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Sammanfattning (på svenska) 

Vetlanda Energi och Teknik AB (Vetab) är ett aktiebolag som ligger i Vetlanda. Vetab har 
konstaterat förluster i sitt fjärrvärmesystem som består av 18 pannor varav 6 bioeldade med en 
rökgaskondensor på 2 av de bioeldade. Enligt mass- och energibalanser för år 2009 så uppger 
Vetab en skillnad på 5000ton mer bränsle för uträknad massa med energibalans (som grundar 
sig på en ansatt verkningsgrad för pannorna på 85%) än den uppvägda levererade massan.  

Bränslet vägs upp på en krönt fordonsvåg på Stickan samt volymuppskattas vid leverans och 
fördelas sedan ut till de olika värmeverken. En del av inköpt bränsle vägs även upp enbart med 
hjullastare och volymbestäms i skopan. Volymen som uppskattas används sedan till att 
bestämma värmevärdet per kubikmeter samt till att beräkna en bulkdensitet för det levererade 
bränslet. Eftersom volymen kan ha minskat upp till 20±10% då bränslet transporterats till 
Vetab bidrar det även till att bulkdensiteten samt värmevärdet blir osäkert.      

Vid bestämning av osäkerheten för fordonsvågen hamnar den på ca 0,2% och för 
hjullastarvågen på 0,7%. En del osäkerheter har observerats i Vetab’s statistikprogram där 
summeringar görs på alla månaderna stundtals, och ibland summeras värdena med hjälp av 
medelvärden på årsbasis.  

Metoden utgår från att följa systemets energiflöden, där fokus läggs på bestämning av 
bränslekvalité och osäkerhet för invägning. Eftersom en av tyngdpunkterna i arbetet handlar 
om Vetabs metodhantering kräver detta att metoden i rapporten håller en hög standard, vilket 
resulterar i att allt är kritiskt granskat. Undersökningarna har skett vid Linnéuniversitet på Växjö 
campus med befintliga laborationsinstrument. Värmevärdet är bestämt med hjälp av en IKA 
C200 bombkalorimetersystem.      

Lagring av bränslet vid Vetab kan ske upp till ca 6 månader vilket resulterar i energiförluster på 
upp till 24%. Enligt resultatet från bestämningen av värmevärdet så ligger det 7,6% lägre än 
Vetabs och hela 13% under medelriktvärdet för skogsflis. Aspen hade en förlust på ca 21% när 
man jämför Vetabs prover med proverna som är tagna på Stickan. Jämför man Vetabs prover 
med värmevärdet hamnade förlusterna på 9.4%. Vid bestämning av fukthalten hos skogsflis så 
blev den 24%, medan fukthalten låg på 52 % för aspflis. Askhalten ligger inom riktlinjerna som 
ligger mellan 0,4-5% för biobränslen.  

För att sammanfatta arbetet så bör Vetab kontrollera sina rutiner för att minska sina 
osäkerheter på samtliga anläggningar, där kalibrering av mätare rekommenderas. Man bör allid 
väga allt bränsle som köps/skickas till anläggningarna. En konsult bör konsulteras för att 
bestämma verkningsgraden på samtliga pannor men även för att ge en mer noggrann tillsyn av 
statistikprogrammet.    

Slutsatsen blev att samtliga osäkerheter bör ses över om kapital finns.     



 

III 
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Flislagring 

Abstract (in English) 

Vetlanda Energy and Technology AB (Vetab) is a company located in Vetlanda. Vetab has 
found losses in their district heating system which consists of 18 boilers which 6 is biofuel-fired 
with a flue gas condenser on two of the biofuel-fired boilers. According to the mass and energy 
balances for 2009 there was a positive difference of 5000 tons more in the mass and energy 
balances (based on a statement with 85% efficiency of the boilers) then it was in the mass that 
was weight and delivered.  

The fuel that was used is weight on a weighbridge and a volume is estimated at the delivery and 
then distributed out to the various thermal heating stations, except that some of the purchased 
fuel is weight with a wheel loader and the volume is determined in a bucket. The volume 
estimated is then used to determine the calorific value per cubic meter, and to calculate a bulk 
density of the delivered fuel. Since the volume can be reduced up to 20±10 % when fuel is 
transported to Vetab, this contributes to the fact that the bulk density and the calorific values 
are uncertain.  

The uncertainty of the weighbridge was determined to approximately 0.2% and the wheel 
loader was determined to 0.7%. Some uncertainties have been observed in Vetab´s statistical 
program which summarizes all values over some of the months, while sometimes values are 
summarized using mean values on annual basis.  

Our methodology is to follow the system energy flow, where the focus is on determining the 
quality of the fuel and the uncertainty of weighing. Because one of the main focuses is on 
Vetab´s system of how they are handling their biofuel, this means that the report must have a 
high quality and where everything is critically examined. The investigations have taken place at 
the University of Linnaeus in Växjö´s campus with existing lab instruments. The calorific value 
is determined using an IKA C200 bomb calorimeter system.  
 
Storage of fuel at Vetab can be up to about 6 months, resulting in energy losses of up to 24%. 
According to our results for the determination of the calorific value, we have concluded that it 
is 7.6% lower than Vetab´s and 13% below average guideline value for wood chips. The asp 
had a net loss of approximately 21% when compared Vetab´s samples to the samples taken 
from the stock. Comparing Vetab´s samples to the guideline heating value the losses came to 
9.4%. The moisture content of wood chips was determined to 24%, while the moisture content 
for aspchips to 52%. The ash content is within the guidelines for biofuels, which is between 0.4 
to 5%.  
 
To summarize this report, Vetab should check their procedures to reduce uncertainties in all 
facilities where the calibration of all the meters is recommended. They should also weight all 
fuel purchased/sent to the facilities. A consult should be consulted to determine the efficiency 
of all the boilers, but also to provide a more rigorous oversight of the statistical program.   

All uncertainties should be reviewed if there is capital.  

Key Words heating value, fuelanlysis, uncertainties in measurements, mass- energy balance, 
standard deviation, wood chip storage  
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Sammanfattning 

Vetlanda Energi och Teknik AB (Vetab) är ett aktiebolag som ligger i Vetlanda. Vetab har 
konstaterat förluster i sitt fjärrvärmesystem som består av 18 pannor varav 6 bioeldade med en 
rökgaskondensor på 2 av de bioeldade. Enligt mass- och energibalanser för år 2009 så uppger 
Vetab en skillnad på 5000ton mer bränsle för uträknad massa med energibalans (som grundar sig 
på en ansatt verkningsgrad för pannorna på 85%) än den uppvägda levererade massan.  

Bränslet vägs upp på en krönt fordonsvåg på Stickan samt volymuppskattas vid leverans och 
fördelas sedan ut till de olika värmeverken. En del av inköpt bränsle vägs även upp enbart med 
hjullastare och volymbestäms i skopan. Volymen som uppskattas används sedan till att 
bestämma värmevärdet per kubikmeter samt till att beräkna en bulkdensitet för det levererade 
bränslet. Eftersom volymen kan ha minskat upp till 20±10% då bränslet transporterats till Vetab 
bidrar det även till att bulkdensiteten samt värmevärdet blir osäkert.  

Vid bestämning av osäkerheten för fordonsvågen hamnar den på ca 0,2% och för 
hjullastarvågen på 0,7%. En del osäkerheter har observerats i Vetab’s statistikprogram där 
summeringar görs på alla månaderna stundtals, och ibland summeras värdena med hjälp av 
medelvärden på årsbasis.  

Metoden utgår från att följa systemets energiflöden, där fokus läggs på bestämning av 
bränslekvalité och osäkerhet för invägning. Eftersom en av tyngdpunkterna i arbetet handlar om 
Vetab´s metodhantering kräver detta att metoden i rapporten håller en hög standard, vilket 
resulterar i att allt är kritiskt granskat. Undersökningarna har skett vid Linnéuniversitet på Växjö 
campus med befintliga laborationsinstrument. Värmevärdet är bestämt med hjälp av en IKA 
C200 bombkalorimetersystem.      

Lagring av bränslet vid Vetab kan ske upp till ca 6 månader vilket resulterar i energiförluster på 
upp till 24%. Enligt resultatet från bestämning av värmevärdet så ligger det 7,6% lägre än Vetabs 
och hela 13% under medelriktvärdet för skogsflis. Aspen hade en förlust på ca 21% när man 
jämför Vetabs prover med proverna som är tagna på Stickan. Jämför man Vetabs prover med 
värmevärdet hamnade förlusterna på 9.4%. Vid bestämning av fukthalten hos skogsflis så blev 
den 24%, medan fukthalten låg på 52% för aspflis. Askhalten ligger inom riktlinjerna som ligger 
mellan 0,4-5% för biobränslen.  

För att sammanfatta arbetet så bör Vetab kontrollera sina rutiner för att minska sina osäkerheter 
på samtliga anläggningar, där kalibrering av mätare rekommenderas. Man bör allid väga allt 
bränsle som köps/skickas till anläggningarna. En konsult bör konsulteras för att bestämma 
verkningsgraden på samtliga pannor men även för att ge en mer noggrann tillsyn av 
statistikprogrammet.    

Slutsatsen blev att samtliga osäkerheter bör ses över om kapital finns.            
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Summary 

Vetlanda Energy and Technology AB (Vetab) is a company located in Vetlanda. Vetab has 
found losses in their district heating system which consists of 18 boilers which 6 is biofuel-fired 
with a flue gas condenser on 2 of the biofuel-fired boilers. According to the mass and energy 
balances for 2009 there was a positive difference of 5000 tons more in the mass and energy 
balances (based on a statement with 85% efficiency of the boilers) then it was in the mass that 
was weight and delivered.  

The fuel that was used is weight on a weighbridge and a volume is estimated at the delivery and 
then distributed out to the various thermal heating stations, except that some of the purchased 
fuel is weight with a wheel loader and the volume is determined in a bucket. The volume 
estimated is then used to determine the calorific value per cubic meter, and to calculate a bulk 
density of the delivered fuel. Since the volume can be reduced up to 20±10 % when fuel is 
transported to Vetab, this contributes to the fact that the bulk density and the calorific values are 
uncertain.  

The uncertainty of the weighbridge was determined to approximately 0,2% and the wheel loader 
was determined to 0,7%. Some uncertainties have been observed in Vetab´s statistical program 
which summarizes all values over some of the months, while sometimes values are summarized 
using mean values on annual basis.  

Our methodology is to follow the system energy flow, where the focus is on determining the 
quality of the fuel and the uncertainty of weighing. Because one of the main focuses is on 
Vetab´s system of how they are handling their biofuel, this means that the report must have a 
high quality and where everything is critically examined. The investigations have taken place at 
the University of Linnaeus in Växjö´s campus with existing lab instruments. The calorific value 
is determined using an IKA C200 bomb calorimeter system.  
 
Storage of fuel at Vetab can be up to about 6 months, resulting in energy losses of up to 24%. 
According to our results for the determination of the calorific value, we have concluded that it is 
7,6% lower than Vetab´s and 13% below average guideline value for wood chips. The asp had a 
net loss of approximately 21% when compared Vetab´s samples to the samples taken from the 
stock. Comparing Vetab´s samples to the guideline heating value the losses came to 9,4%. The 
moisture content of wood chips was determined to 24%, while the moisture content for asp 
chips to 52%. The ash content is within the guidelines for biofuels, which is between 0,4 to 5%.  
 
To summarize this report, Vetab should check their procedures to reduce uncertainties in all 
facilities where the calibration of all the meters is recommended. They should also weight all fuel 
purchased/sent to the facilities. A consult should be consulted to determine the efficiency of all 
the boilers, but also to provide a more rigorous oversight of the statistical program.   

All uncertainties should be reviewed if there is capital.    
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Abstract 

Vetlanda Energi och Teknik AB (Vetab) är ett aktiebolag som ligger i Vetlanda. Vetab har 
konstaterat förluster i sitt fjärrvärmesystem. Enligt mass- och energibalanser för år 2009 så 
uppger Vetab en skillnad på 5000ton mer bränsle för uträknad massa med energibalans (som 
grundar sig på en ansatt verkningsgrad för pannorna på 85%) än den uppvägda levererade 
massan. Enligt en bränsleanalys så har man kommit fram till att skogsflisen förlorar ca 20% av 
sin energi efter ca 6 månaders lagring. Fukthalten på skogflisen ligger vid 50% samt en askhalt på 
ca 1%.  

Metoden utgår från att följa systemets energiflöden, där fokus läggs på bestämning av 
bränslekvalité och osäkerhet för invägning. Eftersom en av tyngdpunkterna i arbetet handlar om 
Vetabs metodhantering kräver detta att metoden i rapporten håller en hög standard, vilket 
resulterar i att allt är kritiskt granskat.  

För att sammanfatta arbetet så bör Vetab kontrollera sina rutiner för att minska sina osäkerheter 
på samtliga anläggningar, där kalibrering av mätare rekommenderas. Man bör allid väga allt 
bränsle som köps/skickas till anläggningarna. En konsult bör konsulteras för att bestämma 
verkningsgraden på samtliga pannor men även för att ge en mer noggrann tillsyn av 
statistikprogrammet.    

 

Nyckelord: Värmevärde, Bränsleanalys, Mätosäkerhet, Mass- och energibalans, 
Standardavvikelse, Flislagring  
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Förord 

Arbetet är sista steget i utbildningen högskoleingenjörsprogrammet Energi och miljö inriktning 
bioenergiteknik 180hp vid Linnéuniversitet. Uppgiften tillkom när Niklas tog kontakt med 
Vetab för att hitta ett examensarbete som passade in under energi och miljö programmet vid 
Linnéuniversitet. Vetab svarade med att de hade förluster vid deras fjärrvärmeanläggning Stickan 
som ligger i centrala Vetlanda. Man bestämde ett möte med Björn Zethræus som är professor 
inom området vid Linnéuniversitet för att konsultera omfattningen och lämpligheten av 
uppgiften. Efter ett godkännande bestämdes ett introduktionsmöte i Vetlanda v.10 år 2010.  

Vi skulle vilja tacka Vetab som har gett oss möjlighet att skriva vårt examensarbete baserat på 
deras anläggningar, men även att de har ställt upp med resurser och lokaler. Vi vill även tacka 
Björn Zethræus med samtliga lärare vid Miljö och Energiteknikprogrammet vid Linnéuniversitet 
för handledning.  
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Vetlanda energi och teknik AB (Vetab) är ett aktiebolag som är beläget i Vetlanda kommun. Bolaget 
ägs av kommuninvånarna sedan 1907 har ca 70 anställda inom 8 olika verksamheter, de olika 
verksamheterna som Vetab sysslar med är bredband, elnät, elhandel, laboratorium, miljö och 
återvinning, marksanering, vatten och avlopp samt fjärrvärme.  

I Vetlanda kommun finns det 3 skilda fjärrvärmenät som är drivna av olika bränslen. I Vetlanda stads 
fjärrvärmenät så finns det totalt 12 pannor, 4 pannor drivs med träflis, 7 pannor drivs med olja samt 
1 panna som drivs med naturgas. (I Ekenässjöns och Holsby fjärrvärmenät så finns det en 
träflispanna samt 2 oljepannor på båda fjärrvärmenäten)  

Totalt sett så finns det 18 pannor med en totaleffekt på 70MW samt en rökgaskondensor på 3,5 MW. 
Stickans panncentral består av 4 pannor, 2 bioeldade och 2 oljeeldade på totalt 32MW plus en 
rökgaskondensor på 3,5MW. Sammanlagt har Stickan en intern förlust på ca 13000 MWh enligt egna 
beräkningar av Vetab. Eftersom fossila bränslen har en relativt homogen sammansättning så är 
energiinnehållet i dessa bränslen kända. För dessa pannor så är skillnaden mellan vad man eldar och 
vad man lyckas få ut i fjärrvärmenätet acceptabla. Däremot anser man att förlusterna i de bioeldade 
pannorna överstiger den siffra som är acceptabel. Därför vill man nu undersöka ifall man beräknar 
förlusterna fel eller ifall man har någon form av energiläcka i systemet.   

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att göra en energibalans för de av Vetabs fjärrvärmeanläggningar i 
Vetlanda kommun som har haft stora energiförluster de senaste åren. År 2009 så finns dokumenterat 
en förlust på ca 13000 MWh för biopannorna. Arbetet går ut på att hitta eventuella fel i systemet som 
kan ligga till grund för uträkningen av mass- och energibalanserna. Syftet är även att arbetet ska vara 
ett examensunderlag för högskoleingenjörsutbildning i energiteknik med inriktning mot 
bioenergisystem 180hp.   

1.3 Mål 

Vetab har under 2009 konstaterat att de har ca 1,5 MW i energiförluster. För att kunna finna dessa 
förluster så har man sammanställt ett huvudmål samt tre delmål för att lättare kunna arbeta sig fram 
till en lösning. Dessa mål ska sammanställas till en skriftlig rapport samt en muntlig presentation som 
ska framföras .  

1.3.1 Huvudmål 

Projektets mål är att undersöka systemet på anläggningen för att kunna hitta eventuella förluster i 
systemet som senare kan åtgärdas.  

1.3.1.1 Delmål 1 

Undersöka bränsle hanteringen innan förbränning för att eliminera eventuella möjliga förluster vid 
hanteringen.  
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1.3.1.2 Delmål 2 

Undersöka pannornas förbränning för att finna eventuella energiförluster vid själva förbränningen.   

1.3.1.3 Delmål 3 

Undersöka energidistributionen vid anläggningen för att finna eventuella förluster i fjärrvärmenätet.   

1.4 Avgränsningar 

De fossileldade pannorna i systemet ingick inte i undersökningen, utan fokusen lades på de bioeldade 
pannorna. Detta gjordes för att det var på de bioeldade pannorna som Vetab hade uppmärksammat 
att energibalansen inte stämde överens.  

Någon noggrannare undersökning har inte gjorts på distributionen av systemet eftersom felet bara 
finns på de bioeldade pannorna. Ifall felet skulle ligga på denna del av systemet borde felet även ha 
uppmärksammats på de fossileldade pannorna.  

Fokus i undersökningen ligger på de 3 största pannorna i systemet, alltså Panna 1 och Panna 2 på 
Stickan samt Listens bioeldade panna.  

Ekonomiska aspekter har inte undersökts då arbetet inte går ut på att åtgärda osäkerheterna utan bara 
finna dem. 
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2. Teori 

I detta kapitel tas teorin upp angående bränslehantering vid fjärrvärmeanläggningar samt andra 
faktorer som kan påverka, som osäkerhet vid avläsning av mätare. Detta ligger grund för resonemang 
i kapitel 6, 7 och 8.  

2.1 Vedeldning 

När man eldar så finns det många olika sorters bränslen som man kan använda. Bränslena kan vara 
förädlade eller existera i olika former. Men när man eldar ved så är bränslet relativt homogent, även 
om trädets olika delar skiljer sig åt.  Ett torrt vedbränsle har en sammansättning som är illustrerad i 
tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Vedbränslens komponentfördelning (Alvarez, 2006)  

Komponent Andel (%) 

C Ca 50 
O2+N2 Ca 43 

H2 Ca 6 
Aska Ca 1 

Färskt bränsle kan även innehålla en fukthalt på ca 50%, medan lufttorkad ved ligger på ca 25-30% 
fukthalt. 

Vid en noggrannare undersökning av ett vedbränsle så finner man att trädets olika delar skiljer sig åt. 
Detta har en tydlig betydelse när man eldar i sina pannor. Ifall man exempelvis bara eldar bark eller 
stamved.  

2.2 Värmevärde 

Vid undersökning av energiinnehållet i ett bränsle berör man två viktiga begrepp, dessa beskrivs 
tydligt i Alvarez lärobok ”Energiteknik del1” tillsammans med några typvärden för olika trädbränslen 
som ses i tabell 2.2.   Där pratar man om kalorimetriskt värmevärde eller det höga kalorimetriska 
värmevärdet som det också kallas samt effektivt värmevärde som även kallas för det låga 
värmevärdet. (Alvarez, 2006) 

Det kalorimetriska värmevärdet är den teoretiska mängden energi som går att utvinna ur ett bränsle 
vid fullständig förbrännig under förutsättning att allt fukt har kondenserats vid en given temperatur. 
Detta värmevärde fastställs med ett instrument som kallas för en bombkalorimeter. (Alvarez, 2006) 

Bombkalorimetern fungerar på följande sätt: Man placerar provet i en liten degel som placeras mitt i 
en förbränningskammare ”bomben”. Bomben trycksätts med ett bestämt övertryck på ca 30 bar. 
Därefter placeras bomben i ett väl isolerat utrymme som senare fylls med en bestämd mängd vatten. 
När bomben är täckt med vatten så antänds provet med en liten bomullstråd som har ett redan 
bestämt energiinnehåll som bombkalorimetern är justerad för. Eftersom vattnets temperatur i 
systemet oftast ligger runt rumstemperatur så kommer allt vatten som har förångats eller bildats i 
processen att kondensera och återge den mängd energi som krävs för en ångbildning. Genom att 
mäta vattentemperaturens ökning i badet utanför bomben kan man då bestämma hur mycket energi 
provet innehöll. Eftersom provets energiinnehåll bestäms i energi per viktenhet så är det viktigt att 
mäta fukthalten på provet. Detta görs eftersom bombkalorimetern bara mäter hur mycket energi som 
kan frigöras med hjälp av förbränning vilket inte inkluderar vatten. Alltså har man en hög procenthalt 
vatten i bränslet sjunker värmevärdet räknat på torrsubstans (TS).  (SIS, 2005) 



 

4 

John Elmersson, Niklas Johansson 

Det effektiva värmevärdet används ofta i förbränningssammanhang. Detta värmevärde är den energi 
som ett bränsle innehåller minus den energi som binds i vattenångan som följer med rökgaserna. Det 
effektiva värmevärdet är ett värde som man beräknar fram och är därför inget uppmätt värde som det 
kalorimetriska värmevärdet. Riktvärden för det effektiva värmevärdet hos olika träslag ses i tabell 2.2 
(Alvarez, 2006). Ett annat riktvärde som inte står med i tabell 2.2 är effektiva värmevärdet för asp som 
ligger på ca 19.9 MJ/kg TS. (Mörstedt, 2008) 

Tabell 2.2 Värmevärde och densitet för vedbränslen. (Alvarez,2006) 
Trädslag Träddel ΔHeff TS (MJ/kg) Torrå densitet 

(Flis) 

Tall Ved 18.7-19.3 
390 

 Bark 18.4-20.7 

 Grenar 19.4-20.5 

  Barr 21.1 395 

 Toppar 18.8  

 Hela Träd 19.6-20.4 385 

 Stubbar 19.2-19.6 475 

Gran Ved 18.0-19.0 
380 

 Bark 17.8-19.8 

 Grenar 19.8 

  Barr 19.8-20.0 425 

 Toppar 18.6-19.8  

 Hela Träd 19.2-19.6 400 

 Stubbar 19.0-19.1 435 

Björk Ved 17.4-19.1 

  Innerbark 17.1-18.4 490 

 Ytterbark 28.4-29.3  

 Grenar 18.8-19.8 - 

  Hela Träd 19.1-19.6 475 

Alvarez går däremot inte in så långt på detaljer, utan då måste man förlita sig på andra källor. Enligt 
gällande svensk standard påverkas det effektiva värmevärdet mest av parametrar som fukt-, väte-, 
kol- samt askhalten i bränslet, men även kväve- syre- och svavelhalterna påverkar det effektiva 
värmevärdet. (SIS, 2005)  

2.3 Värmeförluster i Fjärrvärmenätet 

Typiska värden på förlusterna i ett fjärrvärmesystem ligger runt 10% i genomsnittliga svenska 
fjärrvärmenät. Men ifall man istället tittar på småhusområden så ligger denna procentandel på ca 10-
30%, detta beror i stor utsträckning på att man har ett mer detaljerat system vilket innebär fler 
mindre ledningar till enskilda hus i ett område. Detta innebär även att man har fler skarvar samt med 
mindre ledningar så ökar förlusterna eftersom rörens mantelarea ökar jämfört med hur mycket energi 
som transporteras i rören. Detta kan man jämföra med Moskvas fjärrvärmenät som är världens 
största men där räknar man med bara 5-6% förluster eftersom man saknar ett detaljerat system. Man 
kan nu även jämföra med en grov transitledning som exempelvis bara har förluster på ca 1-2% 
jämfört med de 30% som kan finnas i ett småbostadsnät. (Frederiksen, Wener, 1993)  
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2.4 Mikrobiologisk aktivitet 

Det finns två större huvudområden när man pratar om nerbrytning av biologiska material.  

2.4.1 Aerob process 

Detta är en nerbrytningsprocess som förutsätter att syre finns lättillgängligt. När en aerob process 
sker så frigörs kolet i det organiska materialet och bildar koldioxid (CO2), vatten (H2O) och värme. 

2.4.2 Anaerob process 

En anaerob process är en nerbrytningsprocess som förutsätter att det inte finns något lättillgängligt 
syre i form av syrgas för de mikrobiologiska organismerna. Däremot krävs det tillgång till syre i andra 
former som exempelvis kemisktbudet. När en anaerob process sker så bildas kolmonoxid (CO), 
metan (CH4), ättiksyra (CH3COOH) och värme samt andra biprodukter.   

2.4.3 Förluster i Stackarna 

När man lagrar flis så sker det alltid en biologisk nerbrytning av materialet. Vad som påverkar denna 
process beror på fukthalten i bränslet, temperatur samt tillgång till syre, men även typ av bränsle och 
storlek har betydelse. Ifall man bestämmer sig för att torka ett bränsle kommer den mikrobiella 
aktiviteten att minska och förlusterna kommer då att minska. (Rupar-Gadd, 2006) 

Alla trädbränslen innehar en flora av svampar och mikroorganismer som under trädets tillväxt inte 
förökas på grund av dess försvarssystem. Efter avverkning så förändras trädets fiberstruktur som 
släpper fram vatten och näringsämnen till mikroorganismerna. När nedbrytningen börjat kommer det 
att bildas koldioxid och vatten samt ske en värmeutveckling. Detta kan påverka bränslets 
energiinnehåll positivt om mindre energirika delar av biobränslet bryts ned först, som cellulosa och 
hemicellulosa. Då kommer det att innebära att bränslet får ett högre värmevärde eftersom det då 
kommer att bestå till större del av energirikt lignin. Ett träslag som björk har ett tätt skydd av näver 
vilket gör att det tar längre tid att torka, detta resulterar i en snabbare nedbrytning. Andra träslag som 
ek, asp och al har en porösare struktur, vilket gör att vattentransporten underlättas och träet torkar 
fortare, vilket leder till att nedbrytningsprocesserna saktas ner. (Lehtikangas, 1999)   

Ifall det sker en temperaturökning i en stack har man energiförluster i stacken. Om ett bränsle får 
ligga i 6-12 månader hamnar energiförlusterna mellan 10-24% samt att man har en substansförlust på 
2-17% beroende av var i högen som provet är taget. Lagring som sker under tak har en lägre 
energiförlust vid ca 5% efter en 6-12 månaders period. Fukthalten i ett bränsle som lagras under tak 
är även lägre. När ett bränsles fukthalt hamnar under 20% finns fukten bara i cellväggarna och blir 
därför ej längre tillgänglig för mikrobiella organismer, detta resulterar i att den mikrobiella aktiviteten 
minskar. (Rupar-Gadd, 2006)  

Detta kan jämföras med värden ifrån Lehtikangas bok ”Lagringshandbok för biobränslen” där hon 
kommer fram till att substans- och energiförlusterna i stora flisstackar under perioden juni till januari 
blir enligt tabell 2.3. Hon jämför då mellan att förvara bränslet under tak okompakterat och 
kompakterat respektive utan tak okompakterat och kompakterat. 
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Tabell 2.3 Substans- resp. energiförluster vid förvaring av flisstackar. (Lehtikangas, 1999) 

Stora stackar Substansförlust % Energiförlust % 

fukthalt vid uppläggning: 41-47%   

jun-jan, kompakterad under tak 10 5 

jun-jan, kompakterad utan tak 12 12 

jun-jan, okompakterad under tak 7 1 

jun-jan, okompakterad utan tak 8 4 

 

Låt oss som exempel säga att energiförlusterna i en flisstack utan tak har en energiförlust mellan 4-
12% under en sjumånaders period och ett värmevärde i stacken på ca 20MJ/kg. Detta skulle innebära 
en energiförlust på 44-135mW/kg bränsle beroende på hur kompakt stacken är.  

Om man jämför det med Rupar-Gadds värden där det sker en energiförlust på mellan 10-24% under 
6-12 månader, resulterar det i en energiförlust mellan 125-310mW/kg bränsle.   

Det är sedan dessa energiförluster som bidrar till den icke önskvärda temperaturökningen i stacken. 
Mer information om detta går att hitta i ett parallellt examensarbete vid Linnéuniversitetet av 
Lejnarova och Zilén, ”Modellering av flisstackar”.    

2.5 Hantering 

I Sverige förvaras ca 10% av det årliga biobränslet mellan 5-10 månader, även om den största delen 
av bränslet bara förvaras i några få dagar innan de transporteras till fjärrvärmeverken. Man är tvungen 
att hålla med ett lager bränsle då det under vissa perioder av året inte sker någon flisning i större 
omfattning. Detta beror på att vägarna inte är i tillräckligt bra skick för att klara de tunga 
transporterna under vissa perioder av vinterhalvåret. Men även att man inte avverkar skog i samma 
utsträckning eftersom markerna blir sönderkörda. Därför behöver man bygga upp lager för att kunna 
förse värmeverken och värmekraftverken med flis hela året runt. (Rupar-Gadd, 2006)   

2.6 Hälsoeffekter  

När man hanterar flis så är det viktigt att ha kännedom om vilka effekter det kan ge på hälsa och 
omgivning. Flis innehåller terpener som är ett samlingsnamn för en grupp lättflyktiga ämnen.  

Terpener påverkar hälsan på olika sätt som exempelvis:  

 Irriterande för ögonen och huden samt för slemhinnorna. 

 Tryck över bröstet vilket gör det svårt att andas.  

 Luftvägsbesvär och/eller lunginflammation.  

 Kroniska problem med luftvägarna  

 Allergiska och icke allergiska kontakteksem.  

 Finns risk för utveckling av allergier. 

(Rupar-Gadd, 2009) 

Man bör inte utsätta sig för höga koncentrationer av terpener. När man utsätts regelbundet så bör 
halterna inte överstiga 25 ppm eller 150 mg/m3. Men under kortare perioder så är det tillåtet med 
halter som är dubbelt så höga, 50 ppm eller 300 mg/m3. (Arbetsmiljöverket, 2005) 
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2.7 Flisförvaring 

Inne i en flisstack kan det bli väldigt höga temperaturer på grund av mikroorganismers 
nedbrytningsprocesser och efterföljande kemiska processer. När mikroorganismerna bryter ner 
materialet så frigörs energi vilket ökar temperaturen. Till en början sker en svamptillväxt som senare 
får upp temperaturen till ca 70°C och då börjar bakterier föröka sig då det finns gott om näring. 
Sedan blir temperaturen så hög att kemiska processer startar (se figur 2.1) där syret i bränslet oxiderar 
tillsammans med kolet och bildar koldioxid och vatten. Lättflyktiga ämnen som terpener och fenoler 
har en låg antändningstemperatur, vilket kan leda till självantändning. Exempelvis α-pinen har en 

självtändningstemperatur vid ca255°C. (Sigma-Aldrish, 2010) 

 

  

Figur 2.1. Tillväxt i en flisstack under en tid. (Rupar-Gadd K., 2009) 

Andra faktorer som påverkar temperaturhöjning i flisstackarna är naturlig konvektion, vindens tryck 
och diffusion i stacken (se figur 2.2). Den naturliga konvektionen innebär att kall luft tränger in i 
stacken och när den kommer i kontakt med flisen så värms luften upp av värmen från 
nedbrytningsprocesserna och får det bildade koldioxiden och vattnet att förflyttas i stacken. När 
vinden trycker mot stacken så tränger även syret från luften in den vägen vilket ger ett överskott på 
syre inne i stacken, mycket syre och värme leder lätt till självantändning. I stacken sker hela tiden 
diffusion i form av att stacken strävar efter jämvikt av fukthalt och värme.     

 

Figur 2.2. Naturlig påverkan som kan leda till självantändning. (Rupar-Gadd K., 2007) 
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2.7.1 Förebygganden 

Bra att tänka på vid förvaring av flis är att inte blanda olika flissorter i samma hög. Olika flistyper har 
olika fukthalt och densitet vilket inte är bra på grund av risken för självantändning. Ett material som 
är tätt packat ska inte ha en höjd över 4m medan ett mindre packat material kan ha en höjd upp till 
15m. Det är även viktigt att det inte finns några metalldelar i stackarna som kan katalysera 
värmereaktioner. Att lägga stackarna i vindriktningen är att föredra då det minskar vindens tryck mot 
stacken. (Lehtikangas, 1999) 

2.8 Systembeskrivning 

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av hur bränslet hanteras vid de olika fjärrvärmecentralerna (se 
Figur 2.3). De två största anläggningarna Stickan och Listen beskrivs i var sitt avsnitt medan 
Bäckfåran, Ekenässjön samt Holsby sammanfattas under ett avsnitt då dessa hanteras på liknande 
sätt.  

Figur 2.3 Flödesschema för Vetabs bioeldade pannor. 

2.8.1 Bestämning av värmevärdet  

Vetab använder flera leverantörer vid inköp av bränsle och har lite olika rutiner för hur bestämningen 
av värmevärdet skall utföras. Detta görs enligt avtal beroende på vem leverantören är. En av 
leverantörerna skriver ett kontrakt med Vetab en gång om året och bestämmer då ett genomsnittligt 
värmevärde för torrt bränsle och askhalt samt ångbildningsvärme för ett kilogram vatten som är 
överrenskommet till 2,45MJ/kg och gäller enligt svensk standard. För år 2009 så levererades enbart 
bark första halvåret från det företaget som hade ett värmevärde på 19,2MJ/kg torrt bränsle och en 
askhalt på 3%. Under andra halvåret levererades istället skogsflis vilken konstaterades ha ett effektivt 
värmevärde på 19,6MJ/kg torrt bränsle och en askhalt på 2%. De levererade även en del lövflis med 
ett effektivt värmevärde på 19,1MJ/kg torrt bränsle och en askhalt på 1,5%. En annan leverantör 
bestämmer helt själva vilket värmevärde som levereras till Vetab, då de gör egna fukthaltsprover. 
Övriga leverantörer går sedan efter ett kontrakt som säger att de levererar 19,2MJ/kg torrt bränsle 
som har en ångbildningsvärme på 2,50MJ/kg och 2% askhalt. Fukthalten bestäms sedan av Vetab 
själva som lägger in fukthalten i en formel för att beräkna det effektiva värmevärdet för fuktigt 
bränsle. (Vetab, 2010) 

Inköpt 

bränsle

100%

Listens 

flislager

12%

Listen

12%

Stickans

flislager

88%

Stickan

(Panna1+Panna2)

81%

Holsby

4%

Ekenässjön

2%

Bäckfåran

1%
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Formel för att beräkna det effektiva värmevärdet för torrsubstans ses i (2.1).  

                  2,45   9   
H2

100
                     (2.1) 

Formeln för det effektiva värmevärdet beräknat med fukthalten ser ut enligt (2.2): 

                   1 –       - 2,45                                                                    (2.2) 

Där:  

          = effektiva värmevärdet för torrsubstans 

        effektiva värmevärdet för fuktigt bränsle  

        kalorimetriska värmevärdet  

     fukthalten  

2,45 = ångbildningsvärmen för vatten 

9 = antalet delar vatten bildade av en del väte 

H2 = vätehalten i %  

2.8.2 Stickan 

När flisen har blivit beställd så transporteras flisen i containerbilar till Stickans fjärrvärmeverk i 
Vetlanda. Vid lastbilens ankomst så vägs lastbilen in på en våg för att bestämma dess vikt. Därefter så 
tömmer lastbilen sitt innehåll i en hög på planen, samtidigt som ett fukthaltsprov tas för bestämning 
av energiinnehållet. Därefter så väger man lastbilen igen för att veta hur mycket bränsle som har 
lämnats av. Med hjälp av fukthalten så kan man nu bestämma hur mycket energi som bränslet 
innehåller (se kap 2.2). När man då får fram ett energiinnehåll per kilogram bränsle kan man nu 
beräkna lassets totala energiinnehåll. Detta är sedan den mängd energi som Vetab debiteras för. Vid 
anläggningen så finns en hjullastare som förser anläggningen med bränsle från flishögarna på 
området. Här vägs mängden bränsle igen för att man ska veta hur mycket flis som eldas på 
anläggningen. Stickans bioeldade pannor levererar både ånga, hetvatten och fjärrvärme till kund. 
(Vetab, 2010) 

2.8.3 Listen  

Flishanteringen på Listens fjärrvärmecentral är liknande den på Stickan. Lastbilen väger in sitt släp 
med bränsle på Stickans lastbilsvåg på samma sätt som på Stickan för att bestämma massan på det flis 
som har levererats, även här tar man då fukthaltsprov för att kunna bestämma energiinnehållet i 
bränslet som har blivit levererad. Därefter kör lastbilen sin last för avlastning på Listen istället för att 
lämna det på Stickan. Lastbilen måste dock tillbaka för att väga lastbilen tom för att kunna beräkna 
mängden flis som har blivit avlämnad. Därefter bestäms energiinnehållet i lasset på samma sätt som 
på stickan. Listens panna kan leverera både hetvatten och fjärrvärme ut på nätet. (Vetab, 2010) 
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2.8.4 Ekenässjön, Holsby samt Bäckfåran 

För bränslet skiljer sig dessa anläggningar sig lite i hanteringen. Flisen anländer till Stickans 
fjärrvärmecentral på samma sätt som tidigare. Där vägs bränslet in när det anländer, med 
fukthaltbestämning samt en uppvägning för bestämning av massan. Det är dock nu som skillnaden 
börjar: Bränslet placeras i samma flishögar som finns till Stickan, men för att transportera iväg 
bränslet till de önskvärda anläggningarna så användes fram till början av 2010 containrar, dessa hade 
en volym på 40 m3. Bränslet skickas sedan till anläggningarna vid behov. Till bäckfåran skickas bara 
stamved som finns på Stickan, medan man till Ekenässjön samt till Holsby enbart skickar aspflis. 
(Vetab, 2010)   

Under 2010 har mindre förändringar gjorts. Man lastar nu flisen som ska gå till Bäckfåran på samma 
sätt som tidigare men till Ekenässjön och till Holsby så har man börjat väga mängden flis för att 
kunna öka säkerheten på mängden flis som avgår till dessa två anläggningarna. (Vetab, 2010)   

Allt skogsbränsle tas emot och vägs på Stickans lastbilsvåg som är krönt och som enligt europeiska 

kommissionen har en acceptabel mätosäkerhet på ±2−7% (Kommissionen, 2004). 

Invägningen sker då enligt följande formel (2.3).  

 
last    lastbil,in

-  
lastbil,ut                                                     (2.3) 

Bokföringen av bränslet sker i MWh och i ton där massans torrsubstans, som är framtagen efter 
fukthaltbestämningen, multipliceras med torrsubstansens värmevärde enligt kontraktet med en 
bestämd askhalt. Fukthalten tas under tiden som lastbilen väger in sitt bränsle, där man tar ett prov 
från varje lastbil. Bränslet behandlas sedan på ett av följande alternativ:  

1) Bränslet lämnas på Stickans flislager för att senare eldas i Panna 1 eller Panna 2 i Stickans 
panncentral.  

2) Bränslet lämnas på Stickans flislager för att senare lastas i containrar som fraktas till Bäckfåran, 
Holsby eller Ekenässjön för att eldas. Containrarna fylls och uppskattas med en volym som senare 
används för att räkna ut en massa med hjälp av ett schablonvärde för verkningsgraden i en 
energibalans.  

3) Bränslet lämnas på Listens panncentral för att senare eldas i Listens panna.  

2.9 Parametrar 

2.9.1 Verkningsgrad 

Verkningsgraden är idag ett uppskattat värde av Vetab, 85% för Stickans biopannor samt för Listens 
biopanna och 80% verkningsgrad för de små bioeldade pannorna. Vetab har tillsammans med en 
konsult kommit överens om att verkningsgraden bör ligga på denna nivå. Enligt pannkonstruktörens 
beräkningar har pannorna 1 och 2 på Stickan en konstruerad lägsta pannverkningsgrad på 85%. 
(Vetab, 2010) 

2.9.2 Bulk- och energi- densitet  

Bulkdensiteten är starkt beroende av vilken typ av form och storlek som bränslet har när det lastas i 
containrar. Något som är allmänt känt är att ifall man använder sig av ett volymmått på 1m3 och fyller 
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denna med ett stort kompakt träblock som väger exempelvis 1000kg så kommer denna ha en densitet 
på 1000kg/m3. Ifall man istället fyller denna 1m3 med runda stockar så kommer det att finnas mycket 
luft mellan stockarna som sänker densiteten till exempelvis 700kg/m3. Man kan exempelvis fylla 
denna 1m3 med flis istället. Ifall det är ett struket mått så kan det exempelvis väga runt 400kg vilket 
ger en densitet på 400kg/m3. Den strukna behållaren med flis kan man nu skaka för att illustrera en 
färd med exempelvis en lastbil. En skakning kommer att innebära att volymen luft som tidigare har 
funnits mellan flisbitarna kommer att minska, men andelen mängd luft som finns i behållaren 
kommer att vara oförändrad. En skakning kommer att förändra densiteten på mängden flis som 
ligger i behållaren men totalvikten, och där med medeldensiteten i behållaren kommer att vara 
oförändrad.  

Ifall man har en bulkdensitet som är bestämd så är det lätt att beräkna energidensiteten. Detta gör 
man genom att multiplicera bulkdensiteten med värmevärdet. Detta resulterar i att man får en enhet 
på MJ/m3 vilket är en lämplig enhet när man mäter energiinnehållet på en lastbil. (Sims, 2002)    

2.9.3 Fukthalt 

Fukthalten i ett bränsle är viktig när man beräknar energiinnehållet. När man mäter värmevärdet så 
bestämmer man den mängd som går att förbränna. Eftersom vatten inte går att förbränna utan 
kommer att förångas så frigörs det ingen energi. Därför räknar man ofta energiinnehållet i ett bränsle 
i kg TS som står för torr substans. Detta resulterar i att fukthalten har en hög påverkan när man 
räknar kJ/kg då ett färskt skogsbränsle kan ha fukthalten runt 40-50%. (Sims, 2002) 

 2.10 Osäkerhetsanalys 

Mätvärden är något som används flitigt inom all praktisk verksamhet vilket gör det hela väsentligt att 
mätvärdena tolkas på ett riktigt sätt. Det finns egentligen inga exakta mätvärden för någonting utan 
allt har en osäkerhet som kan vara olika stor beroende på vilken typ av mätutrustning som används. 
När exempelvis en massa ska vägas in på en våg så läser man av ett närmevärde till den egentliga 
massan som beräknas med hjälp av osäkerheten hos vågen. Är det en krönt kalibrerad våg så används 

krönta vikter vilket ger att mätosäkerheten kan bestämmas genom att Δ      -    där m är massan på 

den krönta vikten och   är den avlästa vikten på vågen.    

2.10.1 Teckenförklaring till nästkommande stycke 

   = uppmätt värde 

   = medelvärdet 

      = förväntat värde på x 

   = absoluta osäkerheten för x 

ε   relativa osäkerheten 

v = hastighet 

s = sträcka 

t = tid 

           = standardavvikelsen för x 

N = antal 

w = viktningsfaktor 

    = medelvärdet för invägt  

t = antal standardsteg 
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2.10.2 Absolut och relativ osäkerhet 

En osäkerhetsanalys är ett bra sätt att få en överblick på inom vilket intervall som är rimligt att 
komma vid mätningar. En vanlig reaktion på mätningar som inte ger en exakt siffra är att det 
skulle vara fel. I själva verket så finns det inget som är exakt, dock kan osäkerheten bli mycket 
liten. Ett typexempel på osäkerhet kan vara något som skall mätas med linjal som är graderad 
med millimeterskala. När ett föremål mäts så läser avläsaren av att det är ett visst mått men kan 
inte säga om det är exakt det mått som läses av. Det man däremot kan konstatera är att det 
inte är en millimeter större och inte heller en millimeter mindre än det avlästa värdet. Därför 
dras slutsatsen att den kan ha en längd som avviker upp till en halv millimeter från det avlästa 
värdet, vilket kallas för "half the limit of reading".  

Osäkerhet kan också mätas då flera mätvärden tas på samma prov. Då får man ut ett 
medelvärde för alla mätningar och en avvikelse från det mest avvikande resultatet  absolut 
osäkerhet (2.4). Den absoluta osäkerheten används vid analysen av addition och subtraktion av 
flera mätvärden. Ibland så används istället en relativ osäkerhet vilket är lättare att räkna med 
vid multiplikation och division. För att få den relativa osäkerheten så divideras den absoluta 
osäkerheten med det bästa avlästa värdet eller medelvärdet.  

Allmänt:                                     (2.4) 

Absoluta osäkerheten    x 

Relativa osäkerheten    x / |x|   

 

Antag att en penna mäts till 36,0 ± 0,5mm. Då blir den :  

Absoluta osäkerheten = 0,5 

Relativa osäkerheten = 0,5/36,0   0,0138 ≈1,4%  

 

Om en annan penna mäts till 41,0 ± 0,5mm och skall adderas med den andra pennan så skulle 
uträkningen se ut så här: 

 

Medelvärdena adderas ihop 36 + 41 = 77mm och osäkerheten adderas ihop 0,5 + 0,5 = 
1,0mm vilket resulterar i att summan blir 77 ± 1mm. 

 

Ska pennorna subtraheras istället så kommer uträkningen se ut på följande sätt: 

 

Medelvärdena subtraheras för sig 41 – 36 = 5mm och osäkerheterna adderas 0,5 + 0,5 = 1,0 
vilket får uttrycket 4 ± 1mm. 

 

Lägg märke till att osäkerheten ökar i de båda fallen vare sig de adderas eller subtraheras. 

 

Om man nu istället räknar på en given sträcka och tid för att beräkna hastigheten så är 
exempelvis sträckan s = 100 ± 1m och tiden t = 20 ± 3s och formeln för hastigheten enligt 
(2.5). 
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                                     (2.5) 

 

Den absoluta osäkerheten för sträckan är 1m vilket ger en relativ osäkerhet på 1/100 = 0,01 = 
1% och för tiden så blir den relativa osäkerheten 3/20 = 0,15 = 15%.  

Hastigheten blir då: 

100/20 = 5m/s och den relativa osäkerheten 1 + 16 = 17% vilket ger en absolut osäkerhet på 
0,17   5 = 0.85. Osäkerheten avrundas upp till närmsta heltal eftersom mätningen inte är mer 
exakt än på närmsta heltalet.  

Svaret för hastigheten blir då 5 ± 1m/s. 

2.10.3 Standardavvikelse 

Ett annat vanligt begrepp är standardavvikelse som beräknas i vanliga fall som avvikelsen från 
medelvärdet från en serie mätvärden. Det finns i huvudsak två olika sätt att beräkna 
standardavvikelsen på var av det första är ett lite äldre sätt och ser ut enligt (2.6).  

      
     -    

2 
  1

 
                          (2.6) 

Ett nyare sätt ser istället ut som (2.7) där enda skillnaden från (2.6) är att den senare 
ekvationen inte är definierad för en enstaka mätning utan minst två mätningar måste vara 
gjorda för att den ska gälla. 

    
     -    

2 
  1

  - 1
                           (2.7) 

Om man sedan vill vara ännu mer exakt så har även standardavvikelsen en osäkerhet som är 
beroende av antalet mätvärden. Så ju fler mätningar som tas desto mindre blir osäkerheten för 
standardavvikelsen. Formeln ser då ut enligt (2.8). 

                               
1

 2    - 1 
                          (2.8) 

Det som kan konstateras i  2.7  är att få mätvärden ger en stor osäkerhet på  x. Låt säga att vi 
gör tre mätningar. Det skulle ge en osäkerhet på ± 0,5 vilket ger en osäkerhet på 50%.   

Sedan finns det även en osäkerhet för uträkningen av medelvärdet där själva uträkningen av 
medelvärdet blir då enligt (2.9):  

    
   

 
                            (2.9) 

För att bestämma osäkerheten för    så måste  x vara känt och ekvationen ser då ut enligt 
(2.10). 

                     
  

  
                               (2.10) 

När standardavvikelsen och det bästa värdet för    är bestämt så används en Gaussfunktion 
som även kallas för ”error function” eller ”the normal error intergral”(2.11). 

          
1

  2 
 e-    -    2 2                                             (2.11) 
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Där:  

   = verkliga värdet vid mätning = medelvärdet vid flera mätningar.  

    viddparameter av distribution   standardavvikelsen efter flera mätningar. 

t = antal standardavvikelser 

 

Om t = 1 så kommer acceptansen för mätningarna att hamna inom 68,27% från    då: 

   
             

 
                      (2.12) 

Ifall t sätts till 2 så kommer acceptansen att ligga inom 95,4% från medelvärdet och sätts t = 3 
så kommer acceptansen att hamna inom 99,7% fån medelvärdet.   

(Taylor, 1997)  

2.10.4 Osäkerhet vid vägning 

Vid mätningar som görs med samma förutsättningar fast på olika ställen som exempelvis 
vägning på två vågar så används en annan typ av osäkerhetsberäkning. Det bästa värdet för x 
beräknas med avseende på standardavvikelsen för den använda vågen. För att bestämma 
medelvärdet för den gemensamma invägningen blir då inte (xa + xb)/2 utan hänsyn måste tas 
till vilken våg som används mest och med lägst osäkerhet.  

Låt säga att det finns två vågar som används våg A (2.13) och våg B (2.14): 

Våg A:                                  (2.13) 

Våg B:                                  (2.14) 

Det första som måste konstateras är att |xA - xB| måste ligga i närheten av 
standardavvikelserna annars så är det något som inte stämmer.  

Enligt Taylor så blir det lättare att bestämma medelvärdet om man bestämmer w som är en 
viktningsfaktor som ger förhållandet enligt (2.15) och (2.16). Det blir då lättare att sätta upp 
formeln för det bästa medelvärdet på x som xwav enligt (2.17).  

   
1

  
2                                                                         (2.15) 

   
1

  
2                                                     (2.16)

     

       
             

       

                       (2.17) 

En generell formel för att beräkna xwav blir då enligt (2.18) där summan av avlästa värden på 
vågen multipliceras med wi och divideras sedan med summan wi. 

     
     

   
                        (2.18) 

Sedan kan även standardavvikelsen beräknas xwav genom att använda ekvationen (2.19).  

     
1

    

                       (2.19) 

(Taylor, 1997)   
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3. Metod 

Stora delar av projektet handlar om företagets metoder att bestämma energiflöden i systemet. 
Därför kommer ingen omfattande diskussion föras om den valda metoden i det här kapitlet, 
då det kommer att behandlas i kommande kapitel.  

Metodens grundidé är att följa energiflödet i systemet. Därför börjar man med att undersöka 
möjliga förluster i flishögarna på Stickans fjärrvärmecentral eftersom här samlas all flis 
förutom den flis som går till Listen. På Stickan görs mätningar på värmevärde, askhalt samt 
fukthalten för att veta vad det mottagna bränslet har för kvalité.  

Nästa område som undersöks är själva pannorna där verkningsgraden är osäker, samt vilka 
förluster som man har genom pannväggar och i rökgasen. Här kommer inga mätningar att ske 
utan ett resonemang kommer att föras runt pannornas verkningsgrad.  

3.1 Kvalitativ eller Kvantitativ metod 

I den kvantitativa metoden som går ut på att mäta upp förlusterna i systemet, används både 
siffror som har blivit uppmätta av befintliga mätare på olika platser i systemet men även siffror 
som har blivit uppmätta eller tagna under projektets gång. Exempel på de kvantitativa 
metoderna är mätningen av värmevärde, fukthalt samt askhalt. Dessa mätningar görs för att 
kunna kontrollera de mätningar som sker regelbundet på anläggningarna i Vetabs 
fjärrvärmesystem.   

I den kvalitativa metoden så används en jämförelse med den teori som har tagits fram under 
projektet. Där jämförs olika händelser samt processer som sker i systemet. Exempel på detta är 
den mikrobiella aktiviteten som sker i flisstackarna samt resonemanget angående förlusterna i 
fjärrvärmesystemet.      

3.2 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

3.2.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

Från Vetab så finns det ett stort antal uträknade siffror som vi har antagit har låg säkerhet, 
därför används bara uppmätta siffror som antas ha högre säkerhet. Detta antagande är grundat 
i att Vetab har siffror som inte stämmer överens i deras interna beräkningsmallar.   

Ett källkritiskt tänkande har skett när fakta till teori avsnittet har tagits fram. Källorna kommer 
att ifrågasättas av medlemmarna i projektgruppen.   

3.2.2 Validitet 

Validiteten bestämmer om något är formellt giltigt. Som exempelvis ett personnummer består 
av 6 siffror 3 löpnummer och en kontrollsiffra. Om de första 6 siffrorna är 871532 så är det 
inte ett giltigt personnummer även om löpnummer och kontrollsiffra skulle läggas till då 
datumet inte existerar. Däremot om någon har 611116-2911 så är det formellt riktigt. Ur detta 
personnummer kan det läsas ut att det är en man då löpnumret 291 är udda. För kvinnor gäller 



 

16 

John Elmersson, Niklas Johansson 

att löpnumret är jämt alltså skulle inte 611116-2911 kunna användas av en kvinna. Detta 
medför att det personnumret inte är valitt för kvinnor. Om däremot en annan man skulle 
använda det personnumret så skulle det vara formellt riktigt, alltså valitt men det skulle ändå 
inte vara korrekt då det inte används av rätt person.  

Validiteten hos mätningar avgörs av underhållet på instrumentet. Hur ofta det kalibreras, av 
vem och med vilken metod. Avgörande faktorer är även placeringen, omgivning och 
personalkunskapen etc. Validitet kopplas till noggrannheten hos en mätning och avgör om ett 
mätresultat är formellt riktigt.          

De värden som är uppmätta är värmevärdet på det bränsle som användas till förbränning vid 
Vetabs fjärrvärmeanläggningar. Detta mättes med hjälp av en bombkalorimeter som mäter 
enligt svensk standard på Linnéuniversitetet i Växjö. Där mättes även fukthalten samt 
askhalten på samma prover. Resultaten jämfördes sedan med riktvärden från tabeller.  

3.2.2.1 Mätinstrument 

Bombkalorimetern IKA Calorimetersystem C200 som finns på Linnéuniversitet i Växjö´s 
campus räknar på följande formel: ΔHkal = (C   DT - QExternal - QExternal2)/m 

m = Provets vikt 

C = Värmecapacietet för calorimetersystmet (C-värde)  

DT = Temperatur skillnaden i systmet före/efter körning 

QExternal = korrigeringsvärde för bomulstråden som används vid  

QExternal2 = korrigeringsvärde för andra brännbara objekt. 

Detta är även det som vi söker när vi utför proverna som sker enligt ISO1928. (IKA, 2010) 

3.2.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten avgör till skillnad från validiteten hur pålitlig en mätning är och kopplas då till 
reproducerbarheten hos mätningen.  

För att öka reliabiliteten för de mätinstrumenten som har används så har samma operatör 
utfört samma uppgift varje gång.  

3.2.3.1 Mätinstrument 

De uppmätta värmevärdena i bombkalorimetern behövde korrigeras efter att en kalibrering av 
instrumentet gjorts. Korrigeringen innebar ett avdrag på ca 12% av det kalorimetriska 
värmevärdet.       

3.3 Fel i utredningen 

Vid bestämning av fukthalterna så används en Fermks av modellen TS8056 där proverna fick 
stå i ugnen ca 64 h. Detta gjordes för att vi hade en avtalad tid med Veab i Växjö för att mala 
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provet. Denna tid är längre än Vetabs standard för torkning av proverna som är satt till 16h 
men detta kan försvaras med att fukthalten är densamma. Det som kan ha påverkat resultatet 
är att en andel av de mest lättflyktiga ämnena kan ha avdunstat ifrån proverna men eftersom 
dessa halter är så små påverkas inte värmevärdet nämnvärt. (Parsland, 2010)   

Proverna som togs för bestämning av värmevärdet togs vid ytan på flistackarna borde ha 
kompletterats med prover från stackens inre delar. Eftersom proverna i ytlagret blir påverkade 
av väder och vind medan inne i stackarna är det ett mer homogent klimat, med avseende på 
fukthalt, värme samt syretillgång.  
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4. Genomförande 

I detta kapitel behandlas vilka mätningar som har gjorts samt hur och varför de gjordes.  

4.1 Mätinstrument 

Bombkalorimetern som har används vid Linnéuniversitetet i Växjö är en IKA® av modellen 
C200, denna användes för att bestämma det kalorimetriska värmevärdet på bränsleproverna.  

För att bestämma askhalten på proverna så användes en Nabertherm® av modellen L3/S. I 

denna ugn fick proverna stå i totalt 11h på 550°C, eftersom denna tid krävdes för att 
bestämma askhalten i de valda proverna.  

Vid bestämning av fukthalterna så används en Fermks av modellen TS8056 där proverna fick 

stå i ugnen över helgen ca 64 h på ca 105°C. Detta gjordes för att en avtalad tid med Veab i 
Växjö hade gjorts för att mala provet.  

Samtliga invägningar av prover till bombkalorimetern, askhalt samt fukthalt användes en 
OHAUS av modellen Analytical Plus.  

Instrumenten för att bestämma värmevärdet, askhalten samt fukthalten valdes för att det är 
dessa instrument som fanns att tillgå på universitetet i Växjö. Vågen som användes för att väga 
in alla proverna valdes för att den hade en hög noggrannhet.  

4.2 Konfidentiellt 

De bränsle- och energiflöden som nämns i rapporten har valts för att beskriva situationen hos 
ett typiskt energiföretag i en mindre kommun, men speglar inte situationen hos Vetlanda 
energi annat än kvalitativt. Exakta siffror och exempel för Vetab redovisas i en separat, 
konfidentiell rapport. På samma sätt nämns inga företagsnamn i den offentliga rapporten, 
utom uppdragsgivaren, Vetlanda Energi AB.   

4.3 Förberedelser 

Det första som gjordes var att fundera på var de eventuella förlusterna kan finnas i systemet. 

En av de stora delarna som har undersökt är det bränsle som används vid de olika pannorna 
på Vetab. Detta skedde med hjälp av den bombkalorimeter som fanns vid Växjös universitets 
campus, som gruppen har använt vid tidigare undervisningslaborationer. Först togs ett par 
prover från pressad pellets för att se hur noggranna mätningarna är med bombkalorimetern.  

Utöver detta så har båda två i gruppen erfarenheter av laborationer från undervisningar på 
universitetet och från den gymnasiala utbildningen.   
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5. Resultat 

Under detta kapitel kommer resultatet från bränsleanalysen att presenteras för att senare 
jämföras under kapitel 6 Analys.   

Proverna som har tagits till bränsleanalysen är tagna på Stickans fjärrvärmecentral. Totalt togs 
22 prover där 1 prov var lövflis, 3 prover stamvedsflis, 6 prover var skogsflis, 9 prover var 
tagna på levererad flis samt 3 prover från aspflis. Dessa prover har valts för att ge en 
representativ bild av vad som eldas totalt i alla pannor som Vetab förser med flis.  Primärdata 
samt uträkningar för värmevärdet, askhalt, fukthalten och standardavvikelsen kan ses i bilaga 1.  

Bulkdensiteten är uppskattad från en sammanställning från labbar som har blivit utförd av 
studenter under 3 år vid Växjö universitet i kursen Biobränslekunskap se bilaga 4.  

5.1 Bränsleanalys 

Vid en bränsleanalys undersöks bränslets egenskaper. Man har valt att undersöka bränslets 
värmevärde, fukthalt, askhalt samt att föra ett resonemang kring hur bulkdensiteten kan 
påverkas vid transport primärdata från undersökningen ses i bilaga 1. 

5.1.1 Värmevärdet 

Medelvärmevärdet för de olika bränslena kan man se i tabell 5.1 där standardavvikelsen för det 
kalorimetriska värdet är 0,35 (MJ/kg) respektive 1,14 (MJ/kg)TS för det effektiva värmevärdet.  

Tabell 5.1 Medelvärmevärde för olika biobränslen 

Prov 
ΔHkal  

(MJ/kg) 
ΔHeff  

(MJ/kg)TS 
ΔHeff 

(MWh/ton)rå 

Asp Medel 18.43 14.19 1.93 

Levererade Medel 19.08 16.07 2.75 

Skogsflis Medel 19.19 17.06 3.62 

Stamved Medel 18.72 16.45 3.32 

5.1.2 Askhalt 

När man bestämde askhalten på proverna så blandades proverna för att få ett så homogent 
prov som möjligt. Resultatet för askhaltbestämningen kan ses i tabell 5.2 där värdena har en 
standardavvikelse på 0,35%. 

Tabell 5.2 Askhalt för olika biobränslen 

Prov Askhalt (%) 

Stamved  0.57 

Skogsflis 0.84 

levererad  1.28 

Medelvärde 0.90 
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5.1.3 Fukthalt 

Vid fukthaltbestämningen av olika biobränslen som används så gjordes det på samma prover 
som har blivit askhalt samt värmevärde bestämda. Sedan beräknades medelvärdet för de olika 
sorterna biobränsle se tabell 5.3.  

Tabell 5.3 Fukthalt för olika biobränslen. 

Prov Fukthalt (%) 

Asp Medel 52 

Levererad Medel 39 

Flis Medel 24 

Stamved Medel 28 

5.1.4 Bulkdensitet 

Volymminskningen för några vanliga trädbränslen med standardavvikelsen   för dessa kan 
man se i tabell 5.4. Bulkdensiteten i en container minskar vid transport av ett bränsle i en 
lastbil.   

Tabell 5.4 Volymminskning för olika biobränslen (Bilaga 4.) 

Bränsle 
Torrt 

±   %  
Fuktigt 
±   %  

Flis  24 ± 14 18 ± 8 

Pellets              10 ± 7   11 ± 10 

Spån              20 ± 6 14 ± 4 

5.2 Osäkerhetsanalys  

Vid bestämning av energi och massbalanser så ingår parametrar som massan, värmevärde, 
volym, bulkdensitet och fyllnadsgrad beroende på vilket sätt som ska analyseras. I vissa fall 
finns det en vägd massa och i andra fall finns det en uppskattad volym. 

5.2.1 Teckenförklaring  

Qin = inköpt bränsle under ett år 

QStickan,LB = levererat på Stickans lager  

QStickan = inmatat i Stickans pannor  

QListen,LB = transporterat till Listen 

QListen= inmatat i Listen  

QSM  = inköpt direkt från Swedish Match 
hämtat med skopa 

QSmå = inmatat i Holsby, Ekenässjön och 
Bäckfåran 

QBF = inmatat i Bäckfåran 

QES = inmatat i Ekenässjön 

QHB = inmatat i Holsby 

QÅ = producerad ånga  

QHV  = producerat hetvatten 

QFV  = producerad fjärrvärme 

QLEV,ånga = utgående energi från Stickan 

QLEV,HV  = utgående energi för 
hetvattenslingan   
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QLEV,FV = utgående energi för       
fjärrvärmeslingan 

ε 
  
= osäkerhet för inköpt energi    

ε 
        

= osäkerhet för Stickan  

ε 
      

= osäkerhet för Listen  

ε 
   

= osäkerhet för de små verken  

ε 
  

= osäkerhet för Bäckfåran  

ε 
  

  osäkerhet för Holsby  

ε 
  

= osäkerhet för Ekenässjön 

ε 
  

= osäkerhet för ett närliggande företag 

              invägd massa på lastbilsvåg för  tickans lager 

                 inmatad massa i  tickan med skopa  

             invägd massa till Listen på lastbilsvåg  

               inmatad massa i Listen med kran  

         inköpt massa från närliggande leverantör  

         volym på container  

         volym skopa  

        effektivt värmeväde  

 
     

  fyllnadsgrad för containern  

 
     

   fyllnadsgrad för skopan på  tickan   

 
    

  bulkdensiteten för bränslet  

     standardavvi elsen för fyllnadsgraden  

ε   relativa osäkerheten för bulkdensiteten   

ε     
   relativa osäkerheten för effektiva värmevärdet  

      
  absoluta osäkerheten för kranen  

       
  absoluta osäkerheten för skopan  

 

5.2.2 Energi- och massbalanser   

I ekvation (5.1) och (5.2) så ser man att invägd energi på Stickans fordonsvåg ska vara samma 
sak som att beräkna levererad energi efter volym där man måste veta bulkdensiteten eftersom 
värmevärdet beräknas per massenhet och att varje container har en viss fyllnadsgrad. Detta 
gäller för samtliga av Vetabs värmeanläggningar fast vissa av anläggningarna har en uppmätt 
massa och andra har en uppmätt volym. Det totala inköpta bränslet slås sedan ihop med det 
inköpta som levererats direkt ifrån ett närliggande företag som vägs med hjullastarvågen istället 
för fordonsvågen och får då en annan osäkerhet på det uppvägda bränslet se ekvation (5.3). 
Det totala uttrycket för inköpt bränsle blir då enligt ekvation (5.5).   
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För Stickan så vägs allt inmatat bränsle till pannorna upp på hjullastarvågen samt bestäms 
volymen på det inmatade bränslet se (5.6) och (5.7) detta ger då en annan osäkerhet för det 
invägda bränslet.  
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För Listen så vägs bränslet först vid transport samt att volymen bedöms. Sedan så vägs 
bränslet igen med kranen men då sker ingen volymbestämning.  
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För de mindre värmeverken så uppskattas bara en volym medan instoppad massa beräknas 
från producerad energi. De små verken summeras sedan i (5.14). 
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Inköpt energi vill man ska vara lika stor som instoppad energi i pannorna vilket får en 
energibalans enligt (5.15). 
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Den producerade energin får man ut vid avläsning på mätare vilka har en viss osäkerhet vilket 
ses i (5.16), (5.17) och (5.18).  
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I systemet så mäts även energin som lämnar anläggningarna ut på nätet vilka får följade 
ekvationer där förluster räknas med (5.19), (5.20) och (5.21). 
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Dessa energibalanser sätts sedan i förhållande till varandra för att se vilka som stämmer 
någorlunda överrens och vilka som stämmer mindre överrens. Det man vill är att 
osäkerheterna ska bli så små som möjligt.  
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6. Analys 

I analyskapitlet kommer en jämförelse med resultaten från kapitel 5 och teorin i kapitel 2 att 
ske. Detta görs för att se om det sker en överensstämmelse mellan hur det faktiskt fungerar 
med hur det bör fungera. Parametrar som ask- och fukthalt samt värmevärde och bulkdensitet 
kommer att jämföras med värden tagna från Vetabs bränsleanalys som kan ses i bilaga 2. 

6.1 Värmevärde  

Värmevärdet som har tagits fram från resultaten som ses i tabell 5.1 kan jämföras med 
riktvärden från tabell 2.2. Dessa värden kan man nu se i tabell 6.1 som har en sammanställning 
för värmevärdena.   

Tabell 6.1 Medelvärmevärde för olika biobränslen med riktvärde. 

Prov 
(Medel) 

ΔHkal  
(MJ/kg)TS  

(Prov) 

ΔHeff  
(MJ/kg)TS 

(Prov) 

ΔHkal 
(MJ/kg)TS 

(Vetab) 

ΔHeff 
(MJ/kg)TS 

(Vetab) 

ΔHeff  
(MJ/kg)TS 
(Riktvärde) 

Skogsflis  19.19 17.06 19.84 18.48 18.6-20.5 

Asp  18.43 14.19 19.42 18.02 Ca 19.9 

Stamved  18.72 16.45 20.06 18.73 18.0-19.3 

Levererade  19.08 16.07 - - - 

Här kan man nu tydligt se att det har skett en viss energiförlust när man jämför ΔHeff 
(MJ/kg)TS som är taget i Vetabs flishögar på Stickan med riktvärdet. Detta gäller allmänt för 
alla sorters bränsle. För skogsflis är förlusten 1,42 MJ/kg TS vid förvaringen i flishögarna alltså 
en minskning med 7,6% jämfört med Vetabs egna prover. Detta är även en minskning med 
13% ifall man jämför med ett riktmedelvärde på 19,7 MJ/kg TS vilket även är ca 1 MJ/kg TS 
lägre än det låga riktvärdet. Aspen har en förlust på ca 21% när man jämför Vetabs prover 
med proverna som är tagna på Stickan. Jämför man Vetabs prover med värmevärdet hamnar 
förlusterna på 9,4%.  

Med samma antagande som i kapitel 2 där det sägs att det inte sker någon flisning i hög 
utsträckning utan att flisen kommer från flislager under vinterhalvåret så ligger flisen i 6-12 
månader vilket har en energiförlust på 10-24%. Eftersom den uppmätta förlusten ligger på 
13% jämfört med riktvärdet så stämmer förlusten överens med hur mycket energi som kan ha 
försvunnit.  
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6.2 Askhalt 

Askhalten för olika biobränslen med riktvärden kan ses i tabell 6.2. Här ser man att askhalten 
har en god överensstämmelse med både Vetab och riktvärdena.  

Tabell 6.2 Askhalt för olika biobränslen med riktvärden. 

Prov 
Askhalt (%) 

(Prov) 
Askhalt (%) 

(Vetab) 
Askhalt (%) 
(Riktvärde) 

Stamved 0.57 0.3 1 (0.4-5) 

Skogsflis 0.84 2.1 1 (0.4-5) 

6.3 Fukthalt 

Fukthalten för olika biobränslen med riktvärden kan ses i tabell 6.3. Här ser man att proverna 
som är tagna skiljer sig från Vetabs värden. Detta beror sannolikt på att provet är taget i ytan 
på stackarna där flisen har goda torkmöjligheter. Färsk flis har oftast en fukthalt som ligger 
runt 50 % vilket man ser på Vetabs resultat.  

Tabell 6.3 Fukthalt för olika biobränslen med riktvärde. 

Prov 
Fukthalt (%) 

(Prov) 
Fukthalt (%) 

(Vetab) 
Fukthalt (%) 
(Riktvärden) 

Asp 52 46 25-50 

Skogsflis 24 46 25-50 

Stamved 28 40 25-50 

6.4 Energibalanser 

I massbalanserna finns det relativt kända faktorer och relativt okända faktorer. Den invägda 
massan kan anses som relativt säker då det finns kalibreringsmaterial för år 2009 (se bilaga 
2:sid2) som säger att lastbilsvågen har en osäkerhet på 0,2% för belastad lastbil på 54565kg 
och 0,3% för en tom lastbil på 28565kg. Detta ger en absolut osäkerhet på det som är invägt 
totalt på lastbilsvågen till ca 3200kg. Det bränsle som är uppvägt som inmatat bränsle i 
Stickans pannor är invägt med en hjullastarvåg som sitter monterad vid skopan. Den har enligt 
kalibreringsmaterial för år 2009 (se bilaga 2:sid1)en osäkerhet på 0,7% vilket då är lite sämre än 
för lastbilsvågen. På det som är totalt inmatat i Stickan ger det en osäkerhet på 2000kg. Detta 
innebär att om lastmaskinsvågen alltid väger upp mindre än vad det egentligen är, vilket den 
gör enligt kalibreringsunderlaget så borde Vetab lägga till 3,5ton som inmatat bränsle i sin 
massbalans. Massan som är skickad till Listen är även uppmätt med lastbilsvågen och sedan 
vägs bränslet också upp i den kran som matar in bränslet i pannan. Den här kranen finns det 
tyvärr inget kalibreringsmaterial till, men eftersom allt bränsle vägs innan det skickas till Listen 
och det inte sker någon längre lagerhållning så har man ganska bra kontroll över det inmatade 
bränslet. De mindre pannorna har ingen uppvägning på bränslet utan den förbrukade massan 
bestäms bara genom energibalans där man vet hur mycket energi som producerats och en 
verkningsgrad har ansatts som de tror stämmer överens med verkligheten. Detta kan vara en 
mycket osäker metod eftersom vekningsgraden har stor betydelse för att energibalansen ska gå 
ihop. 
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För alla transporter av bränsle uppskattas en volym av chauffören. Denna uppskattning kan 
också sannolikt anses mycket osäker då den uppskattas innan transport samt med ett ögonmått 
på en stor volym. Om volymbestämningen sker innan transport så är det med största 
sannolikhet inte samma volym när distributören anländer till Vetab med sitt bränsle. Efter flera 
försök som utförts av energistudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö så har man kommit fram 
till att en bestämd volym träflis sjunker med ca 20% och en standardavvikelse på ca 10% om 
det skakas i ca10 min. Detta skulle då bidra till att densiteten som beräknas av angiven volym 
från distributör kommer att höjas då volymen minskar. Volymen noteras även för det bränsle 
som är inmatat i Stickan med hjullastare av chauffören. Även skopan har en fyllnadsgrad som 
säger att även om chauffören tycker att det ser ut som en viss volym så kan det mycket väl 
vara någon annan samt att man kanske inte fyller skopan lika mycket varje gång. Det är inte 
heller samma chaufför hela tiden som bestämmer volymen. Detta gör osäkerheten ännu större 
då flera personer kan ha olika uppfattningar om hur stor en volym är.  

Värmevärdet är en annan faktor som påverkar beräkningen av instoppad energi. Det effektiva 
värmevärdet på torrt bränsle bestäms vid överenskommelse av kontraktet, detta görs i regel en 
gång om året på Vetab. Efter detta så bestämmer Vetab det effektiva värmevärdet för fuktigt 
bränsle genom att göra fukthalts prover på alla leveranser och beräknar värmevärdet. Däremot 
finns ett närliggande företag som tar egna fukthaltsprover och bestämmer energivärdet själva 
vilket kan ge upphov till en osäkerhet då Vetab inte har någon egen kontroll på det materialet. 
Efter att fukthaltsproverna har tagits och värmevärdet har bestämts så lagras bränslet på hög i 
upp till cirka sex månader. Under lagringstiden sker direkt nedbrytning av bränslet vilket 
försämrar värmevärdet på sikt med upp till 24% i energiförluster vid extrema fall. Detta gör att 
osäkerheten för värmevärdet kan bli relativt hög om bränslet lagras länge.  

Även vid bestämning av producerad energi finns det en osäkerhet i mätningen. Denna 
osäkerhet måste självklart beaktas vid uträkning av instoppat bränsle med energibalans. Även 
om den inte blir så stor då det är relativt lätt att bestämma energiinnehåll i vatten. Dock så sker 
vissa energimätningar efter värmeväxlare från ånga till vatten varvid det kan bli förluster som 
inte registreras.       

6.5 Känslighetsanalys 

Nedan följer ett exempel för hur ett fjärrvärmesystem är uppbyggt där bränslet kontrolleras vid 
mottagningen och sedan fördelas ut till andra lagerplatser (se Figur 6.1). I vissa fall bestäms 
volymflödet och i andra fall bestäms massflödet till lagren.   
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Figur 6.1Flödesschema för olika hantering av biobränslet. 

6.5.1Teckenförklaring  

Ei = verklig producerad energi 

ENi = energi tillförd nätet 

EPi = energi producerad i pannorna 

ηNi =verkningsgraden hos nätet 

ηPi = verkningsgraden på pannorna 

6.5.2 Känslighetsanalys modellering 

Låt säga nu att den uppmätta energin hos kunderna är korrekt uppmätt och den exakta 

verkningsgraden hos nätet i är given ηNi så är den tillförda energin till nätet         
  

η
  

 MJ, 

varav                  

1 - η
  

η
  

 MJ har förlorats. 
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Då nätet har tillförts ENi,,IN MJ vilket är den producerade energin från pannorna som också har 
en verkningsgrad ηPi som bör vara exakt beräknad. Detta ger att instoppad energi i pannorna 

fås genom          
      

η
  

  MJ, varav                     

1 - η
  

η
  

 MJ har förlorats.  

Slår man nu ihop kundernas uppmätta leverans och pannornas produktion så fås ekvationen 

för det inmatade bränslet          
  

η
  

   η
  

 MJ och förlusterna beräknas som                 

1 - η
  

η
  

   η
  

 

MJ.  

Vi vill sedan kunna beräkna vad det verkliga värmevärdet är på det instoppade bränslet i 
pannan. Här görs en förenklig av nedbrytningsprocesserna och förändringen av fukthalten i 
stackarna som förändras med avseende på tiden t. Det man då kan göra är att teckna en 
exponentialfunktion kännetecknad av en tidskonstant τ som är specifik för varje stack. Enligt 
Professor Björn Zethræus så kan tidskonstanten sättas till 70 månader vid ”normala” 
nedbrytningsförhållanden (ca 15% förlust per år), 40 månader vid ogynnsamma förhållanden 
(25% förlust per år) och 110 månader vid bra förhållanden med långsam nedbrytning (10% 
förlust per år).  

Om bränslet har lagrats en tid     innan det går till nästa lager så har fukthalten fi förändrats 

vilket ger följande funktion:   1                  
  

   
   MJ/kg. 

Resten av bränslet som inte har mellanlagrats har följande värmevärde:   2               

MJ/kg.  

Det genomsnittliga värmevärdet som går till panna Pi från lager i beräknas då genom: 

                         e
 -

  
τ     1 -  

 
                    -  

 
             1 - e

-
   
    MJ/kg. 

Den del av bränslet som sedan skickas från lager 1 hade tidigare under mottagningen fått en 
bestämd invägning och fukthaltsbestämning. Detta ger att:  

   1       
1
     0   e

 
   
      1 -  

1
      0     0 -  1     0    e

 
  1
 1  MJ/kg. 

När vi nu vet att: 
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    1 - e
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-
t  1
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Så får vi ut att den energi som vi matar in i pannan Pi får ett genomsnittligt värmevärde enligt 
följande: 

           0    1 -  1    1 - e
-
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    e

-
   
     MJ/kg. 

Vi sa tidigare att den tillförda energin till pannan skulle vara         
  

η
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 MJ och nu med ett 

känt värmevärde så kan enkelt massbehovet beräknas.  
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Den andra termen vi ser är den som visar förlusterna i bränslet vid lagring hos företaget, vilket 
ibland bortses ifrån. Detta är ett stort misstag då hanteringen oftast kan kosta mellan 5-10% av 
bränslets energi vid leverans enligt Björn Zethræus. 

 

Vid leveransen av bränslet så bestäms massan, fukthalten samt värmevärdet ΔH0 bestäms. 
Eftersom det är detta bränsle som skall igenom hela fjärrvärmekedjan till kunden så får vi som 
enligt tidigare beräknat på kundernas sammanlagda energibehov.  
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Där Ei är kundernas sammanlagda energibehov. Den energi som i regel bokförs är istället ett 
närmevärde på det levererade bränslet vilket blir:  

                                 1 -       
  - 2,45     

    
  MJ. 

 

I verkligheten så ser beräkningen för det effektiva värmevärdet ut: 

                 1 -      
     1 -  

    
  - 2,45    

    
, vilket oftast förenklas till 

                1 -      
  - 2,45    

    
.  

Eftersom ΔHTS är vanligt förekommande i kontrakt sammanhang så blir 

Δ 
           

            1 -               
  och eftersom askhalten kontrakteras sällan och       i 

praktiken anses som relativt konstant för olika träslag så förekommer att man använder 

exempelvis att         19,2 –  1 -  
    

  - 2,45    
    

 för barrflis och  

        18,3 –  1 -  
    

  - 2,45    
    

 för lövflis. 

Vi tecknar nu värmevärdet för torrsubstansen ΔHTS,K och askhalten faska,K. då får vi ut  

Δ 
     

   
      

1 -  
      

 MJ/kg.  

Man kan då substituera in detta i den generella formeln: 
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 och då fås uttrycket  
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Detta medför att värmevärdet kan behandlas på tre olika sätt: 

1. Där man mäter ΔHdaf, faska, och ffukt och därefter beräknas det effektiva värmevärdet 

med      ,1            1 -      
     1 -  

    
  - 2,45    

    
 MJ/kg. 

 
2. Avtal sluts om ΔHTS,K och askhalten faska,K. Mät sedan upp fukthalten och askhalten 

för att sedan beräkna det effektiva värmevärdet med formeln  
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 MJ/kg. 
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3. Avtala om ΔHTS,K och antag en konstant askhalt. Mät sedan enbart fukthalten och 
beräkna det effektiva värmevärdet med formeln 

      3             1 -      
  - 2,45    

    
 MJ/kg. 

Om det nu finns behov av att känna till det exakta effektiva värmevärdet enligt 1 ovan så kan 
man komma mycket nära om man har tillgång till väl kalibrerade instrument enligt standard 

och utbildad personal. Man får då ut ett referens värde på det effektiva värmevärdet      

   
, 

vilket kan anses vara det sanna värdet.  

Sätt nu in det värdet i energibalansen av instoppad energi i pannan och levererad till kunderna 
för att beräkna bränslebehovet.  
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Om man istället resonerar att det kanske inte är värt mödan att ta fram det verkliga effektiva 
värmevärdet, till exempel om man inte har så stor kundkrets. Då kan det eventuellt lämpa sig 
bättre att använda alternativ 3 ovan för att få fram bränslebehovet, dock att man lägger in en 
korrigering för verkningsgraden på pannan och nätet 
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Felgränserna kan sedan beräknas med hjälp av de partiella derivatorna för de olika 
parametrarna vilket då ger: 

 
   

      

   
   

1

η
  
   η

  
        

   
    1 -   

1
    

 
 -  

1
    

 
     

1
    1 -  

 
    e

-
  1
τ1    

 
    1 -  

1
    e

-
   
      

1
    

 
   e

-
  1 τ      τ1

τ1 τ  

   

 
   

      

 η
  

     
     e

  1
τ1
 

   
  

η
  
2    η

  
        

   
 e

 1
τ1     e

  
       

1
     

1
 - 1  -  

 
   1  -  

 
     

1
 - 1      

1
   e

  
      1 -  

 
     

1
    

 
 

   

 

 
   

      

  
1

      
     e

  1
τ1
 

   
      e

   
   - 1 

η
   
   η

  
        

   
 e

  1
τ1      

1
 - 1  -  

1
 

2

    e

   
       

 
 - 1  -  

 
 

  , lika för fi. 

 
   

      

  1
      

      1   e

  1
τ1
 

   
  

τ1   η  
   η

  
        

   
 e

  1
τ1      

1
 - 1  -  

1
 

2

    e

   
       

 
 - 1  -  

 
 

   lika för ti. 

Dessa ger sedan gränsvärdet för det maximala systemfelet för osäkerheten på det inköpta 
bränslet till. Vid insättning av några godtyckliga värden i ovanstående formel som ses i tabell 
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6.4 så kan man få fram ett troligt värde för osäkerheten på mängden instoppat bränsle. Detta 
ses i tabell 6.5.  

Tabell 6.4. Godtyckliga värden till osäkerhetsbestämning vid flislagring.  

Distribuerad energi till kunderna 100 GWh Lagringstid av bränslet 6 mån 

Med en absolut osäkerhet δE  1 GWh Osäkerhet i lagringen  0,06 mån 

   

Tidskonstant  70 mån 

Verkningsgrad för pannorna  90 % 

     Med en osäkerhet på  5 % Bränslets värmevärde 15 MJ/kg 

   

Fukthalt i bränslet  50 % 

   

Osäkerhet för fukthalten 5 % 

           
   

     

   
    2 η    

   
      

 η
  

    2      
   

      

  
1

    2 t    
   

      

  1
   

Här anser man sedan att verkningsgraden i pannan och nätet är desamma och tiden bränslet 
lagras är densamma samt att osäkerheten för hur stora andelar som lagras är desamma. Detta 
ger nu en slutgiltig absolut osäkerhet för inköpt bränsle till. 

   ≈    2    
   

     

   
 
2

   4 η2    
   

      

 η
  

 
2

   4   2    
   

      

  
1

 
2

   4 t2    
   

      

  1
 
2

  

Dessa värden resulterar senare i att  m blir ca 8200ton, vilket motsvarar ungefär 25% av den 
uppskattade mängden instoppat bränsle se tabell 6.5 vilket motsvarar den osäkerhet som ges 
vid uträkning av osäkerheten för verkningsgraderna.   

  Tabell 6.5. Uträknade partiellderivator. 

Beräknat bränslebehov av medelvärden efter 

distribuerad energi 
29630 * 1,09 = 32222 ton 

 
Osäkerhet i det totala bränslebehovet beroende på 

osäkerheten i kundernas efterfrågan 
 
   

      

   

  322 
ton, 

eller 
1,0% 

Osäkerhet i det totala bränslebehovet beroende på osäkerhet i 

verkningsgraderna 
 
   

      

  
  

  8182 
ton, 

eller 
25,4% 

Osäkerhet i det totala bränslebehovet på grund av osäkerhet i 

lagringsandelen internt 
 
   

      

  
 

  276 
ton, 

eller 
0,9% 

Osäkerhet i det totala bränslebehovet på grund av osäkerhet i 

lagringstiden internt 
 
   

      

   
  147 

ton, 

eller 
0,5% 

Total maximal osäkerhet 

blir   
δmtot 8927 

ton, 

eller 
28% 

Trolig maximal osäkerhet blir dock  
 

δ  8194 
ton, 

eller 
25% 
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7. Diskussion 

7.1 Verkningsgrad  

Eftersom verkningsgraden på pannorna är väldigt osäker är detta första steget att ta för 
företaget för att få en mer säker överblick av massflödet i systemet. Eftersom Vetab enligt 
massbalansen har en verkningsgrad på över 100% utan rökgaskondensorn tyder detta på att 
verkningsgraden är fel då detta inte kan inträffa. Ifall man skulle öka verkningsgraden från 
85% till ca 90% så skulle massbalansen stämma bättre överens även om det förmodligen är fler 
parametrar än verkningsgraden som gör så att massbalansens verkningsgrad blir över 100%. 

Enligt miljödatorn som är placerad på Stickans panncentral så är verkningsgraderna för panna 
1 och panna 2 ca 90%, detta är ett bättre värde att utgå ifrån även om det skulle behövas 
kontrolleras ytterligare. Eftersom många värden ur miljödatorn är beräknade och inte 
uppmätta så är värdena inte helt tillförlitliga.  

7.2 Värmevärde 

De prover som har tagits från flishögarna har ett värmevärde som är lägre än de värmevärden 
som Vetab (Belab) har fått fram. Eftersom det skiljer sig i ΔHeff med ca 2 MJ/kg TS jämfört 
med de värden som leverantören påstår att de har. Detta är även den siffran som Vetab bokför 
som den energi som de har tillfört pannorna. Det är här viktigt att man vet om att den inköpta 
energin inte är densamma som den instoppade energin in till pannorna.  

Varför den tillförda energimängden kan vara lägre än vad man tror att man tillför beror på 
flera olika anledningar. Den mest troliga anledningen till varför värmevärdet skulle vara lägre 
är lagringen av biobränslet. Det är svårt att alltid veta hur länge ett biobränsle har lagrats, 
biobränslet lagras först i skogen i form av grenar och toppar. När detta har legat en tid i 
skogen flisas det och antingen körs det direkt till panncentralen eller så körs det till ett flislager 
för att användas under vinterns mer krävande perioder. Under denna lagringstid sker ett 
mikrobiologiskt angrepp på bränslet som bryter ner det och energi frigörs i form av bland 
annat värme. Man får dock inte glömma att oflisat material har en liten nerbrytning, det är 
alltså först efter flisning som nerbrytningen blir ett större problem.  

Detta resulterar i att det inte är rekommenderat att lagra biobränsle en längre tid ifall man inte 
kan köpa ett billigt biobränsle som kompenserar för den energi som går förlorad när man 
lagrar bränslet. Ifall man vill minska ner energiförlusterna i bränslet bör man antingen lagra 
biobränslet under tak eller att man först torkar biobränslet för att minska ner den biologiska 
aktiviteten. Detta är dock sällan ett alternativ då mycket energi går åt att torka bränslet vilket 
inte kompenserar för bortfallet. Att bygga ett tak över flishögarna är inte heller ett bra 
alternativ då detta är en stor investering och dyr lagerhållning.   

7.3 Mät- hantering och osäkerhet 

När man pratar om ämnet mätosäkerhet är det starkt kopplat till ekonomin. Detta beror på att 
i regel så gäller följande påstående: Ju mer pengar man lägger på mätinstrument ju mer 
noggrann är mätningen. Därför är det svårt att veta hur mycket pengar man vill avsätta till att 
mäta olika värden för att känna att man får tillbaka dessa pengar på något sätt. Men det finns 
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några enkla sätt man kan göra som inte kostar mycket pengar som ändå minskar osäkerheten 
vid mätningarna.  

Alla mätare som finns vid anläggningarna har en obestämd osäkerhet. Denna osäkerhet kan ha 
en betydande inverkan vid de beräkningar som görs. Ifall man vill minska den osäkerhet som 
finns bör man ha ett så exakt avläsningsschema för alla mätare som möjligt. Man bör som 
exempel ha samma person/personer som läser av mätarna som också bör ske vid samma 
tidpunkt. Man bör också kalibrera befintliga mätare med jämna mellanrum, ju oftare desto 
bättre men detta kostar pengar. I dagsläget kalibreras inga energimätare med bestämda 
mellanrum (Vetab, 2010). Beroende på hur ofta detta ska ske kan variera mellan olika mätare 
men regelbunden kalibrering bör ske med max 5 års mellanrum för att få bättre koll på 
energiflödena.  

7.4 Fjärrvärmestatistik Vetab 

I det befintliga statistikprogrammet finns det osäkerheter i uträkningarna som ger följdfel 
genom alla uträkningarna. Ett exempel på detta är alla volymräkningar som från början bara är 
ett uppskattat värde. Även om containrarna som levererar har en bestämd volym så säger detta 
inget eftersom man inte vet hur fylld den var från början eller hur mycket som bulkdensiteten 
har ändrats under resans gång. Eftersom det inte finns något bestämt värde för bulkdensiteten 
är det även svårt att räkna ut en volym.  Detta gör att alla volymberäkningar samt siffror som 
finns med i programmet inte har någon hög säkerhet, särskilt ifall man jämför med de invägda 
massorna som är vägda på krönta vågar.  

Man har även en alternativ beräkningsmetod i programmet där man har räknat ut totala 
energiinnehållet genom att multiplicera två medelvärde med varandra, istället för att beräkna 
varje del var för sig. Båda typerna av metoderna har upptäckts vid mer än ett tillfälle vilket gör 
att det är rekommenderat att gå igenom programmet noga för att finna och använda sig av 
samma metod vid alla tillfällen.  

7.5 Interna förluster 

Från fjärrvärmestatistik Vetab kan man se att det finns interna förluster som uppgår till 13226 
MWh/år vilket är 11.2% av den producerade energin vid Stickans Panncentral. I denna förlust 
ingår även förlusten som ingår i ångans distributionssystem. Denna ångledning är bara några 
100 meter lång och det är inte troligt att den har så stora förluster. Detta tyder istället på att det 
är något annat fel som exempelvis ett tankefel som att man matar in fel värden i 
beräkningarna, okalibrerade mätare och/eller avlästa värden vid olika tillfällen.   
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8. Slutsatser 

I detta kapitel kommer slutsatserna presenteras av vad som projektet har lett fram till. Det 
kommer vara gruppens åsikter av vad som bör göras samt vilka åtgärder som bör vidtas.  

 Verkningsgraden är det största problemet som är relativt enkelt att lösa genom att 
hyra in en konsult.  

 Man bör kontrollera bränslets kvalitet genom att skicka iväg prover till två skilda 
laboratorium som är auktoriserade inom området.  

 Man bör väga allt inkommande bränsle för att minska osäkerheten för det inmatade 
bränslet i samtliga anläggningar. 

 De volymberäkningar som har gjorts har hög osäkerhet och är inte tillförlitliga.  

 Statistikprogrammet bör ses över för att eliminera eventuella skillnader i uträkningar 
då vissa summeringar sker med hjälp av medelvärden och andra summeras över tolv 
månader. 

 De bör göra ett redovisningsprogram där de mest relevanta siffrorna tas med. 

 Inmatat bränsle ska inte behandlas som inköpt bränsle då förlusterna måste tas med.  

 Fukthalten bör kontrolleras noggrannare då vissa leverantörer hävdar att de levererar 
ett bränsle med 3,5% fukthalt för aspsplint. 

Vetab måste minska sina osäkerheter i systemet för att få kontroll över sina energi- och 
massbalanser, först då kan de hitta felen i systemet. Rätt saker mäts men hanteras på ett 
ifrågasättande vis.  
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 1  

BILAGA 1 (antal sidor: 7) 

Prov  fuktigt prov (g) avvikelse ± torr med skål(g) avvikelse ± 

asp 1 18.57 0.01 91.94 0.01 

asp 2 8.14 0.01 64.36 0.01 

asp 3 13.70 0.01 98.40 0.01 

          

     

Lev 1 18.47 0.01 103.49 0.01 

Lev 2 15.31 0.01 120.84 0.01 

Lev 3 9.77 0.01 100.91 0.01 

Lev 4 15.85 0.01 96.07 0.01 

Lev 5 16.07 0.01 126.06 0.01 

Lev 6 10.76 0.01 94.57 0.01 

Lev 7 11.32 0.01 113.59 0.01 

Lev 8 16.75 0.01 114.61 0.01 

Lev 9 16.00 0.01 105.25 0.01 

          

     

flis 1 15.49 0.01 91.87 0.01 

flis 2 11.07 0.01 89.95 0.01 

flis 3 8.47 0.01 96.08 0.01 

flis 4 9.87 0.01 93.95 0.01 

flis 5 7.71 0.01 79.85 0.01 

flis 6 10.67 0.01 103.90 0.01 

          

     

löv 15.09 0.01 86.35 0.01 

          

     

stamved 1 42.86 0.01 115.61 0.01 

stamved 2 33.62 0.01 142.36 0.01 

stamved 3 43.12 0.01 112.24 0.01 
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Prov 
tom skål 
(g) avvikelse ± 

torrt prov 
(g) avvikelse ± 

asp 1 85.33 0.01 6.60 0.01 

asp 2 59.45 0.01 4.92 0.01 

asp 3 91.90 0.01 6.50 0.01 

          

     

Lev 1 91.95 0.01 11.54 0.01 

Lev 2 110.11 0.01 10.74 0.01 

Lev 3 93.80 0.01 7.11 0.01 

Lev 4 88.50 0.01 7.57 0.01 

Lev 5 118.39 0.01 7.68 0.01 

Lev 6 87.24 0.01 7.33 0.01 

Lev 7 106.26 0.01 7.33 0.01 

Lev 8 105.27 0.01 9.34 0.01 

Lev 9 96.29 0.01 8.97 0.01 

          

     

flis 1 81.67 0.01 10.20 0.01 

flis 2 82.24 0.01 7.71 0.01 

flis 3 89.22 0.01 6.86 0.01 

flis 4 86.29 0.01 7.66 0.01 

flis 5 73.69 0.01 6.15 0.01 

flis 6 95.30 0.01 8.60 0.01 

          

     

löv 76.21 0.01 10.14 0.01 

          
stamved 
1 84.94 0.01 30.67 0.01 
stamved 
2 118.37 0.01 23.99 0.01 
stamved 
3 80.73 0.01 31.50 0.01 
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Prov fukthalt fukthalt(%) torrhalt vikt till kal avvikelse ± 

asp 1 0.64 64.45 0.36 0.510 0.010 

asp 2 0.40 39.56 0.60 0.510 0.010 

asp 3 0.53 52.56 0.47 0.526 0.010 

  0.52 52.19 0.48   

      

Lev 1 0.38 37.54 0.62 0.514 0.010 

Lev 2 0.30 29.86 0.70 0.500 0.010 

Lev 3 0.27 27.27 0.73 0.512 0.010 

Lev 4 0.52 52.21 0.48 0.509 0.010 

Lev 5 0.52 52.21 0.48 0.507 0.010 

Lev 6 0.32 31.91 0.68 0.510 0.010 

Lev 7 0.35 35.25 0.65 0.514 0.010 

Lev 8 0.44 44.21 0.56 0.512 0.010 

Lev 9 0.44 43.96 0.56 0.507 0.010 

  0.39 39.38 0.61   

      

flis 1 0.34 34.14 0.66 0.504 0.010 

flis 2 0.30 30.35 0.70 0.507 0.010 

flis 3 0.19 19.05 0.81 0.500 0.010 

flis 4 0.22 22.43 0.78 0.520 0.010 

flis 5 0.20 20.20 0.80 0.518 0.010 

flis 6 0.19 19.42 0.81 0.525 0.010 

  0.24 24.27 0.76   

      

löv 0.33 32.81 0.67 0.523 0.010 

          

stamved 1 0.28 28.43 0.72 0.506 0.010 

stamved 2 0.29 28.65 0.71 0.515 0.010 

stamved 3 0.27 26.94 0.73 0.523 0.010 

Medelvärde 0.28 28.01 0.72   

      

medel 0.35 35.16   0.65  

        

max 0.64 64.45  0.81  

min 0.19 19.05  0.36  

staAV 0.12 12.16  0.12  

        

medel 6% 0.37 37.26  0.69  

  0.33 33.05   0.61  
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Prov Hkal(J/g) Hkal(MJ/kg) 
Wkal 
(MJ/kg) Wkal (MJ/kg)rättade 

asp 1 20983 20.98 20.98 18.49 

asp 2 20847 20.85 20.85 18.37 

asp 3 20904 20.90 20.90 18.42 

  20911 20.91 20.91 18.43 

     

Lev 1 22051 22.05 22.05 19.43 

Lev 2 22131 22.13 22.13 19.50 

Lev 3 21315 21.32 21.32 18.79 

Lev 4 21537 21.54 21.54 18.98 

Lev 5 21235 21.24 21.24 18.72 

Lev 6 22012 22.01 22.01 19.40 

Lev 7 21414 21.41 21.41 18.87 

Lev 8 21702 21.70 21.70 19.13 

Lev 9 21446 21.45 21.45 18.90 

  21649 21.65 21.65 19.08 

     

flis 1 21628 21.63 21.63 19.06 

flis 2 21303 21.30 21.30 18.78 

flis 3 21732 21.73 21.73 19.15 

flis 4 22068 22.07 22.07 19.45 

flis 5 21855 21.86 21.86 19.26 

flis 6 22029 22.03 22.03 19.41 

  21769 21.77 21.77 19.19 

     

löv 21109 21.11 21.11 18.60 

      

stamved 1 21311 21.31 21.31 18.78 

stamved 2 21173 21.17 21.17 18.66 

stamved 3 21255 21.26 21.26 18.73 

Medelvärde 21246 21.25 21.25 18.73 

        

medel tot   21.50 18.95 

       

max   22.13 19.50 

min   20.85 18.37 

staAV   0.40 0.35 

       

medel 5%   22.58 19.90 

    20.43 18.00 
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Prov 
Wa (MJ/kg) 
TS Wa (MWh/ton) TS Wa (MJ/m3f)TS Weff (MJ/kg)TS 

asp 1 17.17 4.81 6610.08 12.73 

asp 2 17.05 4.77 6563.93 15.45 

asp 3 17.10 4.79 6583.27 14.39 

  17.11 4.79 6585.76 14.19 

     

Lev 1 18.11 5.07 6972.46 16.64 

Lev 2 18.18 5.09 6999.61 17.14 

Lev 3 17.46 4.89 6722.73 16.54 

Lev 4 17.66 4.94 6798.06 14.98 

Lev 5 17.39 4.87 6695.58 14.71 

Lev 6 18.08 5.06 6959.23 16.93 

Lev 7 17.55 4.91 6756.32 16.22 

Lev 8 17.80 4.98 6854.04 15.86 

Lev 9 17.58 4.92 6767.18 15.66 

  17.76 4.97 6836.13 16.07 

     

flis 1 17.74 4.97 6828.93 16.47 

flis 2 17.45 4.89 6718.66 16.38 

flis 3 17.83 4.99 6864.22 17.25 

flis 4 18.13 5.08 6978.23 17.42 

flis 5 17.94 5.02 6905.96 17.32 

flis 6 18.09 5.07 6965.00 17.50 

  17.86 5.00 6876.83 17.06 

     

löv 17.28 4.84 6652.83 16.08 

      

stamved 1 17.46 4.89 6721.37 16.48 

stamved 2 17.34 4.85 6674.55 16.35 

stamved 3 17.41 4.87 6702.37 16.51 

Medelvärde 17.40 4.87 6699.43 16.45 

          

medel tot  17.63 4.94 6786.12 16.14 

       

max 18.18 5.09 6999.61 17.50 

min 17.05 4.77 6563.93 12.73 

staAV 0.35 0.10 135.78 1.14 

       

medel 5% 18.51 5.18 7125.42 16.94 

  16.74 4.69 6446.81   
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Prov Weff (MJ/kg)rå Weff (MWh/ton)TS Weff (MWh/ton)rå 

asp 1 4.52 3.56 1.27 

asp 2 9.34 4.32 2.61 

asp 3 6.82 4.03 1.91 

  6.90 3.97 1.93 

    

Lev 1 10.39 4.66 2.91 

Lev 2 12.02 4.80 3.37 

Lev 3 12.03 4.63 3.37 

Lev 4 7.16 4.19 2.00 

Lev 5 7.03 4.12 1.97 

Lev 6 11.53 4.74 3.23 

Lev 7 10.50 4.54 2.94 

Lev 8 8.85 4.44 2.48 

Lev 9 8.77 4.38 2.46 

  9.81 4.50 2.75 

    

flis 1 10.85 4.61 3.04 

flis 2 11.41 4.59 3.19 

flis 3 13.97 4.83 3.91 

flis 4 13.51 4.88 3.78 

flis 5 13.82 4.85 3.87 

flis 6 14.10 4.90 3.95 

  12.94 4.78 3.62 

    

löv 10.81 4.50 3.03 

     

stamved 1 11.80 4.62 3.30 

stamved 2 11.67 4.58 3.27 

stamved 3 12.06 4.62 3.38 

Medelvärde 11.84 4.61 3.32 

        

medel tot  10.59 4.52 2.96 

      

max 14.10 4.90 3.95 

min 4.52 3.56 1.27 

staAV 2.55 0.32 0.71 

      

medel 5% 11.12 4.74 3.11 

  10.06 4.29 2.82 
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UTRÄKNING AV ASKHALT (TS)       

Prov Träslag 
vikt degel 
(g) 

prov 
trä(g) degel+aska(g) 

prov aska 
(g) askhalt  askhalt(%) 

1 flis 4 17.702 2.048 17.709 0.007 0.003 0.342  

2 asp 2 18.678 0.699 18.674 -0.004 -0.006 -0.572  

3 asp 1 16.997 1.276 16.998 0.001 0.001 0.078  

4 asp 3 17.596 1.614 17.594 -0.002 -0.001 -0.124  

5 flis 1 16.866 2.069 16.881 0.015 0.007 0.725  

6 
stamved 
3 22.293 2.072 22.300 0.007 0.003 0.338  

7 flis 3 17.323 1.781 17.336 0.013 0.007 0.730  

8 flis 5 17.879 1.419 17.891 0.012 0.008 0.846  

9 flis 6 16.843 2.021 16.864 0.021 0.010 1.039  

         

1 Stamved  59.077 10.213 59.135 0.059 0.006 0.575 0.575 

2 flis  51.802 4.901 51.843 0.041 0.008 0.840 0.840 

3 lev  52.470 10.039 52.586 0.116 0.012 1.157  

4 lev  52.111 10.001 52.250 0.140 0.014 1.398 1.277 

      0.010 0.992 0.897 

         

     max 0.01 1.40 1.28 

     min 0.01 0.57 0.57 

     staAV 0.00 0.36 0.35 
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BILAGA 2 (antal sidor: 7) 
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BILAGA 3 (antal sidor:4) 



 

 2  



 

 3  



 

 4  

 

 



 

 1  

BILAGA 4 (antal sidor: 3) 

 

 
flis 

 
fuktig 

 
torr   

 

före skak 
(ml) 

efter skak 
(ml) 

diff 
(ml) 

före skak 
(ml) 

efter skak 
(ml) 

diff 
(%) 

1 875 625 29 1100 1000 9 

2 597 470 21 778 567 27 

3 1070 950 11 
   4 1005 870 13 
   5 595 440 26 
   6 1070 963 10 
   7 930 736 21 
   8 810 750 7 
   9 841 767 9 787 735 7 

10 940 670 29 850 580 32 

11 915 740 19 910 675 26 

12 640 480 25 180 100 44 

13 1090 850 22 
   14 810 750 7 
   medel     18     24 

staAV   
 

8 
  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2  

 

 

 
pellets 

 
fuktig 

 
torr   

 

Före skak 
(ml) 

efter skak 
(ml) 

diff 
(%) 

Före skak 
(ml) 

efter skak 
(ml) 

diff 
(%) 

1 650 600 8 650 575 12 

2 635 625 2 724 647 11 

3 710 600 15 
   4 255 255 0 
   5 640 610 5 
   6 93 90 3 
   7 650 590 9 
   8 210 150 29 
   9 570 554 3 300 244 19 

10 430 370 14 290 270 7 

11 795 735 8 275 275 0 

12 305 275 10 
   13 360 280 22 
   14 210 150 29     

 medel     11   
 

10 

staAV   
 

10 
  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3  

 

 

  spån 

  fuktig 
 

torr   

  
före skak 

(ml) 
efter skak 

(ml) 
diff 
(%) 

före skak 
(ml) 

efter skak 
(ml) 

diff 
(%) 

1 675 575 15 775 675 13 

2 562 490 13 652 551 15 

3 1100 950 14 
   4 950 863 9 
   5 670 590 12 
   6 731 614 16 
   7 912 750 18 
   8 360 280 22 560 410 27 

9 715 656 8 280 232 17 

10 430 360 16 350 280 20 

11 920 830 10 335 240 28 

12 850 745 12 
   13 

   
930 790 15 

14 360 280 22 560 410 27 

medel     14   
 

20 

staAV 
  

4 
  

6 
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