
William Nyman  Umeå Universitet 

Examensarbete 15HP  TFE 

VT16 

 

 

Att arbeta med nyckeltal – Fjärrvärme 

 

 

 

Handledare TFE: Anders Åstrand 

Handledare Arvidsjaurs Energi: Mats Rehnberg 

 

 

 

William Nyman 

Examensarbete 15HP 

Högskoleingenjör Energiteknik, 180 HP 

VT 2016



William Nyman  Umeå Universitet 

Examensarbete 15HP  TFE 

VT16 

 

Förord 

Detta är ett examensarbete påbörjat vt2016 och är det avslutande arbetet i 

högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik på Umeås Universitet. Det har varit en berg- och 

dalbana med att plugga på universitet, det har varit stundvis väldigt krävande men samtidigt 

väldigt roligt.  

Examensarbetet utfördes på Arvidsjaurs Energi AB där jag har arbetat två somrar. Jag har 

verkligen fastnat för arbetet på fjärrvärmeverk, där det inte är enbart kontorsarbete utan också 

mycket praktiskt jobb. Det var också under dessa två somrar som idén till mitt examensarbete 

växte fram.  

 

Jag skulle vilja tacka arbetarna på Arvidsjaur Energi AB för deras engagemang under den här 

tiden, samt VD Heikki Kairento för hjälpen med hur Excel arket skulle utformas. 

 

Jag vill även tacka min handledare Mats Rehnberg för att han alltid har ställt upp och varit ett 

stöd för mig under arbetets gång. 

 

Slutligen vill jag också tacka min handledare på universitetet Anders Åstrand för stöd och 

engagemang.  

 

Tack! 

/William Nyman 

2016-05-14 
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Sammanfattning 

Fjärrvärmens födelse skedde i USA och Tyskland redan under 1800-talets slut. Den ”riktiga” 

starten i Sverige och det första kommunala fjärrvärmeverket startades 29 oktober 1948 i 

Karlstad. Efter starten i Karlstad var fjärrvärmeanvändningen låg ända fram tills i mitten på 

60-talet då användningen av fjärrvärme fördubblades från fem TWh/år till tio TWh/år. Trots 

fördubblingen under 60-talet kom den verkliga ”explosionen” efter oljekrisen 1973. 

År 1998 bestämde Arvidsjaurs kommun att de var tvungna att göra något åt den rådande 

miljön som speciellt på vintern visade sig som inversion över samhället. Detta berodde på att 

de flesta villorna i kommunen använde sig av en egen vedeldad eller oljeeldad panna. Sex år 

senare startades Arvidsjaurs Energi AB upp och detta fjärrvärmebolag skulle nu förse 

Arvidsjaurs tätort med varmvatten i kranarna och varma element.  

Idag förser Arvidsjaurs Energi 337 villor och 109 ”större” kunder såsom industrihus. Med tre 

pelletspannor som spetslast och under revisionsperioden en oljepanna och en 8,4 MW 

biofastbränsle panna producerar de ca 40 GWh/år. Fram tills idag och i framtiden kommer 

mer satsningar att göras på fjärrvärmen, vilket inte har varit något negativt för 

kommunkoncernen.  

Med fjärrvärmen följer också jobb som måste göras och en av dessa är redovisningen av 

nyckeltal som skall ske både kvartalsvis och årsvis. Denna rapport kommer att beröra arbetet 

med detta och ett försök till att tidseffektivisera arbetet, då det idag är väldigt tidskrävande.  

Resultatet kommer att vara ett Excelark som belyser de viktigaste nyckeltalen för Arvidsjaurs 

Energi på ett resultatblad i Excel, där diverse andra beräkningar kommer att utföras på ett 

inmatningsblad. Det som kommer att användas är bland annat ledningsförluster, försåld 

energi, producerad energi och använt bränsle.   

Slutresultatet av arbetet blev också ett Excelark med de olika parametrarna som är nämnda 

ovan, men det blev också betydligt mindre än vad som var tänkt i början. Arbetet används 

idag av arbetarna på Arvidsjaurs Energi AB och har underlättat de rutiner som finns 

runtomkring statistiken vilket också var ett av målen med arbetet.  
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Abstract 

The birth of district heating was during the late 1800s in the United States and Germany. The 

"real" start of the first municipal district heating plant in Sweden was on October 29 1948 in 

Karlstad. After the start in Karlstad everything moved really slowly until the mid-60s when 

the use of district heating doubled from five TWh/year to ten TWh/year. Despite the doubling 

during the 60:s came the real "explosion" of district heating after the oil crisis in 1973. 

In 1998 decided Municipality of Arvidsjaur that they had to do something about the current 

environment in the city. This was caused because most of the villas and industrial houses in 

the municipality had its own wood-fired or oil-fired heating systems. Six years later in 2004 

started a company called Arvidsjaurs Energi AB, and the purpose for this company was to 

provide the city of Arvidsjaur with hot water and heat to the houses.  

Today’s supply for Arvidsjaurs Energi is 337 smaller houses and 109 bigger customers such 

as industrial houses. With three pellet boilers and a oilheater (as reserve) they provide heat 

during the peakload and the period when the main 8,4 MW woodchip hot water boiler is 

stopped due maintenance. A lot of money has been invested in the district heating, which has 

been proved to be a successful investment for the municipal. 

With district heating it follows many work opportunities, and one of that is working with 

statistics and key figures and that is what this project will be working with. The appearance of 

this work came when the workers at Arvidsjaurs Energi had noticed that the work with 

statistics and key figures where a lot time consuming. 

The result of this work will be a Excel sheet that will free some time for the workers. It will 

contain everything from line losses, used fuel, produced energy and sold energy.    

The resulting Excel sheet contained all the various parameters mentioned above, but it was 

also much less than was thought in the beginning. The resulting product of this work is 

currently used by workers at Arvidsjaurs Energi AB and has proved to ease the work around 

statistics, which also was one of the goals with this work.  

 

  



William Nyman  Umeå Universitet 

Examensarbete 15HP  TFE 

VT16 

 

Nomenklatur 

Börvärde – ett önskat värde på en utsignal, som oftast ställs in av den som sköter pannan.  

Central – Hela pannhallen, här inkluderas panna, ugn, RGK m.m. 

Framledning – När fjärrvärme vattnet lämnar verket för att gå till en växlare hos kunden 

kallas det framledning.  

HVC Västlunda -  HetVattenCentral västlunda, Arvidsjaur Energis hetvattenpanna som står 

på västlunda. 

KMW – Karlstads mekaniska Werkstad 

Lyckan – Arvidsjaur Energis pelletspannor är placerade på industriområdet som kallas lyckan  

NOx – samlingsnamn för de Kväveoxider(framförallt kvävedioxid och kvävemonoxid) som 

släpps ut.  

Panna – värmeöverföring från rökgaserna till pannvattnet. 

Retur – När fjärrvärme vattnet varit inne i växlaren hos kunden och är på väg tillbaka till 

fjärrvärmeverket kallas det retur.   

RGK – Rökgaskondensor, tar tillvara på viss del energi som finns i rökgaserna.  

Sandbacka – Arvidsjaurs Energis oljepanna står på området sandbacken.   

Spetslast – Används enbart vid kortare tillfällen (kalla perioder) där det krävs en högre effekt.   

Ugn – Här brinner bränslet. 

     

 

. 
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1. Inledning 

1.1 Historia 
I USA och Tyskland startade fjärrvärmen redan under 1800-talets slut. Sedan dess har Sverige 

också provat sig på denna form av uppvärmningssystem. Sabbatsbergs sjukhus var den första 

byggnaden i Sverige att pröva sig på ett tekniskt fjärrvärmesystem och de byggnader som 

ingick värmdes då upp av en gemensam panna (1). 

Efter andra världskrigets slut ändrades Sverige snabbt i och med att landsbygdens befolkning 

minskade kraftigt. Detta berodde framförallt på att det fanns mer utveckling- och 

arbetstillfällen i städerna. I takt med att befolkningen ökade i städerna ökade också behovet av 

energi, i form av värme och el. Fjärrvärme kom då att vara till stor hjälp (1).  

Det första kommunala fjärrvärmeverket startades upp 29 oktober 1948 i Karlstad. Detta verk 

kom att leverera värme och el till det nybyggda gjuteriet som stod vid dåvarande Karlstads 

Mekaniska Werkstad (KMW).  Ungefär ett år efteråt (vintern 1949/50) anslöt sig sju nya 

bostadshus med 120 lägenheter till detta nät (1). 

Efter starten i Karlstad anammade fler städer detta och började leverera värme och el. Det 

gick sämre till en början, men i mitten på 60-talet hade försäljningen dubblats från fem 

TWh/år till tio TWh/år. Trots fördubblingen under 60-talet kom det verkliga genombrottet 

efter oljekrisen 1973, detta berodde framförallt på att de bostäder som byggdes under 

miljonprogrammets slut kunde direkt anpassas till fjärrvärmenätet. Anpassningen till husen 

var av den lättare graden, detta med tanke på det vattenburna system som användes/används i 

husen. De pannor som var installerade i de tidigare husen drevs av olja, vilket gjorde att 

uppvärmningen av dessa bostäder blev betydligt dyrare i drift med tanke på oljeprisets 

uppgång under oljekrisen. Men eftersom att pannan enbart värmde upp de vatten som kretsade 

i det vattenburna systemet som nämnts tidigare, kunde pannan bytas ut mot undercentraler för 

fjärrvärme (1).  

År 1998 beslutade Arvidsjaurs kommun att de var tvungna att göra något åt den rådande 

miljön inne i samhället. På grund av alla separata uppvärmningskällor i husen, kunde det 

ibland (speciellt under kalla månader) bildas inversion över samhället som höll kvar 

föroreningarna. Med andra ord bildades det ett ”lock” av en tät dimma över samhället. År 

2004 startades då Arvidsjaurs Energi AB som kom att bli ett dotterbolag till Arvidsjaurs 

kommun. Med hjälp av energibolaget kunde detta nu förse Arvidsjaurs tätort med värme och 

de utsläpp som tidigare var fördelat över hela samhället kunde nu koncentreras på samma 

ställe och renas ordentligt innan det släpptes ut (2).  
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Idag förser Arvidsjaurs Energi AB 337st villor samt 109 större kunder, så totalt 446st 

fjärrvärmeanvändare och ca 40 GWh/år.  Under revisionsperioden och vid spetslast använder 

sig energibolaget av tre stycken pelletspannor, en på 5 MW och två stycken mindre på 1,5 

MW samt i nödfall en oljepanna. Pannan som används under ”högsäsong” är en biofastbränsle 

hetvattenpanna på 8,4 MW.  Hittills har stora satsningar på fjärrvärmen gjorts och detta har 

lett till att bolaget är väldigt positivt för kommunen, som både genererat arbetstillfällen och 

intäkter.      
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1.2 Bakgrund  
I ett fjärrvärmeverk förs en mängd olika statistik som den som driftar verket använder sig av, 

samt att denna statistik ska skickas in till oberoende organ som granskar vissa värden. De 

olika organ som granskar värdena är bland annat Naturvårdsverket (3) och SCB (som också är 

lagstadgat) (4). De värden som skall redovisas sker under olika tidsintervaller, exempelvis 

personalens närvaro, sjukfrånvaro m.m. redovisas månadsvis. Däremot utsläpp av 

kväveoxider (NOx) behöver endast redovisas årsvis.  

Statistiken har valts att föras in på olika sätt, vilket har fungerat bra, men det är efteråt när 

dessa skall redovisas som det blir väldigt tidskrävande. Detta sker när dessa skall plockas 

fram ur den mängd med olika pärmar som statistiken förts in i.  

Därför vill Arvidsjaurs Energi försöka att förenkla detta med att sortera ut den ”viktiga” 

statistiken och föra in dessa så fort som möjligt i ett Excel ark där data samlas och enkelt kan 

visa vad som är vad.   

1.3 Syfte 
Syftet med det här arbetet är att förenkla och tidseffektivisera arbetet med statistik och 

nyckeltal på Arvidsjaurs Energi AB. Detta kommer att åstadkommas med ett Excel ark där 

olika värden förs in för att sedan behandlas och resultera i ett resultatblad där allt samlas. 

Excelarket kommer att innehålla bland annat använt bränsle för alla pannor, ledningsförluster, 

försåld energi, använd energi i form av el och använd värme i kontor. Intervjuer med andra 

värme- och kraftvärmeverk kommer också att ske, detta i syfte för att få veta hur de arbetar 

med statistiken samt att slutresultatet för detta arbete skall bli så bra som möjligt. 

1.4 Målsättning  
Det skall bli betydligt enklare än vad det är idag att ta fram och använda de nyckeltal och 

statistik som samlas ihop. Det skall vara lätt att föra in all data samt att det skall vara lätt att 

läsa av. Arbetet skall också vara utvecklingsbart för framtiden och man skall kunna jämföra 

all data över en längre tid för att kunna jämföra och se t.ex. hur mycket bränsle som användes 

det föregående året eller om det skett någon avvikelse med exempelvis ledningsförluster. Det 

är också viktigt att göra avläsningarna av data på liknande sätt varje gång, detta för att få en 

rättvis bild över förändringar som skett. Detta kommer förhoppningsvis också att uppnås med 

hjälp av det här examensarbetet.  

Med hjälp av andra företags information om hur de arbetar med statistik och nyckeltal 

kommer de bästa utav detta plockas och på så sätt kan så kallade ”frog leaps” åstadkommas 

och därmed förhoppningsvis ligga i fas med andra kraft/värmeverk.  
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1.5 Avgränsning 
Till en början kommer bara de mest frekvent använda nyckeltalen att beröras såsom: 

 Egen energianvändning i form av: 

– El 

– Egen fjärrvärmeanvändning  

– Bränsle(Pellets, olja & bark/spån m.m.) 

 Producerad energi (pelletspannor, oljepanna, rökgaskondensor & fastbränslepannan) 

 Fel 

 SCB  

 Nyckeltal såsom verkningsgrad, förluster på nät, div kostnad, såld MWh 

 Sjukfrånvaro 

 Underhåll 

 Nät & kunder 

 Felkällor till stopp 

- Bränsle 

- Personal (mänsklig faktor)  

- Material 

- Yttre påverkan såsom strömdippar/avbrott 

 Kostnad vid stopp  

- 0 -> 10,000 kr 

- 10,000 -> 50,000 kr 

- 50,000 -> uppåt 

Räcker tiden till kommer också fler nyckeltal och statistik att beröras.  

Eftersom att examensarbetet är utfört på en hetvattenpanna, kommer också nyckeltalen och 

statistiken höra främst till den.    
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2. Teori 
I detta kapitel presenteras några av de grundläggande ekvationerna som gäller för 

hetvattenpannor samt grundläggande kunskaper om hur en fjärrvärmeanläggning fungerar.   

2.1 Ekvationer 

2.1.1 Rökgaskondensering: 

𝑝𝐻2𝑜 = [𝐻2𝑂] ∗ 𝑝𝑡𝑜𝑡     [1] 

Ekvation [1] är för att kunna beräkna vid vilket tryck som vattenångan i rökgaserna börjar 

kondensera, detta kallas även för daggpunkt (5).  

[H2O] = andelen fukt som är i rökgaserna 

ptot = totaltrycket på rökgaserna(vid normala förhållanden 101,3 kPa). 

2.1.2 Verkningsgrad 

Direkt verkningsgrad: 

𝜂 =
𝑃𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔

𝑃𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑
      [2] 

Ekvation [2] används till att beräknad den direkta verkningsgraden, där den nyttiga effekten 

beräknas lite olika beroende på vilken panna beräkningen görs på, se ekvation [3 och 4]. 

Där: 

𝑃𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔  =  ṁÅ𝑛𝑔𝑎 ∗ (ℎ𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛)      [3] 

Ekvation [3] används vid beräkningar av ångpannor. 

 

𝑃𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔  =  ṁ𝐻𝑒𝑡𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑡𝑢𝑡 − 𝑡𝑖𝑛)    [4] 

Ekvation [4] används vid beräkningar av hetvattenpannor.  

Där de ingående delarna i ekvationerna [3] och [4] är: 

hin/hut = specifik entalpi in/ut (kJ/kg) 

ṁÅnga/ṁHetvatten  = massflöde ånga/hetvatten (kg/s) 

cp = specifik värmekapacitet (kJ/(kg·K)) 

tin/tut = temperatur in/ut (°C) 
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𝑃𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑  =  ṁ𝐵 ∗ (𝐻𝑖,𝑇𝑆 + 𝑙 ∗ 𝑐𝑝𝑙 ∗ (𝑡𝑙 − 298))   [5]  

 

Ekvation [5] används för att beräkna den tillförda effekten, denna ekvation gäller både 

hetvatten- och ångpannor. 298 är temperaturen 25°C i Kelvin och är normal lufttemperatur, 

den andra termen innanför parentesen är alltså den energi som krävs för att värma luften (5).  

Där de ingående delarna i ekvationen är: 

ṁB = massflöde bränsle (kg/s) 

Hi,TS = värmevärde torrsubstans (Mj/kg)  

l = luftmängd per kilo bränsle (mol/kg)  

cpl = specifik värmekapacitet luft (kJ/(mol*K))  

tl = temperatur luft (K) 

Indirekt verkningsgrad: 

 

𝜂 =
𝑃𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔

𝑃𝑇𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑
 =  

𝑃𝑡− ∑ 𝑃𝑓

𝑃𝑡
= 1 −  

∑ 𝑃𝑓

𝑃𝑡
 𝐸𝑙𝑙𝑒𝑟 =

1−𝑓𝑟𝑔−𝑓𝑓𝑟−𝑓𝐶𝑂

1+
𝑃𝑠𝑡

𝑃𝑁𝑦𝑡𝑡𝑖𝑔

  [6] 

Pt  är som ovan tillförd effekt och PNyttig är nyttig effekt. Det som är speciellt med den 

indirekta verkningsgraden är att förlusterna som pannan åstadkommer tas i beaktning, vilket 

är ΣPf. ΣPf delas oftast upp i tre olika förlustformer, vilka är: 

 rökgasförluster, frg 

 relativa förluster i oförbränd fast rest, ffr  

 förluster genom oförbränning (gasform), fCO 

och Pst är lednings-och strålningsförluster (MW). 

𝐻𝑖,𝑇𝑆 = 𝐻𝑖,𝑑 − (
𝐹

1−𝐹
) ∗ 2442    [7] 

Ekvation [7] används ofta för att förenkla beräkningen av förluster, den kan även tillämpas på 

andra ekvationer ex. ekvation [5] där Hi,TS ska beräknas.  

Där:  

Hi,d = värmevärde helt torrt (MJ/kg) 

F = fukthalt (Vatten/kg bränsle) 

2442 är ångbildningsentalpi vid 25°C (kJ/kg) 
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Rökgasförluster: 

𝑓 𝑟𝑔 =  
ṁ𝑏,𝑇𝑆∗𝑔𝑇𝑆∗𝑐𝑝,𝑟𝑔∗(𝑇𝑟𝑔 − 298)

ṁ𝑏,𝑇𝑆∗(𝐻𝑖,𝑇𝑆 + 𝑙 𝑇𝑆∗𝑐𝑝𝑙∗(𝑇𝑙 − 298))
    [8] 

Ekvation [8] används vid beräkning av rökgasförluster.  

Där: 

gTS = total mängd rökgaser på ett kilo bränsle (mol/kg) 

cp,rg = specifik värmekapacitet för rökgaser (J/mol*K) 

Trg = temperatur rökgas (K) 

Tl  = temperatur luft (K) 

ṁB,ts = massflöde bränsle torrsubstans (kg/s) 

lTS = totalt fuktigt luftbehov (mol/kg)  

Förluster på grund av oförbränd fast rest: 

𝑓𝑓𝑟  =   
((

[𝑏𝑏]∗𝐴𝑡𝑠
1−[𝑏𝑏]

)∗𝐻𝑖,𝑏𝑏)

𝐻𝑖,𝑇𝑆 
     [9] 

Ekvation [9] används vid beräkning av förluster som uppkommer vid oförbränd fast rest.  

Där: 

[bb] = andel brännbart i aska  

ATS = kilogram askhalt per kilo torr substans  

Hi,bb = värmevärde  för brännbar fast rest, kan ofta antas till 30MJ/kg (hämtat från referens (5) 

sidan 147).  
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Förluster på grund av oförbränt i gasfas: 

𝑓𝐶𝑂  =  
(ṁ𝑏,𝑇𝑆∗𝑔𝑇𝑆 ∗ [𝐶𝑂 (𝑝𝑝𝑚)] ∗ 10−6∗ 𝐻𝑖,𝑐𝑜)

(ṁ𝑏,𝑇𝑆∗(𝐻𝑖,𝑇𝑆 + 𝑙𝑇𝑆 ∗𝑐𝑝𝑙∗(𝑇𝑙 − 298))
    [10] 

Ekvation [10] används vid beräkningar av oförbränt i gas fas (5). 

Där:  

[CO] = halt CO i rökgaser, anges ofta i ppm därav 10^-6 termen 

Hi,CO = värmevärde oförbränt gasfas, framförallt CO men innehåller viss mån väte, kolväten 

m.m. brukar oftast antas till 282,989 kJ/mol som är hämtat från referens (5) sidan 146.    

2.1.3 PT-100 givare 

För temperaturer mellan -200°C - 0°C gäller:  

𝑅𝑇 = 𝑅0(1 + 𝐴𝑡 + 𝐵𝑡2 + 𝐶(𝑡 − 100)𝑡3)   [11] 

Ekvation [11] används för att beräkna vilken resistans som uppstår vid en specifik temperatur 

mellan -200 °C och 0 °C. Ekvation [12] Beräknar också resistans vid en specifik temperatur, 

men vid temperaturer mellan 0 °C och 850 °C (6). 

För temperaturer mellan 0°C - 850°C gäller: 

𝑅𝑇 = 𝑅0(1 + 𝐴𝑡 + 𝐵𝑡2)     [12] 

Där: 

RT = resistansen vid temperaturen t (Ohm) 

R0 = resistansen vid temperaturen 0°C, för en pt-100 givare är resistansen 100 ohm vid 0°C  

t = aktuell mättemperatur (°C) 

Koefficienter: 

A = 3,9083*10^-3 

B = -5,775*10^-7 

C = -4,183*10^-12 
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2.2 Hur fungerar fjärrvärme? 
Den stora uppgiften som fjärrvärmecentralen har är egentligen att värma upp och pumpa ut 

det vatten som skall levereras till fjärrvärmekunderna. Utöver pumpning och värmning av 

vatten förekommer också en mängd med olika reningsprocesser, rökgaskondensering m.m. 

vilket kommer att beskrivas nedan. 

2.2.1 Översiktsbild HVC-Västlunda 

För att förstå efterföljande delar i kapitel 2 bättre kan figur 1 användas. Detta är en 

översiktsbild över HVC-Västlundas central, det viktiga som är inringat i bilden är: 

1. Ugnen 

A. Puscher 

B. Roster 

C. Slagglucka 

D. Primärluft 

E. Sekundärluft  

F. Rökgasåterföring 

2. Pannan 

3. Multicyklon 

4. Elfilter 

5. RGK 

6. Ask bad 

7. Våt aska  

8. Flygaska 

 

Figur 1 HVC-Västlunda översiktsbild 
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2.2.2 Ugnen 

Ugnen är ”hjärtat” i en fjärrvärmeanläggning och utifrån vilket bränsle som eldas ser ugnarna 

olika ut. I Arvidsjaur används en murad ugn med rörlig roster, vilket är idealt då det används 

ett fast och fuktigt biobränsle. Med en murad panna kan fukten som finns i bränslet torka ut 

fortare i och med att murningen reflekterar värmen tillbaka till bränslet. Ugnen styrs med en 

mängd olika givare som till exempel O2 givare efter pannan och temperaturgivare i taket på 

ugnen och teorin bakom styrningen är framförallt de tre T:na som står för TID, 

TEMPERATUR och TURBULENS (5).  

Bränslet matas fram till ugnen med transportband från bränslelagret, se Figur 1, där bränslets 

väg är från vänster till höger i bild, sedan trycker en ”puscher” med hjälp av intervall in 

bränslet i ugnen. Tanken med att tycka in bränslet i intervaller är för att kontrollera tjockleken 

på bränslebädden, ju jämnare den är desto lättare är det att ställa in pannan för optimal 

förbränning. Om tjockleken på bädden varierar kan detta bland annat leda till så kallad 

genomblåsning, vilket i sin tur kan leda till mer bildning av termisk NOx, ojämnt fördelad 

primärluft (luften tar den lättaste vägen ut) samt större mängd oförbränt bränsle.      

Väl inne i ugnen är det ett rörligt roster som ligger i botten, som med intervall för bränslet 

fram i ugnen till slaggluckan som är slutdestinationen i ugnen. Det är med andra ord 

intervallen på rosterbädden som bestämmer hur länge bränslet skall ligga inne i ugnen (TID), 

vilket bestäms beroende på vilket bränsle och fukthalt som stoppas in.   

Väl framme på slaggluckan får bränslet en sista chans till att brinna ut innan slaggluckan 

öppnas och släpper ner aska och eventuell oförbränd rest ner i det så kallade askbadet. 

Askbadets uppgift är att släcka eventuell glöd som faller ner från ugnen, samt att transportera 

askan till en container som fungerar som uppsamlingskärl.  

2.2.3 Pannan 

I Arvidsjaur används en hetvattenpanna och tanken med den är att vattnet i pannan aldrig ska 

koka. Det vatten som cirkulerar i pannkretsen håller en temp på ca 150°C och ett tryck på ca 

4,5 bar. Trycket följer temperaturen och styr så att vattnet inte kokar, därav namnet 

hetvattenpanna. Det vill säga ifall behovet av värme ökar ute på samhället, så fås enkelt en 

högre pannvattentemperatur genom att ändra börvärdet på domen.  

I ugnen använder sig energibolaget av ett börvärde på ca 925°C, detta är ett framprövat värde 

som visat sig vara ett av de bättre värdena för att åstadkomma låg NOx och CO utsläpp från 

centralen. Det är denna värme som sedan följer med rökgaserna till pannan, där kyls 

rökgaserna ner från ca 900°C till ca 168°C med hjälp av pannkretsen. Det är sedan 

pannkretsens uppgift att överföra sin värme till de vatten som sedan levereras ut till kunderna. 

Pannan fungerar med andra ord som en stor värmeväxlare som tar värme av rökgaser för att 

kunna överföra detta till pannvattnet och sedan till fjärrvärmevattnet.  
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2.2.4 Rökgasrening 

Den rökgasrening som finns på fjärrvärmeverket är en multicyklon och ett elfilter. 

Multicyklonen är placerad så att när rökgaserna kommer in i cyklonen börjar dessa att snurra 

runt och med hjälp av centrifugalkraften kan de grövsta partiklarna i rökgaserna sorteras ut 

(5). 

Efter att rökgaserna har gått genom cyklonen förs de sedan vidare till ett elfilter. Genom att 

föra in rökgaserna i en stor kammare sänker man hastigheten på partiklarna och laddar dessa 

negativt. Den negativa laddningen på partiklarna fås genom att laddningen på partikeln 

förskjuts, detta vill man ska ske för att partiklarna sedan ska kunna fastna på de positiva 

plattorna som hänger i elfiltret. Efter att partiklarna har fastnat på plattorna knackas de lös 

med hjälp utav ett knackverk (hammare som slår på plattorna).  

De partiklar som ”fastnar” i multicyklonen och elfiltret förs sedan med hjälp av askskruvar till 

en uppsamlingslåda, för att sedan föras vidare till en askbefruktare. Med hjälp av 

askbefuktaren kan ”flygaskan” som den kallas, smidigt och dammfritt föras ner i en container 

med skruvar. 

2.2.5 Rökgaskondensering  

Det bränsle som förs in i ugnen håller oftast en fukthalt kring 50 %, alltså på ett kilo bränsle 

är ett halvt kilo vatten och ett halvt kilo bränsle. Fukten i bränslet måste först förångas/torkas 

ut ur bränslet innan det kan brinna. Fukten följer sedan med rökgaserna och hade utan 

rökgaskondensor förts ur skorstenen.  

När de fuktiga och varma rökgaserna förs till rökgaskondensorn (RGK) är den första 

uppgiften för RGK:n att kyla ner de varma rökgaserna ner till daggpunkten. Daggpunkten 

beror på den mängd vatten som finns totalt i rökgasen samt vilket tryck rökgasen håller, se 

ekvation [1], Oftast brukar daggpunkten ligga kring 60°C. När sedan rökgaserna är kylda ner 

till daggtemperaturen börjar vattenångan att kondensera och kyls sedan ner till den returtemp 

som fjärrvärmen har (ifall RGK:n är kopplad så den förvärmer returen). 

En del av kylvattnet som sprayas över rökgaserna och den fukt som kondenseras ut ur 

rökgaserna pumpas dels till den värmeväxlare som värmer fjärrvärmereturen och en mindre 

del pumpas över till vattenbehandlingen. Vattenbehandlingens uppgift är att rena det vatten 

som kommer från rökgaskondensorn för att sedan föra ut det till avloppet (5).  
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2.2.6 Verkningsgrad 

Det finns två generella sätt att beräkna verkningsgraden för ett värmeverk, den ena heter 

direkt verkningsgrad och den andra heter indirekt verkningsgrad. Det är med fördel mycket 

enklare att beräkna verkningsgraden på centralen ifall tillgång till en bränslemall finns, se 

Bilaga 1. I bränslemallen förs de olika beståndsdelarna på bränslet in och med hjälp av detta 

kan sedan en mängd olika beräkningar göras som behövs för de olika termerna som finns i 

ekvationerna [2-10]. För att bränslemallen skall kunna utföra de olika beräkningar som är 

inställda i mallen behövs som skrevs innan, halt av bränslets beståndsdelar i form av kol (C), 

kväve (N2), väte (H2), syre (O2) och svavel (S). Sedan behövs vilken mängd aska som 

kommer kvarstå efter förbränning, fukthalt på bränslet, fukt i luft, luftfaktor som används vid 

förbränning och temperaturen på rökgaserna ut ur ugnen.  

I den direkta verkningsgraden beräknas den tillförda effekten på det bränsle som stoppas in i 

ugnen. På grund av att det är svårt att bestämma hur mycket bränsle som förs in i ugnen (ṁB), 

så kan den direkta metoden vara mer missvisande i jämförelse med den indirekta där 

massflödet kan förkortas bort, se ekvation [5].  

I den indirekta verkningsgraden kan som tidigare nämnts massflödet av bränsle förkortas bort 

vilket förenklar arbetet avsevärt eftersom det ofta kan vara väldigt svårt att bestämma vad 

som är stoppat in i pannan. Med den indirekta verkningsgraden beräknas de förluster som 

pannan åstadkommer som sedan dras bort från den tillförda effekten, se ekvation [6] (5).  
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2.2.7 Givare  

För att kunna beräkna de olika värden och nyckeltal som skall redovisas behövs en mängd 

olika givare. Dessa beräknar och mäter till exempel vilken temperatur som skickas ut på nätet. 

Givarna används också för reglering av pannan och som säkerhet ifall något skulle hända, till 

exempel med hjälp av gränsvärden för de olika tryck och temperaturerna kan centralen vid för 

höga/låga tryck eller temperaturer stanna och ett larm skickas ut till den som sköter om 

centralen just då. 

De vanligaste temperaturgivarna som används på Arvidsjaurs Energi AB är så kallade PT-100 

givare, dessa används för de mesta på ställen där temperaturer skall mätas exempelvis vid 

fjärrvärme framledning och retur. Vid högre temperaturer som i exempelvis i ugns tak där det 

kan nå upp till över 1000 °C används PT-1000 givare som är gjorda för högre temperaturer, 

d.v.s. givaren är placerad inuti en ”keramik kapsel” för att kunna klara dessa höga 

temperaturer (7).  

Pt-100 och Pt-1000 givare mäter temperaturen genom resistansförändringar i ädelmetallen 

platina, genom ökad/minskad temperatur ändras resistansen också därefter. Pt-100 givaren är 

dimensionerad så att när temperaturen är 0 °C är resistansen 100 Ω, sedan kan mätningen 

också göras linjär genom ekvation [11] för temperaturer i intervallet -200 ≤ t ≤ 0 °C och för 

temperaturer i intervallet 850 ≥ t ≥ 0 °C används ekvation [12] (8). 

De givare som är beskrivna ovan är bara en bråkdel av de olika givare som finns. Dessa har 

också stor betydelse för funktionen av pannan och med hjälp utav dessa kan pannan regleras 

utefter de driftförutsättningar som råder. Exempelvis vid kallare utetemperaturer krävs en 

högre framledningstemperatur på fjärrvärmen. Detta åstadkoms genom att primärluften till 

pannan ökar vilket i sin tur leder till att trycket i domen ökar vilket resulterar till ökad 

Figur 2 Översiktsbild HVC-Västlunda. Källa: Arvidsjaurs Energi AB 
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temperatur efter pannan (syns i figur 2 strax ovanför panncirkulationspumpen som är placerad 

i mitten på figuren).  

Eftersom alla de olika givarna har så pass viktig funktion till pannan, är det också viktigt att 

kolla så att allting verkar stämma ihop med verkligheten. Det är ofta givarna som står för de 

felkällor och driftstopp som förekommer, det är därför viktigt att ha en bra uppföljning med 

kalibrering och statistik för att så fort som möjligt märka om något inte stämmer.  

Ett bra exempel på en bra uppföljning av givare hände senast 2015 på värmeverket i 

Arvidsjaur. Efter uppstarten av pannan kunde personalen på värmeverket märka att det var 

något som var galet med en av O2 givarna som sitter i utloppet på rökgaserna strax efter 

pannan.  Den började mellan höga och låga O2 värden och utsläppen av CO blev högre, efter 

en tid med kalibreringar och ständig koll på givaren kunde man tillslut se att det var just den 

givaren som var trasig och ett byte krävdes omedelbart. Detta givarfel gjorde att 

årsmedelvärdet på CO-utsläpp nästan inte kunde hållas, men med uppföljning av de 

misstänkta felen kunde detta åtgärdas.  
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2.2.8 Fjärrvärmekunder 

När det uppvärmda vattnet leds i kulvert mot fjärrvärmekunden måste också kunden kunna ta 

tillvara på den energin. Detta görs med en fjärrvärmecentral som anpassas för hur mycket som 

fjärrvärmekunden använder. De vanligaste fjärrvärmecentralerna i Arvidsjaurs tätort är 

”Redan fjärrvärmecentral 2000”, se Figur 3, samt ”metro therm primex villa iq”.  Dessa två är 

uppbyggda på samma vis, med värmeväxlare, expansionskärl termostatventiler m.m. fast med 

olika tillverkare på de olika delarna, så de kan se rätt så olika ut fastän de skall åstadkomma 

samma sak, vilket är att värma vatten.  

Den dominerande fjärrvärmetekniken som används i Sverige idag är den indirekta 

fjärrvärmen. Detta betyder att fjärrvärmevattnet som värms upp på värmeverket aldrig 

kommer i kontakt med vattnet som antingen skall ut till radiatorerna eller det varma vattnet 

som man badar i (9).  
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Det som ingår i villaväxlaren är, se Figur 3 (10): 

 1 och 4 Motströmsvärmeväxlare för värme respektive tappvarmvatten. 

 2 Reglercentral.  

 3 Varmvattenregulator.  

 5 Termostatventil för justering av varmvattentemp.  

 6 Reglerventil(shunt) för värmen.  

 7 Cirkulationspump radiatorer.  

 8 Tempgivare (tillopp).  

Figur 3. Villaväxlare.  Källa: Arvidsjaurs Energi AB 
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 9 Energimätare.  

 10 Varmhållningsventil.  

I de flesta fall är undercentralen som kunderna har i källaren också kundens ansvar, vilket 

också är fallet i Arvidsjaur.  

En av undercentralens uppgift är som tidigare nämnts att värma vatten, med andra ord kyla 

fjärrvärmevattnet. För att få ut så mycket som möjligt av fjärrvärmeverket krävs också en god 

avkylning ute på nätet. Ju högre temperatur som kommer i returen ger sämre/ingen effektivitet 

i RGK:n vilket i sin tur leder till att verkningsgraden och effektiviteten i centralen minskas 

markant. 

Den andra uppgiften villaväxlaren har är att förse fjärrvärmeverket med information om hur 

mycket energi som använts. Detta görs med hjälp av energimätaren , 9 i Figur 3. För att 

energimätaren skall kunna visa hur mycket energi som har används i villan behöver den två 

temperaturgivare, en på tillopp 8 i Figur 3 och en på retur (sitter bakom energimätaren), för att 

kunna beräkna vilken temperaturskillnad som blir på fjärrvärmevattnet. Sedan behövs också 

en flödesmätare som mäter vilket vattenflöde som går genom fjärrvärmecentralen. Efter att 

mätaren har differentialtemperaturen på fjärrvärmevattnet och flödet kan mätaren med hjälp 

av ekvation [4] presentera vilken energianvändning som skett över växlaren (11).  

För att fjärrvärmebolaget skall få tillgång till denna information skickas den trådlöst till en av 

bolagets databaser som heter Debatt. Uppgiften Debatt har är att fungera som databas för den 

information som kommer ifrån mätaren och para ihop användningen med den 

energianvändande kunden. Det är detta som kunden sen betalar för i slutändan på fakturan.   
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3. Metod 
Under denna del förklaras tillvägagångssättet för arbetet.  

3.1 Arbetsgång  
Denna ordning har följts under arbetets gång: 

1. Vilka är de mest använda nyckeltalen? 

2. Utformning av Excelark 

3. Inmatning av fjolårets data i Excelark 

4. Litteratursökning- Rapportskrivning 

Till att börja med ställdes frågan om vilka nyckeltal som är de mest frekvent använda på 

Arvidsjaurs Energi AB. Svaret på frågan fanns i en pärm där det lagts in inhämtad data 

kontinuerligt varje månad. Det visade sig också att efterfrågan av vissa nyckeltal som 

exempelvis ledningsförluster fanns det också ett behov av att beräkna fram och ta med i Excel 

arket. 

De nyckeltal som skall användas har antingen beräknats fram eller bara överförts från 

pappersformat till Excel, vilket är lättsamt att använda vid beräkningar.  

Litteratursökning och rapportskrivning har skett parallellt med utformningen av arket.  

Ibland har det varit svårt att hitta relevant information i och med att nyckeltal används på 

olika sätt. Det som undersöks är ledningsförluster, pannverkningsgrad, bränsleanvändning och 

egen energianvändning i form av el och värme bland annat.  

Nyckeltal skiljer sig mellan olika anläggningar och det har som sagt ibland varit svårt att hitta 

information som gäller generellt för alla. Ställda frågor till arbetarna har därför varit 

grundläggande för att idén till detta examensarbete skulle gå att genomföra. Frågor som ställs 

till handledaren på Arvidsjaurs Energi AB (Rehnberg, Mats) har varit bl.a. 

 Hur mycket energi säljs varje månad? 

 Hur mycket energi produceras? 

 Vilka sorts bränslen används? 

 Vad kan du berätta om pannans verkningsgrad?  

 När sattes rökgaskondenseringen in? 

 Vilka givare används för reglering av pannan? 

I och med mycket feedback från arbetarna så har arket fått en bra utformning. Feedback är 

viktig att ta till sig eftersom det är arbetarna själva som sen ska använda sig av arket.  

Har också valt att försöka föra diskussion med andra värmeverk om hur de använder sig av 

sin statistik och sina nyckeltal, detta för att få ett så bra arbete som möjligt.  

Arbetet är skräddarsytt för just Arvidsjaur Energi men idén kan även tillämpas på andra 

anläggningar. 
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4. Resultat 
Under detta kapitel presenteras resultatet av arbetet dvs. Excel arkets utformning. 

 

4.1 Excelarket 

 

 

Figur 4 Blad Excelark 

Excelarket byggdes upp på följande vis, med en resultatsida och en inmatningssida, Se Figur 

4. Detta gjordes enbart för att få en så lättläst resultatdel som möjligt. Inmatningssidan följer 

också logiskt den pärm som Arvidsjaurs Energi AB använder sig av vid varje 

månadsavläsning, detta skall i sin tur förhoppningsvis leda till att inmatningen av data skall gå 

betydligt enklare än tidigare.   

4.1.1 Inmatningsdel 
Under detta kapitel redovisas Excelarkets inmatningsdel. Bilaga 2 och 3 visar helhetsbilden av 

inmatningsdelen i Excelarket. 

 

4.1.2 Mätarställning producerat 

 
Tabell 1. Inmatningsblad mätarställning 

 

För att kunna beräkna vad HVC-Västlunda, Lyckan, Sandbacka och RGK:n har producerat så 

gjordes en tabell för producerad energi för varje anläggning, Se Tabell 1. Här matades 

mätarställningen in för respektive anläggning för att kunna beräkna med enbart subtraktion 

vad som är producerat under varje månad. Månadsanvändningen av energi beräknas och 

redovisas under avsnitten 4.2.2 Ledningsförluster, 4.2.3 Elanvändning HVC och 4.2.4 

Elanvändning RGK som visas senare under resultatkapitlet.   
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Det behövs också år och datum för att underlätta ifall tillbakablick är av intresse.  

Eftersom det finns en energimätare hos varje kund behövs endast en avläsning ske vid varje 

månads avslut, vilket idag redan görs rutinmässigt men arkiveras i en pärm. Valde att föra in 

mätarställningen istället för den använda energin (alltså exempelvis 30-januari minus 29-dec) 

för att komma undan den ”mänskliga faktorn” så gott det går.  

4.1.3 Egen energianvändning  

 
Tabell 2. inmatningsblad egen energianvändning. 

 

Egen energianvändning förs in och beräknas på samma vis som den producerade energin. 

Men här behövs enbart mätarställningen för den använda energin i pannhall och kontor föras 

in, år och datum följer med från tidigare inmatning i producerad energi. 

I Debatt kolumnen förs den försålda energin in. För att få den totala försålda energin adderas 

även den egna energianvändningen i kontor och pannhall till nätanvändningen (se kolumnen 

Debatt i Tabell 2) och varför detta görs kommer att visas senare under rubrik 4.2.2 

ledningsförluster i resultatkapitlet.  
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4.1.4 Elanvändning  

 
Tabell 3. Inmatningsblad elanvändning HVC och RKG 

 

 

Den egna användningen matas också in i inmatningsfliken, Se Tabell 3, här är det också 

mätarställningen som är intressant. År och datum följer också här med ifrån inmatningen i 

Tabell 1.    
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4.2 Resultatdel 
Under detta kapitel redovisas resultatdelen i Excelarket. Där bilaga 4 visar en helhetsbild över 

resultatdelen.  

4.2.1 Producerad energi och använt bränsle 

 
Tabell 4. Producerad energi och använt bränsle 

 

På resultatfliken ska mängden bränsle föras in och då är det i formen MWh då handeln med 

bränsle oftast sker i MWh, Se Tabell 4. Det bränsle som fylls i här är det bränsle som har 

vägts in på en våg innan det tippas in i tippfickan och sedan eldas upp. Detta summeras sedan 

ihop och det totala bränslet som är uppeldat i pannan under exempelvis januari syns om man 

följer januari rakt ner fram till dess att man hamnar på raden summa. 

Här fylls också verkningsgraden för pannan i, denna är i förväg beräknad av en så kallad 

miljödator som beräknar/mäter vilka utsläpp som pannan orsakar. I miljödatorn fås ett 

medelvärde för hela månaden, vilket används i detta arbete.  

Till sist fylls väderindex in i arket, detta fås från SMHI som skickar ut detta varje månad (12).  

Det används inte i någon beräkning utan är bara som en fingervisning om hur kall/varm 

månaden har varit i jämförelse med ett ”normalår”. Större än ett är det ett kallare än ett 

normalår och mindre än ett är det ett varmare än ett normalår. Det normalår som Arvidsjaurs 

Energi tillhandahåller av SMHI är baserat på de senaste 30 åren och är denna siffra större än 

ett (100%) har temperaturen under den månaden vart kallare än under de senaste 30 åren och 

tvärtom ifall denna siffra är mindre än ett (13).  
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Efter att allt är ifyllt i inmatningsdelen under avsnittet 4.1.1 Inmatningsdel samt det som skall 

fyllas i på resultatdelen (se avsnitt 4.2.1 Producerad energi och använt bränsle) fås från 

denna del, se Tabell 4: 

 Använt bränsle både månadsvis, årsvis och specificerat exempelvis att 2015 användes 

95,3 MWh torrflis och i januari månad tippades totalt 4 325,1 MWh i tippfickan.  

 Beräknat använt bränsle månadsvis och årsvis. 

 Hur mycket energi som är producerat på varje anläggning månadsvis och årsvis.  

 Hur mycket energi som är såld.  

4.2.2 Ledningsförluster  

 
Tabell 5. Ledningsförluster 

 

Tabell 5 visar ledningsförluster som uppstår i Arvidsjaurs Energis kulvert, alltså energi som 

bolaget inte får betalt för. Detta fås från skillnaden av den totalt producerade värmen och den 

totalt försålda energin. 
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4.2.3 Elanvändning HVC  

 
Tabell 6. Elanvändning HVC 

 

Tabell 6 visar elanvändningen i HVC – Västlunda både månadsvis och totalt för året i kWh. 

Med elanvändning HVC menas den totala elanvändningen, alltså både kontor och pannhall.  

4.2.4 Elanvändning RGK 

 
Tabell 7. Elanvändning RGK 

 

Tabell 7 visar den totala elanvändningen i kWh som rökgaskondensorn använder sig av. Detta 

visas både månadsvis och totala användningen för ett år.  
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4.2.5 Verkningsgrad för alla anläggningar  

 

Tabell 8 Verkningsgrad för alla anläggningar 

 

Tabell 8 visar verkningsgraden som HVC-Västlunda, Lyckan och Sandbacka genererar både 

månadsvis och årsvis (totalt). När värdet är över ett betyder det att den instoppade energin är 

lägre än vad energin som hamnar ute på nätet. Att detta kan vara över ett beror på energin som 

kommer ur RGK:n. 
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5. Diskussion 
Som ni kanske ser i resultatdelen på rubrik 4.2.1 producerad energi och använt bränsle kan 

ibland den använda energin vara högre än den energimängd som är tippad i tippfickan, detta 

beror på att under de kallare månaderna tippas med hjälp av traktor lagrat bränsle som ligger 

ute in i tippfickan. Detta lager som ligger ute är också något som Arvidsjaurs Energi skulle 

vilja hålla en bättre koll på, med andra ord att veta hur mycket som ligger kvar i lagret. Men 

på grund av sämre/ingen kontroll av hur mycket och hur ofta traktorn kör in bränsle var detta 

tyvärr väldigt svårt att göra, så detta kommer att bli något att jobba på i framtiden.  

Det som jag tycker var mest intressant med detta arbete var att beräkna och undersöka 

ledningsförlusterna, att de skiljde så pass mycket mellan sommar och vinter. Detta är något 

som jag tror Arvidsjaurs Energi kommer att experimentera lite med för att få lägre 

ledningsförluster framförallt på sommaren. År 2015 provade bolaget att sänka temperaturen ut 

på nätet, för att sedan kunna öka flödet. Men eftersom jag inte fört in något från tidigare år är 

det svårt att säga om det blev någon förbättring eller ej. Efter att ha pratat med Umeå Energi 

kunde de bekräfta att de resultat som jag hade beräknat fram inte ligger så långt ifrån 

verkligheten. I Umeås anläggningar ligger de kring 7-11 % på vintern och 20 % och uppåt på 

sommaren, vilket de också har på värmeverket i Arvidsjaur, Se tabell 5.   

Eftersom en undersökning med andra fjärrvärmeverk gjordes med Jokkmokk Energi, Umeå 

Energi och Älvsbyns Energi visade det sig att det var betydligt svårare än vad jag trodde i 

början med en jämförelse med andra företag. Det som ligger till grund för detta beror 

framförallt på att upphandlingen av bränsle är upp till varje enskilt värmeverk att sköta om, 

priserna för bränslena skiljer sig därför sig åt mellan olika värmeverk och är därför ett känsligt 

ämne att beröra. Trots detta fick jag ändå en bättre bild på hur de olika värmeverken arbetar 

och hanterar bränslet och kom fram till att mitt arbete inte ligger allt för långt ifrån 

verkligheten.  

Mycket tid lades ner på bränslelagret och det visade sig att det blev för mycket att hinna med. 

Slutresultatet blev då inte som planerat eftersom jag då uteslöt flera av de nyckeltal som jag 

hade tänkt ha med i rapporten. Jag hade till exempel velat ha med en egen beräknad indirekt 

verkningsgrad, där man utgår ifrån bränslets sammansättning. Detta för att kunna jämföra 

detta med det som beräknas i den så kallade miljödatorn idag.  

I rubrik 4.1.2 mätarställning producerat skriver jag att jag vill komma undan den mänskliga 

faktorn så gott det går. Detta beror på att tidigare har alla beräkningar gjorts med miniräknare 

och det har varit en tidskrävande och en större risk för felkällor. Självklart kan fortfarande den 

mänskliga faktorn ställa till det i Excel arket genom att skriva in fel eller för många siffror. 

Det är här därför viktigt att kunna jämföra med exempelvis föregående år eller månad för att 

kunna åtgärda detta.  

Jag rekommenderar självklart detta som framtida examensarbete till andra fjärrvärmebolag, 

ifall de inte redan har något liknande. Tror att bland annat att handeln av bränsle kommer att 

bli betydligt enklare när man kan titta tillbaka på tidigare år och se hur mycket bränsle som 

användes just då. Sedan ser man direkt ifall exempelvis energianvändningen i kontorsdelen 
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ökat markant från ett år till ett annat, kan inte detta styrkas med en händelse kanske detta bör 

undersökas vidare. Då tänker jag framförallt på om det exempelvis står någon varmvattenkran 

och läcker någonstans, då kan även nyckeltals användning användas för att minska 

kostnaderna. Likadant kan man se om pannan måste jobba hårdare för att komma upp i 

samma produktion som förra året vid jämförbara förhållanden, då kanske det är dags att 

undersöka pannans överföringsytor så att de inte har sotat igen eller liknande.  

Sen kommer den redovisning som sker års- och kvartalsvis att bli betydligt enklare då allt 

ligger på samma ställe och är redan beräknat i förhand. Får man sedan till lagret på ett bra sätt 

kan man fort också se ifall det kanske behövs beställas mer bränsle innan eldningssäsongen är 

slut. Desto mer koll som fås på bränsleanvändningen/lagret tror jag enbart är bra både 

ekonomiskt och för pannan, för ju längre bränslet ligger ute på asfalten desto sämre 

värmevärde får det.  

De mål jag hade satt upp i projektbeskrivningen över vilka nyckeltal jag skulle beröra var de 

som är beskrivna under avsnitt 1.5 Avgränsningar i rapporten. Efter en tids arbete med 

statistiken kom jag snabbt fram till att jag inte skulle hinna med att göra alla som jag hade 

velat göra eftersom att rapportskrivandet tog betydligt längre tid än vad jag hade trott. Det jag 

hann med att göra var 6 av de 20 olika posterna som nämnst i rubrik 1.5 Avgränsningar.: 

 Användning av energi i form av: 

– El 

– Egen fjärrvärmeanvändning 

– Bränsle(Pellets, olja & bark/spån m.m.) 

 Producerad energi (pelletspannor, oljepanna, rökgaskondensor & fastbränslepannan) 

 Nyckeltal såsom verkningsgrad, förluster på nät, div kostnad, såld kWh 

Eftersom att de ovanstående punkterna är något som arbetas med kontinuerligt och 

underlättade arbetet betydligt, visade det sig i slutändan att arbetet som jag hade slutfört 

inte var gjort i onödan och används idag av arbetarna.   
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6. Slutsats 

Efter att arbetet var klart sattes det på prov direkt av en av arbetarna på energibolaget och 

detta visade att arbetet med att föra in statistiken gick betydligt lättare än tidigare. Så detta 

bockar av syftet med arbetet.  

Tror också att detta är något som man kan tänka sig att utveckla i framtiden med lagerhållning 

osv. och då arbetet är gjort i Excel är det också väldigt enkelt att bygga ut. Det ska bli 

intressant att se ifall bolaget fortsätter att använda sig utav arbetet och ifall det verkligen fyller 

sin funktion.  

Sedan har arbetet också varit till stor hjälp för att lära mig anläggningen. Om jag ska arbeta 

med liknande arbete i fortsättningen så tror jag det kommer gå betydligt enklare än innan det 

här arbetet.  

Efter att ha gjort detta arbete har jag förstått att vikten i att sköta statistiken på ett bra sätt inte 

bara sparar tid för arbetarna utan kan också agera som sparbössa för kraftvärmeverken. Detta 

med tanke på pengarna som omsätts i bränslet och hanteringen av detta.   

Förslag på framtida arbeten: 

 Utveckla arket ännu mer, detta med priser på bränsle och övriga kostnader. 

 Se till att täcka upp de mesta av den statistik som ska redovisas.  

 Föra statistik över närvaro och sjukfrånvaro. 

Med andra ord, det finns mycket som skulle kunna tillföras till arbetet och vara väldigt 

gynnsamt för verksamheten.  
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