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Sammanfattning
PiteEnergi:s planerade utbyggnad av närvärmen i byn Norrfjärden utanför
Piteå består av att förbinda de två små närvärmenäten i Norrfjärden till ett
större nät samt att värma detta nät med biobränsle istället för olja och el.
Det maximala effektbehovet i detta större nät uppskattas till 1,9 MW.
Lönsamheten för utbyggnaden av närvärmen i norrfjärden är svår att
förutspå. Resultatet står och faller med hur elpris och pelletspris kommer
att utveckla sig i framtiden. En sak man kan vara säker på är däremot att
en utbyggnad är ett steg framåt mot ett miljövänligare samhälle.
Biobränsle växer ju här uppe och bidrar vid förbränning ej till någon
nettoökning av växthusgaser i atmosfären.
En viktig egenskap hos en fastbränslepanna är att den går reglera ner i
effekt så att den kan användas under sommaren också när energibehovet
ej är så stort. En av de tillfrågade panntillverkarna påstår att deras panna
går elda ner till 10 % av maxeffekt med garanterade emissioner, medan de
två andra tillfrågade panntillverkarna lämnar utsläppsgarantier vid eldning
ner till 20 % av maxeffekt.

Den lämpligaste pannstorleken för en fastbränslepanna i Norrfjärden
visade sig vara 1,0 MW. En sådan panna skulle täcka 75-80 % av det
totala energibehovet. En större panna än så skulle inte leda till någon
märkbar ökning av andelen biobränsle.
En del i finansieringen av projektet kommer från de nyanslutningar som
kan göras utefter den nya kulverten som ska förbinda de två befintliga
näten. Intresset att ansluta sig har därför kartlagts i en
marknadsundersökning hos de boende i det aktuella området.
Marknadsundersökningen visar att det råder ett relativt svalt intresse för
att ansluta sig.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
I Norrfjärden två mil norr om Piteå finns nu två stycken närvärmenät, ett
vid Folkets hus och ett vid vårdcentralen.
Till nätet vid Folkets hus är skolan, sporthallen, Konsum och några
flerbostadshus inkopplade. Nätet värms upp av en panncentral bestående
av en värmepump, två oljepannor samt två elpannor. Värmepumpen går
som grundlast året runt och täcker ca 20 % av årsenergibehovet. Resten
fördelas på el- och oljepannorna.
Till det andra värmenätet vid vårdcentralen är förutom vårdcentralen även
ett bostadskvarter i närheten inkopplat. Detta nät värms upp av två
elpannor och två oljepannor.
För att få ner driftkostnaderna för dessa värmenät finns nu tankar på att
koppla ihop dessa nät och stänga panncentralen vid vårdcentralen, samt
att installera en pelletspanna i panncentralen vid Folkets hus.

1.2 Syfte
PiteEnergi har planer på att påbörja utbyggnaden av närvärmen i
Norrfjärden under sommaren 2000. För att få ett beslutsunderlag krävs en
utredning som till stor del kan utgöras av detta examensarbete.

1.3 Avgränsningar
Kulvertdimensionering med avseende på spänningar i kulvert har inte
utförts.
Marknadsundersökning utfördes endast längs de vägar som går utefter
möjliga sträckningar för förbindelsekulverten.

1.4 Projektbeskrivning från PiteEnergi
Utredningen har fyra olika delar: marknadsundersökning, förprojektering
av kulvertsträckning, projektering av pelletspanna samt lönsamhetskalkyl
för projektet.
1. I marknadsundersökningen skall det utmed tänkbara

kulvertsträckningar undersökas vilka uppvärmningssystem som finns,
intresse att konvertera till fjärrvärme, priskänslighet för konvertering
etc. Före undersökningen skall lämpligt frågeunderlag tas fram. Detta
kommer också att kompletteras med frågor från PiteEnergi:s
marknadsledning.

2. I projekteringen av kulvertnät skall sträckning utifrån
marknadsundersökningen bestämmas samt kulverttyp och
dimensioner.
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3. I projekteringen av pannan skall pannstorleken (effekten) bestämmas
så att bästa lönsamhet uppnås utifrån anslutet kundunderlag,
kulvertförluster samt befintliga pannor/värmepumpar.

4. I kalkylen skall lönsamhet för projektet samt känslighetsanalys
beskrivas.

1.5 Tillvägagångssätt
Del 1 Marknadsundersökning. Till förfogande fanns en tidigare
enkätundersökning för området där hustyp, uppvärmningssystem och
energiförbrukning kartlagts. Därför fanns endast behov av att ta reda på
hur intresset var att ansluta sig till den nya kulverten. Till de berörda
skickades ett informationsbrev där de blev kortfattat informerade om
planerna för utbyggnad och att de skulle bli uppringda via telefon för att
få berätta om de var intresserade av att ansluta sig. Resultatet av
marknadsundersökningen användes sedan i det fortsatta arbetet för att ta
fram varaktighetskurva och i ekonomikalkylen.

Del 2 Kulvertdimensionering. Varaktighetsdiagram för effekt genom
kulvert framställdes med kurvform tagen från varaktighetsdiagram från
Piteås centrala fjärrvärmenät. Kurvans form genomgick några
förändringar när den anpassades för att gälla för Norrfjärden istället. Detta
på grund av skillnader i värmeförluster i de olika näten. Värmeförlust för
den nya kulverten beräknades med formler ur tillverkaren KWH:s
produktpärm. Antal nyanslutningar antags i detta skede vara noll. Sedan
skalas kurvan upp för att se hur många nyanslutningar olika
kulvertdimensioner klarar av innan ekonomisk hastighet uppnås.
Tillopps- och returtemperaturer är tagna från de nu befintliga näten i
norrfjärden.

Del 3 Fastbränslepannan. Varaktighetsdiagram för hela nätet på liknande
sätt som för kulverten med skillnad att detta diagram skall visa
varaktighet för hela det nya nätet. Täckningsgrad räknades fram med
olika pannstorlekar och lämplig panneffekt utifrån detta.

Del 4 Ekonomi. Annuitetsmetoden har använts för att beräkna ekonomin.

� 30 år avskrivningstid för kulvert
� 15 år avskrivningstid för panna

Kalkylränta 7% och 10 % har använts.
Känslighetsanalys har genomförts med avseende på:

� Olika kulvertsträckningsalternativ
� Elpris
� Eldning ner till 10 % av maxeffekt istället för 20 %
� Större effekt på fastbränslepanna för att minska effekt på elpanna
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2 Marknadsundersökning
För att få ner kostnaderna för kulverten som ska förbinda de två
närvärmenäten är det av stor vikt att välja ut en lämplig sträckning.
Faktorer som påverkar denna sträckning är längd , möjlighet till
nyanslutningar utefter kulverten och terräng. Med hjälp av karta valdes
några möjliga sträckningar ut och längd mättes upp i det vektorbaserade
kartdatasystem som PiteEnergi använder sig av. En sträckning valdes den
närmaste vägen och den ger ingen möjlighet till några nyanslutningar.
Sedan valdes fyra andra alternativ som alla går genom bebyggt område
och som skulle ge möjlighet till nyanslutningar. Se olika
kulvertsträckningar i figur 1.

För att ta reda på hur intresset var för att ansluta sig till denna nya kulvert
gjordes en marknadsundersökning där alla boende i området fick ett brev
hemskickat i brevlådan där planerna för utbyggnad av närvärmenätet
kortfattat presenterades. Sedan kontaktades varje fastighetsägare via
telefon och deras eventuella intresse för att ansluta sig kartlades.
Resultatet av undersökningen ritades in på en karta där fastigheterna
färglades i olika färger beroende på deras intresse att ansluta sig.

Figur 1. Möjliga kulvertsträckningar
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2.1 Resultat

2.1.1 Svar på maknadsundersökningen
En viktig faktor för att det skall löna sig för fastighetsägaren att dra in
fjärrvärme är att huset har vattenburen värme. En fastighet med
direktverkande el måste i samband med fjärrvärmeanslutningen
konvertera till vattenburna element vilket blir en kostsam investering.
Därför har ingen av de tillfrågade med direktverkande el visat något
intresse för att ansluta sig.
Hos de som har vattenburen värme i kombination med en gammal panna
som snart börjar vara i behov av byte, har de flesta visat intresse. De som
har varit negativa till anslutning i denna kategori har motiverat detta med
att fjärrvärmen är för dyr jämfört med el i dagens läge. De flesta som har
vattenburen värme i kombination med en relativt ny panna har av
förståeliga skäl meddelat att de ej är intresserade än på några år, då
pannan börjar vara lite äldre.
Totalt sett kan man konstatera att det verkar råda ett relativt svalt intresse
för att ansluta sig. Detta kan till stor del bero på det priskrig på
elmarknaden som har lett till att elpriset antagit rekordlåga nivåer. Därför
vill många vänta och se hur elmarknaden stabiliserar sig innan de tar detta
viktiga beslut. Om samma underökning hade gjorts för några år sedan
hade nog flera visat sig positiva till att ansluta sig.
På grund av sekretess redovisas ej i denna rapport hur enskilda fastigheter
har svarat på marknadsundersökningen.

2.1.2 De bästa kulvertsträckningarna
Med hjälp av resultatet från markandsundersökningen valdes de bästa
kulvertsträckningarna med möjlighet till nyanslutningar ut. Väljer man
alternativ B kan man räkna med att ansluta 3-11 villor och utefter väg C
kan man räkna med att ansluta 5-15 villor. Observera att alternativ B och
C utgår från samma punkt. Dessa anslutningar kan vi räkna med idag, sen
kommer det tillkomma anslutningar allt eftersom pannorna i området
åldras. Alternativ A är intressant på grund av att den är kortast och
därmed ger lägst investeringskostnad. Se de bästa kulvertsträckningarna i
figur 2.
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2.1.3 Specifikationer för de olika kulvertsträckningarna.

Längd
(m)

Möjliga
nyanslutningar1

Säkra
nyanslutningar2

Osäkra
nyanslutningar3

Alternativ A 771 0 0 0
Alternativ B 1 022 26 3 8
Alternativ C 1291 37 5 10

Alternativ B kommer användas i grundkalkylen i kap 6.
Alla tre alternativen dock att ställas mot varandra i den ekonomiska
analysen i kapitel 7.
                                                
1 Fastigheter med vattenburen värme längs kulvertsträckningen. I alternativ B och C är
finns ett flerbostadshus, resten är villor. Flerbostadshuset hör till de som är osäkra till
nyanslutning.
2 Säkra nyanslutningar är de som svarat att de är klart intresserade av nyanslutning
3 Osäkra nyanslutningar är de som ej sagt definitivt nej till att ansluta sig inom de
närmaste åren, men ändå ej velat bestämma sig.

Figur 2. De tre bästa Kulvertsträckningarna

Tabell 1. Specifikationer för de olika kulvertsträckningarna.
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3 Varaktighetsdiagram
För att bestämma effektfördelningen under året behövs ett
varaktighetsdiagram som visar hur många timmar under året en viss
effekt används. Detta kan beräknas utifrån klimatuppgifter för området,
de anslutna kundernas varmvattenbehov och byggnadernas effektbehov.
För ett befintligt nät av denna storleken skulle dock en sådan utredning
sträcka sig långt utanför detta examensarbetes tidsram, så jag utgick
istället från ett färdigt varaktighetsdiagram för Piteås centrala
fjärrvärmenät. Fastighetsbestånden är dock inte lika i centrala Piteå och
Norrfjärden och värmeförlusterna likaså, därför behövdes justeringar
(beskrivs i kapitel3.1 och 3.2) för att varaktighetsdiagramet skulle passa
in bättre på Norrfjärdens värmenät.

Det behövdes ett varaktighetsdiagram för att dimensionera
fastbränslepannan som gäller för hela det nya nätet och ett annat
varaktighetsdiagram för att dimensionera kulverten som endast gäller för
effekten som skall överföras genom den nya kulverten.

Varaktighetsdiagramet som användes som utgångsmaterial var framtaget
av en konsultfirma och gällde för Piteås centrala fjärrvärmenät för ett
antal år sedan. Genom att skala ner detta börjar det likna ett
varaktighetsdiagram för Norrfjärden. Formen på denna kurva kommer
dock inte riktigt att stämma med verkligheten på grund av att
värmeförlusterna i Norrfjärden är större än i Piteås centrala fjärrvärmenät.
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3.1 Varaktighetskurva för fastbränslepanna
Fastbränslepannan ska värma upp hela det nya nätet. Beräknad
årsenergimängd för hela det nya nätet är:

� Produktion 1998 Folkets Hus 3405 MWh
� Produktion 1998 Vårdcentralen 1097 MWh
� Beräknad värmeförlust ny kulvert 160   MWh
� Nyanslutningar 174 st 425   MWh
Summa 5088 MWh

Anpassningen av varaktighetskurvan för hela det nya nätet kan delas upp
i två delar. De anpassningar som utförs är hela tiden energimängder och
de läggs till över hela året månad för månad.

� Del ett är att lägga till de extra värmeförlusterna som nu finns i
Norrfjärdens bägge nät5 jämfört med de förluster som finns i centrala
Piteå. De läggs till genom att skala upp kurvan månad för månad.
Kurvan är då anpassad till Norrfjärdens nuvarande båda närvärmenät.
Värmeförluster för befintliga nät visas i figur 3.

                                                
4 Uppskattat antal nyanslutningar inom 10 år.
5 Viktat medelvärde från de två befintliga näten.

Förluster
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Figur 3. Värmeförluster från befintliga nät.
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� Del två är att lägga till värmeförlusterna från den nya kulverten som
skall förbinda de två närvärmenäten samt nyanslutningar efter
densamma. Dessa adderas till kurvan. Värmeförlust från den nya
kulverten beräknas i kapitel 4.3. Kurvan är då anpassad till hela det
nya närvärmenätet.

Resultatet av denna anpassning är en kurva med relativt sett högre
effektuttag under sommaren och lägre under vintern. För att visa
skillnaden visas i figur 4 den nya kurvan samt motsvarande kurva utan
anpassning. Arean under de båda kurvorna är lika för att skillnaderna
skall synas.

För att arean under varaktighetskurvan skall visa rätt energimängd efter
dessa justeringar måste den skalas om. Den skalas om genom att alla
effektvärden multipliceras med en konstant. Vid injusteringen beräknades
arean under varaktighetskurvan vilken motsvarar årsenergimängd mätt i
MWh.
Denna energimängd skall motsvara 5088 MWh.

Konstanten anpassas alltså tills arean under varaktighetskurvan är 5088
MWh. Vid omskalning av kurvan efter att förlusterna för den nya
kulverten är adderade kommer ett fel att byggas in som ökar mer ju större
omskalning som sker. Därför grovjusterades skalningen till ungefär rätt
värden med hjälp av passräkning innan den nya kulvertförlusten
adderades. Endast en liten finjustering av konstanten var därför
nödvändig för att arean skulle stämma.

Figur 4. Hela nya nätet jämfört med centrala Piteå.

Varaktighetskurvor

0 2000 4000 6000 8000 h

MW

Norrfjärden hela nya nätet

Centrala Piteå
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3.2 Varaktighetskurva för kulvert
Beräknad årsenergimängd förutom nyanslutningar6 genom den nya
kulverten är:

� Produktion 1998 Vårdcentralen 1097 MWh
� Beräknad värmeförlust ny kulvert 160   MWh
Summa 1257 MWh

Anpassningen av varaktighetskurvan för den nya kulverten kan även
denna delas upp i två delar och framställdes på samma sätt som den för
hela nätet, med enda skillnad att i del 1 läggs förluster för endast
vårdcentralens nät istället för båda näten.
Arean under kurvan skall efter detta vara 1682 MWh. Även här byggs ett
fel in vid omskalning efter att del två är adderad. Därför skalas även här
utgångskurvan om så att arean skall stämma, med hjälp av passräkning.

Resultatet av denna anpassning är en kurva med relativt sett ännu större
skillnader än i kapitel 3.1. I figur 5 visas hur den nya kurvan ser ut
jämfört med ursprungskurvan. Arean under de båda kurvorna är lika.

                                                
6 Nyanslutningarna läggs till senare i kapitel 4.1.

Varaktighetskurvor

0 2000 4000 6000 8000 h

MW

VC + Ny kulvert

Centrala Piteå

Figur 5.  Effekt genom kulvert jämfört med centrala Piteå.
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4 Dimensionering av kulvert

4.1 Kulverttyp
PiteEnergi använder sig till av stålrörskulvert från den finska tillverkaren
KWH. I detta fall med klena dimensioner är en tvårörskulvert att föredra,
då denna ger lägre läggningskostnad och mindre värmeförluster än
motsvarande enrörskulvert.

4.2 Metod
Kulverten dimensioneras för att vattnet skall hålla ekonomisk hastighet.
Denna hastighet är hämtad ur kurslitteratur7 och är den hastighet som ger
den bästa totalekonomin med avseende på investering och pumparbete.
Hastigheten är först uträknad olika dimensioner och utan nyanslutningar.
Sen har det antal nyanslutningar som krävs för att uppnå ekonomisk
hastighet räknats fram. För detta behöver vi veta hur stor effektökning
och därmed även hastighetsökning varje nyansluten villa bidrar med.
Detta fås genom att skala upp varaktighetsdiagramet för kulverten så att
arean under denna ökar med 25 MWh och sedan läsa av hur stor
effektökning detta innebär. Omskalningen visar att varje nyansluten villa
bidrar med 8,3 kW effekttillskott. Se bilaga 1.

4.3 Värmeförluster

4.3.1 Effekt
Värmeförluster från kulverten beräkna enligt tillverkaren KWH:s
anvisningar (se bilaga 2). I beräkningarna tas hänsyn till markens
värmeledningsförmåga, läggningsdjup samt temperaturer för tillopp, retur
och marktemperatur. Övriga indata till beräkningarna är tagna ur KWH:s
produktpärm. Temperaturerna varierar ju under året, därför har
månadsmedeltemperaturer använts och en beräkning per månad utförts.
Effektförlusterna för dimensionerna 50 mm till 150 mm redovisas i figur
6 nedan.

                                                
7 Kurspärm i MTM 439 Fjärrvärmeteknik
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4.3.2 Energi
För att sedan ta fram energiförlusten per meter och år så multipliceras
effektförlusten för varje månad med 730 timmar (motsvarar en
genomsnitsmånad). Sedan summeras alla månadernas energiförluster och
vi får hela årsenergiförlusten. Årsenergiförlusten för de olika
kulvertsträckorna blir enligt tabell 2.

DN
50+50

DN
65+65

DN
80+80

DN
100+100

DN
125+125

DN
150+150

Alternativ A 118 116 122 122 139 157
Alternativ B 156 154 162 162 184 208
Alternativ C 197 194 204 204 232 263

Med alternativ B och kulvert DN 80+80 skulle alltså värmeförlusten bli
162 MWh, vilket motsvarar ungefär sex villors årsvärmeförbrukning.
Se bilaga 2 för mer information om värmeförlustberäkningarna.

Tabell 2. Värmeförlust /år med olika kulvertdimensioner.
Energimängderna mäts i MWh.

Värmeeffektförlust KWH 2-rörskulvert
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4.4 Hastigheter

4.4.1 Brytpunktsfall eller vinterfall
Maximal hastighet i kulvert kommer uppstå antingen vid maxeffekt under
vintern eller vid den brytpunkt där tilloppstemperaturen slutar att sjunka
och övergår till konstant sommartemperatur (65°C). För att ta reda på vid
vilket av dessa tillfällen den högsta hastigheten uppkommer räknas därför
effekten vid brytpunktsfallet fram. Effekt för vinterfallet är redan
framtagen, nämligen maxeffekt i varaktighetsdiagramet.

4.4.2 Brytpunktsfall
Effekten vid brytpunkt räknas fram med antagandet att
tappvarmvattenförbrukningen är konstant året om och därmed är också
effektbehovet för uppvärmning av tappvarmvattnet konstant.
Effektbehovet till uppvärmning av fastigheter varierar däremot under året
och är proportionellt mot temperaturdifferensen mellan inomhus- och
utomhustemperatur.
Enligt uppgifter från Nils-Erik Bjurström utgör energiåtgången för
uppvärmning av tappvarmvatten för en fastighet i Piteå ca 25 procent av
den totala uppvärmningsenergin per år .
I ett varaktighetsdiagram (figur 7) för centrala Piteå skalades
värmeförlusterna bort med samma metod som värmeförlusterna skalades
om i kapitel 3.1 och 3.2 och den effekt som varmvattnet utgör
markerades. Arean under denna linje är alltså 25 procent av arean under
hela varaktighetskurvan. Effekten ovanför denna 25 procents linje är då
effekt för uppvärmning av fastigheter. Man vet att brytpunktsfallet
inträffar vid årsmedeltemperatur som för Piteå är +2°C. Andel
uppvärmningseffekt vid brytpunkt jämfört med maxeffekt är därmed:

Uppvärmningseffekten är enligt formeln direkt proportionell mot
temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus.
Alltså 39 procent av maximal uppvärmningseffekt används till
uppvärmning vid brytpunkt. Totalt sett (med tappvarmvatten) blir då
brytpunktseffekten 43 procent av vintereffekten.

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 39,0262022020 =−+⋅−=−+⋅− DUTinomhusbrytpunktinomhus
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4.4.3 Dimensionerande hastighet
Max hastighet kommer vara väldigt lika för vinterfall och brytpunktsfall
men är vid vinterfall något högre och vinterfallet blir därför
dimensionerande .
Effekt läses ut med hjälp av varaktighetsdiagramet framställt i kapitel 3.1.
Enligt detta är maxeffekt som skall överföras genom den nya kulverten
0,413 MW. Temperaturdifferensen mellan tillopp och retur vid vinterfall
är enligt Anders Wixner på PiteEnergi 50 °C. Hastigheten räknas sedan
fram enligt följande formel:

Se tabell 3 nedan vilka hastigheter som vattnet får vid olika
rördimensioner. Se bilaga 3 för hastighetsberäkningar.

Figur 7. Brytpunktseffekt.
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Dimension Hastighet
(m/s)

Ekonomisk
hastighet

(m/s)

Tryckfall / m
(Pa)

Antal villor att
nyansluta för att

uppnå ekonomisk
hastighet

DN 40+40 1,57 1,0 835 -
DN 50+50 0,86 1,2 185 20
DN 65+65 0,51 1,4 52 86
DN 80+80 0,37 1,5 23 150

DN 100+100 0,22 1,8 6 354

4.5 Nyanslutningar
För alternativ B och C antas antalet nyanslutningar i ett ingångsskede
vara 3-15 stycken. Kulverten skall dock dimensioneras även för framtida
utbyggnad. En uppskattning av antalet fastigheter som i framtiden kan
komma att försörjas av kulverten är 120 st. För sista biten in mot
vårdcentralen väntas dock färre nyanslutningar på grund av att de
bostadskvarter som ligger åt det hållet mestadels har direktverkande el.
För den sista biten mot vårdcentralen dimensionerar vi för 30
nyanslutningar.
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4.6 Slutsatser
Utifrån detta kan man dra slutsatsen att en DN 50+50 skulle räcka för
alternativ A och även sista biten mot vårdcentralen på alternativen B och
C. Med 30 nyanslutningar skulle ekonomisk hastighet överskridas något,
vilket inte är någon större fara. Första delen på kulvertsträckning B och C
väljs lämpligen DN 80+80

5 Dimensionering av fastbränslepanna
Tre olika panntillverkare kontaktades för att ta reda på pris och i vilket
effektområde deras pannor kan eldas.

� Osby Parca AB
� BETAB AB
� TeeM Bioenergi AB

Osby Parca och BETAB lämnar utsläppsgarantier (se kapitel 5.1) för
eldning ner till 20 procent av maxeffekt. Detta betyder att om man väljer
en stor panna som klarar av hela nätets maxeffekt så kommer man inte att
kunna elda med pannan under sommaren då förbrukningen är som lägst.
Värmepumpen som ska gå som grundlast även under sommaren klarar av
ca halva effektbehovet under högsommar, vilket leder till att effekten som
är kvar att producera under sommaren är väldigt låg. Därför är det av stor
vikt att ha en panna som klarar av att eldas med väldigt låg effekt, annars
så tvingas man stänga av pannan under sommaren och värma med el
istället.
En av de tillfrågade panntillverkarna, nämligen Teem Bioenergi AB
lämnar utsläppsgaranti för deras pannor ner till 10 procent av maxeffekt
vilket leder till att vi kan elda ännu större andel bioenergi.
Enligt Jan Dahl på Luleå på Luleå Tekniska Universitet är detta inte
möjligt. Han menar att idag finns det ingen panna som går elda lägre än
25-30 procent med bibehållna miljödata.
I figur 8 visas vilka övre och undre begränsningeffekter olika
pannstorlekar ger med eldning ner till 10 respektive 20 procent av
maxeffekt. Se bilaga 4 för beräkningar.
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Exempel: Man kan i figur 8 utläsa att en 1 MW panna som går elda ner
till 20 procent av maxeffekt kan eldas i ca 6200 timmar av årets 8760
timmar. Arean under varaktighetskurvan mellan 6200 och 8760 timmar
motsvarar en energimängd som fastbränslepannan inte klarar av att täcka.
Vi kan även utläsa vilken energimängd som måste spetseldas med el eller
olja under vintern. Denna är den area som finns ovanför 1,08 MW i
varaktighetsdiagramet.

Figur 8. Olika pannors min- och max-effekter insatt i varaktighetsdiagram
för Norrfjärdens nya nät.
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Man kan utifrån figur 8 se att man tjänar på att ha en stor panna vid
topplast och förlorar vid låglast. Genom att  beräkna arean av en pannas
hela verkningsområde i figur 8 får man fram hur stor del av årsenergin en
panna klarar av att leverera (se bilaga 4). Med eldning ner till 20 procent
blir bränslefördelningen enligt figur 9.

Av detta kan man se att en panna större än 1 MW ger ingen märkbar
ökning av andelen biobränsle. En 1,25 MW panna ger endast 0,3
procentenheter större andel biobränsle än en 1 MW panna och går vi upp
till 1,5 MW så minskar andelen biobränsle. Detta gäller med
förutsättningen att pannorna går att elda endast ner till 20 procent. Med
eldning ner till 10 procent blir andelen biobränsle ännu större på grund av
att pannan kommer att gå under större del av sommaren när
energiförbrukningen är låg. Se bränslefördelningen vid eldning ner till 10
procent i figur 10.

Figur 9. Bränslefördelning vid eldning ner till 20 procent.
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Även vid eldning ner till 10 procent är skillnaden i täckningsgrad
försumbar om man väljer större panna än 1 MW.
Några bidragande orsaker att Teem Bioenergi kan elda med lägre effekt
än de andra är enligt Nils Tunströmer vid Teem att varje skrapa i den
rörliga rosten kan styras oberoende av de andra och att primärluften också
regleras över rosten. Detta leder till att delar av pannan kan sektioneras
bort så att förbränningen endast sker i början av rosten och resten av
rosten endast tjänstgör som askutmatare.

5.1 Utsläppsgarantier
När man eldar ner pannan på minsta effekt blir förbränningen svårare att
kontrollera. Särskilt vid eldning ner till 10 procent kan man tänka sig att
utsläppen skall öka för att det bara ligger och pyr. Därför kontrollerades
vad panntillverkarna garanterar för emisionsnivåer. Resultatet visas i
tabell 4 nedan.

Osby Parca TeeM Bioenergi
Kolmonoxid CO   (mg/MJ) 150 100
Kväveoxider NOx (mg/MJ) 150 123
Stoft                      (mg/Nm3) 100 150

Teem:s utsläppsgarantier verkar inte vara sämre än för Osby Parca.

Figur 10. Bränslefördelning vid eldning ner till 10 procent.
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Tabell 4. Utsläppsgarantier.
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6 Ekonomisk grundkalkyl

6.1 Introduktion 
För att se hur lönsam en utbyggning av Norrfjärdens närvärmenät är
jämfört med att fortsätta driva nätet som det ser ut idag sammanställdes
en ekonomisk kalkyl för utbyggnaden. Observera att lönsamheten är
endast en jämförelse mot hur det ser ut idag. Kalkylen summerar vilka
kostnader som sparas in med den nya anläggningen jämfört med hur det
ser ut idag. Om dessa insparade kostnader är större än de nya kostnader
som den nya anläggningen för med sig så är investeringen lönsam. Ett
exempel på kostnader som sparas in är drift och underhåll av
vårdcentralens panncentral eftersom den läggs ned.
Det finns många variabler i de ekonomiska beräkningarna, några av dessa
är: kulvertsträckning, elpris, kalkylränta, pannstorlek. En grundkalkyl har
upprättats som gäller för:
� Kulvertsträckning B (1022 m)
� Kalkylränta 10 %
� 1,0 MW panna som eldas ner till 10 %
� Befintlig elpanna med abonnemang finns kvar (i Folkets Hus

panncentral)
� Elpris rörligt 28 öre/kWh (inklusive elskatt, exklusive moms)
� Kulvertkostnad 1322 kr/m (se kap 6.3.3)
� Komplett pannanläggning med pannhus 2 050 000 kr (se kapitel

6.3.1)
� Pelletspris 17 öre/kWh

Flera indata till grundkalkylen visas i kapitel 6.4. Efter grundkalkylen
följer i kapitel 7 en ekonomisk analys där resultatet av variationer av vissa
indata redovisas.
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6.2 Följande kostnader sparas in:

Vårdcentralens panncentral läggs ner
� Underhållskostnader
� Bränslekostnader
� El-abonemang avslutas.

Folkets Hus panncentral
� Underhållskostnader (för allt utom värmepump)
� Bränslekostnader

6.3 Följande kostnader läggs till:

� Kostnad för fastbränslepanna
� Kostnad för kulvert
� Underhållskostnader (fastbränslepanna)
� Bränslekostnader

6.3.1 Pannanläggning
För fastbränslepannan skickades förfrågningar ut till tre olika
panntillverkare, TeeM Boienergi, Osby Parca och BETAB. Eftersom
detta är en förundersökning och endast cirkapriser erfordras, lämnades
ingen riktig offertförfrågan ut utan panntillverkarna skulle ta prisuppgifter
från någon tidigare offert på en liknande anläggning. Alla tre skickade en
budgetoffert på en 1 MW pannanläggning med silo, skorsten,
reglerutrustning mm.

� Osby Parcas panna kostar 1 800 000 kr. Lägger vi till 250 0008 kr för
ett pannhus då har vi en komplett pannanläggning för 2 050 000 kr.

� BETAB skickade ut en budgetoffert på en pannanläggning där en 2
MW oljepanna med 10 m3 oljetank ingick. Priset var 2 400 000 kr. I
detta pris ingår pannhus. Eftersom det redan finns fungerande
oljepannor ute i Norrfjärden kan vi räkna bort värdet av
oljeeldningsutrustningen.

                                                
8 Uppskattning av Jan-Erik Forsman.
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� TeeM Bioenergi:s panna kostar 1 410 000 Kr. Då ingår inte VVS
utrustning och pannhus.

Räknar man om dessa priser så att de alla innehåller samma utrustning
hamnar priset ungefär lika på alla tre anläggningarna. Priset för
pannanläggning i kalkylen blir därför 2 050 000 kr.

6.3.2 Bränsle
Pelletspris för Pite Energi i dessa kvantiteter är enligt Norrbränslen 17
öre/kWh. (Har förhandlats fram tidigare.)

6.3.3 Kulvert
Schakt och återfyllningskostnader utgör största delen av den totala
kulvertkostnaden. Total kostnad (inköp, läggning, markarbeten) för
dragning av dubbelrörskulvert är enligt uppgifter från Nils Erik Bjurström
på PiteEnergi enligt tabell 5.

DN 40+40 DN 50+50 DN 65+65 DN 80+80 DN 100+100
1 045 Kr 1 155 Kr 1 250 Kr 1 400 Kr 1 700 Kr

Kulvert enligt alternativ B: � 366 meter DN 50+50
� 656 meter DN 80+80

Detta ger ett genomsnittspris på 1322 kronor per meter.

Tabell 5. Kulvertkostnad.
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6.4 Indata till grundkalkyl

Kulvertlängd 1 022 m
Antal abbonenter 12 st
Vinst/abbonent9 2 500 kr
Kulvertpris/m 1 322 kr
Oljepris 3 260 kr
Pelletspris 0,170 kr
Elpris rörligt 0,280 kr
Ränta 10,00  %
Förbrukning/villa 25 MWh
Pannverkningsgrad 0,87

Tidigare energiförbrukning
Olja VC 492 MWh
El VC 605 MWh
Olja FH 992 MWh
El FH 1 850 MWh
VP FH 563 MWh
Summa 4 502 MWh

Ny
energiförbrukning
Tidigare 4 502 MWh
Kulvertförlust 160 MWh
Nya abonenter 300 MWh
Summa 4 962 MWh

Ny
energifördelning
VP 0,143
Pellets 0,797
Olja eller El 0,060
Summa 1,000

Ny
energifördelning
VP 710 MWh
Pellets 3 955 MWh
Olja 298 MWh
Summa 4 962 MWh

                                                
9 Täckningsbidrag per nyansluten abonent
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6.5 Resultat av grundkalkyl

VC-gamla kr kr
Undehåll 46 093
Olja 160 392
El rörlig 169 400
Nätavgift 22484
Summa 398 369 kr

FH-gamla
Underhåll 49 349
olja 323392
El rörlig 518000
Nätavgift 0
Summa 890 741 kr

FH-nya
Drift pelletspanna -65 000
Pelletsbränsle -772760
El rörlig -83361,6
Panna 2 050 000
Annuitetsfaktor 0,13147
Årlig pannkostnad -269 521
Summa -1 190 643 kr

Nya Kulverten
Intäkt nya abonenter 81 761

Kulvert 1 351 084
Annuitetsfaktor 0,10608
Årlig kulvertkostnad -143 322
Summa -61 561 kr

Summa 36 906 kr
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7  Ekonomisk analys
I detta kapitel testas känsligheten hos grundkalkylen vid indataändringar.

7.1 Kulveralternativ
Nedanstående tabell visar hur många nyanslutningar som måste komma
till på alternativ B och C för att nå samma resultat som med alternativ A
utan nyanslutningar. Resultatet visas i tabell 6 med olika kalkylräntor.

Ränta Alternativ B Alternativ C
7% 11 22

10% 14 29

7.2 Elpris och ränta
Resultatet är väldigt starkt beroende av elpriset. Med ett högt elpris finns
stora pengar att tjäna på att elda biobränsle istället. I kalkylens
grundutförande ser resultatet som funktion av elpriset enligt figur 11.

Grundkalkylen bygger på elpriset 28 öre/kWh men elpriset sjunker ju nu
på grund av den pågående avregleringen av den svenska elmarknaden. Vi
kan se att om elpriset sjunker under ca 26,3 öre/kWh så kommer resultatet
att bli negativt om man räknar med 10 procent kalkylränta.

Tabell 6. Antal nyanslutningar.

Figur 11. Resultatändring vid variation av elpris & ränta i grundkalkyl.
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7.3 Pelletspris och ränta
Resultatet är också väldigt starkt beroende av pelletspriset. Om
biobränsleskatt skulle införas skulle förutsättningarna för lönsamhet
förändras väsentligt. I kalkylens grundutförande ser resultatet som
funktion av pelletspriset enligt figur 12.

Figur 12. Resultatändring vid variation av pelletspris & ränta i grundkalkyl.
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7.4 Eldning ner till 10 procent av maxeffekt
När det gäller val av panna så kan vinsten av att kunna elda ner till 10
procent av maxeffekt istället för 20 procent beräknas enligt följande.

Elpris 0,255 Kr/kWh
Pelletspris 0,17 Kr/kWh
Skillnad 0,085 Kr/kWh

Andel el vid 20% 0,108
Andel el vid 10% 0,060
Skillnad 0,049
Skillnaden motsvarar 241841 kWh

Skillnaden motsvarar 20557 Kr/år

Annuitetsfaktor 0,10979 (gäller vid 7% ränta
15 år avskrivningstid)

Skillnaden motsvarar i investering 187227 Kr

Annuitetsfaktor 0,1315 (gäller vid 10% ränta
 15 år avskrivningstid)

Skillnaden motsvarar i investering 156354 Kr
Med ett elpris på 25,5 öre kan man alltså för TeeM Bioenergi:s panna
tillåta 187 000 kr högre investering. Denna ökande investering kan som
funktion av elpriset utläsas från figur 13.

Figur 13. Så mycket extra kan TeeM:s panna tillåtas kosta.

Ökad investering med TeeM Bioenergi:s panna

0

100

200

300

400

500

0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
Elpris inklusive elskatt, exklusive moms (Kr/kWh)

kk
r

10%
7%
Elpris 1998



Närvärme i Norrfjärden

27

8 Diskussion & slutsatser
Känslighetsanalysen visar ju sitt tydliga språk att investeringens
lönsamhet är väldigt kraftigt beroende av vilka el- och pelletspriser som
väntas i framtiden. Just nu håller ju elmarknaden på att avregleras och
ingen riktigt vet var elpriserna kommer stabilisera sig. Detta är en stor
osäkerhetsfaktor.
Utifrån de i rapporten presenterade resultaten drar jag personligen
följande slutsatser:
Köp en 1,0 MW fastbränslepanna från Teem Bioenergi AB.
Dra förbindelsekulverten enligt alternativ B med kulvertdimension
DN80+80 utefter Porsnäsvägen och DN50+50 sista biten mot
vårdcentralen.
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 Bilaga 1 Effekttillskott per nyansluten villa

Utan nyanslutningar En nyanslutning

Energi / år 1257 1282 (MWh)
Max effekt 0.4130 0.4213 (MW)

Vinter
Diameter 107.1 107.1 (mm)
Delta T 50 50 (Grader)
Hastighet 0.2217 0.2261 (m/s)

Brytpunkt
Effekt 0.1949 0.1988 (MW)
Delta T 24 24 (Grader)
Hastighet 0.2180 0.2224 (m/s)

Effekttillskott per villa = 0,4213 MW – 0,4130 MW = 0,0083 MW



        Bilaga 2  Värmeförluster från kulvert





Värmeförlustberäkningar för olika kulvertdimensioner

Tf varierar
Tr varierar
Tm 5
lambda mark 1.9

DN 50+50 65+65 80+80 100+100 125+125 150+150
Krör 0.282 0.277 0.291 0.290 0.331 0.376
D 0.200 0.250 0.280 0.355 0.400 0.450
h 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600 0.600

Rp 3.5461 3.6101 3.4364 3.4483 3.0211 2.6596
Rm 0.1838 0.1698 0.1629 0.1491 0.1425 0.1363
Delta T varierar varierar varierar varierar Varierar varierar
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22.09
16126

23.20
16935

23.21
16944

26.39
19267

29.87
21802

M
AR

100
60

4.0
76

730
20.38

14874
20.11

14678
21.12

15414
21.13

15422
24.02

17536
27.18

19843
APR

83
55

4.0
65

730
17.43

12721
17.20

12553
18.06

13183
18.07

13190
20.55

14998
23.25

16971
M

AJ
72

50
4.0

57
730

15.28
11156

15.08
11008

15.84
11560

15.84
11567

18.02
13152

20.39
14883

JU
N

65
40

4.0
48.5

730
13.00

9492
12.83

9367
13.47

9837
13.48

9842
15.33

11191
17.35

12663
JU

L
65

40
4.0

48.5
730

13.00
9492

12.83
9367

13.47
9837

13.48
9842

15.33
11191

17.35
12663

AU
G

65
40

4.0
48.5

730
13.00

9492
12.83

9367
13.47

9837
13.48

9842
15.33

11191
17.35

12663
SEP

72
50

4.0
57

730
15.28

11156
15.08

11008
15.84

11560
15.84

11567
18.02

13152
20.39

14883
O

K
T

82
55

4.0
64.5

730
17.29

12624
17.06

12457
17.92

13082
17.93

13089
20.39

14883
23.07

16841
N

O
V

92
60

4.0
72

730
19.30

14091
19.05

13905
20.00

14603
20.01

14611
22.76

16614
25.75

18799
D

EC
102

60
4.0

77
730

20.64
15070

20.37
14871

21.39
15617

21.40
15625

24.34
17767

27.54
20105

Sum
m

a
152658

150639
158196

158281
179980

203657

Energiförlust (M
W

h)
Alternativ A

771
m

118
116

122
122

139
157

Alternativ B
1022

m
156

154
162

162
184

208
Alternativ C

1291
m

197
194

204
204

232
263



Bilaga 3 Hastigheter i kulvert

DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
Längd ny kulvert 1022 1022 1022 1022 1022 (m)
Energi / år 1257 1257 1257 1257 1257 (MWh)
Max effekt 0.413 0.413 0.413 0.413 0.413 (MW)

Vinter
Diameter 40.3 54.5 70.3 82.5 107.1 (mm)
Delta T 50 50 50 50 50 (Grade

r)
Hastighet 1.57 0.86 0.51 0.37 0.22 (m/s)

Brytpunkt
Effekt 0.195 0.195 0.195 0.195 0.195 (MW)
Delta T 24 24 24 24 24 (Grade

r)
Hastighet 1.54 0.84 0.51 0.37 0.22 (m/s)

Ekonomisk hastighet 1.0 1.2 1.4 1.5 1.8 (m/s)
Kvar till Ek. hastighet - 0.34 0.89 1.13 1.58 (m/s)
Effekt kvar - 0.166 0.711 1.245 2.940 (MW)
Effekttillskott / villa * 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 0.0083 (MW)
Antal villor att
nyansluta

- 20 86 150 354 (St)



Bilaga 4 Bränslefördelning

100%-
20%

100%-
10%

0,75 MW
Pelletspanna

3589 MWh 0.705 3804 MWh 0.748

VP 727 MWh 0.143 727 MWh 0.143
OLJA eller
EL

772 MWh 0.152 557 MWh 0.109

SUMMA 5088 MWh 1.000 5088 MWh 1.000

1 MW
Pelletspanna

3809 MWh 0.749 4057 MWh 0.797

VP 727 MWh 0.143 727 MWh 0.143
OLJA eller
EL

552 MWh 0.108 304 MWh 0.060

SUMMA 5088 MWh 1.000 5088 MWh 1.000

1,25 MW
Pelletspanna

3826 MWh 0.752 4074 MWh 0.801

VP 727 MWh 0.143 727 MWh 0.143
OLJA eller
EL

535 MWh 0.105 287 MWh 0.056

SUMMA 5088 MWh 1.000 5088 MWh 1.000

1,5 MW
Pelletspanna

3793 MWh 0.745 4114 MWh 0.809

VP 727 MWh 0.143 727 MWh 0.143
OLJA eller
EL

568 MWh 0.112 247 MWh 0.049

SUMMA 5088 MWh 1.000 5088 MWh 1.000


