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Abstract

Cost analysis of investment in a district heating
accumulator

David Svedinger

The district heating system of Gävle will within a few years likely 
undergo changing routines in production and a rising demand for 
heat, which will increase the need for flexibility and availability 
in the production units. It is therefore relevant to study the 
economic potential of installing a thermal storage at the largest 
production unit in the system; Bomhus Energi. For storing heat over 
short time spans in district heating networks it is common to use 
heat accumulators.
A model of the district heating system was created within an 
existing model structure. The system was simulated in scenarios 
where electricity price, electricity certificate price and heat 
demand were varied. For each scenario four different sizes of heat 
storages were tested. The reduction in production cost was used to 
calculate the payback time for each accumulator.
None of the accumulators received a payback time shorter than the 
economic lifespan of 20 years. The second largest storage (4000 m3) 
received the shortest payback times, the best result being 23 years 
in the scenario of increased heat demand. The results for the 
largest storage (20000 m3) indicates on a large potential under 
certain circumstances. 
The study concludes that a heat accumulator would not be profitable 
under the investigated circumstances. However, it indicates that 
there are cases where a heat storage of the right size could be a 
good investment. For further study it is recommended to investigate 
the case of greater heat demand and accumulators with a volume 
between 4000 - 20000 m3.
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Exekutiv sammanfattning 
Gävles fjärrvärmesystem står inför potentiellt stora förändringar de kommande åren. Föränderliga 

elpriser, sjunkande pris på elcertifikat, förändrade produktionsrutiner och ett ökande värmebehov 

ställer krav på flexibilitet och hög tillgänglighet till kraftvärmeverkens produktionskapacitet i systemet. 

För att lättare kunna säkerställa att dessa behov tillgodoses är det relevant att undersöka möjligheterna 

till energilagring i form av ackumulatortankar vid Bomhus Energi. 

I den här studien genomfördes simuleringar av Gävles fjärrvärmesystem som det förväntas se ut om 

några år. Totalt åtta scenarion, där parametrarna elpris, elcertifikatpris och värmebehov varierades, togs 

fram. För varje scenario genomfördes simuleringar av systemet utan lager samt med fyra olika stora 

lageralternativ; 500 m3, 2000 m3, 4000 m3 och 20000 m3. Ackumulatorernas minskning av den totala 

produktionskostnaden i systemet användes sedan för att beräkna återbetalningstiden för varje 

lagerstorlek beroende på scenario. För beräkningarna sattes den ekonomiska livslängden till 20 år enligt 

Bomhus Energis riktlinjer. 

De två mindre ackumulatorerna var inte tillräckligt stora för att ge god avkastning och fick mycket långa 

återbetalningstider oavsett scenario. Ackumulatorn med volymen 4000 m3 gav kortast återbetalnings-

tid nästan oberoende av scenario, men samtliga återbetalningstider var längre än den ekonomiska 

livslängden. Den kortaste återbetalningstiden var 23 år och erhölls vid scenariot med högre värme-

behov. Den största ackumulatorn på 20000 m3 var endast relevant om värmebehovet ökade kraftigt i 

systemet. I samband med ett högt elpris och särskilt ett högt elcertifikatpris tros denna kunna komma 

nära att bli relativt lönsam. Denna undersökning påvisar dock inte lönsamhet för något av alternativen. 

Ytterligare undersökningar av lager i storleksordningen 4000 – 20000 m3 med ett högre värmebehov i 

systemet rekommenderas för att bättre utröna under vilka förhållanden lönsamhet kan uppnås.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Fjärrvärme är en typ av tekniska uppvärmningssystem som är vanliga framförallt i Skandinavien, 

Östeuropa, Ryssland och Kina. Teknikens utveckling skedde huvudsakligen under första halvan av 

1900-talet, varefter användningen slog igenom efter andra världskriget. Fjärrvärmesystem är storskaliga 

och täcker vanligen hela stadsdelar eller hela städer. De består av tre huvudkomponenter; centrala 

värmeproduktionsanläggningar, isolerade ledningar under marken samt abonnentcentraler som överför 

värmen till varje kunds interna värmesystem. Det vanligaste värmeöverföringsmediet i 

fjärrvärmesystem är vatten, som hettas upp i produktionsanläggningarna och transporteras genom 

ledningarna ut till varje kund. 

I kraftvärmeanläggningar används förbränningsteknik för att producera både värme och elektricitet. 

Inom kraftvärmen som energislag kan man använda många typer av bränslen och anläggningarna kan 

uppnå hög effektivitet. På grund av detta är kraftvärme ofta nära kopplad till fjärrvärme, då dess flexibla 

värmeproduktion i kombination med elproduktionen ger gynnsamma ekonomiska förutsättningar. I de 

flesta fall är dock värmeproduktionen prioriterad över den ofta mer lukrativa elproduktionen, vilket 

kan leda till en ekonomiskt suboptimal situation. För att kunna optimera produktionen så att så mycket 

el som möjligt produceras under de timmar som elpriset är högt kan det vara lönsamt att ha ett lager 

för värme vid kraftvärmeanläggningen. Detta frigör utrymme för anläggningen att blir mer oberoende 

av rådande värmebehov och möjliggör därmed en mer ekonomisk drift.  

Dessa lager, ofta i form av isolerade ståltankar kallade ackumulatorer, kan hålla stora mängder värme 

och avge den till fjärrvärmenätet när behov finns. Värmeförlusterna kan ofta hållas låga under en relativt 

lång tid, dagar eller veckor beroende på hur mängden isolering anpassas. Olika medium kan användas, 

men för fjärrvärmeackumulatorer är det vanligast att lagra fjärrvärmevatten direkt i tanken. 

Ackumulatorer används ofta för korttidslagring, då laddning och urladdning vanligen sker minst en 

gång per dygn. Under denna drift är det ovanligt att hela ackumulatorns lagerkapacitet laddas i eller ur 

på en gång. Utöver att förbättra en anläggnings driftsekonomi utgör ett värmelager en reservkapacitet 

som kan utnyttjas vid plötsliga värmebehovstoppar eller om en reguljär produktionsenhet oväntat 

stoppas. Om en läcka uppstår på fjärrvärmenätet så kan ackumulatortanken även fungera som 

spädvattenreserv. Ytterligare funktioner kan vara att ackumulatorn hjälper till att hålla 

kraftvärmeanläggningens produktion jämn, vilket minskar utsläpp och slitage på systemet, eller att 

under vissa förhållanden upprätthålla trycket i fjärrvärmenätet. 

Gävles fjärrvärmesystem står inför förändringar inom de kommande åren. Den enhet som producerar 

mest värme, Johannes kraftvärmeverk, kommer att förlora sina elcertifikat och därigenom få en dyrare 

värmeproduktion. Dessutom kommer kraftverket tas ur drift under en längre period årligen än det 

tidigare gjorts, varpå den fjärrvärmeackumulator som finns vid Johannes också blir otillgänglig. 

Denna studie har undersökt huruvida en ackumulatortank skulle kunna utgöra en lönsam investering 

för Bomhus Energi, en fjärrvärmeaktör i Gävle. Bolaget ägs till 50 % av det kommunala energibolaget 

Gävle Energi och till 50 % av papperskoncernen BillerudKorsnäs som har ett stort massa- och 

kartongbruk i staden. Bomhus Energi utgörs huvudsakligen av en kraftvärmeanläggning som eldar 

skogsbränslen för att producera fjärrvärme, el och industriånga, och är förlagd till BillerudKorsnäs 

industriområde. Anläggningen har i dagsläget ingen fjärrvärmeackumulator. 

Studien genomfördes genom att fyra stycken olika stora ackumulatortankar simulerades i en modell av 

Gävles fjärrvärmeproduktionssystem. Åtta scenarion undersöktes i simuleringarna för att se under vilka 

framtida förhållanden som lagring är mest lönsam. I scenarierna varierades elpriset, elcertifikatpriset 

samt det årliga värmebehovet. För varje ackumulatorstorlek och varje scenario jämfördes skillnaden i 

systemets totala produktionskostnad med motsvarande systems utan lagringsmöjligheter. Denna 

skillnad utgjorde den årliga besparing som sedermera vägdes mot ackumulatorns investerings- och 
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driftkostnader för att kunna beräkna en återbetalningstid för vardera ackumulatoralternativ i varje 

scenario.  

Simuleringsresultaten visade att inget av ackumulatoralternativen vore lönsamma investeringar under 

de förhållanden som undersöktes. Samtliga hade återbetalningstider längre än 20 år för alla scenarion, 

vilket var den enligt Bomhus Energis riktlinjer bestämda ekonomiska livslängden för projektet. Kortast 

återbetalningstider erhölls för de två största lagervolymerna, 4000 m3 och 20000 m3, under det scenario 

där värmebehovet var betydligt högre än idag. Dessa skulle betala sig på 23 år respektive 27 år. De två 

mindre lagervolymerna, 500 m3 och 2000 m3, uppvisade återbetalningstider längre än 40 år oberoende 

av scenario.  

Skälet till de långa återbetalningstiderna beror huvudsakligen på att det i modellen används mycket lite 

av den dyrare värmeproduktionen i form av elpannor och oljeförbränning, varför vinsterna i att ersätta 

denna blir små. Att enbart optimera elproduktion räcker i detta fall således inte för att göra investeringen 

lönsam. En skillnad mellan modellen och verkligheten är dock att de dyra anläggningarna används mer 

i det verkliga systemet, eftersom orsakerna till att dessa behöver användas inte kunde modelleras. 

Sådana orsaker kan vara driftproblem i flera enheter på samma gång, eller att det tar för lång tid att 

starta upp billigare produktionsanläggningar.  

Det kan således vara värt att undersöka ackumulatorer i storleksordningen 4000 – 20000 m3 närmare 

för det scenario där värmebehovet i systemet ökar, försöka inkorporera en mer verklighetstrogen 

användning av de dyra produktionsenheterna samt variera el- och elcertifikatpris. 
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Förkortningar/Ordlista 

Alfavärde – kvoten mellan hur mycket elektrisk effekt och hur mycket värmeeffekt ett 

kraftvärmeverk producerar. 

Baslastanläggning – produktionsenhet för fjärrvärme med låg produktionskostnad. Är vanligen i 

drift. 

BEAB – Bomhus Energi AB, fjärrvärmeaktör i Gävle som ägs till 50 % av Gävle Energi och till 50 % 

av BillerudKorsnäs. Utgörs huvudsakligen av en kraftvärmepanna på 165 MW som eldas med 

skogsbränslen. 

BK – BillerudKorsnäs, pappers- och kartongkoncern som har en stor produktionsanläggning i Gävle. 

När BillerudKorsnäs nämns i texten åsyftas den specifika anläggningen. 

C/E – Carlsborg och Ersbo, två värmepannor i fjärrvärmesystemet som modellerades som en enda 

enhet då de båda fungerar som spetslastenheter och använder samma bränsle. 

CHP – Kraftvärme (på engelska ”Combined Heat and Power”), energislag där förbränningsteknik 

utnyttjas för att producera värme och elektricitet. 

EP – Elpannan, använder elektricitet för att producera fjärrvärme och processånga. Sköts av BEAB. 

GEAB – Gävle Energi AB, kommunalt energibolag i Gävle. Ägare av tre 

värmeproduktionsanläggningar samt fjärrvärmenätet. 

HVK – Hetvattenkondensor, samlingsenhet för viss fjärrvärmeproduktion från BEAB och BK. 

HVK D – Hetvattenkondensor dumpvärme, överbliven värme som går till fjärrvärmenätet via HVK. 

HVK FB – Hetvattenkondensor fastbränslevärme, värme från BEAB:s ånga som går till 

fjärrvärmenätet via HVK. 

HVP – Hetvattenpanna, producerar fjärrvärme genom att elda olja. Sköts av BEAB. 

IND – Indunstningen, producerar fjärrvärme från BK:s och BEAB:s processer. Tillhör BK. 

IWH – Industriell spillvärme (på engelska ”Industrial Waste Heat”) från BK:s processer. 

Marginalkostnad – kostnaden för att producera ytterligare en MWh värme. 

NVK – Nuvärdeskvot, mått som används för att uppskatta huruvida en investering är lönsam över en 

given ekonomisk livslängd. Om NVK > 1 kan investeringen betraktas som lönsam. 

RGK – Rökgaskondensering, producerar fjärrvärme ur rökgaser i förbränningsanläggningar. När RGK 

nämns i texten åsyftas i allmänhet BEAB:s rökgaskondensering. 

Spetslastanläggning – produktionsenhet för fjärrvärme med hög produktionskostnad. Är vanligen 

inte i drift, används bara vid extremt högt värmebehov eller när en baslastanläggning har driftproblem. 

Ångkudde – den mättade vattenånga som istället för luft tillförs i toppen av en trycklös ackumulator 

för att undvika syresättning av fjärrvärmevattnet.  
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1. Inledning 
Gävles fjärrvärme produceras huvudsakligen av Bomhus Energis kraftvärmeverk, Johannes 

kraftvärmeverk samt ett antal olika värmeproducerande enheter på pappersbruket BillerudKorsnäs 

område. Då Johannesverket inom kort kommer att tilldelas ytterligare en revisionsmånad under 

sommarhalvåret och vara ur produktion i totalt fem månader om året läggs ett än större ansvar på 

Bomhus Energi och BillerudKorsnäs att upprätthålla värmeproduktionen i systemet.  

I dagsläget finns det två stycken fjärrvärmeackumulatorer vid Johannes kraftvärmeverk men ingen hos 

Bomhus Energi och BillerudKorsnäs. Konstruktion av en ackumulator skulle ge möjlighet till både 

vatten- och energilagring för fjärrvärmenätet, samt kunna underlätta anpassning av värme- och 

elproduktionen för att optimera driften ur ett ekonomiskt perspektiv. Ackumulatorn skulle också helt 

eller delvis kunna ersätta spetslastpannornas drift under höglastsituationer eller vid oplanerade stopp 

av baslastanläggningar. 

1.1 Syfte 
Arbetets syfte var att ta fram ett beslutsunderlag för huruvida det i dagsläget eller inom en överskådlig 

framtid kommer att vara lönsamt för Bomhus Energi AB att installera en fjärrvärmeackumulator vid 

sin anläggning. Det slutgiltiga målet var att genom simuleringar av fjärrvärmesystemet i olika scenarion 

kunna urskilja under vilka förhållanden olika storlekar av ackumulatorer blir lönsamma, samt om det 

fanns ett tydligt optimalt val av ackumulatortank för Bomhus Energi. Lönsamheten bedömdes genom 

att räkna på återbetalningstid. Övrig driftnytta av en ackumulator i systemet ingick inte i bedömningen.  

Frågeställningarna formulerades som följer: 

 Är det ekonomiskt lönsamt att installera en fjärrvärmeackumulator vid Bomhus Energi? 

 Vilken ackumulatorstorlek lämpar sig bäst? 

 Är det mest lönsamt att bygga om en existerande oljecistern till en ackumulator, eller att 

konstruera en ny från grunden? 

1.2 Avgränsningar 

 Ackumulatorns placering var begränsad till BillerudKorsnäs industriområde, och alternativa 

placeringar undersöktes således inte. 

 Examensarbetet tar främst hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna av installationen. 

Systemfördelar kommer tas upp som en relevant punkt, medan miljöaspekter endast nämns 

kort.  

 Fjärrvärmeackumulatorerna vid Johannes kraftvärmeverk tas ej hänsyn till i modellen då enbart 

en ackumulator kan köras åt gången.  

 Då BEAB och BillerudKorsnäs är nära sammankopplade tas mindre hänsyn till hur parterna 

tjänar pengar var för sig i ett visst scenario. Nyttan av installationen ses istället ur ett 

helhetsperspektiv.  

 Tillgänglig effekt från spillvärme från BillerudKorsnäs pappersbruk betraktas som opåverkat 

av alla parametrar som undersöks, trots att en ackumulator i verkligheten skulle kunna 

möjliggöra att en större spillvärmeeffekt kunde komma systemet till gagn. Detta beror på att 

BK:s processer producerar olika mycket värme beroende på dess kemikaliecykel, vilken inte är 

strikt beroende av pappersbrukets värmebehov. 
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2. Bakgrund 

2.1 Fjärrvärmesystem 
Fjärrvärme är en typ av tekniskt system med syfte att försörja städer eller stadsdelar med värme 

producerad i centrala anläggningar. Grunden i systemet är att ett hett medium, vanligen vatten, 

transporteras till konsumenterna genom ett nät av isolerade ledningar förlagda under mark. I centraler 

i de byggnader som är anslutna till nätet överförs värme till byggnadens uppvärmningssystem, varpå 

det svalare returfjärrvärmevattnet återförs till värmeanläggningarna för att hettas upp igen (Frederiksen 

& Werner, 1993). 

Fjärrvärmesystem som uppvärmningsteknik förekommer i de flesta delar av det norra halvklotet som 

har tillräckligt kallt vinterklimat, men är vanligast i Skandinavien, Östeuropa, Ryssland och Kina. 

Tekniken som sådan började introduceras i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Dess 

nuvarande roll som värmedistributör utvecklades huvudsakligen under mellankrigstiden då städer i 

Tyskland och övriga Europa byggde fjärrvärmenät. Det dröjde till efter andra världskriget innan 

tekniken på allvar slog igenom, utnyttjande dels den återuppbyggnadsfas Centraleuropa var i, dels de 

program för standardhöjningar av bostäder som genomfördes på många håll. I Sverige fick fjärrvärmen 

ett särskilt uppsving efter 70-talets oljekriser då man sökte ersätta oljeberoendet med eldning av t.ex. 

torv och skogsbränslen (Frederiksen & Werner, 1993). 

Vanliga motiv till införande av fjärrvärme som ersättning för decentraliserade uppvärmningssystem är 

högre förbränningsrelaterad verkningsgrad, lägre totalkostnader, fler möjliga bränslen, möjlighet till 

utnyttjande av industriell spillvärme, kombinerad värme- och elproduktion i kraftvärmeverk samt 

förbättrad lokal och global miljö. Nackdelar med fjärrvärme kan vara större samhälleliga konsekvenser 

vid leveransstörningar, mindre valfrihet för enskilda personer och stora initiala finansiella investeringar 

(Frederiksen & Werner, 1993).  

2.1.1 Gävles fjärrvärmesystem 

Gävles fjärrvärmenät har en årlig värmeförbrukning av omkring 750-800 GWh, med vissa variationer 

från år till år som främst beror på utomhustemperaturen. Effektbehovet varierar mellan 25-300 MW 

över året (Bomhus Energi AB, 2017). Detta gör systemet till ett av de större i Sverige, på omkring 

tionde plats under de högproducerande åren. Vad som särskilt karakteriserar systemet är den stora 

andelen restvärme från BillerudKorsnäs som står för omkring 40 % av den producerade fjärrvärmen 

(Bioenergi, 2018). Detta upplägg möjliggjordes i och med en stor investering som gjordes år 2010 då 

bland annat Bomhus Energi bildades (Bomhus Energi AB, 2017). 

Fjärrvärmenätet i Gävle är väl utbyggt inom stadsgränsen. Med en total längd av ungefär 35 mil täcker 

det i dagsläget in praktiskt taget alla stadsdelar. Fjärrvärmen produceras huvudsakligen från två punkter 

på varsin sida av nätet. Den ena är Johannes kraftvärmeverk, som är beläget sydväst om innerstaden. 

Den andra punkten utgörs av Bomhus Energi och Billerudkorsnäs, som ligger i den östra änden av 

fjärrvärmenätet (Bomhus Energi AB, 2017).  

Johannes ägs av det kommunala bolaget Gävle Energi AB, som också är ansvarigt för driften av nätet 

som helhet. Kraftvärmeverket har en ångpanna med en kapacitet på 77 MW, en turbin på 23 MW samt 

rökgaskondensering på 23 MW (Hammarbäck, Miljörapport för Johannes biokraftvärmeverk år 2017 

Version 2, 2018). På anläggningen finns även två trycksatta fjärrvärmeackumulatorer med totalt 4400 

m3 lagringsutrymme. Dessa ackumulatorer kan maximalt lagra ungefär 360 MWh vid en 

vattentemperatur på 120 °C. Gävle Energi äger även de två värmeverken Ersbo och Carlsborg, som 

båda eldas med biodiesel (RME) och har två driftdugliga pannor vardera. Ersbo har en installerad effekt 

av 80 MW och är belägen nära Johannes, medan Carlsborg har en installerad effekt av 60 MW och är 

placerad relativt centralt i nätet. Båda är spetslastanläggningar med en mycket hög driftkostnad, och är 
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ytterst sällan i drift (Hammarbäck, Miljörapport för Ersbo hetvattencentral år 2017 Version 2, 2018; 

Hammarbäck, Miljörapport för Carlsborg hetvattencentral år 2017 Version 2, 2018). 

2.2 Bomhus Energi & BillerudKorsnäs 
BillerudKorsnäs AB (tidigare Korsnäs) har funnits i Gävle sedan 1899. Det är en stor anläggning med 

omkring 900 anställda som årligen producerar omkring 720 000 ton massa och kartong. Enligt 

företagets egna uppgifter kommer var fjärde enportionsförpackning av vätskekartong i världen från 

Gävlefabriken (Bomhus Energi AB, 2017).  

Bomhus Energi AB (BEAB) skapades 2010 som ett samarbete mellan BillerudKorsnäs och Gävle 

Energi (GEAB), där de båda parterna äger 50 % vardera av bolaget. Anledningarna till investeringen 

var bland annat att BillerudKorsnäs dåvarande panna var överdimensionerad, till stor del drevs av olja 

och även närmade sig slutet av sin tekniska livslängd. Ytterligare ett skäl var att man önskade producera 

mer elektricitet för internbehov samt försäljning (Bomhus Energi AB, 2017).  

BEAB togs i drift 2012 och har sedan dess levererat processånga till BillerudKorsnäs och närliggande 

Setra sågverk, elektricitet samt värme till fjärrvärmenätet (Freudenthal, 2016). Pannan, som är av typen 

bubblande fluidbäddspanna (BFB), var ursprungligen konstruerad för en maxeffekt på 150 MW, men 

har sedan starten uppgraderats till 165 MW. Turbinen har en effekt av 92 MW, och drivs av både BEAB 

och BillerudKorsnäs sodapannor simultant. Rökgaskondenseringen (RGK) har en maxkapacitet av c:a 

50 MW, vilket är möjligt att ta ut enbart när pannan kör vid maximal last. Förhållandet mellan 

rökgaskondenseringens effekt och panneffekten är i princip linjärt. Minimal last på pannan är i 

praktiken någonstans mellan 25-30 MW, därefter måste den stängas av helt (Bomhus Energi AB, 2017).  

Samspelet mellan de olika enheterna inom fabriksområdet är komplext. En förenklad bild av BK:s och 

BEAB:s gemensamma ångsystem samt inkopplingar till fjärrvärmenätet visas i Figur 1. 

 

Figur 1: BK:s och BEAB:s gemensamma ångsystem, med viktiga enheter och trycknivåer markerade. Biopannan (BEAB) är benämnd 
med den lägre maxeffekt som initialt gällde för pannan. Aktuell maxeffekt är 165 MW och inte 150 MW som figuren anger (Bomhus 
Energi AB, 2017). 
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Värmen från RGK:n används enbart till fjärrvärme, men pannan kan även leverera värme från vad som 

kallas fastbränsleångan, vilket är den av BEAB:s ånga som först används för att producera elektricitet 

och därefter kan nyttjas vid ett av de lägre trycken 30, 12 eller 4 bar. Den används främst till det interna 

processångbehovet, men omkring 40 GWh/år levereras till fjärrvärmenätet från fastbränsleånga. Detta 

kan jämföras med att runt 120 GWh/år levereras från BEAB:s rökgaskondensering. Det är också 

möjligt att ta ut värme till fjärrvärmen direkt från huvudångan som produceras vid 120 bars tryck genom 

att reducera ner den till 4 bar, på bekostnad av elproduktionen och processångan. Denna 

direktreducering finns inte representerad i Figur 1. Därigenom kan BEAB-pannan utöver dess RGK 

även användas som en spetslastenhet, då det oftast är billigare att ta ut lite ånga för direktreducering än 

att starta upp någon av de riktiga spetslastpannorna. Om det är brist i ångsystemet är detta dock inte 

alltid möjligt. BEAB ansvarar också för skötsel av en oljeeldad hetvattenpanna på 90 MW som används 

vid höglastsituationer i fjärrvärmenätet (Bomhus Energi AB, 2017).  

BillerudKorsnäs kan leverera spillvärme till fjärrvärmenätet från ett antal olika enheter inom fabriken. 

Dessa utgörs av sodapannorna, kokarna, blekeriet och en pappersmaskin (PM5). Värme kan även tas 

ut från indunstningen, som i vanliga fall används för att förånga och sedan kondensera svartlut. 

Spillvärmen kan som mest ge ungefär 47 MW till fjärrvärmen, medan indunstningen teoretiskt kan 

leverera omkring 42 MW. Då det möjliga uttaget påverkas av bland annat fabrikens driftsituation och 

nätets returtemperatur har man ett abonnemangssystem som anger hur mycket effekt som ska levereras 

vid en given situation. Även BEAB:s RGK inkluderas av systemet. Abonnemanget förändras beroende 

på den returtemperatur som gäller för varje enhet. I fallet med rökgaskondenseringen spelar även 

BEAB:s panneffekt in. I situationer då man måste starta upp mellan- eller spetslastenheter är det den 

part som inte uppfyller sitt abonnemang som får betala merkostnaden av fjärrvärmeproduktionen. Att 

leverera till fjärrvärmenätet är enligt gällande avtal BillerudKorsnäs främsta prioritet (Bomhus Energi 

AB, 2017).  

Det finns även två elpannor på totalt 57 MW på BillerudKorsnäs område, vilka kan ses som spets- eller 

mellanlastenheter sett till priset per producerad MWh fjärrvärme. Dessa är i första hand till för att 

producera processånga, men kan också användas för fjärrvärmeproduktion (Bomhus Energi AB, 2017). 

I modellen behandlas elpannorna som en enda enhet. 

Turbinen har en högtrycksdel och en lågtrycksdel. Den drivs av ånga vid 120 bar respektive 60 bar. 

Ångan vid 60 bars tryck produceras av BillerudKorsnäs två sodapannor, som har en sammanlagd effekt 

på 360 MW. Sodapannorna eldar lut och är en del av brukets kemikaliecykel, men producerar värme på 

väsentligen samma sätt som en kraftvärmepanna. Ånga som produceras av BEAB:s panna och BK:s 

sodapannor används i regel först för att producera el i turbinen, varpå den tas ut vid en av de lägre 

trycknivåerna och används som värme. 

2.3 Allmänt om värmelagring 
Ett vanligt problem inom olika energisystem är att generering av det energibärande ämnet inte alltid är 

av exakt samma storlek som konsumtionen av densamma. I fjärrvärmesystem kan temperaturen i de 

försörjda byggnaderna ofta upprätthållas under en viss tid så länge cirkulationen i systemet hålls igång, 

även om värmeproduktionen momentant blivit lägre än behovet. Det beror på att det varma vattnet 

som finns i framledningen agerar som ett litet värmelager, vilket räcker ungefär lika lång tid som det tar 

för vattnet att gå igenom systemet, vanligen någon till några timmar (Frederiksen & Werner, 1993). Vid 

mer omfattande driftproblem är denna lagring som systemegenskap dock inte tillräcklig, och man vill 

vanligen inte sänka framledningstemperaturen i hela systemet om det kan undvikas. Ytterligare 

energilagring är därför relevant att inkorporera i systemet. 

Det finns i stort sett tre olika typer av värmelagring (på engelska TES – Thermal Energy Storage); 

sensibel, latent och termokemisk lagring. Sensibel lagring innebär att ett medium, t.ex. vatten, olja, sand 

eller jord, värms upp inuti en isolerad behållare där temperaturen sedermera kan upprätthållas under en 
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kortare eller en längre tidsperiod (Dincer, On thermal energy storage systems and applications in 

buildings, 2002). Latent lagring nyttjar fasändrande material för att kunna lagra den latenta energi som 

avges när fasändringen sker åt motsatt håll. Vanligen används fasändringen fast ↔ vätska för processen. 

Termokemisk lagring nyttjar den energi som avges/absorberas i en reversibel kemisk reaktion. Av dessa 

tre är sensibel lagring den absolut vanligaste, medan latent lagring används i viss utsträckning och 

termokemisk lagring snarare är på forskningsstadiet än på det kommersiella (Zhang, Baeyens, Cáceres, 

Degrève, & Lv, 2016).  

Även i fjärrvärmesystem är en särskild typ av sensibel lagring den vanligaste. Fjärrvärmeackumulatorer, 

eller hetvattenackumulatorer, har använts i systemen under ett flertal årtionden. Det är en form av 

korttidslagring där vatten vid en hög temperatur lagras i en isolerad tank, vilken är kopplad till 

fjärrvärmenätet parallellt med det kraftvärmeverk som den ofta är placerad vid (Ramboll, 2019). En av 

de stora fördelarna med att använda just hetvattenackumulatorer i samband med fjärrvärme är att 

mediet inte behöver genomgå en värmeväxlare för att föras ut i systemet, vilket gör systemet smidigare 

och mer effektivt (Dincer & Rosen, Thermal Energy Storage: Systems and Applications, 2011).  

2.4 Fjärrvärmeackumulatorer 

2.4.1 Roll och funktion i fjärrvärmesystemet 

Fjärrvärmeackumulatorer är konstruerade för korttidslagring. Ofta sker laddning och urladdning 

åtminstone någon gång under varje dygn (Ramboll, 2019). Det finns ett antal olika skäl till varför det 

kan vara intressant att bygga ut värmelagring i anslutning till den värmeproducerande industrin. Dessa 

listas och förklaras nedan. 

 Energi- och effektreserv 

 Lägre användning av spetslastenheter 

 Jämnare panneffekt 

 Optimerad elproduktion 

 Spädvattenreserv 

 Tryckhållning 

 Volymexpansion 

Ackumulatorn utgör en reservkapacitet av värme i fjärrvärmenätet som kan användas antingen vid 

extrem belastning eller vid oväntade driftstopp av produktionsenheter (Frederiksen & Werner, 1993). 

Under körning vid låg last kan en ackumulator täcka upp för behovet vid effektbehovstopparna, vilket 

medför dels att en dyr spetslastanläggning inte behöver startas, dels att baslastanläggningen får en ökad 

andel av produktionen. Därmed fås en minskad körning med spetslastenheter (Frederiksen & Werner, 

1993). 

En ackumulator kan kontinuerligt kompensera för mindre variationer i fjärrvärmebehovet, vilket 

underlättar att köra baslastenheten med en jämn effekt. Det bidrar bl.a. med att minska start- och 

stoppförluster, samt kan minska utsläpp av skadliga ämnen som kan uppstå vid lastförändringar i 

förbränningspannor (Frederiksen & Werner, 1993). 

Värmelager underlättar även en mer ekonomisk drift av kraftvärmepannor. En kraftvärmeanläggning 

med en ackumulator kan under normaldrift optimera sin körning för att producera mycket el när 

dygnsbelastningen på elnätet är hög och elpriset följaktligen är högt, utan att behöva ta lika stor hänsyn 

till rådande värmebehov. Beroende på om anläggningen är av mottryckstyp eller kör med kondensdrift 

kan den antingen ha en fast fördelning av ång- och elproduktion eller vara mer flexibel (Bogdan & 

Kopjar, 2006; Jönsson & Parrow, 2012). För mottrycksanläggningar kan ackumulatorn laddas när 

elbehovet är högt medan kondensdrift möjliggör att skifta värmeproduktionen tillika laddningstiden till 
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när elbehovet är lågt. Båda alternativen leder till större kapacitet i elsystemet och en bättre ekonomisk 

situation för kraftvärmeverket (Frederiksen & Werner, 1993). 

Beroende på ackumulatorns utformning kan den bidra med ytterligare systemtjänster. En 

ackumulatortank kan under vissa förhållanden användas för tryckhållning i fjärrvärmenätet, 

volymexpansion vid temperaturförändringar samt som spädvattenreserv ifall det blir en läcka i nätet 

(Frederiksen & Werner, 1993). Förhållandena beskrivs närmare i avsnitt 2.4.2. 

2.4.2 Trycklös ackumulator 

Det finns två huvudsakliga typer av ackumulatorer; den trycklösa (eller atmosfäriska) och den trycksatta 

ackumulatorn.  

Vanligtvis är ackumulatortankar i fjärrvärmesystem trycklösa. Detta innebär en avsevärt billigare 

konstruktion samt möjliggör en större lagringskapacitet rent praktiskt. Det finns exempel på trycklösa 

ackumulatorer så stora som 73000 m3 (State of Green, 2019). En trycklös tank är inte fullständigt 

vattenfylld, och då det kan vara svårt att hålla vattennivån i tanken helt jämn brukar utrymmet fyllas 

med mättad vattenånga för att hålla trycket på en jämn nivå. Detta kallas för ackumulatorns ångkudde. 

Ånga används eftersom luft skulle bidra med en syresättning av vattnet, vilket ökar risken för korrosion.  

En trycklös ackumulator kan under rätt förutsättningar användas både som expansions- och 

tryckhållningskärl till fjärrvärmenätet. Om ackumulatorn har en vattennivå ovanför nätets högsta punkt 

samt ett tryck i botten på ackumulatorn som motsvarar systemets returledningstryck hjälper den således 

till att hålla returledningstrycket stabilt vid förändringar i vattentemperatur. Denna funktion förutsätter 

dock att det är ett öppet flöde mellan returledningen och ackumulatortanken. För ett fjärrvärmesystem 

med ett returtryck på t.ex. 3 bar krävs alltså en 30 m hög ackumulatortank för att den ska fungera för 

detta ändamål (Hake, 2014).  

2.4.3 Trycksatt ackumulator 

Det finns exempel på fjärrvärmesystem med framledningstemperaturer som är kontinuerligt högre än 

100 °C. I dessa situationer räcker en trycklös ackumulator inte till, eftersom den inte kan lagra vatten 

vid högre temperatur än strax under 100 °C. Trycksatta ackumulatorer är helt vattenfyllda och har i 

regel en mer avlång konstruktion än de trycklösa tankarna. De är storleksmässigt begränsade, eftersom 

de i egenskap av tryckkärl generellt inte kan konstrueras på plats och således behöver transporteras till 

platsen de ska stå på (Frederiksen & Werner, 1993). Gränsen går från omkring några tusen upp till 8000 

m3, med ett tryck på 16 bar. På grund av högre krav samt ökad godstjocklek blir investeringen för en 

trycksatt ackumulator betydligt dyrare än för en trycklös (Hake, 2014). 

2.4.4 Ackumulatorkonstruktion och skiktning 

Väggarna i en ackumulatortank behöver vara starka nog att stå emot vattnets tryck inifrån (samt 

ytterligare tryck ifall tanken är trycksatt). De behöver även vara tillräckligt isolerade för att hålla 

värmeförlusterna på en acceptabel nivå. Grundutformningen för tankväggen består inifrån och ut av 

stål, isolering och plåt. Stål är en del av tankens bärande konstruktion, och tjockleken beror på vilket 

tryck konstruktionen behöver motstå. Isoleringens tjocklek beror på tankens användningsmönster och 

beräknade värmeförluster. En tank avsedd för längre lagring behöver mer isolering för att minska 

värmeförlusternas betydelse, medan en tank som laddas i och ur dagligen har betydligt lägre 

värmeförluster (sett till omsättningen av energi) och kan således motiveras ekonomiskt med mindre 

isolering. Stora ackumulatorer kan ofta ha mellan 300-500 mm isoleringstjocklek. Ytterst finns ett lager 

av någon typ av plåt för att skydda isoleringsmaterialet mot väder och vind (Hake, 2014). 

Inuti ackumulatorn är vattenvolymen alltid i princip densamma. Huruvida den är laddad eller urladdad 

beror på mängden hetvatten som för ögonblicket lagras i den, medan resterande vattenvolym utgörs av 

svalare vatten. Då vattnets densitet minskar med ökande temperatur kan man vid korrekt hantering se 

till att det varma vattnet lagras överst i tanken. Mellan de två lagren finns emellertid ett termiskt skikt, 



7 
 

som definieras som det område där 80 % av temperaturövergången mellan lagren sker (Hake, 2014). 

Skiktet är typiskt omkring 1 m tjockt. En visualisering av hur temperaturen i en ackumulatortank kan 

förändras i höjdled visas i Figur 2. Eftersom vattnet i temperaturskiktet har fel temperatur både för 

framledning och returledning är det oanvändbart, och man vill därför hålla detta lager så tunt som 

möjligt (Ramboll, 2019). Skiktets tjocklek kan begränsas genom att man vid fulladdning av 

ackumulatorn trycker ut skiktet i returledningen, och därefter bildar ett nytt skikt vid nästa urladdning 

(Frederiksen & Werner, 1993). 

 

Figur 2: Ett exempel på hur temperaturen i en ackumulatortank kan förändras i höjdled. Figuren visar en energimässigt halvfull tank, 
varför temperaturskiktet är lokaliserat precis i mitten. 

För att temperaturskiktet inte ska störas är det viktigt att vattnet inte rörs om för mycket när vatten 

tillförs. Det lättaste sättet att undvika detta är att sänka hastigheten på inloppsvattnet, vilket görs genom 

att installera dysor vid inloppen både i toppen och i botten. Inlopphastigheten kan komma att variera 

mellan 0,02 – 0,2 m/s (State of Green, 2019). Den nedre dysan installeras precis vid botten, medan den 

övre dysan vill hållas så nära vattenytan som möjligt för att inte störa skiktet (Hake, 2014).  

2.4.5 Dimensionering 

Så gott som alla industriella ackumulatortankar är cylindriska. Tankens utformning har stor inverkan på 

dess egenskaper. En viktig parameter i konstruktionen är förhållandet mellan höjd och diameter (H/D). 

Är detta tal lägre än 1, alltså att tankens diameter är större än höjden, så upptar temperaturskiktet en 

större volym. Även skiktningsprincipen i sig försämras. En lägre tank innebär dock lägre internt tryck, 

varför man behöver mindre material för att bygga en hållbar konstruktion (Thynell & Zander, 2008). 

Om höjd-diameterförhållandet är lika med 1 så maximeras förhållandet mellan volymen och 

mantelarean för en cylindrisk tank. På grund av den ångkudde som finns i toppen av tanken är 

förlusterna ur toppen mycket små. Majoriteten av värmeförlusterna sker därför genom väggarna, och 

med maximal volym per mantelarea leder detta till minimerade värmeförluster (Thynell & Zander, 

2008).  

Ett höjd-diameterförhållande större än 1 innebär större värmeförluster än föregående fall, eftersom 

mantelarean ökar i förhållande till volymen. Formen innebär dock också att temperaturskiktets andel 

av volymen blir mindre, samt att skiktningen lättare inställer sig. En högre tank ställer även krav på 

ökad godstjocklek, då trycket blir större i den nedre delen av tanken (Thynell & Zander, 2008).  
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För fjärrvärmesystem föredras generellt den sistnämnda formen, med ett förhållande H/D > 1.5. Det 

finns dock exempel på fjärrvärmeackumulatorer med H/D = 0.8, då man får fördela ut dysorna för att 

underlätta skiktningen. Detta är vanligt i de fall då gamla oljecisterner byggs om till 

fjärrvärmeackumulatorer (State of Green, 2019). 
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudie och dataanalys 
I början av arbetet genomfördes en litteraturstudie för att få fram nödvändig bakgrundsfakta om hur 

värmelagring och framförallt fjärrvärmeackumulatorer fungerar. Därefter utfördes en analys av den data 

som tillhandahållits av Bomhus Energi i syfte att få en bra bild av hur fjärrvärmesystemet och BK:s och 

BEAB:s ångsystem hänger ihop, samt vilka karakteristika som definierar dem. Analysen bestod primärt 

av sortering och visualisering av de hämtade dataserierna. Det undersöktes bland annat vilka enheter 

som hade korrelerande produktionsdata, hur returtemperaturer begränsade värmeproduktionen och 

hur prissättningen av värme berodde av elpriset.  

3.2 Modellbeskrivning 
För att göra en uppskattning av en ackumulators påverkan på fjärrvärmesystemet konstruerades en 

modell av systemet i en befintlig modellstruktur kallad FMS (Fixed Model Structure) skriven 

huvudsakligen av Magnus Åberg vid Uppsala universitet (Åberg & Widén, Development, validation 

and application of a fixed district heating model structure that requires small amounts of input data, 

2013). Modellen använder sig av både Microsoft Excel och MATLAB. Microsoft Excel är ett 

kalkylbladsprogram utformat för att organisera dataserier, utföra beräkningar, förutse trender samt 

analysera data (Microsoft, 2019). MATLAB är en beräkningsprogramvara från MathWorks som primärt 

är konstruerad för numeriska beräkningar och matrishantering. Programmet kan importera data och 

med hjälp av inbyggda funktioner kan olika typer av komplexa beräkningar genomföras (Mathworks, 

2019).  

FMS är utformad som en optimeringsmodell. En visualisering av modellstrukturen visas i Figur 3. Den 

simulerar fjärrvärmesystemet genom att lösa det linjärprogrammeringsproblem som utgörs av att finna 

den minsta produktionskostnad med vilken systemet kan uppfylla kravet från värmebehovet. Problemet 

löses genom att med de tillgängliga produktionsenheterna uppfylla värmebehovet till den lägsta möjliga 

kostnaden i varje enskilt tidssteg (Åberg & Widén, Development, validation and application of a fixed 

district heating model structure that requires small amounts of input data, 2013).  

 

Figur 3: Optimeringsmodellens struktur. Boxarna representerar de sjutton noder som modellen är uppbyggd av, vilka delas upp i start-, 
konverterings-, och behovsnoder. Linjerna mellan noderna representerar energiflöden (Åberg, Lingfors, Olauson, & Widén, 2019). 



10 
 

Strukturen består av tjugo noder som tillsammans representerar bränslekällor, produktionsenheter, 

fjärrvärmenätet, elnätet, värmebehov, dumpning av värme, försäljning och köp av elektricitet samt ett 

värmelager. I Figur 3 representeras noderna av rutor. En kostnad för att producera värme associeras 

med varje produktionsenhet. Den kan antingen vara beroende av elpriset eller ej beroende på om 

enheten räknas som CHP. Noderna delas upp i start-, konverterings- och behovsnoder. 

Konverteringsnoderna fungerar egentligen som samlingsnoder för all värme som produceras av ett visst 

bränsle, men i denna studie ignorerades funktionen för att få en mer specialiserad modellrepresentation 

(Åberg & Widén, Development, validation and application of a fixed district heating model structure 

that requires small amounts of input data, 2013).  

Lagerfunktionen i FMS är ett tillägg till modellen som möjliggör att värme kan produceras vid ett tillfälle 

för att konsumeras i ett senare skede. Vid varje tidssteg undersöks huruvida det är billigare att producera 

extra värme nu och lagra denna eller ej, samt om värme som redan finns i lagret bör användas istället 

för att producera ny. Beräkningen styr därefter lagrets laddnings- och urladdningsmönster för att hålla 

systemets produktionskostnad så låg som möjligt. Lagret har även värmeförluster, vilka blir högre under 

tiden den är laddad och därigenom motverkar långa laddningsperioder (Åberg, Lingfors, Olauson, & 

Widén, 2019).  

3.2.1 Ändringar i modellen 

Gävle fjärrvärmesystems värmeproduktion är komplex. Detta beror på att industrin BillerudKorsnäs, 

som står för en stor del av värmeproduktionen, har ett eget värme- och ångbehov samt att dess många 

olika värmeproducerande enheter är sammankopplade med olika samband. Sambanden kan bestå i 

produktionsrestriktioner eller prispåverkan. Ett exempel på detta är att BEAB har en direkt påverkan 

på priset på indunstningen, då denna drivs av den 4 bars-ånga som produceras av dels BEAB men 

också av sodapannorna (efter att först ha gått igenom turbinen). Många fler interna beroenden finns 

men de kommer inte att listas här. Då modellstrukturen varken hanterar processångbehovet eller direkta 

samband mellan enheter var åtgärder tvungna att införas för att få en modell som följde det verkliga 

systemet väl. Dessa åtgärder listas och beskrivs nedan. 

 Behov av processånga 

 Drifttid för produktionsenheter 

 Begränsning av indunstningens effektkapacitet 

 Begränsning av Johannes effektkapacitet 

 Kopplingen mellan RGK och BEAB 

 Varierande restvärmetillgång 

Processånga är ur fjärrvärmesystemets synvinkel väsentligen värme som inte kan komma systemet till 

gagn. För att hantera det behov av processånga som BillerudKorsnäs och Setra har av BEAB 

summerades den totala förbrukningen av processånga och subtraherades med BillerudKorsnäs totala 

produktion av densamma. Kvar blir då den mellanskillnad som BEAB, i teorin, behöver producera. 

Denna profil lades sedan in som en begränsning för enheten BEAB i modellen, där dess tillgängliga 

effekt varje timme subtraheras med den effekt processånga som behövs. Därigenom togs hänsyn till 

det industriella ångbehovet i modellen. 

Drifttiden för olika enheter varierar i systemet. För att kunna kontrollera exakt vid vilka tider olika 

enheter inte är i drift sattes produktionen för dessa till 0 manuellt inne i Excel-arket. 

Avstängningsperioderna hämtades från den data över värmeproduktionen som nämndes i avsnitt 3.1. 

Huvudsakligen rör det sig om driftstopp för BEAB och BK under någon vecka på våren och ytterligare 

någon vecka på hösten, medan Johannes är avstängd under hela sommarperioden samt en bit in på 

hösten. Med den metod som användes kan drifttiden bestämmas ner på timbasis, vilket bedömdes vara 

positivt för valideringen av modellen. Den period då en anläggning är avstängd kallas stopptid.  
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Indunstningen effektkapacitet begränsas i verkligheten av returtemperaturen på fjärrvärmevattnet. 

Därför hämtades data över returtemperaturen ut för att användas i indunstningens abonnemangsformel 

och beräkna hur stor effekt man förväntas kunna få ut av enheten under rådande förhållanden. Utöver 

det lades en maxbegränsning på 36 MW in – aningen lägre än dess verkliga maximum men rimligt sett 

till normal drift och nödvändigt för att inte få överproduktion i modellen. 

För att begränsa produktionen från Johannes kraftvärmeverk halverades dess maxeffekt (77 MW till 39 

MW) från mitten av mars fram till sommarstoppet. Det bygger på uppgifter från anställda vid BEAB 

att enheten inte behöver köras särskilt mycket under denna period, men att den ändå varit nära 

maxeffekt i modellen. Åtgärden var därigenom ett sätt att modellera en omständighet som inte går att 

beskriva i modellen på annat vis. 

Bomhus Energi levererar värme till fjärrvärmesystemet på huvudsakligen två sätt – genom 

rökgaskondensering (RGK) och genom fastbränsleånga (HVK FB). Effekt från RGK kan klassas som 

restvärme och är på det tekniska planet en biprodukt av den ordinarie produktionen, även om man när 

det gäller kraftvärmepannor alltid räknar med förtjänsterna av att tillvarata värmen. Den effekt av RGK 

som produceras när BEAB levererar processånga gjordes till en egen enhet i modellen. Denna kallades 

RGK och dess kapacitet utgjordes av 0,3*(effekt av levererad processånga) för varje tidssteg. Den enhet 

som i modellen kallades BEAB producerar en mix av fastbränslevärme och värme från 

rökgaskondenseringen, vilket representerats av ett lägre grundpris och ett lägre alfavärde än vad den 

skulle haft om värmen enbart utgjorts av fastbränsleånga.  

Då tillgången på restvärme från BillerudKorsnäs är den absolut billigaste värmetillförseln i systemet 

ansågs det rimligt att betrakta produktionen från denna som oberoende av faktorer som ingår i 

modellen. Därför lades de exakta produktionsvärdena från verkligheten in i modellen som en fast 

vektor av tillgänglig effekt. Denna profil har i modellen kallats för IWH (Industrial Waste Heat) eller 

IWH-profilen. Även dumpvärme (HVK D) ingår i profilen.  

3.2.2 Modelltekniska begränsningar 

Vissa aspekter av Gävles fjärrvärmesystem har inte kunnat tas hänsyn till fullständigt i modellen på 

grund av begränsningar. Ett exempel på detta är indunstningen, som i verkligheten består av tre olika 

delar som kan producera fjärrvärme delvis oberoende av varandra och till olika pris, men som i 

modellen utgörs av en enda enhet med ett genomsnittspris. Skälet till förenklingen är att det finns 

begränsat utrymme för antal enheter i strukturen.  

Ett annat exempel är Johannes fjärrvärmeackumulator, som inte får plats i modellen då endast ett lager 

kan vara aktivt åt gången. Det skulle alltså inte gå att modellera den tänkta ackumulatorn vid Bomhus 

Energi om modellen byggdes exakt som systemet ser ut idag. 

Ytterligare en faktor som kan ge upphov till skillnader mellan modell och verklighet är att modellen 

styrs som en kostnadsoptimering. Den tar därmed hänsyn till vilken enhet som kan producera värme 

till det lägsta priset vid en viss tidpunkt, låter denna producera sin maxeffekt och släpper därefter fram 

den näst billigaste enheten om det fortfarande finns ett effektbehov kvar och så vidare. I det verkliga 

systemet fungerar det på i princip samma sätt, men med skillnaden att det finns andra typer av 

systemfördelar att ta i beaktande. Att hålla en panna igång på minimilast kan till exempel vara mer 

värdefullt än att stänga av den och lägga alla MW på en i övrigt billigare produktionsenhet. I vissa fall 

har det varit möjligt att komma runt liknande ”externa beroenden”, som med BEAB:s 

produktionskapacitet beroende av processångbehovet, men inte alltid.  

Modellens fördel är att dess lösning av det optimeringsproblem som fjärrvärmesystemets drift utgör 

går att anpassa tills resultatet blir mycket likt hur det verkliga systemet fungerar, se avsnitt 3.3.1 – 3.3.3, 

trots vissa olikheter i uppbyggnad. Om en enskild enhet hade varit fokus skulle olikheterna ha utgjort 

ett problem. Vid studier som denna, där produktionssystemet i sin helhet undersöks, är dock denna 



12 
 

representation av tillfredsställande kvalitet. Ytterligare ett skäl till att FMS använts är dels att den är 

beprövad, dels att modellering av ett fullständigt fjärrvärmesystem från grunden skulle begränsat 

omfattningen av det övriga arbetet på grund av hur tidskrävande uppgiften skulle vara.  

3.3 Modellvalidering 
Ett viktigt steg i projektet var att validera modellen. Detta genomfördes genom att jämföra 

produktionsmönstren hos de enheter som ingår i modellen med dessas motsvarigheter i det verkliga 

systemet. Produktionsdata hämtades ur BillerudKorsnäs och Bomhus Energis processloggbok PI för 

åren 2016 och 2018. Modellen kördes sedan med specifika indata, bland annat elpris och utetemperatur, 

för dessa två år. Diagram över värmeproduktionen togs fram, dels osorterade (kronologisk ordning) 

och dels sorterade i form av varaktighetsdiagram. Även de totala produktionsvärdena över det 

simulerade året togs fram och jämfördes med motsvarande verkliga värden. 

Modellen konstruerades ursprungligen med år 2018 som förlaga, så tillgängliga priser och dylikt 

hämtades ur datan för detta år. Det behövde dock fastslås att modellen var allmängiltig och inte enbart 

passade för just 2018. Av denna anledning beslutades att inkludera även år 2016 i valideringen, ett år 

som visade sig vara signifikant annorlunda ifråga om både produktion och elprisets mönster. 

För att få en allmängiltig modell behövde några av bränslepriserna justeras för att bättre passa in på 

båda åren. Detta gjordes utifrån antagandet att bränslepriserna endast beror på elpriset, och att samma 

pris därför ska kunna användas för båda åren i FMS. I övrigt behövde processångbehovet, 

returtemperaturen till indunstningen, värmebehovet, utetemperaturen samt drifttider uppdateras till 

2016-modellen. Då ovanstående betraktas som indata och det viktigaste bedömdes vara enheternas 

produktionsmönster anses anpassningen av indata vara nödvändig för att kunna verifiera modellens 

funktionalitet.  

3.3.1 Validering av modell för år 2018 

I Figur 4 visas jämförelser mellan den verkliga produktionen för år 2018 och det resultat som fås från 

modellen. Till vänster visas produktionssiffrorna i kronologisk ordning, medan bilderna till höger visar 

siffrorna på formen av varaktighetsdiagram där de är sorterade från högsta till lägsta värde. I varje 

enskild bild representeras den verkliga produktionen av den blå linjen, medan modellens produktion 

representeras av den orangea linjen.  

Skälet till att IWH saknas i Figur 4 är att modellen använder sig av den exakta indatan och att det därför 

inte är någon skillnad mot verkligheten. HVP och Carlsborg/Ersbo (C/E) är inte med för att de inte 

används alls i modellen och att det därför inte finns något att jämföra den verkliga produktionen med.  
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Figur 4: Jämförelser mellan verklig produktion och modellens resultat för år 2018. De blå linjerna är verkliga värden, medan de orangea 
är modellvärden. Till vänster i figuren visas produktionen i kronologisk ordning, medan bilderna till höger visar produktionen sorterad som 
varaktighetsdiagram (från högsta till lägsta värde). IWH är inte med då värdena där stämmer exakt överens, medan HVP och C/E inte 
är med för att de inte används av modellen. 

RGK i modellen följer den verkliga produktionen väl. Det tyder på att sättet som RGK och BEAB är 

inlagda i modellen fungerar bra. Resultatet beror på att RGK delvis fungerar på samma sätt som IWH 

och baseras direkt på verkliga produktionsdata. 

Konsekvenserna av att inte implementera Johannes fjärrvärmeackumulator kan ses i den vänstra bilden 

i Figur 4, där effektuttaget pendlar mycket i verkligheten medan modellen kör på en fast effekt 

någonstans i mitten av spannet. Periodvis under höst och vår följs kurvorna åt mycket bra, och studeras 

varaktighetsdiagrammet i Figur 4 så kan det noteras att begränsningen till 39 MW under våren gör att 

produktionen kommer närmare verkligheten.  
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Likaså syns det tydligt var Indunstningen (IND) har sin övre begränsning i modellen. Denna är motiverad 

då tillfällena där produktionen i verkligheten är högre är ytterst få. Det finns antagligen andra 

begränsningar i det verkliga systemet än vad som implementerats i modellen, varför enheten måste 

hindras från att producera orealistiskt mycket. Sett till varaktighetsdiagrammet har IND en lite för brant 

kurva. Medeleffekten skulle behöva bli något lägre och produktionen mer jämn över tid. Matchningen 

mot den verkliga produktionen anses dock vara tillräckligt bra. Den högre medeleffekten beror delvis 

på att IND tar över en del av effekttopparna som Johannes i modellen inte kan ta hand om. 

BEAB i modellen följer verkligheten bra i både bilderna, även om det syns tydligast i 

varaktighetsdiagrammet. Modellen har en tendens att köra BEAB en aning mer ojämnt sett till hela 

årets produktion, precis som IND gör. Den tydligaste skillnaden är den lågintensiva produktionen av 

HVK FB som sommartid sker i verkligheten men som i modellen inte behövs. Denna beror 

förmodligen på att pannan ändå är igång under sommaren och att det är billigare att skjuta in lite 

fastbränsleånga till fjärrvärmesystemet än att starta igång en annan, i vanliga fall billigare, enhet som till 

exempel indunstningen. Att effektuttaget under vintern ofta är lite högre än i verkligheten beror på att 

BEAB, liksom IND, behöver kompensera för att Johannes inte kan använda sin verkliga maxeffekt som 

nämnt ovan. 

Elpannan (EP) är i de flesta fall den billigaste av spetslastenheterna. Den skiljer sig signifikant från 

verkligheten i båda bilderna i Figur 4. I bilden till vänster kan det utläsas att baslastenheterna i modellen 

har lättare att hantera effekttoppar än de tycks ha i verkligheten, eftersom behovet av att köra 

spetslastenheterna aldrig uppkommer i modellen under de första 2000 timmarna. Detta beror troligen 

på att BEAB kan leverera mer värme i modellen än vad den gjort i verkligheten. Ett behov av framförallt 

EP uppstår istället under våren, förmodligen som en följd av att Johannes begränsats till 39 MW under 

denna period.  

Övriga spetslastenheter, hetvattenpannan (HVP) samt Carlsborg och Ersbo (C/E), används inte alls i 

modellen. Skälen till detta är dels samma som nämnts ovan, dels att dessa enheters bränslekostnad 

beror på olje- och biooljepriserna vilkas variationer inte implementerats i modellen. Exakta priser skulle 

ha utgjort ytterligare anpassning för det specifika fallet men inte förbättrat studiens slutgiltiga resultat, 

varför de inte användes. Framförallt HVP kan annars i verkliga situationer vara billigare än EP, men 

det sker så gott som aldrig i modellen. Ett annat skäl till att produktionen från spetslastenheterna är 

betydligt lägre än i verkligheten är att driftstörningar inte modellerats, varför systemet inte heller bör 

behöva använda sin spetslastkapacitet. 

3.3.2 Validering av modell för år 2016 

Precis som motsvarande i avsnitt 3.3.1 visar Figur 5 jämförelser mellan den verkliga produktionen för 

år 2016 och det resultat som fås från modellen. Bilderna till vänster visar produktionsvärdena i 

kronologisk ordning medan bilderna till höger visar siffrorna på formen av varaktighetsdiagram där de 

är sorterade från högsta till lägsta värde. I varje enskild bild representeras den verkliga produktionen av 

den blå linjen, medan modellens produktion representeras av den orangea linjen. Liksom i 3.3.1 är 

varken IWH, HVP eller C/E med, av samma skäl som tidigare. 
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Figur 5: Jämförelser mellan verklig produktion och modellens resultat för år 2016. De blå linjerna är verkliga värden, medan de orangea 
är modellvärden. Till vänster i figuren visas produktionen i kronologisk ordning, medan bilderna till höger visar produktionen sorterad som 
varaktighetsdiagram (från högsta till lägsta värde). IWH är inte med då värdena där stämmer exakt överens, medan HVP och C/E inte 
är med för att de inte används av modellen. 

Då mycket av det som redan kommenterats om bilderna i avsnitt 3.3.1 gäller även i detta fall kommer 

upprepningar undvikas, varför endast notervärda skillnader mellan simuleringarna för 2018 och 2016 

tas upp nedan.  

RGK följer de verkliga värdena mycket väl sett till Figur 5, ännu bättre än i Figur 4. Med det sagt ligger 

effektuttaget fortfarande aningen för lågt över majoriteten av året. Då produktionen av RGK beror av 

BEAB och den sistnämnda producerar lite mindre än den gjort i verkligheten för 2016 är skillnaden av 

rimlig omfattning. En annan orsak kan vara att värme från BEAB som dumpas (HVK D) i verkligheten 

också ger upphov till värme från RGK, men att modellen inte har den kopplingen. 

Johannes har en än mer tydlig överproduktion i Figur 5 jämfört med det verkliga fallet än vad som kunde 

skönjas i motsvarande bilder i avsnitt 3.3.1. Detta beror möjligen på att det verkliga Johannes av något 
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okänt skäl producerade mindre värme år 2016 än 2018. Detta skäl har följaktligen inte ingått in i 

modellen. 

Både IND och BEAB uppvisar samma tendenser för 2016 som för 2018 - fler timmar på höglast men 

färre timmar körning totalt i modellen. Dessa enheter påverkas tydligt av det lägre snittelpriset för 2016; 

här har de lägre total produktion jämfört med verkligheten när det för 2018 var tvärtom. 

EP kör betydligt mer överlag till följd av det lägre elpriset. Precis som för 2018 så tar den över en del 

av produktionen som annars tillfallit övriga spetslastenheter, av väsentligen samma anledningar. EP 

matchar den verkliga produktionen betydligt bättre för år 2016 än för 2018, vilket kan skönjas i 

varaktighetsdiagrammen för Figur 4 och Figur 5. 

3.3.3 Årliga produktionsvärden 

Utöver jämförelser av produktions- och varaktighetsdiagram så undersöktes de totala mängderna 

producerad värme för varje enskild enhet. Figur 6 och Figur 7 visar jämförelser mellan de verkliga 

värdena och modellvärdena för respektive år. I båda figurerna kan man se att de dyraste enheterna, 

HVP och Carlsborg/Ersbo, inte används av det modellerade systemet.  

 

Figur 6: Årliga produktionsvärden från fjärrvärmesystemets enheter för år 2018. 
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Figur 7: Årliga produktionsvärden för fjärrvärmesystemets enheter för år 2016. 

RGK blir något för liten båda åren sett till total produktion. Detta beror främst på att ungefär 5 % av 

bidraget från PÅ-profilen förloras då behovet är lågt. Ytterligare ett skäl för 2016 är att modellenheten 

BEAB kört för lite, därigenom genererande mindre effekt även till RGK. Skälet till att RGK är mindre 

2018 är ett fel i PÅ-profilen, som gör att ungefär 11 GWh värme från RGK inte syns i modellen. Om 

inte detta fel existerat hade värmeproduktionen från RGK endast varit 0,7 GWh för liten för 2018. 

Johannes ser bra ut för 2018, men är alltför stor i modellen för 2016. Sett till enbart modellvärden 

produceras dock ungefär lika mycket, och det är möjligt att det verkliga produktionsvärdet för 2016 är 

markant lägre på grund av yttre omständigheter som inte är kända eller kompenserade för i modellen. 

Sådana omständigheter kan till exempel vara oväntade driftstopp under den egentliga drifttiden. 

IND och BEAB följer ungefär samma mönster, vilket dels beror på att deras priser är sammankopplade 

och dels på att de ofta har positionen som marginalproduktion. Den främsta förklaringen till 

förändringarna är snittelpriset, som är 280 kr/MWh för 2016 och 460 kr/MWh för 2018. Ett högt 

elpris bör gynna CHP-enheter i modellen, och då BEAB räknas som sådan betraktas förändringen som 

rimlig. Vad gäller IND beror dess underproduktion direkt av Johannes överproduktion. I verkligheten 

har tillfällena då IND är billigare att producera med troligen varit fler, men i modellen är prissättningen 

inte exakt densamma. 

3.4 Simulering 
När modellen validerats genomfördes simuleringar med ackumulatorer i systemet. Fyra olika storlekar 

testades såsom det bestämts i samråd med handledare på BEAB; 500 m3, 2000 m3, 4000 m3 samt 20000 

m3. Utöver ackumulatorstorleken varierades och undersöktes elpris, elcertifikatpris och värmebehov 

var för sig i separata scenarier. Dessa scenarion togs fram för att undersöka hur ackumulatorn kan 

komma att påverka systemet beroende på hur omvärlden förväntas se ut om några år, kring den tid då 

ackumulatorn faktiskt skulle installeras ifall investeringen genomfördes.  

På grund av osäkerheter i exakt hur driftsituationen kommer att se ut var det nödvändigt att bl.a. anta 

drifttider för Bomhus Energi och BillerudKorsnäs utifrån uppgifter från de anställda, medan 

Johannesverket antogs vara ur produktion under fem månader (juni-oktober) enligt samma källors 
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uppgifter (Rystedt, 2019). Då Johannes väntas förlora sina elcertifikat inom en snar framtid höjdes även 

priset på denna enhet. Andra indata som behövde antas var restvärmeprofilen, elprisprofilen och 

utomhustemperatur, liksom det processångbehov från BillerudKorsnäs och sågverket Setra som 

Bomhus Energi behöver tillgodose och som prioriteras över att producera fjärrvärme via 

fastbränsleångan. 

3.4.1 Scenarion 

De scenarion som tagits fram är baserade på uppskattningar av framtida el- och elcertifikatpris som 

bland annat Håkan Yderling (Yderling, 2019) på BillerudKorsnäs gjort. Varje scenario beskrivs nedan. 

En sammanfattning av alla scenariers parametervärden återfinns i Tabell 1. 

Tabell 1: Värden hos de tre undersökta parametrarna i varje scenario. 

Scenario Snittelpris 
[kr/MWh] 

Elcertifikatpris 
[kr/st] 

Värmebehov [GWh] 

G1 450 10 780 

E1 300 10 780 

E2 600 10 780 

E2015 196 10 780 

E2010 543 10 780 

EC1 450 70 780 

EC2 450 150 780 

S1 450 10 1046 

Grundscenario (G1) 

I grundscenariot har systemet ett värmebehov av 780 GWh årligen, elpriset ligger på i snitt 450 kr/MWh 

och elcertifikatpriset på 10 kr/st. Elpriset följer den dygnsvariation som beskrivs i avsnitt 3.4.2. 

Variation av elpris (E1, E2) 

I de två första scenarierna, E1 och E2, används en av tre konstruerade elprisprofiler. Dessa beskrivs 

närmare i avsnitt 3.4.2. I E1 användes elprisprofilen med snittvärde 300 kr/MWh och i E2 användes 

snittvärdet 600 kr/MWh.  

Kontrollscenarion (E2015, E2010) 

Simuleringar med två verkliga historiska elpris genomfördes utöver scenarierna beskrivna ovan. De kan 

ses som kontrollscenarion för att säkerställa att de konstruerade elprisprofilerna (vilka beskrivs i avsnitt 

3.4.2) inte påverkar simuleringarna på sätt som inte stämmer överens med verkligheten. 2015 hade det 

lägsta snittelpriset av de tillgängliga åren (196 kr/MWh) och 2010 hade det högsta (543 kr/MWh). All 

indata utöver elpriset följer grundscenariot. 

Variation av elcertifikatpris (EC1, EC2) 

Priset på elcertifikat har generellt sjunkit under de senaste åren, varför det i grundscenariot ligger på 10 

kr/st. För att undersöka påverkan om elcertifikatpriset inte sjunker utan håller sig kring dagens nivå 

eller ökar till den nivå som gällde för några år sedan utfördes två scenarion där priset sattes till 70 kr/st 

(EC1) respektive 150 kr/st (EC2).  

Utökat värmebehov (S1) 

Då Gävle Energi har planer på att koppla ihop Gävles och Sandvikens fjärrvärmenät fanns skäl att 

undersöka effekterna av vad en sammankoppling skulle innebära. Scenario S1 hade en modifierad profil 

för värmebehovet, där det extra värmebehov som Gävles nät uppskattas behöva leverera till Sandviken 

adderades till det ursprungliga behovet. Det extra värmebehovet har tidigare simulerats av Gävle Energi 

och beror på utomhustemperaturen. Det innebär således att huvuddelen av den extra värmen behöver 

levereras under vinterhalvåret, och att redan existerande effekttoppar blir ännu högre. Därmed väntas 
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spetslastproduktionen i systemet öka. I detta projekt bidrog den adderade värmemängden till en total 

konsumtion av 1046 GWh årligen, jämfört med tidigare 780 GWh.  

3.4.2 Elprisprofilerna 

Elprisprofilerna gavs en fast dygnsvariation som sedan återupprepades var 24:e timme. Variationen 

karakteriserades främst av att det lägsta priset inträffade kl. 5 på morgonen, med två toppar för kl. 12 

respektive kl. 18. Då lagrets styrning väntades komma att påverkas mycket av dygnsvariationernas 

magnitud sattes skillnaden mellan högsta och lägsta värde i proportion till elprisets medelvärde för de 

tre olika profilerna (300, 450 och 600 kr/MWh). Elprisprofilen med medelvärde 450 kr/MWh visas i 

Figur 8. Att elprisprofilerna inte förändrades beroende på säsong motiveras genom att det verkliga 

elpriset inte uppvisat tydliga säsongsbaserade variationer under de senaste åren, varför sådana inte 

ansågs nödvändiga att implementera (Vattenfall, 2019).  

 

Figur 8: Den konstruerade elprisprofilen med snittvärde 450 kr/MWh. Profilen visar elprisets variation under ett dygn med upplösning 
på 1 timme. Mönstret upprepas i profilen cykliskt över hela året. 

3.4.3 Restvärmeprofilen 

Utan tillgängliga produktionsdata för spillvärme behövde en profil konstrueras för simuleringarna. 

Restvärmeprofilen utformades för att representera de verkliga produktionsvärdena från 2016 och 2018. 

Anledningen till att ett varierande värde användes istället för ett fast värde var att detta skulle kunna 

visa en mer diversifierad driftsituation med ökat behov av spetsproduktion. För att undvika 

överproduktion av värme under sommaren (ett problem inbyggt i modellen) låstes IWH till 31 MW 

under sommarmånaderna. Figur 9 visar hur restvärmeprofilen varierar under året. De tre ställen i 

figuren där restvärmetillgången är noll utgörs av de två simulerade driftstörningarna (beskrivs i avsnitt 

3.4.5) samt BillerudKorsnäs planerade driftstopp i maj månad.  
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Figur 9: Den konstruerade profilen för tillgänglig restvärmeeffekt. Profilen modellerades efter graferna av tillgänglig restvärmeeffekt för år 
2018 och 2016. Dess totala värmebidrag uppgår till 240,75 GWh. 

3.4.4 Processångprofilen 

Processångbehovet varierar mycket under året utan tydlig yttre påverkan, varför profilen formades efter 

medelvärdet av processångprofilerna för 2016 och 2018. Den nya profilen kontrollerades genom att 

styra så att max-, medel-, minimi- och totalvärde för produktionen av processånga (och därigenom 

RGK till fjärrvärmen) liknade förlagorna. Även ett varaktighetsdiagram över tillgängligheten för 

fastbränsleångan (väsentligen pannans maxeffekt minus processångbehovet) användes för att 

kontrollera att profilen fick en bra form. Processångprofilen visas i Figur 10. Likt föregående avsnitt 

utgörs glappet i processångbehovet av den tid då BillerudKorsnäs har sitt planerade driftstopp och 

följaktligen inte väntas behöva någon processånga. 

 

Figur 10: Den konstruerade profilen för processångbehov, vilket styr tillgängligheten på värme från RGK samt BEAB. Profilen 
modellerades efter grafer av processångbehovet från år 2018 och 2016. 
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3.4.5 Driftstörningar 

För att göra simuleringarna mer verklighetstrogna lades fall av driftstörningar in, där några enheter i 

taget manuellt stängdes av under en viss tidsperiod. Johannes stängdes av motsvarande en vecka, 

BillerudKorsnäs enheter (IND och IWH) likaså och Bomhus Energi (BEAB och RGK) stängdes av 

under tre dygn. Hela denna sekvens lades in en gång i februari och en gång i november enligt förslag 

från handledare.  

3.5 Ekonomisk analys 
Utgående från simuleringsresultaten skulle en ekonomisk analys med huvudsyftet att beräkna 

återbetalningstiden för varje ackumulatoralternativ och scenario utföras. Beräkningen genomfördes 

enligt payback-metoden, vilken beskrivs i 3.5.1, med en ekonomisk livslängd på 20 år och kalkylräntan 

satt till 5 % enligt Bomhus Energis riktlinjer. Kostnaderna delades upp i fyra kategorier; Inköp & 

Installation, Energi, Drift & Underhåll samt Miljö & Försäkringar.  

För att få en bra uppskattning av posten Inköp & Installation kontaktades en medarbetare på Bomhus 

Energi, Per Erdegren, som efter att ha fått ta del av uppskattade specifikationer tog fram ett 

Exceldokument med de delar och moment som brukar behövas samt en kostnadsuppskattning för 

varje enskild post (Erdegren, 2019).  

Den årliga energikostnaden baserades på de från simuleringen erhållna värdena för laddning och 

urladdning till lagret (vilket innebär en kostnad för elektricitet till pumparna), tillförsel av ånga för att 

upprätthålla ångkudden i ackumulatorn samt rena värmeförluster som även de gavs av simuleringen.  

Drift- och underhållskostnader ska täcka eventuell utökad arbetstid för personal samt mindre 

reparationer på och underhåll av kringutrustning. Här användes ett schablonvärde på 3 % av den totala 

investeringskostnaden för hela den ekonomiska livslängden (Hake, 2014).  

Miljökostnaden ska täcka in eventuella merkostnader i händelse av utsläpp av skadliga ämnen. Dessa 

bedöms ej vara relevanta då ackumulatorn endast innehåller vatten. Ytterligare inventarier kan dock 

innebära ett visst försäkringspålägg. Denna kostnad sattes schablonmässigt till 0,01 Mkr/år (Hake, 

2014). 

3.5.1 Payback-metoden 

Payback-metoden eller återbetalningsmetoden är en typ av investeringskalkyl där målet är att beräkna 

den tid det tar att återfå en grundinvestering baserat på hur stort det årliga inbetalningsöverskottet 

väntas bli. Inbetalningsöverskottet utgörs av skillnaden mellan de årliga intäkter och de årliga utgifter 

som uppstår till följd av investeringen (Hedborg, 2011; Upphandlingsmyndigheten, 2018).  

Kalkylränta, även kallad diskonteringsränta, används för att räkna om framtida intäkter och kostnader 

till deras motsvarande värde idag. Förenklat är utgångsantagandet att en krona som tjänas idag är mer 

värd än en krona som tjänas imorgon på grund av kontinuerlig inflation. Varje organisation beslutar 

om sin egen kalkylränta för att matcha sin kapitalkostnad. Hög kalkylränta kräver en snabbare 

avkastning från en investering. Payback-metoden kan användas med eller utan hänsyn till kalkylräntan 

(Upphandlingsmyndigheten, 2018). 

Diskonteringsfaktorn DF tas fram med hjälp av kalkylräntan enligt (1) där r är kalkylräntan och n är 

antalet år efter grundinvesteringen. 

𝐷𝐹 =  
1

(1+𝑟)𝑛
  (1) 

Diskonteringsfaktorn multipliceras med inbetalningsöverskottet a för det aktuella året n enligt (2) och 

ger det värde som de framtida intäkterna över den ekonomiska livslängden har idag, kallat 

investeringens nuvärde NV (Rystedt, 2019). 
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𝑁𝑉 = ∑ 𝑎𝑛 ∗ 𝐷𝐹𝑛𝑛  (2) 

Ett sätt att tolka nuvärdet är att dividera det med den totala grundinvesteringen G enligt (3), därigenom 

erhållande en kvot kallad nuvärdeskvoten (NVK). Enkelt betraktat innebär den att investeringen är 

lönsam sett över den ekonomiska livslängden om NVK > 1 och ej lönsam om NVK < 1 (ZDB, 2019). 

𝑁𝑉𝐾 =
𝑁𝑉

𝐺
  (3) 

3.5.2 Inköp och installation 

I uppskattningen för den totala investeringskostnaden ingår utöver själva ackumulatortanken kostnader 

för markförberedelser (bl.a. pålning), rör, pumpar med fundament, ventiler, ångledningar, 

elkraftmatning, instrumentering, styrsystem och programmering, testning och driftsättning samt extern 

kontroll. Utöver detta har 10 % av investeringskostnaden lagts på den slutliga summan för att täcka 

projektkostnader samt ytterligare 10 % för att ha som reserv vid oförutsedda händelser, vilket är brukligt 

(Erdegren, 2019). 

Då investeringskostnaden för själva ackumulatortanken gavs som en exempelkostnad för en tank med 

volym mellan 8000 – 12000 m3 var det nödvändigt att ta fram alternativa kostnader för de tankstorlekar 

som avsågs simuleras. Förhållandet mellan en ackumulatortanks volym och dess inköpskostnad 

approximeras enligt (4), där C är konstant (Erdegren, 2019). 

𝐶 =
√𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑
  (4) 

Beroende på vilken tankvolym som den givna exempelkostnaden avsågs syfta till kan kostnaderna för 

själva ackumulatortanken hamna inom det spann som avses i kolumn 2 i Tabell 2. I beräkningarna av 

återbetalningstid användes de tankkostnader som beräknats från att exempelkostnaden gällde för 

volymen 10000 m3, vilka visas i kolumn 3 i Tabell 2. För totalkostnaden tillkommer övriga inköps- och 

installationskostnader.  

Eftersom tanken med volym 500 m3 redan existerar och endast kräver en smärre ombyggnation 

betraktades tankkostnaden för detta fall som konstant och oberoende av det resonemang som förts 

ovan.  

Tabell 2: De uppskattade kostnaderna för inköp och installation av ackumulatortank. Kolumn 2 visar det spann inom vilket 
tankkostnaden hamnar beroende på om den givna exempelkostnaden gällde för en tank med volym 8000 m3 eller 12000 m3. För den 
använda tankkostnaden i kolumn 3 användes exempelvolymen 10000 m3. 

Ackumulatorvolym 
[m3] 

Spann för 
tankkostnad [Mkr] 

Använd 
tankkostnad [Mkr] 

Använd total 
investeringskostnad 
[Mkr] 

500 1 1 7,68 

2000 6,12 – 7,50 6,71 21,73 

4000 8,66 – 10,61 9,49 25,07 

20000 19,36 – 23,72 21,21 39,13 
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3.5.3 Energikostnader 

För beräkning av den årliga energikostnaden togs tre delkostnader fram; pumpkostnad, kostnad för 

ångkudde samt kostnad för värmeförluster. Antaganden och approximationer som behövt göras, såsom 

att använda snittpriser istället för momentana priser, gjordes i samråd med handledare (Rystedt, 2019). 

Alla energikostnader presenteras i Tabell 3. 

Pumparnas driftkostnad beräknades genom att multiplicera effektbehovet per pumpad MWh 

fjärrvärmevatten med ackumulatorns omsatta volym, och multiplicera värdet med snittelpriset för hela 

året.  

För att kunna ta fram kostnaden för upprätthållandet av en ångkudde i tanken gjordes antagandet att 

en konstant effekt av 30 kW ånga skulle behövas. Eftersom en stor del av ångans energi går ner i 

fjärrvärmevattnet behövde kostnaden för ångkudden endast motsvara en mindre andel av den 

ursprungliga kostnaden för ångan. Därför sattes kostnaden för ångkudden till 100 kr/MWh.  

Kostnaden av värmeförluster från tanken beräknades genom att multiplicera simulationsvärdet för 

värmeförluster med snittmarginalkostnaden för fjärrvärme under hela året. 

Tabell 3: Energikostnaden för varje ackumulatoralternativ i respektive scenario. I energikostnaden ingår driftkostnad för pumpar, kostnad 
för ångkudden samt värmeförluster från tanken. Visas som en årlig kostnad. 

Lager-
volym 
[m3] 

G1 
[Mkr/år] 

E1 
[Mkr/år] 

E2 
[Mkr/år] 

E2015 
[Mkr/år] 

E2010 
[Mkr/år] 

EC1 
[Mkr/år] 

EC2 
[Mkr/år] 

S1 
[Mkr/år] 

500 0,08 0,07 0,09 0,07 0,12 0,08 0,08 0,09 

2000 0,21 0,16 0,26 0,14 0,28 0,21 0,22 0,24 

4000 0,28 0,21 0,34 0,16 0,33 0,28 0,29 0,37 

20000 0,64 0,51 0,78 0,42 0,78 0,67 0,75 0,99 

 

3.5.4 Drift-, underhålls- och försäkringskostnader 

Drift- och underhållskostnaderna sattes schablonmässigt till totalt 3 % av den totala 

investeringskostnaden över hela den ekonomiska livslängden (Hake, 2014). Därmed blev denna 

kostnad konstant för varje ackumulatoralternativ. Försäkringspålägget sattes schablonmässigt till 0,01 

Mkr/år oavsett tankstorlek. I Tabell 4 visas drift-, underhålls- samt försäkringskostnader. 

Tabell 4: Drift- och underhållskostnader samt försäkringspålägg för varje ackumulatoralternativ. Visas som en årlig kostnad. 

Lagervolym 
[m3] 

Drift- och underhållskostnad samt 
försäkringspålägg [Mkr/år] 

500 0,02 

2000 0,04 

4000 0,05 

20000 0,07 
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4. Resultat 

4.1 Scenarioresultat 
Figur 11 och Figur 12 visar hur årsvärmeproduktionen för de olika enheterna ser ut beroende på vilket 

scenario som körs. Detta får relevans för hur resultaten av de simulerade lageralternativen bör tolkas. 

Scenarion som simulerats utan ackumulator kallas här för initialfall. Överlag kan i dessa figurer ses 

tendenser av att höga elpris föga förvånande får Johannes och BEAB att producera mer, medan IND 

och EP producerar mindre samt att HVP är mer sannolik att användas vid bristsituationer. Lågt elpris 

har väsentligen motsatt effekt.  

Elcertifikatpriset påverkar endast när det blir så högt att IND periodvis hamnar före Johannes i 

prioriteringsordningen, vilket syns genom att G1 och EC1 har samma resultat medan en stor 

produktionsandel går från Johannes till IND i EC2. Samma effekt kan ses i E2015 jämfört med G1, i det 

fallet beroende på att elpriset är så lågt att IND blir billigare än Johannes. Det utökade värmebehovet i 

S1 kräver högre produktion av så gott som alla enheter, men det är BEAB som har mest utrymme att 

öka sin kapacitet och är därmed även den som vinner mest på detta scenario. 

Särskilt tydligt från Figur 11 och Figur 12 är att produktionsmängderna endast påverkas när enheter 

som är nära varandra prismässigt skiftar plats i prioriteringsordningen då deras respektive 

produktionskostnader ändras. Därmed finns en viss tröskel inom varje parameter som måste passeras 

innan en förändring sker, vilket är särskilt tydligt i EC-scenarierna. Även i E2015 blir fenomenet tydligt, 

där EP på grund av det exceptionellt låga elpriset periodvis blir billigare att köra än både Johannes och 

BEAB och följaktligen producerar mer än den sistnämnda.  

 

Figur 11: Årlig produktion från modellens baslastenheter för varje scenarios initialfall (inget lager). EP är med trots att den egentligen är 
en spetslastenhet eftersom den i E2015 ofta är billigare än BEAB och därmed producerar mer. 
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Figur 12: Årlig produktion från modellens spetslastenheter för varje scenarios initialfall (inget lager). EP:s värde för E2015 är borttaget 
eftersom det överskuggar övriga värden, och kan istället ses i Figur 11. 

I Figur 13 presenteras minskningen av produktionskostnaden för hela systemet beroende på 

ackumulatorstorlek för varje scenario. Minskningen beräknas som skillnaden mot systemets 

produktionskostnad för initialfallet. Generellt fås större besparing för större lager, med en 

förstärkande effekt för höga elpris och högt värmebehov. 

 

Figur 13: Minskningen i produktionskostnad för ackumulatoralternativen i varje scenario. Kostnadsminskningen beräknas direkt i FMS. 

Flera av de scenarion som genomfördes visade på liknande resultat gällande produktionen. För att 

möjliggöra presentation av alla enheter i samma graf har de procentuella förändringarna i produktion 

tagits fram. Det gör att förändringar i de enheter som producerar lite (C/E, HVP och EP) ofta ses som 

stora i Figur 14 – 22, medan de i själva verket enbart utgörs av någon enstaka GWh eller ännu mindre 

i fråga om faktisk producerad värme. Diagrammen kan därigenom verka en aning missvisande när 
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spetslastenheterna ingår i dem. I de flesta diagrammen är HVP och C/E inte med eftersom de då inte 

producerar någon värme ens i initialfallet. 

Lagerstorleken har en viss effekt på mängden dumpad värme i simuleringarna. I de flesta fall är effekten 

väsentligen densamma; sorterat efter ökande lagervolym minskar den dumpade värmen med 15-16 %, 

29-30 %, 33-35 %, samt 54-58 %. Scenario E2010 sticker ut med de relativt lägre andelarna 11 %, 22 

%, 25 % samt 50 %. Scenario S1 har ingen dumpning av värme alls ens utan lager. 

4.1.1 G1 (grundscenariot) 

För grundscenariot G1 är den generella trenden, vilken kan ses i Figur 14, att BEAB och EP används 

mindre med ökande lagerstorlek medan IND används mer. Johannes minskar också men endast 

marginellt i förhållande till totalproduktionen. Detta beror troligen på att BEAB är billigare än EP, 

medan IND i sin tur är billigare än BEAB. En större ackumulator kan förskjuta mer av produktionen 

på de billigare enheterna genom att täcka upp värmebehovet istället för att en dyrare anläggning behöver 

startas. För den största ackumulatorn sker något av ett trendbrott då BEAB producerar mer än med 

två av de mindre lagerstorlekarna (men fortfarande en minskning jämfört med initialfallet). EP 

producerar mer även jämfört med initialfallet och Johannes produktion minskar markant. IND fortsätter 

producera ännu mer för denna storlek.  

 

Figur 14: De procentuella förändringarna i varje enhets totala årsproduktion beroende på lagerstorlek för scenario G1 (grundscenariot). 

4.1.2 E1 och E2 (elprisvariationer) 

För scenario E1 (lågt elpris) är resultaten överlag mycket lika grundscenariots. Den huvudsakliga 

skillnaden utgörs av att EP uppvisar större minskningar i produktion överlag och mindre produktion 

även för den största ackumulatorn jämfört med initialfallet, vilket kan ses i Figur 15. Om Figur 12 

undersöks är det dock tydligt att den totala värmeproduktionen från EP är större i E1 än i G1, varför 

man av Figur 14 och 15 inte ska luras tro att den faktiska produktionsmängden är mindre i E1. BEAB 

och Johannes har aningen större minskning av produktion medan IND uppvisar en något större ökning.  
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Figur 15: De procentuella förändringarna i varje enhets totala årsproduktion beroende på lagerstorlek för scenario E1 (snittelpris = 300 
kr/MWh).  

Resultatet från scenario E2, som presenteras i Figur 16, är svårt att tolka då de relativa 

produktionsförändringarna för HVP och EP är stora och skymmer övriga förändringar. HVP ersätts 

av EP då lagret kan användas till att producera från elpannan då elpriset ligger på dygnsminimum och 

därigenom sänka värmeproduktionskostnaden. 

 

Figur 16: De procentuella förändringarna i varje enhets totala årsproduktion beroende på lagerstorlek för scenario E2 (snittelpris = 600 
kr/MWh). 

I Figur 17 är HVP och EP borttagna för att tydliggöra övriga enheters förändringar. Tendenserna är 

överlag lika de tidigare. Dock är de procentuella förändringarna mindre för både IND och BEAB. 

Johannes uppvisar dessutom en marginell ökning istället för tidigare minskning för de tre mindre 

lagervolymerna. Detta beror på att Johannes har det högsta alfavärdet och därmed tjänar mer på det 

högre elpriset än vad IND och BEAB gör.  
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Figur 17: De procentuella förändringarna i varje enhets totala årsproduktion beroende på lagerstorlek för scenario E2 (snittelpris = 600 
kr/MWh). HVP och EP är inte med i figuren för att tydliggöra övriga enheters kurvor.  

4.1.3 E2015 och E2010 (historiska elpris) 

Då år 2015 hade ett mycket lågt snittelpris blir EP prismässigt en baslastenhet under vissa perioder, 

samma kategori som BEAB, IND och Johannes, och producerar mer värme än vad BEAB gör totalt sett. 

I Figur 18 syns att IND gynnas mindre av lagerstorleken än i tidigare scenarier, medan BEAB får 

sedvanlig förbättrande effekt av den största lagervolymen relativt övriga volymer.  

 

Figur 18: De procentuella förändringarna i varje enhets totala årsproduktion beroende på lagerstorlek för scenario E2015 (snittelpris = 
196 kr/MWh).  

Figur 19 skiljer sig från närmast jämförbara Figur 16 och Figur 17 på flera punkter. Tydligast är att 

produktionen av EP här går ner istället för upp med ett större lager. Det beror på att det för detta 

scenarios initialfall (nästan) inte produceras någon värme från HVP, varpå EP är den dyraste enheten 

i användning. Det höga elpriset gynnar BEAB jämfört särskilt med IND, och dess minskning för de tre 

mindre lagervolymerna är mindre än för scenario E2. För den största volymen ses dessutom en ökning 

av BEAB för första gången. Johannes gynnas marginellt jämfört med E2.  
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Figur 19: De procentuella förändringarna i varje enhets totala årsproduktion beroende på lagerstorlek för scenario E2010 (snittelpris = 
543 kr/MWh).  

4.1.4 EC1 och EC2 (variationer i elcertifikatpris) 

Då grundscenariots värden redan specificerats i 4.1.1 (grundscenariot) återupprepas inte dessa. 

Resultaten för EC1 och EC2 bör närmast jämföras med Figur 14. 

Resultatet från EC1, som visas i Figur 20, är till utseendet mycket likt resultatet i Figur 14 vilket beror 

på att det enda som skiljer fallen åt är den lilla skillnaden i elcertifikatpriset. Jämfört med Figur 14 kan 

det skönjas att IND och BEAB gynnas av det högre certifikatpriset och används mer för alla 

lagervolymer, medan Johannes missgynnas och således används mindre. Särskilt tydligt är det för den 

största lagervolymen. 

 

Figur 20: De procentuella förändringarna i varje enhets totala årsproduktion beroende på lagerstorlek för scenario EC1 (elcertifikatpris = 
70 kr/st).  

Den tydligaste skillnaden mellan scenario EC2 och EC1 är att IND ökar mindre i Figur 21, som visar 

resultatet för EC2. Den relativa minskningen från Figur 20 till Figur 21 beror dock på att produktionen 

är mycket högre i EC2:s initialfall än i EC1:s dito. Det beror på att IND i och med det höga 

elcertifikatpriset blir billigare än Johannes under timmar med lågt elpris, och därmed tar över en del av 
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produktionen. Denna effekt gör även att Johannes procentuella minskning blir mindre i Figur 21 än i 

Figur 20, trots att den faktiska produktionen är betydligt lägre i EC2. 

 

Figur 21: De procentuella förändringarna i varje enhets totala årsproduktion beroende på lagerstorlek för scenario EC2 (elcertifikatpris = 
150 kr/st). 

4.1.5 S1 (utökat värmebehov) 

Scenariot för utökat värmebehov, eller Sandvikenscenariot, ger ett resultat som skiljer sig mycket från 

övriga scenarion. Sett till värmemängd utökar nästan alla enheter sin produktion i initialfallet, särskilt 

BEAB och EP men även RGK, IND och Johannes. Som Figur 22 visar gynnar större lagervolym upp till 

4000 m3 främst RGK och IND medan BEAB och EP producerar mindre. För det största lagret är det 

dock BEAB som gynnas medan RGK och IND går ner relativt övriga lageralternativ och Johannes och 

EP går ner ytterligare relativt initialfallet. Att EP minskar kontinuerligt beroende på lagerstorlek beror 

på att den är dyrast i produktionsmixen och att systemet vinner på att minimera värmeproduktion från 

denna. 

 

Figur 22: De procentuella förändringarna i varje enhets totala årsproduktion beroende på lagerstorlek för scenario S1 (utökat värmebehov).  
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4.2 Ekonomisk analys 
Beräkning av återbetalningstider med hänsyn till diskonteringsfaktorn blir mer komplicerat när 

återbetalningstiden är längre än den ekonomiska livslängden, då diskonteringsfaktorn behövs för varje 

år fram tills investeringen är återbetald. Eftersom samtliga återbetalningstider var längre än 20 år (se 

avsnitt 4.2.2) togs istället nuvärdeskvoten fram. Denna ger en hint om hur lång återbetalningstiden 

med diskonteringsfaktor skulle bli. 

4.2.1 Inbetalningsöverskott 

Besparingen för varje ackumulatoralternativ beräknades som minskningen i produktionskostnad 

jämfört med fallet utan ackumulatortank för respektive scenario. Det årliga överskottet beräknades 

genom att subtrahera de totala årliga utbetalningarna från besparingen, därigenom erhållande det 

inbetalningsöverskott som skulle användas för att beräkna återbetalningstiden. Överskottet visas i Figur 

23. 

 

Figur 23: Det årliga inbetalningsöverskottet för varje ackumulatoralternativ i respektive scenario. 

4.2.2 Återbetalningstid och nuvärdeskvot 

Beräkningen av återbetalningstid utan diskonteringsfaktor gav det resultat som visas i Tabell 5. Inget 

av alternativen betalar av sig inom den satta ekonomiska livslängden på 20 år. De bästa resultaten för 

de två mindre lagren fås för scenario E2010, alltså högt elpris med naturliga variationer. För de två 

största ackumulatorerna erhölls bäst resultat med scenario S1. Nuvärdeskvoterna i Tabell 6 uppvisar 

samma mönster som återbetalningstiderna. 

Tabell 5: Återbetalningstiden för varje ackumulatoralternativ i respektive scenario. 

Lagervolym  
[m3] 

G1 
[år] 

E1 
[år] 

E2 
[år] 

E2015 
[år] 

E2010 
[år] 

EC1 
[år] 

EC2 
[år] 

S1  
[år] 

500 90 78 91 70 52 100 115 80 

2000 45 45 41 55 41 47 48 50 

4000 41 40 34 55 36 42 43 23 

20000 90 61 50 89 45 82 60 27 
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Tabell 6: Nuvärdeskvoten för varje ackumulatoralternativ i respektive scenario. Värden >1 visar på en lönsam investering. 

Lagervolym  

[m3] 

G1  
[-] 

E1  
[-] 

E3  
[-] 

E2015 
[-] 

E2010 
[-] 

EC1  
[-] 

EC2  
[-] 

S1  
[-] 

500 0,14 0,16 0,14 0,18 0,24 0,12 0,11 0,16 

2000 0,27 0,28 0,30 0,23 0,31 0,26 0,26 0,25 

4000 0,31 0,31 0,37 0,23 0,34 0,30 0,29 0,54 

20000 0,14 0,20 0,25 0,14 0,28 0,15 0,21 0,46 

Den minsta lagervolymen fick överlag de sämsta resultaten, trots den betydligt lägre 

installationskostnaden. Det beror i huvudsak på att även besparingen i produktionskostnad blev mycket 

mindre än för övriga lager. Resultaten tyder på att den lagrade energimängden är för liten för att kunna 

ge upphov till några större vinster i systemet. Värt att notera är att denna ackumulator inte följer samma 

mönster som övriga i scenario E1 och E2 och gav sämre resultat med det högre elpriset. Det kan bero 

på att vinsterna med laddning och urladdning för detta lager är mindre i relation till pumpkostnaden 

det medför. Vad gäller EC2015 och EC2010 följer den dock samma mönster som övriga. Det beror på 

att de historiska elpriserna är mer oregelbundna, med större kortsiktiga variationer som 

ackumulatorerna kan tjäna på. Det minsta lagret är faktiskt det enda som får markant bättre resultat för 

de verkliga elpriserna än de konstruerade, och används dessutom betydligt mer sett till omsatt 

energivolym.  

För volymen 2000 m3 ligger majoriteten av återbetalningstiderna mellan 40-50 år och resultaten är 

överlag mer stabila än för den minsta ackumulatorn. Tabell 5 visar på en tendens till kortare 

återbetalningstider vid högre snittelpris, möjligen beroende på att vinsten från större 

korttidsfluktuationer i elpriset är större än den förlust som beror på högre pumpkostnader. Högre pris 

på elcertifikat tycks innebära en något sämre återbetalningstid. För S1 blir återbetalningstiden något 

sämre jämfört med grundscenariot, vilket denna lagervolym är ensam om. 

Resultaten för den näst största ackumulatorn är mycket lika den föregående, men bättre överlag. Dels 

är investeringskostnaden inte särskilt mycket högre, dels blir inbetalningsöverskottet markant bättre i 

alla fall utom E2015. S1 sticker ut då återbetalningstiden för denna ackumulator blir bättre medan den 

för lagervolymen 2000 m3 istället blir sämre. Då lagret med volymen 4000 m3 får bäst återbetalningstid 

i sju av åtta scenarion betraktas denna som det generellt bästa alternativet. 

Återbetalningstiderna för den största ackumulatorn är något instabila sett till elprisscenarierna. 

Framförallt G1 avviker från mönstret att högre elpris ger kortare återbetalningstid. Denna ackumulator 

är den enda som ger bättre resultat vid högre elcertifikatpris. För scenario S1 får det största lagret en 

markant kortare återbetalningstid jämfört med övriga scenarions minskningar, och bara något sämre än 

resultatet som ackumulatorn på 4000 m3 erhåller. Det är därmed tydligt att ett större värmebehov ger 

bättre möjligheter för ett lager med stor kapacitet.  
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5. Diskussion 
Att bygga en tillförlitlig modell av Gävles fjärrvärmesystem visade sig vara mer komplicerat än 

förväntat. Då de ursprungliga parametrarna i modellen inte räckte till för att beskriva systemet 

tillräckligt väl fordrades specialanpassade lösningar, vilka beskrevs i 3.2.1. Några av lösningarna, såsom 

maxeffektbegränsningen för indunstningen och den periodbaserade effektbegränsningen för Johannes, 

är strikt taget inkorrekta då det verkliga systemet antingen inte har motsvarande funktioner eller att de 

fungerar på ett annat sätt. Åtgärderna var nödvändiga för att kompensera för saknad data eller okända 

samband. De innebar dock att modellen blev mindre flexibel än den annars hade varit, varför det är 

möjligt att dess efterliknande av verkligheten under vissa omständigheter skulle kunna visa sig hålla 

lägre kvalitet än den som uppnåtts i detta projekt. Det är möjligt att en mer omfattande datainsamling 

hade kunnat resultera i en mer komplett modellering av systemets samband, men det finns inget sätt 

att garantera att detta skulle ha lett till mer trovärdiga resultat. 

Vissa av lösningarna togs fram för att komma runt de begränsningar som modellstrukturen har. En 

begränsning som inte löstes till fullo var att Johannes ackumulator på 4400 m3 inte kunde modelleras. 

Detta påverkade inte den producerade värmen i någon större utsträckning, utan framförallt flexibiliteten 

i utmatningen till fjärrvärmesystemet. Som kan ses i både kontinuerliga diagram och 

varaktighetsdiagram i Figur 4 och Figur 5 är det verkliga effektmaximat från Johannes betydligt högre 

än pannans faktiska maximum, vilket är ett resultat av att ackumulatorn använts för att kompensera för 

extrema värmebehovstoppar. Frånvaron av denna funktion gör att regleransvaret hamnar på någon av 

de andra enheterna i modellen, vilket ger en felaktig bild av produktionssituationen jämfört med 

verkligheten. 

En annan funktion som inte kunde modelleras var möjligheten att maximera kraftvärmepannornas ång- 

eller fjärrvärmeproduktion genom att inte producera el i turbinen. Även detta innebär att modellen i 

situationer av extremt värmebehov inte alltid fungerar som det verkliga systemet skulle göra. Värt att 

nämna är dock att modellen överlag har lättare att hantera dessa driftsituationer än vad det verkliga 

systemet har, vilket representeras av den betydligt lägre produktionen från spetslastenheterna i 

modellen. Det är därför troligt att just denna begränsning inte haft alltför stor påverkan på resultatet i 

detta projekt. Att modellen har lättare att hantera höglastsituationer beror på att varje produktionsenhet 

kan ändra sin effekt till vilket tal som helst mellan noll och dess maxeffekt för varje nytt tidssteg, 

oberoende av vad effekten var i föregående tidssteg. Detta leder till en flexibilitet i modellens 

värmeproduktion som inte har någon motsvarighet i det verkliga systemet.  

Valideringen av modellen skedde parallellt med att de förbättringar och ändringar som är listade i 3.2.1 

infördes. I och med att målsättningar och gränser för vad som kunde räknas som en acceptabel modell 

kontinuerligt justerades under arbetets gång är det relevant att diskutera vad som egentligen utgör en 

”tillräckligt bra” modell. Skälet till att modellen ansågs validerad vid det stadie den var på var att 

ytterligare åtgärder enligt dåvarande bedömning ej skulle leda till en bättre modell, utan endast till en 

för det specifika fallet mer anpassad sådan. Eftersom huvudsyftet med modellen var att simulera Gävles 

fjärrvärmesystem i ett framtida skede, och därigenom med osäkra parametrar, fanns det ingen anledning 

att skräddarsy modellen efter vare sig år 2016 eller år 2018. Istället drogs lärdomar av modellens 

avvikelser från verkligheten, vilka senare kunde användas för att bättre förstå resultaten från 

simuleringarna. Ett möjligt förbättringsförslag för modellvalideringen hade varit att införa en bättre, 

kvantifierbar valideringsmetod än att jämföra produktionssiffror och -mönster.  

Beträffande elprisvariationer beter modellen sig som förväntat; de enheter som tjänar mest på ett högt 

elpris (Johannes och BEAB) producerar mer under dessa förhållanden, medan de enheter som är på 

liknande prisnivå och därmed konkurrerar med desamma producerar mindre. Kontrollscenarierna 

E2015 och E2010 påvisade samma sak. Värt att nämna är att EP egentligen även används till att 

producera processånga precis som BEAB men att dess tillgängliga effekt för fjärrvärmeproduktion inte 
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var begränsad av det i modellen. Därför är det troligt att EP:s produktion av fjärrvärme i E2015 är 

högre än den skulle varit i verkligheten, och att BEAB antagligen skulle ha tagit över mellanskillnaden. 

En tänkbar förbättring i modellen skulle alltså vara att införa någon slags begränsning för EP relaterad 

till BillerudKorsnäs interna behov av processånga. 

I EC-scenarierna förändras inte produktionen i initialfallen alls mellan G1 och EC1, men med större 

lagervolymer förskjuts större produktionsandelar från Johannes till IND och BEAB. Intressant nog blir 

återbetalningstiden för alla ackumulatorer, utom den största, längre med ökande elcertifikatpris - trots 

att ackumulatoranvändningen ökar och produktionskostnaden huvudsakligen minskar. Skälet till detta 

är troligen att den ökade ackumulatoranvändningen ger upphov till större energikostnader som 

överskuggar vinsten av ackumulatorns drift, varför det ökande elcertifikatpriset indirekt försämrar den 

ekonomiska gångbarheten för de mindre lagervolymerna. Detta kan tyckas kontraintuitivt betänkande 

att den enda konkreta skillnaden är att produktionskostnaden på två enheter minskar, men det visar på 

vikten av att inte använda fjärrvärmeackumulatorn i onödan. Den största ackumulatorn används 

betydligt mer med det ökande elcertifikatpriset, med effekten att IND används mer och Johannes mindre. 

Då det endast är denna ackumulator som får en bättre återbetalningstid i EC2 än i G1 dras slutsatsen 

att det behövs en stor lagervolym för att verkligen kunna dra nytta av ett högre elcertifikatpris i systemet.  

Trots ovanstående slutsats är återbetalningstiden för den största ackumulatorn fortfarande näst längst 

av de fyra alternativen genom alla EC-scenarier. Som kan ses i Tabell 5 har den näst längst eller längst 

återbetalningstid i alla scenarier förutom S1, där den istället har nästan lika kort återbetalningstid som 

det bästa alternativet. Detta tyder på att nuvarande system förmodligen är för litet för en ackumulator 

med volymer i storleksordningen 20000 m3, men att ett kraftigt utökat värmebehov i nätet skulle gynna 

just en sådan långt mer än ett lager av den mindre storleksordningen. Det är troligt att den största 

ackumulatorn skulle kunna erhålla det bästa resultatet av alla alternativ om scenario S1 kombinerades 

med högt elcertifikatpris, vilket den tycks ensam om att kunna dra nytta av. Skälet till att endast de två 

största ackumulatorerna får bättre resultat i S1 är antagligen att de i tillräckligt stor utsträckning kan 

ersätta den dyrare produktionen under de förhöjda effektbehovstopparna.  

Med nuvarande värmebehov är det den näst största ackumulatorn, med volymen 4000 m3, som i princip 

uteslutande har de kortaste återbetalningstiderna. Detta är troligen en kombination av den fördubblade 

lagringskapaciteten jämfört med nästa mindre lagerstorlek, samt att konstruktionskostnaden för själva 

tanken endast är runt 3 Mkr högre vilket inte är särskilt mycket jämfört med de totala 

investeringskostnaderna på strax över 21 Mkr (exakta siffror återfinns i Tabell 2). Ackumulatorn med 

volym 2000 m3 är därmed inte ett särskilt intressant alternativ under några av de förhållanden som 

undersökts. Den ger visserligen bäst resultat vid det exceptionellt låga, verkliga elpriset, men är likväl 

även där långt ifrån att vara lönsam.  

En intressant aspekt är att de ackumulatorer som finns vid Johannes kraftvärmeverk i dagsläget och 

som inte kunde modelleras har totalvolymen 4400 m3. Då dessa är trycksatta kan de lagra vid en högre 

temperaturdifferens än de modellerade trycklösa ackumulatorerna, och har en värmelagringskapacitet 

på 360 MWh (nämnt i avsnitt 2.1.1). Med den temperaturdifferens som använts i modelleringen av de 

fiktiva ackumulatorerna hade den värmelagringskapaciteten motsvarat en volym på omkring 7000 m3. 

Under antagandet att Gävle Energi valt den optimala storleken på sitt värmelagringssystem är det inte 

otänkbart att i projektet ha fått ett bättre resultat för ett lager med en volym som motsvarat samma 

kapacitet som de existerande ackumulatorerna. 

Vetskapen om att det minsta ackumulatoralternativet med volymen 500 m3 skulle vara för liten för 

fjärrvärmesystemet var mer eller mindre känd innan projektet påbörjades, men då själva cisternen redan 

fanns på plats ansågs det ändå relevant att undersöka ekonomin i att konvertera den till en ackumulator. 

Då besparingarna dock var betydligt mindre relativt kostnaderna jämfört med övriga alternativ kunde 

inbetalningsöverskottet inom överskådlig tid inte ersätta de investeringskostnader som trots allt 



35 
 

väntades uppkomma. Detta beror förmodligen på att den lagrade energimängden var för liten för att 

effektivt kunna ersätta dyrare produktion på dygnsbasis. 

Den ekonomiska analysen i sig bygger på antaganden som innebär vissa osäkerheter. Vad gäller de 

uppskattade investeringskostnaderna är det endast möjligt att veta den exakta kostnaden i efterhand, 

men risken för att värdena skulle avvika alltför mycket från ett verkligt projekt betraktas ändå som liten 

i och med den erfarenhet som Per Erdegren använt i bedömningen. Att basera energikostnaderna på 

medelvärden av el-, ång- och värmepriser innebär att ett fel av okänd storlek inkluderas eftersom dessa 

i verkligheten förändras, men då all el- och ångkonsumtion samt värmeförluster väntas ske symmetriskt 

över prisförändringen tros inte heller detta påverka i någon stor utsträckning. Både pumpkostnaden 

och värmeförlusterna baseras i övrigt på ackumulatorns användning och felen därigenom väntas därför 

vara insignifikanta. Kostnaden för upprätthållandet av ångkudden kan däremot ha haft viss påverkan, 

då den effekt som skulle krävas för detta är okänd och svår att uppskatta då information om ämnet ej 

kunde hittas. Dessutom har den använda effekten varit densamma för alla ackumulatoralternativ, 

därigenom innebärande en viss komparativ fördel för de större ackumulatorerna. Då den största 

andelen av energikostnaden utgörs av pumpdriften tros påverkan dock inte vara avgörande för 

resultaten. Drift-, underhålls- och försäkringskostnader är alla schablonmässigt bestämda och utgör 

relativt små delar av de årliga kostnaderna. De skulle i teorin kunna påverka resultaten om 

uppskattningarna visade sig vara helt felaktiga, men detta anses osannolikt.  

Anledningarna till att samtliga återbetalningstider är långa tros bero på flera faktorer. Vid inspektion av 

ackumulatorns drift i simuleringarna noteras att den fungerar bra överlag – lagret laddas när 

marginalkostnaden av värmeproduktionen är lokalt låg och laddar ur när kostnaden är lokalt hög – men 

den är på intet vis perfekt. Det är inte ovanligt att lokala maximum och minimum missas eftersom lagret 

styrs efter marginalkostnadens medelvärde på ett intervall av 6 timmar. Styrningen i sig är inte orimlig, 

för driftpersonalen kan i verkligheten omöjligen avgöra exakt hur marginalkostnaden kommer 

förändras timme för timme, men följden är ändå att de totala besparingarna blir aningen mindre. 

En annan faktor som påverkat lönsamheten är frånvaron av spetslastproduktion. Eftersom HVP och 

C/E var svåra att få modellen att använda, trots de simulerade driftstörningarna, fanns det helt enkelt 

inte lika mycket extremt dyr värmeproduktion att ersätta. Därigenom försvann en potentiellt viktig del 

av lagrets lönsamhet, åtminstone gällande hetvattenpannans produktion (Carlsborg och Ersbo producerar 

knappt något i verkligheten heller). Skälet till att HVP inte producerar i samma utsträckning i modellen 

är förmodligen att EP inte är korrekt begränsad och därför lättare kan ta hand om spetsbehovet. I 

verkligheten kan det även finnas okända anledningar till att övriga enheter inte alltid kan producera  vid 

maxkapacitet, vilka inte kunnat tillämpas i modellen och därmed resulterande i att baslastenheterna har 

lättare att kompensera för plötsliga effektbehovsökningar i systemet.  

Det är dock tänkbart att en ackumulator inte skulle vara lönsam. I fall som till exempel Hakes rapport 

(Hake, 2014) fås återbetalningstider på mellan 7 – 16 år, men den väsentliga skillnaden är att man där 

ersätter oljebaserad värmeproduktion rakt av. Dessutom kan elproduktionen i det fallet ökas genom att 

minska värmeproduktionen. I det simulerade Gävlesystemet används ackumulatorn främst till att 

kostnadsoptimera produktionen från antingen en och samma enhet eller två som ligger nära varandra 

prismässigt. Det är möjligt att marginalen mellan besparing och driftkostnad på grund av detta blir för 

liten. Denna effekt kan också uttryckas som att ackumulatorn blir ytterligare en konkurrent till de 

existerande värmeproducerande enheterna, så att deras elproduktion tvingas ned under vissa perioder 

då ackumulatorn laddar ur trots att man egentligen kunnat tjäna bra på att producera el även då. 

Värt att ta upp är dock andra systemrelaterade fördelar som kommer med en ackumulator. Vinsterna 

med att ha ett värmelager med stor kapacitet bör inte underskattas i situationer då det sker oväntade 

driftstopp, särskilt om det finns ytterligare driftproblem med t.ex. elpannorna så att inte heller de kan 

köras. Hur ofta sådana stopp sker har inte undersökts men brukar ske några gånger per år. Om detta 
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skulle ske under Johannes stopperiod och det dessutom är kallt ute kan det till och med vara frågan om 

att kunna upprätthålla värmeleveranserna, vilket naturligtvis är oerhört viktigt. I takt med att nätet blir 

äldre och lär få fler läckor kan även lagrets funktion som spädvattenreserv bli alltmer värdefull. Trots 

att det inte var något som undersökts i projektet skulle det kunna vara möjligt att ta tillvara på mer 

spillvärme från BillerudKorsnäs med hjälp av en ackumulator. Detta skulle vara en ren vinst ur miljö- 

och energihushållningssynpunkt, och därtill förbättra systemets ekonomi i sin helhet.  
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6. Slutsatser 
Utifrån simuleringsresultaten kan följande slutsatser dras: 

 Under de förhållanden som simuleringarna utförts uppvisade ingen av de valda 

ackumulatoralternativen tillräcklig lönsamhet för att kunna betraktas som en god ekonomisk 

investering. 

 Bland de storlekar som simulerades så erhölls bäst resultat med lagervolymen 4000 m3 för så 

gott som alla scenarier.  

 Den största ackumulatorn på 20000 m3 är för stor för fjärrvärmesystemet med dagens 

värmebehov. Med ett utökat värmebehov skulle den största lagervolymen kunna ge det bästa 

resultatet om elcertifikatpriset var högt.  

 Då den existerande oljecisternen har en för liten volym för att agera som ett effektivt 

korttidsvärmelager blir det årliga inbetalningsöverskottet för densamma mycket lågt. Det anses 

därför som ett bättre alternativ att konstruera en ny ackumulatortank med en volym som är 

anpassad för systemets behov. 

Även om osäkerheter finns i modellens representativitet är resultaten tydliga med att de flesta 

ackumulatoralternativ är långt ifrån att uppnå god lönsamhet. Avvikande kan vara den situation där 

både ett högt elpris och ett ökat värmebehov realiseras, varpå lönsamheten på något av de större lagren 

skulle kunna nå en acceptabel nivå. Detta bör undersökas närmare vid den händelse att Sandvikens 

fjärrvärmenät verkligen ska sammankopplas med Gävles. Man bör i sådana fall studera lagervolymer på 

minst 4000 m3, då storlekar under denna med stor sannolikhet kommer vara irrelevanta.  
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