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Abstract

Supply of Waste Heat in Ludvika's District Heating
System

Kristofer Karlsson

Energy company Vattenfall AB has set an ambitious goal in trying to transform their
business into a climate neutral and more resource effective company - all within the
time frame of one generation. Through the business concept “SamEnergi” within the
heat sector, Vattenfall looks for district heating customers who are willing to sell heat
at a price corresponding to Vattenfall’s own production cost. This report examines
the change in ordinary heat production in the partially Vattenfall-owned district
heating system in the city of Ludvika, Sweden, arising from the delivery of waste heat
from a data center to the system. The data center delivers 1 MW heat at 60 degrees
Celsius which is lower than the desired temperature in the district heating grid. The
change in ordinary heat production is evaluated in four different scenarios where each
scenario represents a way to connect the heat source to the district heating grid, so
that the delivery temperature to the costumer is not affected. In two of the scenarios,
the data center is placed on site of the main heat production units. For all four
scenarios, the ability to deliver heat during normal annual fluctuations in flow and
temperature in the district heating grid are assessed. Also, in one scenario the effect
on a flue gas condenser is considered. The heat production for a normal year is then
modelled and simulated using an optimization software called BoFiT, with and without
the excess heat. 

The results show that the 1 MW excess heat is worth between 0,9 and 1,8 million
SEK depending on how the heat is delivered. The lowest value of the excess heat
source comes from the scenario requiring a heat pump. The other three scenarios
yield similar savings on the ordinary production. The best scenario is when the waste
heat is delivered together with the main production unit.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
De senaste årens ökade medvetenhet om den pågående klimatförändringen och 

det ohållbara utnyttjandet av jordens resurser har fått Vattenfall att anta ett 

ambitiöst mål om att ställa om hela sitt företag till fossilfritt inom en generation. Som 

fjärrvärmeaktör tittar man även på sätt att minska resursanvändningen för att förse 

städer med deras värmebehov. Genom ett affärskoncept kallat SamEnergi erbjuder 

sig Vattenfall att köpa in värme, till exempel restvärme från industrier, till det pris 

det är värt just i den stunden. I detta arbete utreds hur en potentiell restvärmekälla 

i Ludvikas fjärrvärmesystem skulle påverka den befintliga fjärrvärmeproduktionen 

och vad värdet av restvärmen skulle vara. Liknande koncept för restvärmetillförsel 

används i Stockholm Exergis fjärrvärmesystem. Där har restvärmen dock bara 

marginell påverkan på den befintliga produktionen då den på årsbasis uppgår till 

mindre än 1 % av de totala leveranserna. I detta tänkta fall kommer restvärmekällan 

innebära att en inte försumbar andel av den befintliga fjärrvärmeproduktionen 

ersätts. Företaget som bedriver fjärrvärmeverksamheten heter Västerbergslagens 

Energi AB och ägs delvis av Vattenfall. Den potentiella restvärmekällan kan endast 

leverera 1 MW värme vid en temperatur på 60 ℃ vilket är högre än annan vanlig 

restvärme men lägre än den temperatur om 80-112 ℃ som används på 

fjärrvärmenätets framledning. Därför har fyra olika scenarion för inkoppling av 

restvärmekällan i fjärrvärmesystemet analyserats, där två av dem är i anslutning till 

huvudproduktionsanläggningen i Ludvikas fjärrvärmesystem, Lyviksverket.  

 

Metoden för arbetet har varit att utifrån historiska data och teknisk information om 

den nuvarande fjärrvärmeproduktionen simulera produktionen i mjukvaran BoFiT. 

Restvärmekällans potential att leverera värme under årets varierande förhållanden 

har räknats ut genom att uppskatta fjärrvärmenätets flöden och temperaturer samt 

hur den nuvarande produktionen skulle påverkas, främst i form av minskad 

värmeleveransen från Lyviksverkets rökgaskondensering i ett av scenarierna. 

Lyviksverket skiljer sig något från ett vanligt värmeverk då det förutom att leverera 

fjärrvärme även levererar processvärme vid 165 ℃ vilket ökar potentialen att ta 

hand om en lågtempererad restvärmekälla 

 

Resultaten visar att det finns väldigt liten potential för det scenario där värmepump 

krävs. De två scenarierna där restvärmekällan levererar värme till fjärrvärmenätets 

returledning före samt efter Lyviksverkets rökgaskondensering ger ett likvärdigt 

resultat då de minskar den rörliga produktionskostnaden från 16,5 till 14,9 miljoner 

kronor för ett normalår. Scenariot där restvärmekällan levererar till nätets 

framledning och temperaturen kompenseras med högre temperatur från 

Lyviksverket ger bäst kapacitet över året och produktionskostnaden sjunker till 14,7 

miljoner kronor. Enligt detta inkopplingsscenario finns det även potential att öka 

restvärmekällans effekt till 5 MW vilket skulle innebära att kostnaden för den 

ordinarie produktionen sjunker till 10,3 miljoner kronor. Enligt affärsmodellen 

SamEnergi innebär dessa minskade produktionskostnader inte någon minskad 

kostnad för VB Energi då tanken är att ersättning till restvärmeleverantören kommer 

uppgå till samma belopp.  

 

Resultaten är endast en uppskattning och det går inte säga exakt vad kapaciteten 

för restvärmekällan skulle vara i de olika scenarierna. Värdet av restvärmen är dock 

väldigt snarlik det den hade fått i Stockholm Exergis system. Scenariot där 

Lyviksverkets höga temperaturer kan utnyttjas verkar vara det som ger ett 

signifikant större värde.  
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Exekutiv sammanfattning 
Som ett led i Vattenfalls ambitioner att effektivisera och minska 

resursanvändningen för att förse städer med deras behov av fjärrvärme har i detta 

arbete Vattenfalldelägda VB Energis fjärrvärmesystem i Ludvika modellerats med 

en potentiell ny restvärmekälla. Restvärmekällan består av en serverhall som 

levererar 1 MW värme vid 60 ℃, antingen till fjärrvärmenätets framledning eller 

returledning. Restvärmeleveranserna är tänkta att prissättas efter 

marginalproduktionen enligt SamEnergi-konceptet. Fyra olika scenarier för 

inkoppling av värmekällan på fjärrvärmenätet har analyserats. Då 

deltatemperaturen från returledningen upp till restvärmekällans 60 ℃ är låg har 

restvärmekällans möjlighet att leverera värme under ett normalår utifrån 

fjärrvärmenätets temperatur och flöde uppskattas i varje scenario. Även påverkan 

på rökgaskondenseringen på grund av förhöjd returtemperatur har modellerats.  

 

Resultaten visar att det högsta värdet på SamEnergi-affären fås när 

restvärmekällan levererar värme till fjärrvärmenätets framledning i anslutning till 

huvudproduktionsanläggningen som då kan kompensera restvärmekällans låga 

temperatur. Värdet av restvärmen beräknas till 1,8 miljoner kronor per år i detta 

scenario men påverkas mycket av vilken oplanerad otillgänglighet som antas för 

Lyviksverket.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förord 
Med detta arbete avslutar jag mina studier på civilingenjörsprogrammet i 

Energisystem vid Uppsala Universitet & Sveriges Lantbruksuniversitet.  

 

Jag vill tacka Vattenfall Värme för att jag fick möjlighet att göra mitt examensarbete 

hos dem och allt stöd jag fått under tiden, särskilt av min handledare Fredrik 

Starfelt. Det har varit fantastiskt att för en tid få vara kollega med alla kloka och 

härliga personer på avdelning TS-HS. Jag vill också tacka min ämnesgranskare 

Magnus Åberg på Uppsala Universitet som gett många goda råd under arbetets 

gång.  

 

Kristofer Karlsson 
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1. Inledning 

En fundamental och alltmer aktuell fråga är hur vi bäst förvaltar den planet som vi 

lånar av framtida generationer. Vi använder globalt sett varje år 1,7 gånger mer av 

jordens resurser än vad som är hållbart, i Sverige hela 4 gånger mer (WWF 2018). 

Rapporterna om att en global uppvärmning sker till följd av förbränningen av fossila 

bränslen som legat begravda under marken i miljoner år har uppmärksammat oss 

på att vi inte kan fortsätta på samma sätt.  

 

El- och fjärrvärmeproduktion stod 2017 för drygt 8 % av Sveriges totala utsläpp av 

växthusgaser (SCB 2018a). Den största aktören på marknaden är det statligt ägda 

företaget Vattenfall. Vattenfall har antagit ett ambitiöst mål om att hela företagets 

verksamhet, i Sverige såsom i Europa, ska vara fossilfri inom en generation. För 

Vattenfalls fjärrvärmeverksamhet innebär det att fossila bränslen fasas ut från 

produktionsanläggningarna vilket är ett arbete som redan har påbörjats. Det 

ambitiösa målet innebär också att man tittar på andra sätt att minska 

resursanvändningen för att förse städerna med deras behov av värme. Vattenfall 

tror att fjärrvärmenätet i framtiden kommer att vara en handelsplats där energi kan 

både tillföras och tas ut av en rad olika aktörer beroende på rådande 

omständigheter. Som ett första steg i utvecklingen mot ett decentraliserat 

energisystem där många olika aktörer köper och säljer energi från ett fjärrvärmenät 

har Vattenfall utvecklat konceptet SamEnergi. SamEnergi går ut på att Vattenfall 

erbjuder sig att köpa värme av den som kan leverera värme till nätet till det pris det 

är värt just i den stunden. Ersättningen för den levererade värmen ska vara lika stor 

som den kostnad Vattenfall själv haft för att producera värmen. Detta ger stora 

delar av året en relativt hög ersättningsnivå för den som levererar överskottsvärme 

till fjärrvärmenätet, vilket gör det mer lönsamt att ta tillvara på den. 

 

I ett större fjärrvärmesystem har en tillförsel av enskilda restvärmekällor marginell 

påverkan på den befintliga produktionen. I till exempel Stockholm Exergis 

fjärrvärmesystem, som också erbjuder inköp av värme till marginalkostnadspris, 

står den idag för mindre än 1 % av fjärrvärmeproduktionen.  I detta examensarbete 

kommer restvärmetillförsel i ett mindre fjärrvärmesystem undersökas. Systemet 

finns i Ludvika och ägs av Västerbergslagens Energi AB (kort VB Energi). Ludvikas 

fjärrvärmesystem skiljer sig något från andra system i samma storlek då det 

förutom att leverera fjärrvärme också levererar högtempererad processvärme vid 

165 ℃ i ett processvärmenät. Detta gör att systemet har vissa fördelar för att kunna 

ta tillvara lågvärdig värme i fjärrvärmenätet jämfört med fjärrvärmesystem som inte 

producerar processvärme. Den höga temperaturen i processvärmenätet kan 

användas för att kompensera låg temperatur från restvärmekällan när rätt 

framledningstemperatur ska uppnås i fjärrvärmenätet. 

 

1.1. Syfte 

Arbetets syfte är att, i fyra olika fall, undersöka hur bränsleanvändning, 

produktionsekonomi och uppströms klimatpåverkan påverkas av att ansluta 1 MW 

60 ℃ restvärme från en serverhall till Ludvikas fjärrvärmeproduktionssystem. De 

fyra scenarierna representeras av olika sätt att ansluta restvärmekällan till 

fjärrvärmesystemet, varav två är i anslutning till en befintlig 

fjärrvärmeproduktionsanläggning.  
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1.2. Disposition 

Rapporten inleds med ett med ett bakgrundsavsnitt i kapitel 2 som ger översiktlig 

bakgrundsinformation över områden som arbetet berör. I kapitel 3 följer en 

metodbeskrivning av hur den nuvarande fjärrvärmeproduktionen i Ludvika har 

modellerats med avseende på bränsleanvändning, produktionsekonomi och 

klimatpåverkan samt hur de olika scenarierna för inkoppling av restvärmekällan har 

utvärderats.  

 

I kapitel 4 modelleras Ludvikas nuvarande fjärrvärmesystem och valideras mot 

historiska data. Kapitel 5 går igenom de fyra olika scenarierna för inkoppling av 

restvärmekällan. Det inbegriper vilka begränsningar i värmeleverans som uppstår 

i de olika scenarierna samt påverkan på den befintliga produktionen. I rapportens 

sista kapitel 6–8 presenteras resultat för de olika scenarierna och följs av 

diskussion och slutsats.   
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2. Bakgrund 

2.1. Fjärrvärme 

Fjärrvärme står idag för ungefär hälften av all uppvärmning i Sverige.  

Fjärrvärmetekniken innebär att värme produceras centralt för att sedan distribueras 

till fastigheter runt om i staden. Bland flerfamiljshus står fjärrvärme för 90 % av 

uppvärmningen. Genom att värmen produceras centralt fås större och effektivare 

anläggningar som får bättre verkningsgrad och möjlighet till rening av utsläpp 

jämfört med om alla fastigheter skulle producera sin egen värme. Det är också ett 

sätt att utnyttja bränslen som annars inte hade varit möjligt till exempel rester från 

skogs- och pappersindustrin eller avfall (Energiföretagen, 2018a). 

 

Den totala produktionen av fjärrvärme uppgick 2017 till 54 TWh. Därtill mottogs 5,3 

TWh till fjärrvärmenäten från företag utanför fjärrvärmebranschen, huvudsakligen i 

form av spillvärme från industrin (SCB, 2018b).  

 

2.2. Fjärrvärmedistribution  

Värme som produceras centralt i en förbränningsanläggning distribueras med ett 

rörledningsnät ut i staden. Nätet består av framledning med en temperatur på 70–

120 ℃ och en returledning med 35–50 ℃. En tryckskillnad mellan rören gör att 

kunder som är kopplade på nätet kan få ett flöde av varmt fjärrvärmevatten genom 

sin värmeväxlare som är kopplad till byggnadens värmesystem. För att garantera 

energileverans måste ett differenstryck på 1,5–2 bar upprätthållas i alla punkter i 

nätet, och temperaturen i framledningen får inte heller sjunka för mycket på grund 

av värmeförluster. Tryck och flöden i nätet upprätthålls med fjärrvärmepumpar. 

 

Nätets flöde och temperatur varierar över året för att leverera behovet av värme till 

alla kunder i nätet. En högre temperatur på framledningen gör att kundernas 

värmebehov kan tillgodogöras med mindre flöde. När värmebehovet ökar på 

vintern ökar man framledningstemperaturen. Typiskt går inte 

framledningstemperaturen över 110–120 ℃. På sommaren räcker det ofta med 70–

80 ℃.  

 

För att föra in energi på fjärrvärmenätet krävs värme med en högre temperatur än 

returtemperaturen. Ju högre temperatur, desto mindre flöde av fjärrvärmevatten 

krävs för samma effekt. En restvärmekälla med lägre temperatur än vanlig 

värmeproduktion kräver därför mer flöde för samma effekt.  

 

2.3. Västerbergslagens Energi AB och Vattenfall Värme 

Västerbergslagens Energi AB (VB Energi) är en leverantör av fjärrvärme och el och 

ägs av Vattenfall, Ludvika kommun och Fagersta kommun. Största 

fjärrvärmesystemet finns i Ludvika med en produktion om cirka 105 GWh per år 

men fjärrvärmeverksamhet bedrivs också i Fagersta och Grängesberg (VBE, 

2019a). Företaget har som mål att ha en helt fossilfri verksamhet 2020 (VBE, 

2019b). 

 

Vattenfall Värme bedriver fjärrvärmeverksamhet på 9 orter i Sverige men är också 

delägare i tre system, där VB Energi är ett av dem. Vattenfalls största system finns 

i Uppsala med en värmeleverans om cirka 1700 GWh per år. Vattenfall har 

introducerat affärskonceptet SamEnergi för att erbjuda sina fjärrvärmekunder att 

leverera värme till fjärrvärmenätet. Affärskonceptet är under utveckling men 
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innebär att Vattenfall betalar precis så mycket som värmen är värd i den stunden – 

lika mycket som kostnaden Vattenfall skulle ha för att producera värmen själva. 

Stockholm Exergi har sedan flera år ett liknande koncept i Stockholm. 

 

2.4. Öppen Fjärrvärme, Stockholm Exergi 

Stockholm Exergi har en affärsmodell som de kallar Öppen Fjärrvärme. Den går ut 

på att de erbjuder ersättning till den som kan leverera värme till deras fjärrvärmenät, 

och nivån på ersättningen är densamma som vad de själva hade haft för kostnader 

att producera värmen. Leveranserna från Öppen Fjärrvärme uppgick 2016 till 0,8 

% av den totala produktionsmixen i systemet (Stockholm Stad, 2017). Det finns två 

ersättningsmodeller, Öppen Avropsvärme samt Öppen Spotvärme. Den första 

innebär skyldighet att leverera vid en utomhustemperatur på 12 ℃ eller lägre, den 

senare har inga krav på leverans. Ersättningen varierar också beroende på 

värmens kvalitet, där värme som håller samma temperatur som 

framledningstemperaturen får högst ersättning. Ersättningsnivåerna är unika varje 

timme och varierade år 2017 från 45 till 647 kr/MWh beroende på 

utomhustemperatur och avtal (Stockholm Stad, 2017). Stockholm Exergi uppger 

att de indikativt betalar 1,5 miljoner kronor för en värmeleverans motsvarande 1 

MW (Stockholm Exergi, 2019).  

 

2.5. Rökgaskondensering 

Vid förbränning av fuktiga bränslen, såsom träflis och hushållsavfall, går det att ta 

tillvara energin som går åt för att förånga fukten i bränslet. Detta görs genom att 

låta rökgaserna möta en värmeväxlare med ett annat medium som har en 

temperatur under rökgasernas daggpunkt. Daggpunkten ligger mellan 40 och 80 

℃ beroende på tryck och gassammansättning. Fukten i rökgaserna kondenserar 

och den latenta värmen värmer det andra mediet. Den sensibla värmen från 

rökgaserna utnyttjas också men står för en mindre andel av den totala energin. 

Genom att utnyttja denna energi kan en förbränningspannas kapacitet öka 20–30 

%. Förutom att öka pannans kapacitet och verkningsgrad innebär processen också 

en rökgasrening eftersom många ämnen i rökgaserna såsom svaveldioxid, metaller 

och stoft avskiljs (NVV, 1993). 

 

Ofta är det fjärrvärmens returledning som värms i rökgaskondenseringen. 

Värmeeffekten som tillförs fjärrvärmenätet kan beskrivas med en så kallad RGK-

faktor, som anger effekten från rökgaskondenseringen i förhållande till pannornas 

effekt, se ekvation (1). 

 

𝑅𝐺𝐾 − 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
𝑅𝐺𝐾−𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

𝑃𝑎𝑛𝑛𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡
   (1) 

 

En förhöjd returledningstemperatur innebär därmed att energiutbytet i 

rökgaskondenseringen riskerar att minska. 
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2.6. Ludvikas fjärrvärmesystem 

Ludvikas behov av fjärrvärme täcks till största del av produktionsanläggningen 

Lyviksverket. Ifrån Lyviksverket utgår fjärrvärmenätet som är cirka tre mil långt och 

har ca 330 anslutningspunkter med en sammanlagd abonnerad effekt på 48 MW 

(VBE, 2019c). Framledningstemperaturen i nätet beror på värmebehovet och 

varierar mellan 80 ℃ de varmaste sommardagarna och 112 ℃ de kallaste 

vinterdagarna. Förutom att förse fjärrvärmenätet med värme förser Lyviksverket 

även ett par industrier i närheten med 165 ℃ processvärme. Totalt levererade VB 

Energi ca 102 GWh värme år 2018 (VBE, 2019a). 

 

Lyviksverket har två fastbränslepannor (P1 & P2) som eldas med träflis och har en 

märkeffekt om 10 MW vardera. Träflisen kommer till största del från returträ, varav 

en del köps in från en grannindustri som impregnerar trä med kreosotolja 

(stenkolstjära) vilket gör att träflisen har en andel fossilt kol. Då fukthalten i bränslet 

är hög är anläggningen utrustad med rökgaskondensering (RGK) som utnyttjas för 

att värma upp returvattnet på fjärrvärmeledningen med märkeffekten 5 MW. 

Pannornas levererar hetvatten vid en temperatur på drygt 165 ℃ till en 2000m3 stor 

ackumulator som är direkt kopplad mot processvärmenätet. Ifrån 

processvärmenätets returledning (ca 140 ℃) och framledning matas energi till 

Ludvikas fjärrvärmenät via en värmeväxlare. Värmeväxlaren är shuntad i 

fjärrvärmenätet och tar inte emot hela flödet av fjärrvärme, utan levererar istället en 

högre temperatur. Eftersom de två värmesystem har väldigt olika returtemperatur 

är Lyviksverkets pannor shuntade med en pump som regleras för att alltid ta in 

omkring 140 ℃ i pannan. 

 

Förutom Lyviksverket finns också andra produktionsenheter i Ludvika som kan 

leverera värme till fjärrvärmenätet. När Lyviksverket inte klarar att täcka 

värmebehovet är det i första hand oljepannan P1 i gamla 

huvudproduktionsanläggningen Lasarettet som används. Samtliga 

produktionsenheter, deras bränsle och märkeffekt ses i Tabell 1. VB Energi har 

möjlighet att återköpa värme av ABB, som äger en egen 10MW biooljepanna, till 

processvärmenätet och därmed indirekt till fjärrvärmenätet. 

 

Tabell 1. Produktionsenheter i Ludvikas fjärrvärmesystem 

Produktionsenhet Märkeffekt 

Lyviksverket P1, träflis 10 MW 

Lyviksverket P2, träflis 10 MW 

Lyviksverket RGK 5 MW 

Lasarettet P1, bioolja 10 MW 

Lasarettet P2, EO1 5 MW 

Lasarettet P3, EO1 5 MW 

Folkets Hus, EO1* 7 MW 

Östansbo, el 4 MW 

Återköp ABB, bioolja 10 MW 
*Planerad att konverteras till bioolja.  

 

Dessutom finns idag en liten tillförsel av restvärme som köps in från Ludvika 

församlings krematorium och Gårlångens reningsverk. Denna restvärme uppgår till 

ca 1350 MWh per år, alltså cirka 1 % av totala värmeproduktionen. 

 

Figur 1 visar en principiell skiss över fjärrvärmenätet med fokus på nätets avstick 

till Lyviksverket som här markeras med en streckad linje. Här ses att 

rökgaskondenseringen värmer returledningen som går fram till Lyviksverket. 
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Därefter värmer Lyviksverkets ackumulator (via processvärmeledningarna) 

returledningen till rätt framledningstemperatur. Denna värmeväxlare är shuntad 

vilket också framgår i figuren. En returledningstemperatur på 48 ℃ och 

framledningstemperatur på 112 ℃ representerar fjärrvärmenätet en typisk kall 

vinterdag. 

 

Figur 1. Principiell skiss över Ludvikas fjärrvärmenät utifrån ett perspektiv för Lyviksverkets produktion.  
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3. Metod 

Modelleringen av fjärrvärmeproduktionen kommer ske med hjälp av ett 

kostnadsoptimeringsverktyg för energiproduktion kallat BoFiT Optimization. BoFiT 

kommer användas för att bygga upp en modell av fjärrvärmeproduktionen och 

sedan beräkna kostnadsoptimerad produktionsmix för att täcka värmebehovet, 

timme för timme under ett normalår. Först kommer simulering ske utan den tänkta 

restvärmekällan. Simuleringen ger svar på vilka volymer bränsle som går åt samt 

totalkostnaden för produktionen. Detta valideras sedan mot historiska 

produktionsdata. Den klimatpåverkan som kommer från uppströms hantering av 

bränslen kommer räknas separat utanför modellen.  

 

Beräkningar på fjärrvärmenätets flöden och temperatur kommer göras för att 

bestämma restvärmekällans förmåga att leverera värme till fjärrvärmenätet i de 

olika inkopplingsscenarierna under ett normalår. För att beräkna restvärmens 

påverkan på Lyviksverkets rökgaskondensering kommer en enkel modell i 

energibalansverktyget EBSILON Professional att användas. För att besvara 

arbetets frågeställningar implementeras restvärmekällan i BoFiT-modellen. 

Optimeringen av värmeproduktionen är gjord ur ett perspektiv för hela systemet – 

inklusive restvärme. Ingen ersättning för restvärmeleverantören har räknats in vid 

optimeringsberäkningarna. Detta eftersom tanken är att den totala kostnaden för 

VB Energi kommer vara densamma om restvärmen köps in enligt affärsmodellen 

SamEnergi. Däremot har siffror tagits fram på vad denna ersättning skulle bli. 

 

Detta kapitel beskriver först BoFiT-mjukvaran, sedan de metoder som använts för 

att ta fram den input-data som behövs till den. Därefter presenteras metoderna som 

använts för att fastställa restvärmekällans leveranskapacitet i de olika 

inkopplingsscenarierna under ett normalår samt påverkan på Lyviksverkets 

rökgaskondensering.  

 

3.1. BoFiT Optimization 

BoFiT Optimization är en mjukvara från tyska ProCom som kan skapa en 

matematisk modell över ett produktionssystem eller handelsportfölj inom energi för 

optimering av affärsprocesser. Enligt företaget används mjukvaran för att optimera 

energiflöden världen över på totalt över 60GW. Mjukvaran kan användas för att 

jämföra investeringsalternativ, göra långtidsprognoser eller visa hur optimal handel 

eller produktion sker med ett komplext system av energiflöden. I mjukvaran byggs 

en modell upp med ett grafiskt gränssnitt som sedan översätts till ”mixed integer 

linear programs” (MILP) som är en form av linjär heltalsprogrammering. Moderna 

lösningsalgoritmer används sedan för att hitta reproducerbara, optimala lösningar 

för en given tolerans (Procom, 2019). 

 

I gränssnittet finns inom termisk energiproduktion färdiga moduler för hetvatten- 

och ångpannor, värmeväxlare, pumpar, handelskontrakt, värme- och ånglaster, 

CO2-utsläppsmätning med mera. Till modulerna kan sättas attribut i form av 

förbrukningar men också villkor för körtider, tillgänglighet, startkostnad med mera. 

Till de flesta av modulerna går det att koppla tidsserier. Det är till exempel så 

fjärrvärmelasten anges för modellen, men det går också göra tidsserier över 

produktionstillgänglighet eller andra tidsvarierande villkor som behövs för att 

modellen ska efterlikna verkligheten. I detta arbete har inga attribut för pannors 

drifttider använts eftersom det tenderar att ge långa simuleringstider. Istället 

används en fiktiv startbränslekostnad för att BoFiT ska tvingas köra pannor över 

längre perioder än en timme här och där. Denna fiktiva kostnad räknas inte in i 



  11 (37) 

 

produktionskostnaden och dess belopp har tagits fram genom att pröva vilket 

belopp som ger rimliga körtider, det vill säga i storleksordningen dygn till veckor för 

fastbränslepannor och kvarts till halva dygn för oljepannor. 

 

Simuleringarna görs i detta arbete för ett helår uppdelat på de 12 månaderna. Det 

innebär att varje månad optimeras för sig och att till exempel ackumulator startar 

och slutar med tomt innehåll. Jämfört med att simulera hela året på en gång kan 

det bli något mindre optimal i dessa månadsskarvar. Däremot innebär det att 

totaltiden för simuleringen blir mycket kortare. Användaren kan själv välja önskad 

noggrannhet på den simulerade produktionskostnaden genom att ange högsta 

relativa MIP-gap tolerans, alltså hur nära fullt optimal lösning som accepteras. I 

detta arbete har en accepterad tolerans på 3 % använts, förutom enstaka månader 

då en tolerans på 4 % accepterats. Den högre toleransen har accepterats då BoFiT 

haft problem att hitta en lösning inom rimlig tid. Simuleringarna slutar dock ofta i 

lägre MIP-gap än den accepterade toleransen, så sker för många av 

simuleringarna av normalårets månader.  

 

Det ska nämnas att denna typ av modellering av fjärrvärmeproduktion inte är 

samma sak som driftoptimering. Driftoptimering används för att planera 

produktionen på kort sikt, när man har tillgång till prognoser på värmebehov och 

produktionsanläggningars tillgänglighet, för att täcka värmebehovet till minsta 

möjliga kostnad. En optimering av ett normalår med en mjukvara innebär fullständig 

optimering upp till den accepterade toleransen och är ett resultat som är oerhört 

svårt att uppnå i verkligheten eftersom man till exempel inte vet fjärrvärmebehovet 

på förhand. 

 

3.2. Lastprofil för fjärrvärmebehov 

I detta avsnitt beskrivs hur en fjärrvärmelast som ska representera ett normalår kan 

tas fram för ett fjärrvärmesystem. Metoden följer en idé av Jan Zetterberg, 

systemoptimerare på Vattenfall Värme. Denna metod kommer användas för 

Ludvikas fjärrvärmelast i BoFiT-modellen. Ludvikas behov av processvärme ingår 

inte i denna fjärrvärmelast då den dels saknar korrelation med utomhustemperatur 

och dels för att den levereras separat i ett eget nät. Processvärmelastens profil 

kommer inte tas fram genom någon särskild metod utan endast genom 

antaganden. 

 

Fjärrvärmelasten för ett normalår tas fram genom att först skapa en tidsserie med 

dygnsmedeltemperaturer för ett normalår. Denna tidsserie fås genom att först 

sammanställa dygnsmedeltemperaturer över lång tid, gärna 30 år, i 12 

varaktighetsdiagram, ett för varje månad januari-december. Genom att ta 30 års 

data får man en representation för klimatet på platsen och sorteringen i 

varaktighetsdiagram ger en bild över spridningen av temperaturer för månaden. 

Varaktighetsdiagrammen delas sedan upp i 31 delar för januari, 28 delar för 

februari och så vidare. Då fås 365 dygnsmedeltemperaturer som varierar enligt den 

historiska datan. Dygnsmedeltemperaturerna är då sorterade efter temperatur 

(månadsvis) så för att få en mer verklig representation och rimliga differenser vid 

månadsskiftena kastar man om dagarnas ordning.  
 

Därefter kopplas fjärrvärmebehovet givet en viss utomhustemperatur, så kallad 

effektsignatur, till tidsserien med dygnsmedelvärden. Effektsignaturen fås genom 

att titta på hur fjärrvärmeleveransen till fjärrvärmenätet varierat med 

utomhustemperaturen på dygnsnivå de senaste 2–3 åren. Helst ska samma 

mätstation för utomhustemperaturen som användes för att ta fram 
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normalårsdygnsmedelvärdena användas för att undvika offset och mätplatsers 

lokala variationer. Effektsignaturen har delats upp i fyra olika delar med olika 

månader eftersom värmebehovet varierar något olika med 

dygnsmedeltemperaturen under olika delar av året. Månaderna är indelade enligt 

följande: 

• januari, februari och december 

• mars och november 

• april, maj, september och oktober 

• juni, juli och augusti. 

 

I augusti innebär till exempel inte ett dygn med medeltemperaturen 10 grader att 

värmebehovet är detsamma som ett dygn med medeltemperatur 10 grader i 

november. Det har att göra med att fastigheters behov av fjärrvärme inte endast 

varierar med utomhustemperaturen på grund av olika mycket solvärme tillförs 

byggnaden över året, olika mängd värme är ackumulerad i byggnaden och så 

vidare. Detta gör att effektsignaturen ser något olika ut över året. Eftersom 

effektsignaturen visar leverans av värme till fjärrvärmenätet ingår fjärrvärmenätets 

förluster. Dessa varierar med avseende på utomhustemperatur samt 

framledningstemperatur.  

 

Efter att normalårets dygnsmedelvärden kopplats till en effekt läggs till sist en 

dygnsvariation på. I de fjärrvärmesystem där en ackumulator finns spelar detta 

mindre roll då den jämnar ut produktion och behov till viss del. Dygnsvariationen 

tas också från fjärrvärmeleveransen de senaste 2–3 åren, månad för månad. 

Dygnsvariationerna är till exempel betydligt större under vår och höst än under 

vintern. Generellt är fjärrvärmebehovet större under natten än under dagen på 

grund av lägre utomhustemperatur. 

 

Sammantaget fås utifrån dessa tre variationer (dygnsmedeltemperatur, 

effektsignatur samt dygnsvariation) en lastprofil för fjärrvärmesystemets 

värmebehov för normalårets alla 8760 timmar. 

 

3.3. Utredning av produktionsenheter 

För att simulera fjärrvärmeproduktionen behövs information om 

produktionsenheternas kapacitet och villkor för drift. Ibland behöver avvägningar 

göras för vilken produktion som skulle vara teknisk möjlig men av en eller annan 

anledning är begränsad på grund av systemets utformning eller driften av det. I det 

här arbetet har fakta om systemet samlats in från driftpersonalens kunskap och 

erfarenheter samt genom att studera den historiska data från produktionen som 

finns tillgänglig. Mycket tid har lagts på att förstå hur systemet fungerar, särskilt 

med tanke på Lyviksverkets komplexa system för leverans av både processvärme 

och fjärrvärme.  

 

Den indata som behövs till BoFiT-modellen är till exempel verklig 

leveranskapacitet, verkningsgrad, förbrukning av hjälp-el, askvolymer, utsläpp per 

producerad energienhet med mera. En viktig del är också produktionsenheternas 

tillgänglighet, eller snarare otillgänglighet. Denna kan delas upp i planerad 

otillgänglighet, såsom stopp för sotning eller revision, och oplanerad otillgänglighet. 

Oplanerad otillgänglighet uppstår alltså genom att en produktionsenhet måste tas 

ur drift på grund av något tekniskt fel på anläggningen. Genom att titta på statistik 

över produktionsenheternas drifttimmar och intervjua driftpersonalen om vilka 

planerade produktionsstopp som behövs för en pannas kontinuerliga drift fås en 
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bild av planerad och oplanerad tillgänglighet. I BoFiT-modellen kan den planerade 

otillgängligheten hanteras genom en tidsserie för produktionsenhetens kapacitet. 

Den oplanerade otillgängligheten är svårare att ta hänsyn till men kan vara 

väsentlig. I detta arbete har oplanerad otillgänglighet lagts in som både 

begränsning i kapacitet hos produktionsenheten men också en begränsning av 

ackumulatorns energiinnehåll. Detta eftersom BoFiT annars laddar ackumulatorn i 

förväg eftersom den optimerar produktionen med alla förutsättningar kända. 

Ackumulatorns energikapacitet har satts till 50 % under en timme, precis innan 

produktionsenheten ska falla bort ”oplanerat”. Detta representerar tanken att vid 

oplanerat bortfall kommer ackumulatorn ibland vara full, ibland tom. 

 

Huvudanläggningen i Ludvika, Lyviksverket, är utrustad med rökgaskondensering. 

Dess leverans av värme till fjärrvärmenätet är en funktion av Lyviksverkets pannors 

effekt. Då endast månadsvis produktionsdata funnits att tillgå i detta arbete har 

denna data använts för att ange förhållandet mellan rökgaskondenseringens och 

pannornas värmeproduktion i BoFiT-modellen.  

 

3.4. Utredning av produktionskostnad 

I detta arbete kommer endast produktionskostnad i form av bränsle, hjälp-el, 

askhantering och NOx-avgift tas med. Kostnader för slitage, ökat underhåll eller 

driftpersonalskostnad antas vara desamma för de befintliga 

produktionsanläggningarna oavsett om en restvärmekälla tillför 1 MW eller inte. VB 

Energi måste annullera utsläppsrätter inom EU:s system för utsläppsrätter (ETS) 

för den fossila andelen kol i träflisen med kreosotolja. Denna kostnad är inte 

medräknad då VB Energi tilldelas dessa. Eventuellt skulle överblivna utsläppsrätter 

kunna säljas men det är inte utrett i detta arbete. 

 

NOx-avgiften omfattas av alla förbränningsanläggningar i Sverige som producerar 

mer än 25 GWh per år. Varje år måste VB Energi betala för de kväveoxider som 

släpps ut från Lyviksverket. Avgiften återbetalas sedan till viss del beroende på hur 

mycket kväveoxid de släppt ut i förhållande till sin energiproduktion jämfört med 

alla andra förbränningsanläggningar som är med i systemet (NVV, 2018). I detta 

arbete antas utsläppen av NOx vara konstant per levererad värmevolym på 

årsbasis, baserat på historisk drift. I verkligheten är bildningen av kväveoxider 

mycket beroende på körsätt och driftläge och den framtagna siffran på antal kg 

NOx per MWh värme skulle kunna avvika vid förändrad produktion. Kostnaden blir 

också endast en prognos eftersom den påverkas av alla andra anläggningar i 

systemet. 

 

3.5. Klimatpåverkan 

VB Energi använder sig av Energiföretagens framtagna miljövärdering av 

fjärrvärme för att redovisa klimatpåverkan från dess fjärrvärmeproduktion. De anger 

både klimatpåverkan vid energiomvandling och uppströms påverkan som uppstått 

vid produktion och transport av bränslet. I det här arbetet kommer värdena för 

uppströms påverkan från 2018 att användas, se Tabell 2. Detta eftersom endast 

biobränslen kommer behövas under ett normalår. Energiföretagen anger även en 

klimatpåverkan vid energiomvandling (förbränning) av biobränslen men de tas inte 

med i detta arbete eftersom de inte anger vad som beaktas. Detta skulle kunna 

vara hjälp-el, fossilt startbränsle med mera (Energiföretagen, 2019b). 
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Tabell 2. Uppströms klimatpåverkan Ludvikas bränslen enligt Energiföretagen 2018 

Bränsle Uppströms klimatpåverkan [g 

CO2ekv/kWh] 

Returträ, flis 3 

Sekundära trädbränslen 7 

Bioolja 4 

 

Enligt VB Energi används ursprungsmärkt el, EPD Vattenfall Vindkraft, med 

angiven klimatpåverkan 0 gCO2ekv/kWh. Eftersom el i Sverige handlas på en 

öppen marknad där många produktionsslag blandas blir det svårt att hävda att en 

ökad eller minskad elanvändning av el inte påverkar elproduktionsmarknaden, och 

därmed ingen skillnad i klimatpåverkan av sin elanvändning. Även om man väljer 

att köpa till ursprungsgarantier. Väljer man att räkna på europeisk 

marginalelsproduktion kan man få siffror från kolkraft upp mot 1000 gCO2ekv/kWh 

(Energirådgivningen, 2018). För att ge produktionsanläggningarnas elanvändning 

en klimatpåverkan i detta arbete kommer en siffra framtagen av Svenska 

Miljöinstitutet att användas. Institutet har gjort beräkningar av klimatpåverkan för 

nordisk elproduktion år 2005–2009, där man även tagit hänsyn till import och 

export. Nordisk produktion och distribution av el med hänsyn tagen till 

bruttoimport/export gav de åren upphov till i genomsnitt 131,2 gCO2ekv/kWh, 

inklusive uppströmsemmisioner (Martinsson m.fl. 2012, s. 2). 

 

Eftersom en viss andel av den träflis som VB Energi köper in innehåller fossil 

kreosot läggs denna till bränslets klimatpåverkan.  

 

3.6. Restvärmekällans kapacitet och påverkan på RGK 

I detta arbete ska fyra scenarier för inkoppling av en restvärmekälla till Ludvikas 

fjärrvärmenät undersökas. För att utvärdera restvärmekällans förutsättningar att 

leverera värme över året i de olika scenarierna behöver en del beräkningar och 

antaganden göras. Detta rör fjärrvärmens temperaturer på retur- och framledning, 

flöde samt rökgaskondenseringens påverkan vid en förhöjd returtemperatur. 

  

3.6.1. Värmeåtervinning från serverhallar 

En serverhalls konsumtion av el konverteras i princip fullständigt till värme. Denna 

värme går ofta till spillo genom att fläktas till utomhusluft. Värmen kan dock tas 

tillvara på och levereras till ett fjärrvärmenät. Temperaturen i sig från servrarna är 

dock typiskt mycket lägre än den framledningstemperatur man vill hålla på 

fjärrvärmenätet. Temperaturen beror på med vilken teknik serverhallen kyls och hur 

man tar till vara på överskottsvärmen. Luftkylning innebär att värmen får en låg 

temperatur, generellt mellan 25–35 ℃. Med vätskekylning kan man fånga värmen 

närmare servrarnas varma processorer med typisk temperatur kring 55–60 ℃. 

Denna typ av kylning innebär förutom en högre möjlig temperatur på restvärmen 

också att leveransen blir oberoende av lufttemperaturen, som naturligt har en 

korrelation med utomhustemperaturen (Wahlroos m.fl., 2017). 

 

För att ta reda på kontinuiteten på värmeleveransen från en serverhall har 

Wahlroos m.fl. 2017 undersökt en befintlig serverhall i Espoo, Finland. Den valda 

serverhallen hade en typisk nätverkstrafik med olika kunder och tjänster. Under en 

vecka undersökte de datatrafik och elförbrukning i serverhallen. De fann att den 

totala datatrafiken hade en låg variation över dygnet på grund av olika tjänster som 

balanserade varandra. Direkt nätverkstrafik under dagtid kompenseras av 
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backuptrafik under resten av dygnet. Elförbrukningen varierade ännu mindre då 

servrarna hade relativt hög elförbrukning även vid låg datatrafik. Forskarna drog 

slutsatsen att en serverhall ger en stabil leverans av värme över hela dygnet. I detta 

arbete antas därför restvärmekällan, som skulle kunna vara en serverhall, leverera 

konstant värmeeffekt. 

 

3.6.2. Restvärmescenariernas leveranskapacitet 

Den tänkta restvärmekällan är begränsad i sin funktion att leverera värme till 

fjärrvärmesystemet då den högst kan leverera 60 ℃, vilket är långt under den 

temperatur som krävs på fjärrvärmenätets framledning. Det är dock möjligt att 

leverera värme till framledningen om temperaturen höjs med en värmepump eller 

kombineras med en annan värmekälla med högre temperatur. Det går också att 

leverera värme till fjärrvärmenätets returledning, men temperaturdifferensen blir 

liten och kan dessutom påverka prestandan i andra produktionsenheter. 

Restvärmekällans möjlighet att leverera 1 MW värme till fjärrvärmenätet i de olika 

inkopplingsscenarierna har räknats fram utifrån uppskattningar av fjärrvärmenätets 

flöden och temperaturer under det definierade normalåret. Dessa har tagits fram 

genom att studera historiska fram- och returledningstemperaturer givet 

utomhustemperaturen. Flöden har uppskattats med ekvationen 

 

𝑃 = 𝐶𝑃 ∗ �̇� ∗ 𝑑𝑇    (2) 

 

där P är fjärrvärmelasten, Cp värmekapacitet, �̇� är massflöde fjärrvärme och dT är 

temperaturskillnaden mellan retur- och framledningens temperatur (Engineering 

Toolbox, 2003a). För enkelhets skull har en värmekapacitet på Cp=4,18kJ/kg 

använts i samtliga beräkningar utan att ta hänsyn till värmekapacitetens 

temperaturberoende (Engineering Toolbox, 2004). Eftersom restvärmekällan 

kommer vara placerad i närheten av Lyviksverket i de scenarier som begränsas av 

fjärrvärmeflöde har fjärrvärmelaster över Lyviksverkets ackumulators maxeffekt till 

fjärrvärmenätet dragits ifrån.  

 

Flödet i fjärrvärmenätet bestäms av kundernas volymförbrukning av fjärrvärme. 

Fjärrvärmeproduktionen kan påverka hur stor flödesanvändningen blir genom att 

variera framledningstemperaturen, där en sänkt framledningstemperatur skulle öka 

flödet och därmed ge större kapacitet för restvärmekällan enligt ekvation (1). 

Returtemperaturen skulle också kunna påverkas. Framledningstemperaturen 

varieras dock efter en fastställd tabell för en given utomhustemperatur för att hålla 

flödet inom rimliga nivåer och är redan satt så lågt som möjligt.  

 

När detta arbete skrivs saknas tekniska specifikationer för restvärmekällan. Därför 

har ett par antaganden gjorts. När fjärrvärmenätet inte kan ta hand om hela eller 

delar av den termiska effekten från restvärmekällan antas resterande effekt kylas 

till luft. Restvärmekällan behöver troligen ändå ha detta alternativ som back-up. 

Leveranstemperaturen är satt till max 60 ℃ grader och kravet på ingående 

temperatur som ska kyla värmekällan max 55 ℃. 

 

3.6.3. Påverkan på rökgaskondensering 

Då restvärmekällan i scenario 1 kommer värma fjärrvärmenätets returledning 

kommer rökgaskondenseringens förmåga att leverera värme att påverkas. Denna 

påverkan är svår att uppskatta då värmen kommer från utkondenseringen av 

vätska i rökgaserna från Lyviksverkets pannor. För att på något sätt uppskatta 
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restvärmens påverkan på rökgaskondenseringen har en steady state simulering 

gjorts i mjukvaran EBSILON®Professional. EBSILON®Professional är en mjukvara 

för energibalansberäkningar i termisk energiproduktion (SST, 2019). I dess grafiska 

gränssnitt kan användaren simulera flöden och temperaturer av rökgaser, ånga, 

vatten och andra medier inklusive värmeväxling. Mjukvaran kan även simulera 

förbränning. Personal på Vattenfall värme byggde upp en enkel modell över 

Lyviksverket i mjukvaran. Modellen representerade Lyviksverkets pannor och 

rökgaskondenserings värmeleverans till fjärrvärmenätet vid fullast och en 

returtemperatur på 48 ℃. Modellen användes för att undersöka påverkan på 

rökgaskondenseringens värmeleverans vid förhöjd returtemperatur. Denna 

procentuella minskning av värmeleveransen antogs gälla vid alla laster. Detta är 

en förenkling men ger ändå en representation av restvärmens påverkan. 
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4. Ludvikas fjärrvärmeproduktion – data och 

simulering 

I detta kapitel presenteras den data som använts till BoFiT-modellen för den 

befintliga värmeproduktionen. Sist i kapitlet presenteras också resultatet av BoFiT-

simuleringen och en jämförelse med 2017 års produktion.  

 

4.1. Lastprofil 

 

Figur 2. Antagen fjärrvärmelast i Ludvika ett normalår 

Fjärrvärmebehovet till BoFiT-modellen ses i Figur 2. Den framtagna lastprofilen är 

skalad till ett årsbehov på 95 GWh. Årsbehovet baseras på tidigare års produktion 

i förhållande till det årets graddagar och antalet graddagar i det framtagna 

normalåret. VB Energi har bekräftat 95 GWh som en rimlig normalårsvolym för 

fjärrvärmeproduktionen. Dygnsmedeltemperaturerna som använts för att definiera 

normalåret kommer från SMHI:s mätstation Skeppsmora V, belägen strax utanför 

Ludvika stadskärna, från mars 1996 till december 2015. Validering av det 

framtagna normalåret har skett genom jämförelse med SMHI:s graddagar för 

Ludvika (månadsvis) vid en balanstemperatur på 17 ℃. SMHI anger 4549 

graddagar per år för normalperioden 1981–2010. Dataserien som tagits fram enligt 

ovan ger 4086 dagar, alltså 10% mindre. Dock blir profilens utseende i princip 

identisk. Då den slutgiltiga lastprofilen som tas fram kommer att skalas för att passa 

en given fjärrvärmebehovsvolym är det variationen över året som är viktig och inte 

det absoluta talet. 

 

Eftersom högupplöst data för fjärrvärmeproduktion saknas i Ludvika används här 

effektsignatur för en annan stads fjärrvärmeproduktion. Effektsignaturen kommer 

från fjärrvärmeproduktionen i Vattenfallägda Motalas system, åren 2015–

2017.Totala produktionen är högre i Motala än i Ludvika, ungefär 190GWh per år. 

I Figur 3 ses effektsignaturen för Motala nedskalad till Ludvikas ungefärliga 

effektnivåer, utifrån känd effekt vid dimensionerande temperatur. Även Motalas 

dygnsvariation har använts för att skapa lastprofilen.  
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Figur 3. Effektsignatur för Ludvikas fjärrvärmebehov 

 

VB Energi har uppskattat försäljningen av processvärme till 14 GWh per år de 

närmsta åren. Leveransen är väldigt varierande över årets timmar och dagar. 

Genom att studera tidigare års leverans har en representativ lastprofil tagits fram 

för BoFiT-modellen som kan ses i Figur 4 nedan. I lastprofilen varierar 

värmebehovet från årsmedellasten i en period om tre dygn. Dygn 1 och 2 är lasten 

60% av årsmedelbehovet och 180% dag 3. Processvärmelasten antas vara noll en 

vecka under sommaren då båda Lyviksverkets pannor är ur drift, se nästa avsnitt. 

 

Figur 4. Antagen processvärmelast i Ludvika ett normalår 

 

4.2. Produktion 

I Tabell 3 nedan ses de panneffekter som implementeras i BoFiT-modellen efter 

driftpersonalens erfarenhet av vad de har för kapacitet. Där ses också 

verkningsgrad samt förbrukning av hjälp-el som har tagits fram utifrån historiska 

data och personalens erfarenhet. Pannornas minimilast som implementerats i 

BoFiT-modellen är ungefär en fjärdedel av märkeffekten. 

 

Tabell 3. Antagna effekter, verkningsgrader samt behov av hjälp-el 

Panna Effekt Verkningsgrad Hjälp-el 

Lyviksverket P1&P2, 

träflis 

10 MW 85 % 3,05 % 

Lasarettet P1, bioolja 9,5 MW 90 % 0,5 % 

Folkets Hus, bioolja 6 MW 86 % 0,5 % 

Ackumulator 24 MW 100 % 0 % 
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Förbränningen i Lyviksverkets pannor gav 2018 upphov till 876 ton bottenaska 

samt 195 ton flygaska. I Tabell 4 nedan ses dessa volymer utslaget på 

bränsleanvändningen.  

Tabell 4. Askvolymer per MWh bränsle 

Askslag Volym 

Bottenaska 9,3kg/MWh flis 

Flygaska 2,07kg/MWh flis 

 

2018 släppte Lyviksverkets pannor ut ca 30 ton kväveoxider, NOx. Pannorna 

omfattas av kravet om miljöavgift vid utsläpp av kväveoxider. För 2017 års 

produktion hade VB Energi en nettokostnad, efter återbetalning, på 485.000kr. 

Utslaget på produktionen innebar det en mängd och kostnad om cirka 0,37 kg NOx 

och 6 kr per MWh värme. 

4.2.1. Otillgänglighet 

Produktionsenheterna finns inte tillgängliga alla årets 8760 timmar. Lyviksverkets 

pannor måste eldas ner var 8 till 12:e vecka för sotning. Detta innebär att pannan 

är otillgänglig 1,5–5 dygn. Under sommaren sker revision av pannorna som pågår 

ungefär 1,5 månad per panna i genomsnitt. Eftersom fjärrvärmelasten är mycket 

låg sommartid klarar man produktionen med endast en panna. Däremot måste 

även revision ske av vissa av pannornas gemensamma delar, till exempel i 

rökgasreningen. Detta sker under en vecka på sommaren och Lasarettets panna 

P1 får då täcka värmebehovet. Under ett normalt år kan sotning av oljepannorna 

skötas så att pannorna finns tillgängliga när de behövs eftersom de inte körs så 

länge i sträck.  

 

Oplanerat bortfall av någon av Lyviksverkets pannor sker relativt frekvent. Eftersom 

det är fastbränslepannorna finns det många rörliga delar i pannorna och 

anläggningen som kan gå sönder. Den historiska datan för pannornas drifttid under 

oktober-april de senaste tre åren visar att pannorna stått still i genomsnitt 4,5 dygn 

per månad (inklusive planerat bortfall för sotning). Det innebär att det oplanerade 

bortfallet är 3 dagar per panna och månad. Otillgänglighet på Lyviksverkets pannor 

har lagts in under specifika datum under året. Planerad otillgänglighet (sotning) 

sker den 15-18:e varannan månad, var panna för sig. Oplanerad otillgänglighet 

sker för varje panna den 7-10:e varannan månad och den 23-26:e varannan 

månad. 

4.2.2. Rökgaskondensering 

Månadsvis data för Lyviksverket värmeproduktion 2016 - 2018 har använts för att 

ta fram rökgaskondenseringsfaktorer för Lyviksverket, det vill säga 

rökgaskondenseringseffekt i förhållande till pannornas effekt. Faktorerna är 

räknade på energivolym. Denna data ses i Figur 5 med en minstakvadratanpassad 

trendlinje. RGK-faktorns medelvärde för totala energimängderna denna period är 

21,3 %. Figur 6 visar hur rökgaskondenseringseffekten implementeras i BoFiT-

modellen enligt trenden för RGK-faktorn.  
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Figur 5. Månadsvis RGK-faktor 2016-2018 samt trendlinje 

 

 

Figur 6. Estimerad RGK-effekt i förhållande till panneffekt 

 

4.2.3. Ackumulator 

Ackumulatorn i Lyviksverket rymmer 2000m3 vatten och dess maximala 

energilagringskapacitet bestäms av vattnets temperatur. Den angivna 

lagringskapaciteten på 160MWh kräver att hela ackumulatorn är uppvärmd till 

166℃ och att referenstemperaturen är cirka 94℃. Detta är en lägre temperatur än 

de normala returtemperatur som ackumulatorn möter på över 100 ℃ ifrån process- 

och fjärrvärmenät. Dessutom är det i verklig drift inte möjligt att optimera 

utnyttjandet av ackumulatorns fulla kapacitet hela tiden. Därför har i BoFiT-

modellen en maximal energilagringskapacitet på 135MWh använts, vilket 

motsvarar en referenstemperatur på cirka 105℃.  

 

Lyviksverkets pannor levererar sin värme till processvärmenätet samt 

ackumulatorn. Hur mycket effekt ackumulatorn kan leverera till fjärrvärmenätet 

beror mycket på det rådande driftläget, men historiskt har som mest 30 MW 

levererats under en timme. För att få en representativ bild av den tillgängliga 

maxeffekten och hur man i verkligheten väljer att drifta fjärrvärmenätet för att klara 

att hålla differenstrycket i nätet vid dessa höga värmebehov har VB Energi 

accepterat att ha en gräns på 24 MW effektuttag från ackumulatorn till 

fjärrvärmenätet i BoFiT-modellen. Ackumulatorns förluster har inte tagits med i 

detta arbete. Inga tillräckligt noggranna mätdata finns för att modellera detta och 
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det är också svårt att argumentera för att förlusterna skulle vara signifikant 

annorlunda på grund av vilket produktionsslag som används för att täcka 

värmebehovet. 

 

4.3. Ekonomiska data 

I Tabell 5 ses kostnader för bränslen, askor och utsläpp av kväveoxider (NOx). 

Bränslepriserna kommer från VB Energis uppskattning av kostnaden. VB Energi 

köper in en blandning av olika träflis efter hur utbudet ser ut och de fraktioner eller 

blandningar av fraktioner som ger bäst drift av pannorna. 

Elnätsöverföringsavgifterna kommer från VB Elnät:s priser för abonnemangstyp N3 

2019 (VBE, 2019d). För elhandel används en timbaserad prisprognos från 

Vattenfall för en period i framtiden som är sekretessbelagd. Som jämförelse kan 

nämnas att det genomsnittliga börspriset för el i elområde 3 var 458kr/MWh år 2018 

(Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 2019). 

 

Tabell 5. Kostnader för fjärrvärmeproduktion i Ludvikas fjärrvärmesystem 

Bränsle Kostnad Enhet 

Årsmedel flis 78 kr/MWh 

Bioolja 640 kr/MWh 

Elöverföring, höglasttid 170 kr/MWh 

Elöverföring, övrig tid 65 kr/MWh 

Elskatt 347 kr/MWh 

Elcertifikat, kvotpliktig 

andel 

42,1 kr/MWh 

Elhandel, genomsnitt 400–500* kr/MWh 

Bottenaska Lyvik 335 kr/ton 

Flygaska Lyvik 1710 kr/ton 

NOx Lyvik, nettokostnad 

2017 

6,2 kr/MWh 

värmeproduktion 

*Sekretessbelagd uppgift 

 

4.4. Klimatpåverkan 

VB Energi annullerar utsläppsrätter för cirka 340 ton koldioxid per år för det fossila 

kolet i träflisen med kreosot. Utslaget på den årliga fördelningen av flismix ger 

kreosoten ett tillskott på 3,7kg CO2 per MWh flismix. 

 

De siffror för totala klimatpåverkan som kommer användas för beräkningar i detta 

arbete ses i Tabell 6. Det är de angivna uppströmsemissionerna från 

Energiföretagen som presenterats tidigare plus den fossila andelen i kreosotflisen. 

Tabell 6. Klimatpåverkan för bränslen i Ludvikas fjärrvärmesystem 

Bränsle g CO2ekv/kWh 

Flismix 6,8 

Bioolja 4 

El 131,2 

 

4.5. FJV-temperatur 

Fjärrvärmetemperaturerna behövs inte för att simulera den nuvarande 

fjärrvärmeproduktionen i BoFiT. De behövs dock för att uppskatta den tänkta 

restvärmekällans leveranskapacitet. Timdata på fjärrvärmenätets framlednings- 
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och returledningstemperatur vid Lyviksverket från 2017 har använts för att ta fram 

en representation över hur temperaturerna varierar med utomhustemperaturen. 

Temperaturen kommer inte från samma mätstation som för lastprofilen då den togs 

ur bruk 2015, utan kommer ifrån VB Energis egen mätning. I Figur 7 och Figur 8 

ses fram- och returledningstemperatur år 2017 tillsammans med 

minstakvadratanpassad trendlinje. Trendlinjerna blir missvisande för höga 

utomhustemperaturer, men i de områden där de kommer användas ger de en 

rättvisande bild. Det framtagna normalåret enligt avsnitt 3.2 har högsta 

dygnsmedeltemperatur 22,8 ℃. 

 

 

Figur 7. Framledningstemperatur vs. utomhustemperatur på timbasis Ludvika 2017. Högsta utomhustemperatur 

under det definierade normalåret är 22,8 ℃. 

 

 

Figur 8. Returledningstemperatur vs. utomhustemperatur på timbasis Ludvika 2017. Högsta utomhustemperatur 

under det definierade normalåret är 22,8 ℃.   

 

 

4.6. Simulering och validering 

Eftersom den totala produktionskapaciteten är överdimensionerad för 

effektbehovet ett normalår tas inte samtliga produktionsenheter med i BoFiT-

modellen. Förutom Lyviksverket implementeras Lasarettets P1 och Folkets Hus, 

som här antas vara konverterad till bioolja. De anläggningarna med fossil olja har 

högre bränslekostnader. Elpannan Östansbo skulle kunna fungera som spetslast 

om elpriset är väldigt lågt (överföringsavgift, elcertifikat samt skatt tillkommer 

dessutom med fasta belopp per MWh) men chansen att låga elpriser inträffar 

samtidigt som värmebehovet är så stort att spetsproduktion behövs är osannolikt.  
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Återköp av värme från ABB har avaktiverats i modellen eftersom det i princip inte 

behöver användas ett normalår. Denna återköpsmöjlighet är viktig i verkligheten 

eftersom det är det enda sättet att leverera värme till processvärmenätet om 

Lyviksverkets båda pannor är ur drift. Under det modellerade normalåret är det 

dock endast veckan under sommaren då pannorna har gemensam revision som 

båda står stilla. Under denna vecka har processvärmeprofilen satts till inget 

processvärmebehov, se ovan. 

 

I Figur 9 ses optimerad produktion för årets alla timmar under normalåret enligt 

BoFiT-simuleringen. Produktionen uppgår till 109,4 GWh för att täcka fjärr- och 

processvärmebehovet på totalt 109 GWh. Över hela året blir RGK-faktorn 20,5 % 

vilket är nära det historiska genomsnittet på 21,3 %. 

 

Figur 9. Simulerad värmeproduktion Ludvika normalår på timbasis 

Ackumulatorn används för att jämna ut Lyviksverkets produktion så att 

fjärrvärmebehov och processvärmebehov täcks. Under vissa timmar på sommaren 

är inga pannor i drift i simuleringen. Det beror på att simuleringen är uppdelad 

månadsvis och att produktionen stoppas för att tömma ackumulatorn i slutet av 

månaden. Detta är förstås inget rimligt körsätt i verkligheten men påverkan på 

resultatet på årsbasis blir mycket litet. Att pannorna inte körs kan även bero på att 

värmebehovet är lägre än pannans minimieffekt. Lyviksverket har minsta effekt 2,5 

MW för en panna. Under sommarveckan med revision av gemensamma delar hos 

Lyviksverkets pannor används Lasarettets P1 för att täcka fjärrvärmebehovet. 

Lyviksverket samt Lasarettets P1 klarar att täcka värmebehovet hela detta 

normalår. Folkets Hus panna används vissa timmar trots att den har sämre 

verkningsgrad än Lasarettets P1. Den kan ibland vara mer ekonomiskt fördelaktig 

då den har lägre minsta effekt. 

 

För att validera BoFiT-modellen kan man jämföra produktionen för normalåret i 

modellen med historiska produktionsdata. I Figur 10 ses den månadsvisa 

produktionen enligt simuleringen och  Figur 11 visar den månadsvisa produktionen 

för Lyviksverket 2017. Produktionen 2017 var 104 GWh där ungefär 90 % gick till 

att täcka fjärrvärmebehovet och resten för att täcke processvärmebehovet. 



  24 (37) 

 

Noggranna mätdata saknas för att ge exakta andelar. Det innebär alltså att både 

fjärrvärmebehovet och processvärmebehovet detta år var lägre än vad som angetts 

som indata till modellen för det definierade normalåret. I figurernas staplar visas i 

botten Lyviksverkets pannor P1 och P2 och därefter rökgaskondenseringen som 

får sin värme dessa pannors rökgaser. Under juni och augusti ser man att endast 

en av pannorna är i drift, på grund av revision och att endast en panna behövs för 

att täcka värmebehovet. Under juli behövs Lasarettets P1 för att täcka 

värmebehovet under veckan då båda Lyviksverkets pannor är ur drift för revision 

av gemensamma delar. I staplarna syns efter Lasarettets P1 den befintliga 

restvärmen från Krematoriet och reningsverket Gårlången, i simuleringen i Figur 10 

ihopslagen. Ett litet återköp av värme från ABB syns i Figur 11 i september och 

november, denna möjlighet är som sagt inte med i BoFiT-modellen.  

 

 

 

Figur 10. Simulerad värmeproduktion Ludvika normalår, månadsvis 

 

 

Figur 11. Verklig värmeproduktion Ludvika 2017, månadsvis 

Sammantaget syns att produktionen under 2017 varierar på ett liknande sätt som 

produktionen enligt BoFiT-modellen. En skillnad är att i verkliga driften under 2017 

är produktionen från Lasarettets P1 mer koncentrerad till vissa månader då 

Lyviksverket uppenbarligen haft lång otillgänglighet. I BoFiT-modellen är 

otillgängligheten utspridd över året. 
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5. Scenarier för ny restvärmekälla 

I detta avsnitt beskrivs de fyra scenarier för hur den tänkta restvärmekällan kan 

kopplas in, vilken leveranskapacitet över året det innebär samt hur 

värmeproduktionen från Lyviksverkets rökgaskondensering kan komma att 

påverkas.  

 

Följande scenarier 1 till 4 utreds. (R-R) betecknar påvärmning i serie med 

returledningen. (R-F) betecknar påvärmning med delflöde från returledning till 

framledning. Figur 12 visar en principiell skiss över fjärrvärmenätet med de olika 

scenarierna. 

 

Scenario 1: Restvärmetillförsel till fjärrvärmenätets returledning (R-R) innan 

rökgaskondensering. 

Scenario 2: Restvärmetillförsel till fjärrvärmenätets returledning (R-R) efter 

rökgaskondenseringen on-site på Lyviksverket. 

Scenario 3: Inblandning av restvärme från fjärrvärmenätets returledning till 

framledning (R-F) on-site på Lyviksverket 

Scenario 4: Restvärmetillförsel från fjärrvärmenätets returledning till framledning 

(R-F) ute i fjärrvärmenätet tillsammans med värmepump. 

 

 

Figur 12. Principiell skiss för restvärmescenarier Ludvikas fjärrvärmesystem 

 

 

5.1. Scenario 1: Restvärme innan RGK (R-R) 

Restvärme som tillförs fjärrvärmenätets returledning kommer att höja temperaturen 

på vattnet. Detta kommer att påverka rökgaskondenseringens funktion. Enligt 

EBSILON-simuleringarna av Lyviksverket vid fullast fås ca 4 MW värme av 

rökgaskondenseringen. Med 1 MW restvärme ökar temperaturen som når 

rökgaskondenseringen från 48 till 51 ℃ vilket enligt simuleringen minskar RGK-

effekten med 6 % till 3,8MW. Figur 13 visar resultatet från EBSILON-simuleringar 

där RGK-effekten minskar med ökad tillförsel av restvärme på fjärrvärmens 

returledning. Figuren visar också minskningen av kondenserad vätska från 

rökgaserna. Vid 8 MW restvärme blir fjärrvärmetemperaturen som når 

rökgaskondenseringen så hög att den överstiger rökgasernas daggpunkt (cirka 65 

℃) och rökgaskondensorn fungerar då endast som rökgaskylare. 
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Figur 13. Modellerad rökgaskondenseringseffekt samt rökgaskondensatflöde vid olika restvärmeeffekt innan RGK. 

 
Som förklarats i metodkapitlet används samma procentuella minskning av 
rökgaskondenseringens fjärrvärmeeffekt för alla lastlägen. I Figur 14 ses RGK-
effekten vid olika pannlast från RGK-faktorerna beskrivna i 4.2.2 samt med 6 % 
reducerad effekt.  

 

Figur 14. Modellerad rökgaskondenseringseffekt med och utan restvärme 

 

Denna reducerade RGK-effekt har i scenario 1 implementerats i BoFiT-modellen 
som nya RGK-faktorer.  
 
Temperaturen på fjärrvärmevattnet efter rökgaskondenseringen kommer att vara 
högre i fallet med restvärmetillförsel. Ingen restvärme respektive 1 MW restvärme 
ger temperaturerna 59 respektive 60 ℃. Denna temperaturhöjning bedöms inte 
minska möjligheten att leverera samma effekt från ackumulatorns värmeväxlare 
till fjärrvärmenätet som i referensscenariot. 
 
Temperaturen i returledningen antas hela tiden vara tillräckligt låg för att 
restvärmekällan ska kunna leverera konstant 1 MW utan begränsningar. 
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5.2. Scenario 2: Restvärme efter RGK (R-R) 

Trenden för RGK-faktorer från avsnitt 4.2.2, fjärrvärmebehov från 4.1 och 

nättemperaturer från 4.5 har tillsammans använts för att uppskatta 

fjärrvärmevattnets returtemperatur, flöde samt temperatur efter 

rökgaskondenseringen vid Lyviksverket på dygnsmedelbasis för det definierade 

normalåret. Den uppskattade returtemperaturen och temperaturen efter 

rökgaskondenseringen ses i Figur 15.  

 

Figur 15. Modellerad temperatur före/efter rökgaskondensering under normalår Ludvika 

 

Möjligheten att tillföra restvärme till fjärrvärmenätets returledning efter att den 
värmts av rökgaskondenseringen är begränsad på grund av den höga 
temperaturen. En vinterdag då returtemperaturen är 48 ℃ och Lyviksverket går 
på fullast och tillför returledningen en rökgaskondenseringseffekt om 4 MW blir 
temperaturen som ska kyla restvärmekällan 59 ℃. Detta är alltså väldigt nära 

restvärmekällans 60 ℃ och mer än de 55 ℃ som antagits acceptabla för att kyla 
restvärmekällan. Uppskattning av temperaturen efter rökgaskondenseringen visar 
att temperaturen går över 55 ℃ 7 dygn under vintern. Därför antas 
restvärmekällan inte kunna leverera någon värme dessa dygn. Under sommaren 
uppstår också en begränsning då flödet av fjärrvärme är för litet för att kunna 
tillföra hela 1 MW med den tillgängliga temperaturdifferensen. 
 
Den uppskattade kapaciteten för restvärmekällan i scenario 2 över ett normalår 
kan ses i Figur 16. De dygn temperaturen går över 55 ℃ har kapaciteten satts till 
0. Restvärmekällan kanske skulle kunna leverera någon effekt ändå, till exempel 
om vattnet först kyls till 55 ℃ i kyltorn. Att detta inte tagits hänsyn till kan dock 
kompensera det faktum att det antagligen är många timmar under vintern där 
temperaturen går över 55 ℃ som inte syns i denna uppskattning som är gjord på 
dygnsnivå. Under veckan i juli då Lyviksverkets båda pannor är tagna ur drift är 
kapaciteten satt till 0 eftersom restvärmekällan inte ensam ger den 
framledningstemperatur på 80 ℃ och mer som krävs. Ackumulatorn skulle kunna 
vara i drift några dygn efter pannornas avställning och se till att 
framledningstemperaturen upprätthålls, men det har ej tagits hänsyn till här. Den 
genomsnittliga kapaciteten över året blir 0,95 MW. 
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Figur 16. Kapacitet för restvärmekälla enligt scenario 3 

 
Om restvärmekällan inte skulle varit begränsad till 1 MW skulle flödet i 
fjärrvärmenätet klara som mest 3MW vid de högsta flödena. 
 
Precis som i scenario 1 bedöms inte den förhöjda temperaturen på maximalt 60℃ 
som når ackumulatorns värmeväxlare påverka dess effektkapacitet. 
 

5.3. Scenario 3: Restvärme inblandning (R-F) 

Simuleringar i EBSILON visar att tillförsel av restvärme genom att ta ett delflöde 
av returledningen och värma till framledningen inte har någon påverkan på 
rökgaskondenseringseffekten vid fullast. I BoFiT-modellen har RGK-faktorerna 
antagits vara desamma som i referensscenariot även om det är möjligt att de 
skulle sjunka något under sommarmånaderna då fjärrvärmeflödet är lågt, på 
grund av en större andel av flödet inte når rökgaskondenseringen. Under 
sommarmånaderna är RGK-effekten dock liten.  
 
Eftersom leveranstemperaturen från restvärmekällan endast är 60 ℃ behövs 
högre temperatur från ackumulatorns värmeväxlare för att nå rätt 
framledningstemperatur. Vid fullast samt 1 MW restvärme krävs dock endast en 
leveranstemperatur på 126 ℃ från värmeväxlaren för att nå en sammanvägd 

framledningstemperatur på 112 ℃, vilket är fullt möjligt då värmeväxlaren redan 
idag är shuntad och levererar en högre temperatur än framledningstemperaturen. 
Under sommarhalvåret ökar behovet på hög temperatur från värmeväxlaren då 
fjärrvärmeflödet minskar. I Figur 17 visas uppskattad kapacitet för 
restvärmekällan då andelen av fjärrvärmeflödet som får gå genom 
restvärmekällan är satt till max 80 %, vilket motsvarar att värmeväxlaren måste 
leverera 160 ℃. Värmeväxlaren har en angiven maxtemperatur på 200 ℃ på sin 
märkplåt. Liksom i scenario 2 har kapaciteten satts till 0 veckan då Lyviksverkets 
pannor är tagna ur drift. Den genomsnittliga kapaciteten över året blir 0,97 MW. 
 

 

Figur 17. Kapacitet för restvärme enligt scenario 3 
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Den teoretiska maxeffekten är dock mycket större än 1 MW om ackumulatorns 
värmeväxlare klarar att leverera 160 ℃ även vid hög last. Den maximala 
restvärmekapaciteten som går att leverera givet fjärrvärmenätets flöde och 
returtemperatur är vissa dygn på året drygt 5 MW. Maxkapaciteten alla dygn på 
normalåret ses i Figur 18. Förutom en restvärmekälla om 1 MW kommer även 
restvärmekällor om 2,3,4 och 5 MW testas i olika BoFiT-körningar.  
 

 

Figur 18. Kapacitet för större restvärmekälla enligt scenario 3 

 

 

5.4. Scenario 4: Restvärme värmepump (R-F) 

I detta scenario sker liksom i scenario 3 en värmning från fjärrvärmens retur till 
framledning, dock med den skillnaden att man tänker att restvärmekällan står 
någonstans ute i fjärrvärmenätet och att en värmepump krävs för att 
leveranstemperaturen ska vara närmare framledningstemperaturen. En 
elförbrukning som motsvarar COP=5 antas och adderas till restvärmeeffekten om 
1 MW. Den totala leveransen av värme blir alltså 1,25 MW. I detta arbete tas inte 
hänsyn till att denna form av inkoppling på fjärrvärmenätet egentligen kräver en 
egen fjärrvärmepump för att övervinna trycket i framledningen. 
 
Detta är alltså det enda scenariot där VB Energi har en produktionskostnad för 
restvärmen eftersom värmepumpen kräver 250 kW el enligt antagandet ovan. 
Denna nackdel vägs dock till viss del upp av att det är det enda scenariot där 
restvärme kan levereras under Lyviksverkets sommarrevision, då den 
självständigt kan få en temperatur som motsvarar framledningstemperaturen. 
 
 

5.5. Restvärmescenarier i BoFiT-modell 

De olika scenarierna implementeras genom att lägga in en separat värmekälla i 

BoFiT utan bränslekostnad. Kapaciteten och RGK-faktorerna ändras enligt 

antagandena ovan. Restvärmekällan i scenario 4 får en elförbrukning för 

värmepumpen enligt ovan. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från samtliga BoFiT-simuleringar med ny 

restvärmekälla, samt utan restvärmekälla som benämns scenario 0. Här 

presenteras hur volymer av bränsle samt produktionskostnad förändras vid tillförsel 

av restvärme vid de olika scenarierna för inkoppling av värmekällan. Restvärmen 

räknas utan ersättning till leverantören i simuleringen. Genom att jämföra 

produktionskostnaden med och utan restvärme fås ett värde på 

restvärmeleveransen för fjärrvärmeproducenten. Eftersom konceptet med 

SamEnergi innebär att fjärrvärmeproducenten erbjuder sig att betala lika mycket 

för värmen som om de själva skulle producerat den räknas här skillnaden i 

produktionskostnad som värdet på SamEnergi-affären.  

 

Till sist visas resultatet för simuleringar enligt scenario 3 fast med maxeffekter om 

2,3,4 och 5 MW istället för 1 MW. 
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6.1. Resultat scenario 0 till 4 

I  

Tabell 7 ses energitillförsel från restvärme, träflis och bioolja i de olika scenarierna 

med 1 MW restvärmekälla samt scenario 0 utan restvärme. Där ses också total 

produktionskostnad som förutom kostnader för bränsle även innehåller kostnad för 

hjälp-el, aska och NOx-avgift. Eftersom simuleringen utfördes för skottåret 2020 är 

totala antalet timmar 8784. Utan restvärme uppgår produktionskostnaden ett 

normalår till 16,5 miljoner kronor (scenario 0). I Figur 19 ses besparing av bränsle 

samt produktionskostnad jämfört med scenario 0. Alla scenarier med restvärme 

innebär en signifikant bränslebesparing, scenarierna 1–3 ungefär lika mycket. 

Scenario 4 får betydligt mindre besparing vilket är väntat eftersom det scenariot 

kräver värmepump och därför har en betydande produktionskostnad, till skillnad 

från restvärmen i de andra scenarierna som inte har tilldelats någon 

produktionskostnad alls. Därav blir det också mycket färre timmar på år som BoFiT 

väljer att använda restvärmekällan jämfört med de andra scenarierna. I Figur 19 

ser man att besparingen av träflis är negativ för detta scenario – alltså att 

flisanvändningen ökat. Detta har troligen att göra med tröskeleffekter. BoFiT tillåts 

variera produktionen från restvärmekällan till att exakt täcka 

spetsproduktionsbehovet, medan den minsta spetslastpannan FolketsHus har en 

minimieffekt över en megawatt. Den största kostnadsbesparingen fås med 

scenario 3 (R-F on-site), cirka 1,8 miljoner kronor. 

 

Värt att notera är att scenario 4 innebär störst besparing av bioolja. Detta eftersom 

den precis som scenario 1 kan leverera värme under sommarveckan när 

Lyviksverket inte är i drift men också att den när den väl körs ger högre total effekt 

då dess värmepump bidrar med 25 % extra värme.  

Tabell 7. Restvärmetillförsel, bränsleförbrukning samt produktionskostnad Ludvika normal(skott)år utan restvärme 

(scen0) samt för 1 MW restvärme enligt scenario 1 till 4  
Scen0 Scen1 Scen2 Scen3 Scen4 VP 

Restvärme [MWh] 0 8781 8069 8533 1985 

Bränsle, träflis [MWh] 97 524 90 996 90 566 90 360 97 656 

Bränsle, bioolja [MWh] 7490 6093 6334 6071 5458 

Produktionskostnad 

[Mkr] 

16,46 14,75 14,88 14,69 15,52 

Besparing [Mkr] - 1,71 1,58 1,78 0,94 
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Figur 19. Bränsle- och kostnadsbesparing för 1 MW restvärme enligt scenario 1 till 4 

Eftersom restvärmeleverantören är tänkt att ersättas enligt SamEnergi-modellen 

visas i  

 

Klimatpåverkan i form av uppströms CO2-utsläpp visa i Tabell 9. 

 

Tabell 8 ersättning per MWh uträknat på två sätt. Dels genom uppskattad minskad 

produktionskostnad för VB Energi jämfört med scenario 0 delat med antal MWh 

restvärme. Dels genom att för årets alla 8760 timmar räkna ut 

marginalproduktionskostnaden när restvärmen redan levereras och multiplicera 

med restvärmeeffekten. Den senare metoden representerar alltså att man inte vet 

vad produktionskostnaden hade varit utan restvärmen. De två olika sätten att 

beräkna värdet på restvärmen resulterar i en ganska stor skillnad i ersättning, 

eftersom en restvärmetillförsel om 1 MW i Ludvikas fjärrvärmesystem har en icke 

försumbar påverkan på den befintliga produktionen. För scenario 3 hade ersättning 

i jämförelse med scenario 0 gett 1,8 Mkr per år medan den endast blivit 1,5 Mkr om 

ersättningen räknats ut samtidigt som restvärmen tillförs.  

 

Scenario 4:s ersättning per MWh blir väldigt hög men då ska beaktas att 

uträkningen skett efter BoFiT optimerat produktionen – scenario 4 är aktuell under 

mycket färre timmar jämfört med de andra scenarierna eftersom den har hög 

produktionskostnad. 

 

Klimatpåverkan i form av uppströms CO2-utsläpp visa i Tabell 9. 

 

Tabell 8. Två sätt att beräkna SamEnergi-ersättning för 1 MW restvärme enligt scenario 1 till 4 

 Scen1 Scen2 Scen3 Scen4 

SamEnergi, scen0 

[kr/MWh] 

195 196 208 472 

 

SamEnergi, dynamisk 

[kr/MWh]  

181 170 175 422 

 

Tabell 9. Uppströms klimatpåverkan för värmeproduktion utan restvärme samt med restvärme enligt scenario 1 till 4  
Scen0 Scen1 Scen2 Scen3 Scen4 VP 

CO2-ekv. [ton] 1123 1039 1038 1034 1163 

Förändring [ton] 
 

-84 -85 -88 +41 
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6.2. Resultat restvärmekälla scenario 3, utökad effekt 

Då det i scenario 3 finns kapacitet för mycket större effekt än 1 MW har en 

restvärmekälla med inkoppling enligt scenario 3 simulerats även för effekterna 

2,3,4 och 5 MW. Tabell 10 visar energitillförsel samt produktionskostnad för olika 

maximala restvärmeeffekter. Figur 20 visar besparing av produktionskostnad för de 

olika effekterna samt besparing per effektenhet. Nyttan är avtagande vid ökad 

effekt på grund av kapacitetsbegränsningarna i fjärrvärmenätet men 5 MW ger 

ändå en kostnadsbesparing om 1 Mkr per år för den sista megawatten. 

Tabell 10. Restvärmetillförsel, bränsleförbrukning samt produktionskostnad Ludvika normalår utan restvärme (scen0) 

samt för 1 till 5 MW restvärme enligt scenario 3  
Scen0 1MW 2MW 3MW 4MW 5MW 

Restvärme 

[MWh] 

0 8533 15 112 20 517 24 761 27 358 

Bränsle, träflis 

[MWh] 

97 524 90 360 85 203 81 103 77 677 76 020 

Bränsle, bioolja 

[MWh] 

7490 6071 4724 3605 2650 2020 

Kostnad [Mkr] 16,5 14,7 13,2 12,0 11,0 10,3 

 

 

 

Figur 20. Kostnadsbesparing vid restvärmetillförsel 1 till 5 MW restvärme enligt scenario 3 samt 

kostnadsbesparingen delat med restvärmeeffekten 

 

 

 

6.3. Känslighetsanalys: ingen oplanerad otillgänglighet 

En stor osäkerhetsfaktor i modelleringen av Ludvikas värmeproduktion är den 

oplanerade tillgängligheten i Lyviksverket. Med fullständig tillgänglighet förutom de 

planerade stoppen för sotning av pannan hade behovet av värmeproduktion från 

bioolja varit mycket lägre och därmed även den totala produktionskostnaden. 

Simuleringar med BoFiT-modellen visar att oljeanvändningen jämför med scenario 

0 hade gått ned med 86 % och produktionskostnaden minskat från 16,5 Mkr till 13,2 

Mkr. 1 MW restvärme med inkoppling enligt scenario 3 hade minskat 

produktionskostnaden med endast 1,1 Mkr (136 kr/MWh) istället för 1,8 Mkr (208 

kr/MWh). 
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7. Diskussion 

Modelleringen av en 60 ℃ restvärmekälla på 1 MW i Ludvikas fjärrvärmesystem 

visar att kostnaden för den befintliga produktionen minskas mest i fallet då 

restvärmekällan placeras i anslutning till Lyviksverket och tar ett delflöde från 

fjärrvärmens returledning och levererar värmen till framledningen, enligt scenario 

3. Framledningstemperaturen kan behållas hög med hjälp av högre temperatur från 

Lyviksverkets ackumulators värmeväxlare. Det är många faktorer som påverkar om 

detta resultat står sig i verkligheten. Enkla antaganden har gjorts för att ta fram mått 

på hur rökgaskondensering påverkas, vilka begränsningar av restvärmeleverans 

som uppstår i fjärrvärmenätet med mera. För att resultatet ska stå sig i verkligheten 

krävs också att det går att leverera de 160 ℃ från Lyviksverkets ackumulator som 

krävs under sommarmånaderna i scenario 3. För att svara på detta behöver flöden 

i pannkretsar och processvärmenät samt styrningen av dessa analyseras. 

Troligtvis är det ändå det bästa alternativet för en restvärmekälla i Ludvikas system 

då det inte påverkar rökgaskondenseringen samt verkar ha potential för mycket 

större effekt än 1 MW under vinterhalvåret. 

 

Om man jämför Scenario 1 (retur-retur) och scenario 2 (retur-retur efter RGK) ger 

scenario 1 högre oljebesparing och scenario 2 högre besparing av träflis. Med 

givna prisförhållanden mellan olja och flis ger scenario 1 bättre total 

kostnadsbesparing. I takt med att fler fjärrvärmeproducenter går över till fossilfri 

produktion kan man tänka sig att efterfrågan på returträ ökar. Vid en prisökning på 

returträ, som utgör den största andelen av träflisen, medan biooljepriset stannat 

kvar skulle det kunna innebära att scenario 2 skulle ge högre kostnadsbesparing 

än scenario 1.  

 

Vad gäller uppskattningen av klimatpåverkan på produktionen blir det inte så stora 

skillnader oavsett produktion, framförallt inte mellan de första tre scenarierna med 

restvärme. Klimatpåverkan ökar något i scenario 4 jämfört med referensscenariot 

på grund av den höga elkonsumtionen hos värmepumpen. Klimatpåverkan från 

elen är dock väldigt känslig för val av emissionsfaktor, som tidigare konstaterats 

inte finns något självklart val för. Den faktor som IVL tagit fram med avseende på 

den fysiska el som flödar i Sveriges elnät känns dock rättvis, även om den bygger 

på data som är 10 år gammal.  

 

På andra orter med fjärrvärme i Sverige är det inte säkert att man har tillgång till de 

högre temperaturer som Ludvika har som följd av deras produktion av 

processvärme. Då skulle denna restvärmekälla inkopplad enligt scenario 3 varit 

mer begränsad i sin leverans vid låga fjärrvärmeflöden och kanske hade någon av 

de andra inkopplingsmetoderna varit bättre. Det kan åtminstone konstateras att det 

finns fördelar av att placera restvärmen ”on-site”, då det ger fler möjligheter till 

inkoppling, utnyttjande av temperaturer på bästa sätt samt att restvärmekällan kan 

slippa ha egen fjärrvärmepump. Det kan också finnas andra fördelar, såsom om 

fjärrvärmeföretaget och restvärmeleverantören skulle dela elabonnemang. I det fall 

restvärmekällan är en elkrävande serverhall och det finns kraftvärme kan elen som 

produceras användas lokalt. Resultaten från detta arbete kan dock inte föras över 

på en anläggning med kraftvärme då denna anläggning är känslig både för höga 

returtemperaturer och framledningstemperaturer eftersom det hör ihop med 

kraftvärmeverkets elverkningsgrad.  

 

Den ersättning som ska utgå till restvärmeleverantören enligt beräkningarna i detta 

arbete hamnar i linje med den ersättning på 1,5 Mkr som Stockholm Exergi anger 

indikativt för en restvärmekälla om 1 MW. Trots att leveransen inte uppgår till riktigt 
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1 MW hela året landar besparingen i Ludvikas fall enligt scenario 3 på 1,8 Mkr. 

Känslighetsanalysen visar dock att en högre tillgänglighet i Lyviksverket skulle ge 

en betydligt lägre ersättning. Sättet att räkna ut ersättningen på, om man jämför 

med produktion utan restvärme eller räknar ut marginalproduktionskostnad när 

restvärmen redan levererar, påverkar också summan. Det är överraskande att en 

restvärmekälla om 5 MW, om antaganden i detta arbete stämmer, skulle kunna ge 

en besparing i produktionskostnad på hela 6,1 Mkr. Detta är förstås ännu mer 

känsligt för Lyviksverkets otillgänglighet.  

 

 

8. Slutsats 

Med givna antaganden hade en restvärmekälla som kan leverera 1 MW 60 ℃ 

värme som kopplats in enligt scenario 3 (från returledning till framledning on-site 

vid Lyviksverket) lett till att bränsleanvändningen minskat med 7 GWh träflis och 

1,4 GWh bioolja under ett normalår. Produktionskostnaden hade minskat med 1,8 

miljoner kronor vilket hade utgått som ersättning till restvärmeleverantören enligt 

affärsmodellen SamEnergi. Den minskade användningen av träflis och bioolja hade 

tillsammans med minskat elbehov inneburit en minskning av uppströms CO2-

utsläpp med 88 ton per år.  

 

Besparingarna beror i stor grad på vilken otillgänglighet som antas för 

huvudproduktionsenheterna och utan oplanerad otillgänglighet minskar 

ersättningen till 1,1 Mkr.  

 

Det finns utrymme för en större restvärmekälla i fjärrvärmenätet. 5 MW restvärme 

skulle innebära en minskad produktionskostnad och ersättning till 

restvärmeleverantören på 6,1 miljoner kronor. 
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