På interiörbilden är kontrollrummet till vänster, den orangea 

fastbränslepannan skymtas i mitten på bilden och längst till höger är toppen på de två oljepannorna. 

Under gallerdurken till höger, en våning ner, hittas pelletspannan. 
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Bilaga 2- Fjärrvärmenätet 
Karta över fjärrvärmenätet i Övertorneå. Värmeverket är markerat med en ljusröd ring. De mörkröda 

strecken visar hur fjärrvärmekulvertarna stäcker sig. 
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Bilaga 3- Inkoppling med pump och turbin 
Inkoppling av trycklös ackumulatortank till fjärrvärmenätet med en turbin och pumplösning. Trycket 

höjs efter ackumulatortanken via en pump och sänks från fjärrvärmenätet till ackumulatorns tryck via 

en turbin. Pumpen drivs till viss del av elenergin som omvandlats av turbinen.  Bildkälla: (Ekeborg & 

Svenningsson, 1991) 
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Bilaga 4- Inkoppling med VVX 
Enkelt flödesschema för inkoppling av trycklös ackumulatortank med två värmeväxlare. Ackumulatorn 

laddas via den ena värmeväxlaren och laddas ur via den andra värmeväxlaren. När urladdning sker så 

förvärms returledningen till värmeverket.  
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Bilaga 5- Flödesschema  
Flödesschema skapat i AutoCAD över inkoppling av ackumulatortank till fjärrvärmenätet. Den stora 

värmeväxlaren symboliserar värmeverkets förbränningsenheter och de är således parallellkopplade 

med ackumulatortanken. Den lilla värmeväxlaren symboliserar rökgaskondensorn. 
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Bilaga 6- Kostnadskalkyl inkoppling 
Här redovisas de uppskattade investeringskostnaderna för inkoppling av ackumulatortanken. 

 

Tankstorlek  
Mängd 

 
Enhetskostnad [tkr] 

200 m3 

Summa [tkr] 
350 m3 

Summa [tkr] 

Pump 2 77,7 155 155 
     

Rör     

Fv. tub 139,7 40 [m] 5,7 [tkr/m] 228 228 
Fv. tub 114,3 10 [m] 4,7 [tkr/m] 47,0 47,0 

     

Armaturer     

STAF ventil DN80 1 6 6 6 
STAF ventil DN100 4 10,5 21 21 

Avstängare DN100 3 10,7 32,1 32,1 

Styrventil DN100 1 20 20 20 
Styrventil 3-vägs 1 20 20 20 

Övrigt 1 13,5 13,5 13,5 

     
Styr- och reglerutrustning   400 400 

     

Summa (inkoppling)   967 967 
Påslag kostnader (20 %)   193 193 

     
Ackumulatortank 200 m3 1 1 370 1370 - 

Ackumulatortank 350 m3 1 1 560 - 1 560 

     
Drifttagning 200 m3  31,7 31,7 - 

Drifttagning 350 m3  33,8 - 33,8 

     

Summa total   2 562 2 754 

 


