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Lagom till att ett nytt verksamhetsår tar sin början är det också 
dags att ge ut ett nytt nummer av ORbit. Årsmötet har denna 
gång hållits vid Uppsala universitet som bjöd på ett intressant 
upplägg för seminariet. Presentationerna hölls av tre kollegor 
vid lärosätet och de hade sitt fokus på olika typer av metoder 
för optimering:

Mathematical Optimization for 5G, Di Yuan

SAT and SMT for Program Verifi cation, Philipp Rümmer

Combinatorial Optimisation with Constraint Programming (at Uppsala University), 
Pierre Flener

Årets vinnare av exjobbspriset, Oliver Sundell och Anders Nordmark från Chalmers, 
höll också en inspirerande presentation av sitt arbete Tactical Decision-Making for 
Highway Driving.

En fråga som aktualiserats under året och som vi höll en separat diskussion om 
under årsmötet är betydelsen av ORbit och vilket format den ska ha framöver. Slut-
satsen var att för att kunna fatta ett bra beslut kring detta så behöver vi få en bättre 
bild av vad våra medlemmar tycker om ORbit och styrelsen tar tacksamt emot syn-
punkter kring detta. De i övrigt mest aktuella frågorna inom SOAF är årets konfe-
rens och att intressegruppen för forskarstuderanden håller ytterligare en aktivitet. 

Hälsningar

Elina Rönnberg, ordförande SOAF

Svenska operationsanalysföreningen
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Av Martin Waldemarsson

Planering med energi i fokus

Med anledning av den senaste tidens 
uppvaknande kring klimatfrågans akuta 
läge har jakten på förnybara bränslen 
intensifi erats. Hur och när den fossil-
baserade ekonomin kommer överges 
återstår att se, men mycket talar för att 
skogsindustrin med sina biobaserade 
energibärare kommer spela en fortsatt 
betydande roll, såväl i Sverige som i 
andra länder med mycket skog. Skogs-
råvarans betydelse i energiförsörjningen 
av svensk industri framgår i Figur 1.

Från Mill Mission till 
Energy Mission
Södra Cell är en av de stora aktörerna i 
den svenska skogsindustrin och är, med 
sin årliga volym på c:a 1,7 miljoner ton 
massa (2017), en betydande leverantör 
av pappersmassa på den internationella 
marknaden. Planeringsmässigt utgör 
råvaruanskaff ning, schemaläggning av 
recept/kampanj, samt distribution av 
massa till kund en stor del i den årliga 
budgetplaneringen. För detta används 
en optimeringsmodell (Mill Mission) 
som utvecklats av Helene Lidestam (f.d. 
Gunnarsson), Mikael Rönnqvist och 
Dick Carlsson och fi nns presenterad i 
Gunnarsson et al. (2007). 

Huvudinkomsterna kommer från försälj-
ning av pappersmassa, men betydande 
bidrag kan också uppstå från en rad 
olika biprodukter. För att analysera hur 
stor betydelse dessa biprodukter skulle 
kunna ha i den årliga budgetplanerin-
gen har modellen Energy Mission ska-

pats som fi nns presenterad i sin helhet 
i Waldemarsson et al. (2013) och Wal-
demarsson et al. (2017). Denna utgår 
från Mill Mission-modellen, men vissa 
avgränsningar och förenklingar i plane-
ringen av råvaruanskaff ning och distri-
bution har gjorts och i modellen läggs 
istället fokus på att väva in biprodukter 
och energibärare i receptstrukturen. 

Systembeskrivning
En något förenklad systemöversikt över 
ett typiskt fabriksområde presenteras i 
Figur 2.

 

Flödet börjar egentligen i något av de 
många råvarudistrikten runt om i landet 
där råvaran (massaveden) hämtas vid 
bilväg och körs med lastbil till fabriks-
området (se Figur 2 [nr. 1]), massaved 
transporteras även med båt eller järn-
väg [2]. Råvara i form av massaved och 
fl is kan också anlända från sågverk [3] 
och i viss mån även från utlandet. Vid 
fabriken barkas massaveden [4] och 
den första biprodukten, bark, avskiljs 
från huvudlinjen för att sedan antingen 
bli pellets [5], beredas [6] för förbrän-
ning i ångpannan [7], eller pulveriseras 
[8] för användning i mesaugnen [9]. Den 
barkade massaveden fl isas sedan [10]. 
In till själva massafabriken [11] trans-

Figur 2. En något förenklad systemöversikt över ett typiskt fabriksområde
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porteras en viss typ av fl is, eller en viss kombination av olika 
sorters fl is (gran, tall, barr, löv), beroende på vilken slutpro-
dukt som önskas. I massafabriken fi nns bland annat kokpro-
cesser, blekningsprocesser, torkprocesser och förpacknings-
processer. Från kokeriet pumpas tunnlut (s.k. svartlut) till 
indunstning [12] för att sedan processas i sodapannan [13], 
som dels ger grönlut till mesaugnen [9] och dels genererar 
högtrycksånga till turbinen [14]. Turbinen, som även får hög-
trycksånga från ångpannan [7], driver i sin tur en (eller en 
serie av) generator(er) [15] som producerar elektricitet. Elen 
kan sedan användas i de egna produktionsprocesserna eller 
säljas på den externa elmarknaden. Turbinen ger även mellan-
trycksånga och/eller lågtrycksånga, beroende på hur mycket 
av högtrycksångans energi som systemet föredrar att omvan-
dla till el. Både mellantrycksånga och lågtrycksånga behövs 
för diverse produktionsprocesser och det antas i modellen 
att överskottet av dessa kan säljas på en extern marknad. 
Totalt kan 15 olika slutprodukter från de fyra olika bruken pro-

duceras (när studien gjordes ingick även ett sulfatmassabruk 
i Norge i försörjningskedjan). Vilken produkt som produceras 
styrs genom val av recept. Det fi nns 20 olika recept som vart 
och ett är unikt för det enskilda bruket. Vilka recept som kan 
användas vid vilket bruk beror på produktionstekniska förut-
sättningar, men även på de inställningar som kan göras vid 
respektive bruk. Det fi nns således en begränsad mängd pro-
duktionsalternativ där en viss uppsättning recept kan använ-
das vid ett visst bruk. Att byta inställningar (och ändra uppsätt-
ning av recept) är även förknippat med diverse kostnader, inte 
minst från utebliven produktion. Merparten av recepten resul-
terar i en enda massaprodukt, men några recept ger två olika 
sorters massaprodukter. Massaprodukterna fraktas sedan till 
kund via båt, tåg och/eller lastbil [16].

Vid sidan av huvudprodukten pappersmassa samt biproduk-
terna bark och tunnlut, faller det även ut en del andra bipro-
dukter, såsom metanol, tallolja och terpentin, från produkti-
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Industry category share of total industrial use of given energy source (bubble centre)

a) 13.3% ; Paper and carton ; Black Liquor

b) 11.2% ; Paper and carton ; Electricity

c) 8.5% ; Pulp ; Black Liquor

d) 6.4% ; Iron and Steel ; Coke

e) 5.9% ; Hard coal processing and petroleum
refinery ; Other fuels
f) 5.0% ; Paper and carton ; Wood fuels

g) 2.9% ; Iron and Steel ; Electricity

h) 2.8% ; Chemicals and pharmaceuticals ; Other
fuels
i) 2.7% ; Chemicals and pharmaceuticals ;
Electricity
j) 2.5% ; Wood and wood products ; Wood fuels

k) 2.3% ; Iron and Steel ; Other fuels

l) 2.0% ; Iron and Steel ; Hard Coal

m) 2.0% ; Mining and mineral ; Electricity

n) 1.8% ; Non-Iron metal works, and Iron- and
metal foundry ; Electricity
o) 1.8% ; Pulp ; Electricity

p) 1.5% ; Food, drinks, and tobacco ; Electricity

q) 1.2% ; Computers, electronics, optics, electric
devices ; Electricity
r) 1.2% ; Wood and wood products ; Electricity

s) 1.2% ; Transport equipment ; Electricity

t) 1.2% ; Iron and Steel ; LPG

u) 1.1% ; Non-metallic minerals ; Hard Coal

v) 1.1% ; Paper and carton ; Oil fuel (2-5)
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Bubble index) Share of total industrial energy use [Bubble size] ; Industry category ; Energy source
Här visas totalt 80% av 
den industriella 
energianvändningen i 
Sverige, motsvarande 
c:a 1/3 av Sveriges 
totala 
energianvändning. Tunnlut (svartlut)

(representerar 21.8%)
varav

61% används i 
tillv. av papper 
och kartong

39% används 
för tillv. av
massa

Tunnlut står för 42% 
av den totala 
energianvändningen i
tillverkningen av 
papper och kartong.

Tunnlut står för 70% 
av den totala 
energianvändningen i 
massaindustrin

Datakälla: SCB (2014)
Bildkälla: Waldemarsson, 
M. (2014). “Planning 
production and supply 
chain in energy intensive 
process industries” 
(Doctoral dissertation). 
Linköping: Linköping 
University Electronic Press, 
(ISBN: 978-91-7519-173-
7). 
http://dx.doi.org/10.3384/di
ss.diva-112289 (edit: Martin Waldemarsson, 2018)

Figur 1. Olika typer av energislag som används i respektive industrikategori (data hämtad från SCB, 2014)
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där uNnilrt är variabeln för producerad mängd av energipro-
dukt n vid bruk i och lina l enligt recept r i tidsperiod t och 
där uPilprt är motsvarande variabel för massaprodukt p. Para-
metrarna rPpr och rNnr anger hur mycket av massaprodukt 
p respektive energiprodukt n som genereras under ett dygns 
produktion enligt recept r.

Massaproduktionen kräver också olika mängder av energi-
bärarna; el, mellantrycksånga och lågtrycksånga. Därtill har 
de olika brukens pannor olika eff ektivitet och dess turbiner 
olika förmågor att producera el. Något förenklat kan man säga 
att det vid ett av bruken går att få ut elenergi på upp till 30 
% av högtrycksångans energiinnehåll, medan motsvarande 
för de andra tre bruken ligger kring 18 %. Ju mer el som tas 
ut, desto mindre energi fi nns kvar att tappa ut i form av mel-
lantrycksånga. Om bruket väljer att ta ut maximal mängd el 
blir det inget över till mellantrycksånga utan då fås bara låg-
trycksånga. För att balansera åtgången av energiprodukter i 
omvandlingen till energibärare används följande villkor:

Där wBnit är variabeln för hur mycket av energiprodukt n vid 
bruk i i tidsperiod t som omvandlas med verkningsgraden bi vid 
bruk i till variablerna mellantrycksånga wMPSit, lågtrycksånga 
wLPSit och el wElit. För att sen få rätt mix av energibärare i 

relation till gränserna för hur mycket el som måste (hmini), 
eller kan (hmaxi), produceras vid respektive bruk används föl-
jande villkor: 

Därtill måste det råda energibalans mellan producerade ener-
gibärare och hur mycket av energibärare e som används i den 
egna produktionen wMEeilprt, som säljs ySEeit, eller som går 
till spillo xWEeit. För detta används följande villkor:

Slutligen krävs även ett par villkor för att styra hur mycket av 
energibärarna som åtgår (eminer), eller som tillåts (emaxer), i 
produktionen av massa:

där aEer motsvarar en nyckel för hur mycket av respektive 
energibärare e som åtgår när en enhet massa produceras 
enligt recept r. 

Planeringen görs över ett år indelat i tolv tidsperioder. Efter-
frågan på pappersmassa styrs av diverse kontrakt som består 
av en eller fl era kundorder. Om ett kontrakt accepteras måste 
samtliga order i det kontraktet uppfyllas. Det fi nns även val-

onsprocessernas olika steg [17]. Även dessa antas kunna 
säljas på den externa marknaden eller användas internt för 
den egna energiförsörjningen (genom att styra dess utfall).

Modellen 
Det unika med Energy Mission-modellen är att den kan ta 
hänsyn till de olika produkternas, energiintensitet vilket grun-
dar sig i att de olika råvarorna som behövs har olika proportio-
ner av energiprodukter inbäddade i sig och därmed sin egen 
energikarakteristik. Det innebär att varje recept blir unikt i hur 
mycket energi som kan tappas av i form av energiprodukter: 
bark, tunnlut, metanol, tallolja och terpentin. Låt oss nu foku-
sera på modellens energirelaterade delar. Hur mycket energi-
produkter som ett recept kan generera formuleras i följande 
villkor:
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bara order samt fasta order som måste uppfyllas. Efterfrågan 
baseras på en årlig volym och därmed ges modellen valmöj-
ligheten att förlägga produktionen av massa i valfri tidsperiod, 
givet att bland annat produktionskapaciteter och lagerkapaci-
teter inte överskrids.

Vikten av energi
På energimarknaden är det mer regel än undantag med tur-
bulenta priser och kraftiga prissvängningar (Figur 3). Histo-
riskt sett har elpriserna (i Sverige) generellt varit högre under 
vinterhalvåret än under sommarhalvåret. Vintertid fi nns ofta 
också större avsättningsmöjligheter för olika typer av över-
skottsenergi. Frågan som uppstår blir hur mycket som skulle 
kunna avsättas och hur mycket det skulle kunna vara värt. 

Med denna prisvariation är det således värt att reda ut om 
det skulle löna sig att förlägga den mest energiintensiva pro-
duktionen till vinterhalvåret, då energipriserna förväntas vara 

högre och de mindre energiintensiva recepten till sommar-
halvåret. Fördelen med modellen Energy Mission är att den 
gör det möjligt att undersöka om och i så fall, hur mycket en 
sådan omplanering skulle kunna vara värd.

Vikten av vinst
Modellen är vinstmaximerande och har som mål att maximera 
intäkter från försäljning av massaprodukter, energiprodukter, 
energibärare och gröna elcertifi kat och minimera kostnader 
för transport och inköp av råmaterial, produktion, byte av pro-
duktionsalternativ, massadistribution, lagerhållning vid råvaru-
distrikten, samt kostnader för lagerhållning av råvaror, mas-
saprodukter och energiprodukter vid bruken. 

Vid sidan av de villkor som redan beskrivits fi nns förstås även 
en uppsättning villkor som bland annat garanterar lagerbalan-
ser, att inte råvarutillförseln överskrids och att valda order och 
kontrakt uppfylls. 
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Figur 3. Månatliga genomsnittspriser på naturgas, råolja, och kol (data från: Indexmundi, 2018) samt månadsgenomsnitt på elpriser i Sverige 
(NordPoolSpot, 2018) i SEK/MWh. Rådata är hämtad i USD/MMBTU (gas), USD/fat (olja), samt USD/ton (kol) och har valutajusterats med 
en per månad genomsnittlig växelkurs SEK/USD samt omvandlats med hänsyn till dess värmevärde. Således motsvarar en MMBTU 0,2931 
MWh, ett fat olja 1,7 MWh och ett ton kol 7,32 MWh. Detta tar dock inte hänsyn till energibärarnas exerginivåer. Noteras bör även att priserna 
inte inkluderar skatter, avgifter och transmissions- eller transportkostnader
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hur väl de platsar i de nya förutsättningarna. 

Från teori till praktik
Att Södra Cell helt skulle kasta om sin planering och vända 
upp och ner på massakontrakt enbart på grund av vissa 
rörelser på energimarknaden bör ses som något långsökt. 
Detta är heller inte tanken med Energy Mission. Snarare ger 
modellen företaget en möjlighet att sätta prioritet på vissa 
produkter, bruk, order, kontrakt osv. i några givna framtids-
scenarier. En tanke och rimlig början skulle vara att använda 
sig av någon slags diff erentierad prissättning som har kop-
pling till produktens energikarakteristik. De skulle exempel-
vis kunna ge rabatt på produkter som hjälper företaget att 
producera mer grön el när vintern är hård och elpriset högt.

liga av dessa scenarier. Det går också att urskilja brytpunkter 
när modellen kastar om i planeringen och tydligt går från ett 
hörn i utfallsrummet till ett annat, vilket framgår i scenario 
C2 (Figur 4) där en prisförändring på gröna elcertifi kat tydligt 
pekar på vikten av att behålla energiprodukter, för att i stäl-
let producera och sälja mera grön el. Konsekvensen blir att 
ett helt annat produktionsschema genereras, men också att 
andra kontrakt och order prioriteras på grund av den enskilda 
energiprisförändringen. 

Figur 5 ges ett exempel på hur modellen omprioriterar några 
produkter i några av bruken vilket tyder på att modellen 
påverkas av de olika produkternas energikarakteristik och 

Figur 4. Resultat från scenario C2 över hur några målfunktionspo-
ster påverkas av en prisförändring av gröna elcertifi kat

Figur 5. Resultat från scenario C4 över hur några produkters pro-
duktionsvolymer påverkas av en prisförändring på energiprodukter.
prisförändring av gröna elcertifi kat

Stresstest
För att analysera hur systemet skulle uppföra sig i olika situa-
tioner med varierande energipriser har olika scenarier testas. 
Låt oss titta närmare på några av dessa. För att kunna jäm-
föra med något initieras ett startscenario med standard-inställ-
ningar, som sedan ligger till grund för att mäta avvikelser gen-
temot andra scenarier. Fem scenarier där priset på olika ener-
gislag går (i steg om 5 procentenheter) från -50 % av default 
priset till +50 % testas. På detta sätt testas modellen genom 
att justera priset på el (C1), gröna elcertifi kat (C2), både el och 
gröna elcertifi kat (C3), energiprodukter (C4) och samtliga ener-
girelaterade parametrar (C5). Resultatet från dessa scenarier 
skvallrar om att energiprisförändringar kan vara starka motiv 
för att prioritera vissa produkter framföra andra, att i mån av 
tillgänglig kapacitet omfördela produktionen från ett bruk till ett 
annat mot ökad distributionskostnad, samt att planeringsmäs-
sigt styra viss produktion till vinterhalvåret. Gemensamt är att 
den totala vinsten ökar till synes linjärt med ökat pris i samt-
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