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Abstract  

Detta arbete gick i huvuddrag ut på att undersöka uppvärmningsproblematiken på Björkö 

Friskola i Linköping. Uppdraget hade som huvudsyfte att finna en lösning på det kalla 

inomhusklimatet i skolbyggnaderna. Det ingick även att finna lösningar på problem som 

anläggningen dragits med sedan byggnation. Efter avgasmätning på fjärrvärmepannorna 

konstaterades det att en av dessa utvecklade mycket låg effekt och hade dålig förbränning. 

En optimering av förbränningen utfördes som resulterade i mindre pannunderhåll och 

mindre miljöpåverkan. Björkö Friskola stod inför ett beslut om att bygga en ny matsal, 

och ville ha underlag för om det var möjligt att ansluta denna byggnad till fjärrvärmen. 

Därför utfördes det beräkningar på om detta, rent teoretiskt skulle vara möjligt. 

Byggnaderna på området förbrukar vid årsmedeltemperatur cirka 27 kW och vid en 

utomhustemperatur på -200C, cirka 82 kW. Jämfördes detta med den installerade 

panneffekten som var 337 kW kunde det konstateras att anläggningen i sitt nuvarande 

utförande skulle klara av ytterligare en anslutning. 
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Abstract  

This diploma thesis was mainly focused to investigate the heating problems of Björkö 

Friskola. The assignment had as main objective to find a solution on the cool indoor 

climate in the school buildings. It was also included to find solutions on problems that 

have affected the plant since construction. Exhaust gas measurement was performed on 

the boilers and from those values it could be established that one boiler had extremely 

low effect and bad combustion. A combustion optimization was performed that resulted 

in less boiler maintenance and reduced environmental impact. Björkö Friskola faced a 

decision to build a new school canteen and has considered whether it was possible to 

connect this building to the district heating. Thereby calculations were made in order to 

decide whether this could be possible theoretically. The buildings on the area during 

average annual temperatures consume approximately 27 kW and during a temperature 

of -200C, approximately 82 kW. Compared this to the total installed boiler output that 

was 337 kW it could be noted that the facility in its current version could facilitate 

another connection. 
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1 Inledning 
Detta projektarbete är gjort på uppdrag av verksamhetsadministratör för Björkö 

Friskola i Ljungsbro. Uppdragsgivaren var angelägen om att få det lokala 

uppvärmningssystemet att fungera och delvis förbättrat, då skolan under vintertid 

ofta är kall. Vidare står skolan inför ett beslut uppföra en ny byggnad som eventuellt 

skall anslutas till det lokala uppvärmningssystemet. Inför det beslutet behöver 

kapaciteten på uppvärmningssystemet undersökas för att se om kapaciteten på 

pannorna räcker för att ansluta den nya byggnaden. Utöver värme och 

utbyggnadsproblematik har systemet även brister när det under strömavbrott, som 

det med jämna mellanrum blir på grund av en osäker strömförsörjning. Detta leder 

till bakbrand i en av pannorna, det vill säga att elden sprider sig baklänges in i 

inmatningsröret. 

Björkö Friskola är en skola med 220 elever och cirka 45 anställda som ägs av 

stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta kloster även kallat WiV. Skolan har byggts ut i 

omgångar på uppdrag av nämnda stiftelse. Första byggnaden skänktes från 

försvarsmakten, och de första egenkonstruerade byggnaderna färdigställdes hösten 

1999 och senaste nybyggnationen färdigställdes 2007.  

Värmesystemet är ett lokalt vattenburet fjärrvärmesystem som får sin 

energitillförsel från två pelletseldade varmvattenpannor. Dessa är placerade på 

skolans område i en panncentral där även cirkulationspumpar, 

tryckackumulatortank, reglerenheter till pannorna samt en separat elpatron som 

reservkraft är placerade. Vattnet distribueras från panncentralen via kulvertsystem 

ut till de byggnader som är uppkopplade på fjärrvärmeslingan, vilket är totalt sex 

hus med en golvareal om ca 2500 m2. 

Under större delen av året används normalt en panna och under sommartid är 

systemet avstängt. Under den kallaste delen av vintern körs båda pannorna 

parallellt men det sker även stödvärmning med hjälp av elpatroner. Det är också 

under vintermånaderna som problemen uppstår, då systemet inte orkar med att 

leverera den vattentemperatur som krävs för att den önskade 

inomhustemperaturen skall upprätthållas. 

Främst kommer detta arbete att undersöka varför inte vattenuppvärmningen har 

fungerat historiskt samt felsökningen kring detta. Men också vilka möjligheter det 

finns att göra systemet mer redundant och okänsligt vid strömavbrott. Därmed finna 

ett sätt att hindra att bakbrand uppstår när pannan stängs av då strömförsörjningen 

försvinner. Beräkningar för energiåtgång i de olika husen kommer att utföras. Enligt 

uppdragsgivaren skall beräkningarna komma att ligga till grund för systemets 

framtida utseende. Vad som exakt skall göras och hur det skall levereras till 

beställaren beskrivs i uppdragsdirektivet1. 

                                                           
1 Bilaga 7.1 
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1.1 Bakgrund 
I bakgrunden kommer det att presenteras fakta över anläggningen i helhet. Det beskrivs 

också vad tidigare forskning haft för betydelse.  

1.1.1 Tidigare forskning och arbeten 
De arbeten som tidigare gjorts har rört större pannor. De har en mer utvecklad 

övervaknings och reglerteknik än de pannor som här behandlas och också uttalade krav 

på vilka gränsvärden som gäller för utsläpp av olika ämnen. Dessa arbeten och 

myndighetskrav har därför inte varit tillgängliga att ta med i detta arbete. 

1.1.2 Byggnader 

På Björkö Friskola sker värmedistribution via en central fjärrvärmeslinga. Regleringen 

in till husen sker lokalt vid respektive hus. Byggnaderna är alla konstruerade utifrån att 

konsumera så lite energi som möjligt samt under sin livslängd ge en minimal 

miljöpåverkan. 

1.1.2.1 Konstruktion 

Matsalen är en barack av modulkonstruktion. Byggnaden har en torpargrund. Golvet är 

av spånskivor med ett lager isolering under. Väggarna har en resning av reglar, med 

mineralullsisolering mellan. Dessa är på insidan klädda med spån och utsidan med en 

träpanel. Denna byggnad är nu uppvärmd av direktverkande el och inte uppkopplat på 

fjärrvärmeslingan.  

Skolhusen har en massiv trästomme med ett utanpåliggande lager av cellulosaisolering, 

yttérst är träpänél möntéräd öch insidän béstår äv dén ”näknä” träkönstruktiönén. 

Grunden är en betongplatta på mark isolerat med frigolit under. Golven i klassrummen 

har ett pålagt trägolv av ask i klassrummen och i hallarna ligger klinkers på golven. 

Taket är också isolerat med cellulosaisolering och utsidan är klädd med, hälften av 

takarealen plåt, och andra delen tegel.  

Ventilationen i byggnaderna är av självdragstyp. En lucka öppnas manuellt i taknocken 

på läsidan av huset för att få ett självdrag genom ventilkonvektorerna där inkommande 

luft förvärms.  

Förskolehuset är en timrad skolbyggnad från förra sekelskiftet. Byggnaden är 

tilläggsisolerad på in och utsidan. På utsidan är byggnaden brädfodrad. Förskolehuset 

har ventilation av självdragstyp som går via en kulvert där den värms upp på vägen 

vidare upp i lokalerna.  

Vaktmästarverkstaden är en enklare byggnad av förrådstyp som innefattar ett garage 

och verkstad. Den har en betongplatta på mark med frigolit som isolering under. 

Väggresningen av reglar med isolering mellan. Väggarna har gips på insidan och på 

utsidan gips och en brädfordring. Taket är ett innertak av gips, glespanel och isolering. 

Kulturarenan har en massiv trästomme med ett utanpåliggande lager av 

céllulösäisöléring, yttérst är träpänél möntéräd öch insidän béstår äv dén ”näknä” 

träkonstruktionen. Grunden är en betongplatta på mark med frigolit som isolering 
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under. I hallarna ligger klinkers på golven och i slöjdsalar och gymnastiksalen ligger 

trägolv. Taket är isolerat med mineralullsisolering och utsidan är klädd med tjärpapp. 

1.1.2.2 Värmedistribution 

Lokalt i byggnaderna finns olika uppvärmningssystem, de består av radiatorer, 

ventilkonvektorer och golvvärme. Ventilkonvektorerna använder sig av 

glykolblandat vatten och värmeöverföringen till dessa sker via plattvärmeväxlare.  

Värmen pumpas in till respektive system, med hjälp av separata, i huset placerade, 

cirkulationspumpar som tar sitt vatten från den centrala fjärrvärmeslingan. I den 

centrala fjärrvärmeslingan sitter det två stycken, parallellkopplade centrifugalpumpar 

som cirkulerar vattnet. 

1.1.2.3 Reglersystem 

I varje byggnad sitter en reglerenhet som skall styra värmebehovet utifrån 

temperaturen. Enheten tar viss hänsyn till utomhustemperaturen och kan på så vis 

förutse den kommande belastningen.  

I klassrummen sitter de tidigare nämnda ventilkonvektorerna som endast bidrar till 

uppvärmningen när cirkulation av luften sker. Behövs ytterligare värmetillförsel 

kommer reglerenheten att använda sig av radiatorerna för att uppnå den inställda 

temperaturen.  

I hallarna ligger golvvärme i slingor installerade, dessa har ett eget reglersystem och 

håller önskad temperatur i hallarna.  

I kulturarenan värms också tappvattnet till en del upp med fjärrvärmen. 

Fjärrvärmen värmer en varmvattenberedare som sedan distribueras till duschar och 

handfat. När temperaturen i beredaren går under 500C så startar en elpatron för att 

hålla temperaturen. 

1.2.3 Pannor och brännare 

1.2.3.1 Panna 1 

Panna 1 är en hetvattenpanna med tillhörande pelletsbrännare, tillverkad av Weissman 

med horisontella panntuber. På avgassidan är en rökgasfläkt monterad för att kunna 

reglera undertrycket i pannan. Märkeffekten på denna enhet är 180 kW. Denna panna är 

installerad 1999 och är enligt ägaren i slutet av dess tekniska livslängd.  

Brännaren till panna 1 är tillverkad av samma fabrikant som pannan och har den också 

en märkeffekt på 180 kW med pellets som bränsle. Bränsleinmatningen styrs steglöst 

med två motorer. En motor matar fram bränsle via en matningsskruv från en 

pelletsreservoar. Ovan nämnda skruv förser ytterligare en matningsskruv med bränsle, 

som denna trycker in i brännaren. En primärfläkt ger brännaren den luftmängd som 

behövs för att förbränna bränslet och en sekundärfläkt används för att reglera O2 halten 

i avgaserna men också för att kyla brännaren.  



4 
 

Som tidigare nämnts sker inmatningen steglöst och styrs via en frekvensomvandlare 

från en reglerenhet som baserar mängden bränsle och fläktpådrag på den faktiska 

pannvattentemperaturen.  

1.2.3.2 Panna 2 

Panna 2 är också den en hetvattenpanna med påmonterad pelletsbrännare. Denna 

panna har till skillnad från panna 1 vertikala panntuber. Pannan, Arimax Bioenergy 120 

kW och brännaren, Biojet 120P, är tillverkade av Ariterm. Återförsäljare och installatör 

är Swebo Bioteknik, som även har levererat styrsystemet och kringutrustningen till 

denna enhet. Denna panna är installerad 2007 och är sparsamt använd i förhållande till 

panna 1.  

Bränsleinmatningen till brännaren sker stötvis och via en motor som får sin 

start/stoppsignal från ett styrskåp, i vilket installatören har ställt in motorns gångtid i 

förhållande till dess paustid. I nedre kanten på bränslematarröret där motorn också är 

placerad, sitter en buffertficka för pellets. Denna ficka fylls på av en matningsskruv med 

tillhörande motor som tar pellets från samma reservoar som panna 1. 

Driften på denna panna är antingen på eller av. Beroende av om 

pannvattentemperaturen är kallare eller varmare än det, på termostaten, inställda 

värdet. Pannan använder sig av förprogrammerade driftsminnen. Är temperaturen 

högre så går brännaren ner på ett sparläge som kallas för fyrhållning och det används 

för att brännaren skall bibehålla sin låga. Detta läge behövs för att pannan inte ska 

slockna då den saknar automatiskt återtändning. Operatören kan på styrskåpet välja 

mellan fyra driftsminnen som installatören tidigare programmerat. Dessa driftsminnen 

ska ha driftsparametrarna olika satta för få ut olika effekt. 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att redogöra och utvärdera varför fjärrvärmen inte har 

fungerat som det var tänkt vid konstruktion. Att ge uppdragsgivaren konkreta svar och 

rekommendationer på vad som bör åtgärdas för att systemet skall fungera och 
eventuellt förslag på förbättringar.  

1.3 Uppdrag 
För att ge uppdragsgivaren underlag och svar på de punkter som är beskrivna i 

uppdragsdirektivet har följande mål formulerats. Uppdragsdirektivet där 

uppdragsgivarens riktlinjer beskrivs och förklaras är bifogad som bilaga2. 

 Beräkna byggnadernas energiförbrukning för att jämföra det mot panneffekten. 

Kontrollera så att distributions och övervaknings enheterna i lokalerna är rätt 

inställda, samt eventuellt justera dessa.  

 Utvärdera pannornas förbränning, tillstånd och beräkna den teoretiska effekten, 

därefter komma med skötselråd till den som handhar anläggningen. 

 Presentera förslag på hur anläggningen kan bli mer redundant mot strömavbrott 

och driftsstopp.  

  

                                                           
2 Bilaga 7.1 
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2 Metod  
Den metod som används för att genomföra detta arbete består av mätningar, 

uträkningar och samtal med personal samt kontroll av systemets komponenter och 

produktdatablad. Detta har till största delen skett på plats i uppdragsgivarens lokaler. 

Den frågeställning som skulle besvaras inledningsvis var hur stor energiåtgången var på 

det befintliga matsalshuset. Denna information skulle finnas tillhands vid ett eventuellt 

beslut om nybyggnation, som vid projektets startdatum skulle ske inom en snar framtid. 

Det genomfördes genom att på plats mäta och kontrollera materialen i konstruktionen, 

för att sedan tillämpa dessa i beräkningsformler. 

Vidare påbörjades en generell systemöversyn innehållande både ritningsläsning och 

manualläsning. Dessa dokument tillhandahölls av Stiftelsen WiV. Lokalisering av 

komponenter och deras betydelse i anläggningen och styrsystemets övergripande 

reglerparametrar kontrollerades för att ge en större lokalkännedom och därmed större 

systemkännedom. Samtal fördes också med uppdragsgivarens anställda, främst 

vaktmästaren, som sköter anläggningen. Vaktmästaren gav information om vad denne 

betraktar som problem och hur systemet har betett sig vid kall väderlek, såsom in och 

utgående vattentemperaturer från panncentralen och bakbrandsproblematiken. 

Konstruktionsritningar över lokalerna som skall värmas upp letades fram för att kunna 

beräkna energiåtgången totalt för byggnaderna. Golv, vägg och takareal beräknades 

utifrån dessa ritningar. Med hjälp av materialinnehållet i husens stomme kunde U-

värden tas fram för vidare beräkning. Genom att använda den genomsnittliga 

årsmedeltemperaturen samt temperaturen för en kall vinterdag kunde detta jämföras 

mot den installerade effekten i anläggningen. Då ett av husen, Kulturarenan, är ett 

förhållandevis nybyggt hus så kontaktades Boverket för att se om det existerade någon 

energideklaration för detta, vilket det gjorde. Därmed fanns energiförbrukningen 

tillgänglig och det vigdes ingen tid till att beräkna denna. Dessa uppgifter låg till grund 

för en bedömning av om kapaciteten i pannorna var tillräcklig för alla befintliga 

byggnader men också för att se om det finns kapacitet över för en påkoppling av 

ytterligare en byggnad utan ombyggnad av värmeanläggningen.  

Genom avgasmätning, med utrustning utlånad av Sjöfartshögskolan i Kalmar, kunde det 

konstateras att reglerparametrarna för panna 2 var felinställda och gav en mycket dålig 

förbränning i pannan3. Det medförde att den inte levererade den effekt som var tänkt ut 

till fjärrvärmeslingan. Med rökgasutrustningen så optimerades denna pannas driftlägen 

utifrån ett årstidsperspektiv, där operatören själv kan välja vilken effekt denne vill att 

pannan skall arbeta. Under optimeringen och justeringarna så isolerades panna nummer 

1 och även el-patronen stängdes av, för att få en så hög belastning som möjligt på den 

panna som det arbetades med. Tillverkaren av pannan med tillhörande brännare 

intervjuades om vilka riktlinjer som finns för att nå en bra förbränning men också kring 

information om vilka parametrar som påverkar detta. För att få ett bredare perspektiv 

                                                           
3 Tabell 6. 
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och bekräftelse intervjuades också en annan panntillverkare angående riktvärden och 

inställningar. Värdena för den slutliga produkten och justeringsgången infördes i ett 

Excel datablad. Reglerenheten och rökgasvärdena för panna 1 kontrollerades genom 

avgasmätning och utrustningskontroll. Dessa visade sig vara bra, vilket medförde att det 

inte vigdes mer tid till vidare undersökning av den pannan. 

I uppdragsdirektivet var det beskrivet att undersökning skulle ske angående 

bakbrandsproblematiken. Operatören av anläggningen beskrev för uppdragstagarna att 

detta endast händer när det blir strömavbrott. Därför togs det fram ett alternativ på hur 

anläggningen kunde anpassas för att inte bli så känslig för kortare strömavbrott. När 

detta genomfördes var de El-kurser som utbildningen för uppdragstagarna innefattat av 

största betydelse. Genom diskussion konstateras det att batteri back-up var det mest 

lämpliga alternativet som reservkraft. 

Den driftsmanual som omnämns i uppdragsdirektivet projekterades och 

sammanställdes utifrån de erfarenheter som uppdragstagarna fått under arbetets gång, 

och skedde därför i slutet av rapportsprocessen. Driftsmanualen är riktad till den som 

för närvarande sköter anläggningen.  

2.1 Metodkritik 
Då detta uppdrag baserar sig på en specifik anläggning går det inte att använda sig av 

tidigare gjorda värmeberäkningsstudier. På grund av detta var uppdragstagarna 

tvungna att på plats utföra egna mätningar och beräkningar och utifrån detta diskutera 

och analysera resultaten.  

Valet att använda energideklarationen för kulturarenan i beräkningarna istället för att 

beräkna värmeffekten på samma vis som de övriga byggnaderna, gjordes på grund av att 

Boverket anses som en pålitlig källa.   
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3 Resultat 
I denna del kommer resultatet för rapporten att redovisas och presenteras. De 

beräkningar som utfördes kommer presenteras som bilagor.  

3.1 Byggnader 
Uppgifter för de beräkningar som gjorts i detta arbete har tagits fram genom mätningar, 

uppskattningar och läsning av konstruktionsritningar över byggnaderna. För 

kulturarenan finns det en energideklaration4. Matsalshuset värms med direktverkande 

el och är därmed inte inkopplat på fjärrvärmen. Dock har energiförbrukningen 

beräknats för att se om det, rent teoretiskt, finns effekt att koppla in den existerande 

eller en motsvarande byggnad på fjärrvärmeslingan. I samtliga byggnader som det 

utförts beräkningar på är den konstruerade inomhustemperaturen enligt ritning +200C. 

De värden som beräknats är helt och hållet baserade på vad husen konsumerar 

energimässigt då alla fönster och dörrar är stängda. Som under dagtid då dessa öppnas 

och stängs frekvent påverkar slutvärdena. Anledningen till att det inte har tagits med 

hur detta påverkar slutresultatet är på grund av de mättekniska problem som uppstår, 

samt att det är problematiskt uppskatta. Medelvinden utomhus mellan 2000 och 2013 i 

Malmslätt var 3.6m/s5 och det är denna som använts för att få fram 

konvektionsparametrarna. Inomhus så har det antagits att lufthastigheten är noll 

eftersom att ventilationen inte är forcerad. För samtliga uträkningar följer en separat 

beräkningsbilaga6. 

3.1.1 Konstruktion 
Matsalshuset värms upp av direktverkande el och är därmed inte inkopplad på 

fjärrvärmeslingan. Med de värdena som visas i tabell 1, blir förbrukningen för en dag vid 

årsmedeltemperatur 2,2 kW eller 19 373 kWh/år. För en dag med -200C blev 

effektbehovet 6,8 kW. 

Tabell 1. Effektredovisning för matsalshuset, jämförelse mellan utomhustemperaturer. 

EFFEKTBERÄKNING Ute+7°C Ute-20°C 

Fönster 228 702 

Dörrar 189 582 

Väggar 420 1291 

Golv 724 2228 

Tak 650 2001 

Summa (W) 2212 6805 

 

 

 

                                                           
4 Se bilaga 7.9 
5 http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/ 
6 Se bilaga 7.7 

http://opendata-download-metobs.smhi.se/explore/
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För klassrumshusen som består av tre identiska byggnader har effekten för ett hus 

multiplicerats med 3. Vid årsmedeltemperaturen blev förbrukningen 4,0 kW eller          

35 040 kWh/år och vid -200C blev förbrukningen 12,4 kW. De olika 

konstruktionsdelarnas bidrag till effektbehovet kan ses i tabell 2. 

Tabell 2. Effektredovisning för klassrumshusen, jämförelse mellan utomhustemperaturer.  

EFFEKTBERÄKNING Ute+7°C Ute-20°C 

Takfönster 37 115 

Fönster 1431 4403 

Dörrar 98 300 

Väggar 758 2332 

Golv 960 2953 

Tak 762 2344 

Summa (W) 4046 12447 

 

På vaktmästarverkstaden utfördes samma beräkningar som ovannämnda byggnader. 

Skillnaden mellan denna enhet är att en del av byggnaden inte är uppvärmd och har 

därför inte tagits med i beräkningarna. För årsmedeltemperaturen blir förbrukningen 

således 0,9 kW och när det är -200C blev den 2,8 kW. Över ett år blev förbrukningen          

7 744 kWh/år. De olika konstruktionsdelarnas bidrag till effektbehovet kan ses i tabell 3. 

Tabell 3. Effektredovisning för vaktmästarverkstaden, jämförelse mellan utomhustemperaturer. 

EFFEKTBERÄKNING Ute+7°C Ute-20°C 

Fönster 35 108 

Dörr+Port 273 841 

Väggar 244 750 

Golv 201 619 

Tak 142 437 

Summa (W) 895 2755 

 

  



11 
 

Nedan följer effektförbrukningsresultat för förskolehuset. Där förbrukningen vid 

årsmedeltemperaturen är 3,1 kW och för -200C är den 9,7 kW. Sett över ett år blev 

förbrukningen 27 585 kWh. De olika konstruktionsdelarnas bidrag till effektbehovet kan 

ses i tabell 4. 

Tabell 4. Effektredovisning för förskolehuset, jämförelse mellan olika utomhustemperaturer. 

EFFEKTBERÄKNING Ute+7°C Ute-20°C 

Fönster 1664 5120 

Dörrar 283 872 

Väggar 609 1873 

Golv 289 890 

Tak 303 932 

Summa (W) 3148 9687 

 

Kulturarenan har energideklarerats av Boverket och förbrukar 93000 kWh/år eller 10.6 

kW vid årsmedeltemperatur. Vid -200C så har en fiktiv beräkning utförts där det antags 

att effektförbrukningen är linjär med utomhustemperaturen. Denna blir då 32.6 kW. 

Då matsalshuset inte räknas in och som anläggningen ser ut för närvarande blir den 

totala effekten 26,2 kW vid årsmedeltemperatur och 80,9 kW vid -200C. Den totala 

effekten med matsalshuset inkluderat blir för årsmedeltemperaturen således 28,5 kW 

och för en dag då utomhustemperaturen är -200C, 87,8 kW. 

3.1.2 Värmedistribution 

Enligt formeln 𝑷 (𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡) = ṁ ∗ 𝑪𝑷 ∗ (𝑻𝟐 − 𝑻𝟏)7 kan det antas, att ökas flödet i rören 

kommer därmed effekten ur radiatorer, konvektorer och golvvärme att öka. Utifrån 

detta ökades därför pumpvarvtalet från steg 1 till steg 3, av 3 möjliga. Detta utfördes på 

samtliga pumpar i anläggningen, med undantag från de stora cirkulationspumparna i 

panncentralen. 

I uppdragsdirektivet är det beskrivet att luftkonvektorerna inte värmer den 

inkommande luften tillräckligt. Anledningen till detta är att inkommande 

vattentemperatur till regleringen har varit för kall. Den skall vara 650C8 men har varit 

450C. Detta i kombination med ett för lågt ställt flöde har lätt till att de inte levererat 

tillräcklig effekt.  

3.1.3 Reglering 

Reglerenheterna reglerar aktivt och när rumstermostaterna justeras följer enheterna 

efter och justerar in värmepådraget utifrån detta. Grundvärdena, strypningar för att 

balansera systemen och reglerparametrarna är orörda då dessa fungerar enligt 

konstruktionstanke.  

                                                           
7 Stefan Fagergren, Teknisk Formelsamling, Kalmar: Kalmar Maritime Academy, 2011. MK H sida 8. 
8 Enligt konstruktionsritning 
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3.2 Pannor och brännare 
Avgasmätning på panna 1 utfördes då utomhustemperaturen var -50C och den gick på en 

normalbelastning. Eftersom regleringen sker steglöst så anses dessa värden vara 

representativa för hela belastningsområdet, 0-180 kW. Se tabell 5. 

Tabell 5. Mätvärden för panna 1.  

 

I styrskåpet för panna 2 på Björkö Friskola var endast två driftsminnen programmerade, 

ett för höst och vår-drift samt ett för vinter-drift. Vid avgasmätning kunde det 

konstateras att förbränningen som rådde under dessa driftsminnen inte var optimala 

enligt tillverkarens rekommendationer. Pannan sotade mycket och gav liten effekt.  

Optimering av driftsminnena skedde genom mätning av O2 halten och 

inmatningsintervallen i centrum. I tabell 6 visas hur parametrar till driftminnena 

plockades fram genom systematisk mätning. 

  

Avgastemp [C] CO2 [%] O2 [%] CO [ppm] Verk grad [%]

212 10.8 7 32 87
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Tabell 6. Mätning och inställning av driftsminnen. Panna 2. 

 

Bränsleinmatningen som skedde stötvis orsakade att en avvägning mellan, korta 

intervaller och jämn förbränning eller långa intervaller och lågt komponentslitage, fick 

tas i beaktande. Långa intervaller medför att bränslebädden rörs om eftersom det 

kommer in för mycket pellets åt gången9. Detta leder till ofullständig förbränning när 

bränslet kommer in och det blir CO-halter som är överstiger 100ppm. En matningstid på 

3 sekunder och 45 sekunders paustid blev därför grundinställningen för det 

driftsminnet, driftminne 4, som skulle utveckla högst effekt. 

Efter de presenterade inmatningstiderna (se tabell 6) så anpassades O2 halten, som 

enligt tillverkaren skulle vara mellan 6 och 8 %10. Primärfläkten justeras och läggs på ett 

högre volymflöde än sekundärfläkten så att fullständig förbränning erhålls, samt att 

brännaren hålls ren från aska och andra partiklar som kan hota att sätta igen lufthålen i 

brännarhuset och ge högre brännartemperaturer sedan justerades sekundärfläkten för 

att nå önskad O2 halt. 

                                                           
9 Bilaga 7.4 
10 Bilaga 7.3 

Avgas temp CO2 O2 CO Verk grad GångtidPaustid Fläkt 1 Fläkt 2Bränsleeffekt

[C] [%] [%] [ppm] [%] [sek] [sek] [sek] [sek] [kW]

Start värden 172 3.3 17.42 755 78.1 2 70 43 46 72,3

222 8.37 12.9 247 85.2 4 70 53 55

294 9,87 10,7 30 82,9 3 45 60 60

293 10,12 10,45 30 82,1 3 45 60 70

300 10 10,7 25 83,3 3 45 65 75

299 10,38 11,22 34 83,3 3 45 70 75

303 10,83 10,65 23 83,1 3 45 75 80

305 10,98 10,53 16 82,7 3 45 80 85

296 10,13 11.40 23 84 3 45 60 60

284 8,9 11,64 48 80 2 40 60 70

293 10,25 10,45 30 84,7 3 45 60 60

320 13,15 8,38 18 85,6 3 35 90 100

300 9,3 10,78 30 80,9 3 45 80 80

310 9,44 9,86 15 82,7 3 40 80 90

292 9,87 10,9 28 82,4 3 45 65 70

298 9,9 9,95 15 82,9 1 15 65 70

295 8,5 11 40 82 4 60 65 70

290 10,1 11,6 66 81,9 3 45 65 70

267 12,8 8 35 87 3 45 70 30

277 12,4 8 30 86 3 45 70 35

Drift 4 271 11,9 8 25 86 3 45 55 35 159

254 9 11 50 83 2 45 55 35

259 9,5 9,9 30 84,5 3 55 55 35

Drift 3 248 11,4 10,3 35 84,5 2 40 50 30 123,1

Drift 2 230 10,6 10,9 43 85 2 50 45 30 99,7

Drift 1 219 10,9 10,3 39 85,2 2 60 40 25 83,8
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Driftsminne 1, 2 och 3 ställdes in efter samma principer men med längre 

bränsleinmatningsintervaller för att få lägre effekt, se ovanstående tabell. Detta gör att 

det blir lättare att anpassa effekten efter årstiden eller väderleken. Den effekt som har 

tagits upp av vattnet har inte varit möjlig att beräkna, då utrustning för detta saknats. 

Dock så har inmatad pelletseffekt beräknats, genom att ta reda på energiinnehållet i 

pellets samt mäta hur mycket som matas in. Det driftsminnet med högst effekt skulle 

enligt beräkning bli 159 kW11. Tillverkaren säger att är pannverkningsgraden ca 85 - 

90% vilket leder till en utvecklad effekt på 135 kW. Det som också måste beaktas är att 

verkningsgraden på förbränningen är 86 %, som direkt avlästs från avgasmätningen. 

Detta blir då en slutlig effekt på 119 kW och kan anses som maximal effekt. Det som 

också gör att detta är maximal eldningseffekt är att avgastemperaturen helst inte skall 

överstiga 2500C. 

I och med optimeringen av driftsminnena kunde en högre effekt tas ut. Det kunde även 

ske en reducering av underhållet på pannorna. På panna 1 för att den får färre 

gångtimmar vilket leder till längre sotningsintervaller och mindre slitage. På panna 2 då 

den får bättre förbränning och sotar mindre. Eftersom panna 1 är sliten är den tänkt att 

tas ur bruk något av de närmaste åren.  

3.3 Strömavbrott 
Enligt operatören sker bakbrand när systemet drabbas av strömavbrott, och detta i 

panna 2. Därför har det tagits fram en plan, inklusive diverse konstruktionsritningar, 

som kommer att få bakbränderna att upphöra. Dock har inte tagits hänsyn till det 

utrymme som denna utrustning kommer att kräva. Det har inte heller räknats på 

summan av vad en installation som denna kommer att kosta.  

3.3.1 Strömförsörjningsalternativ 

Den valda källan för strömförsörjning är en batteri back-up då denna är helt klart det 

billigaste alternativet över tid, samt att det är näst intill underhållsfritt. Strömavbrottens 

längd är oftast korta, under 3 minuter12. Då lämpar sig en batteri back-up bra. Det som 

talar för batterier är också att den tid som nätspänningen är bruten oftast är mycket 

begränsad vilket gör att energin i ett batteri back-up system räcker till.  

Det andra alternativet för reservströmförsörjning hade varit en generator. Dock måste 

generatorn drivas av en motor som i detta fall hade varit en mindre Ottomotor. 

Nackdelarna med detta upplägg är främst att det är mycket kringutrustning som måste 

installeras. Om generatorn inte skall leverera spänning konstant måste en förhållandevis 

komplicerad automatik kopplas in. Den tid det tar för motorn att starta är tillräcklig för 

att få styrsystemet att kräva en manuell återtändning. Underhållet på en generator med 

tillhörande motor är också förhållandevis stort jämfört med batterier. Stiftelsens 

miljöpolicy säger att skolan som helhet skall göra så liten miljöpåverkan som möjligt, 

men med en Ottomotor strider det mot vad som tidigare sagts. Fördelen med denna typ 

                                                           
11 Bilaga 7.10 
12 Bilaga 7.8 
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av system är dock att den effekt som finns tillgänglig är stor, samt att tiden inte är 

begränsad på samma vis som med batterier.  

3.3.2 Energibesparing 
När anläggningen får strömavbrott skall den, som tidigare sagt, bli strömförsörjd från en 

batteri back-up. Därför måste den effekt som förbrukas vara så liten som möjligt för att 

batterierna ska räcka längre. När pannan är i normaldrift är snittförbrukningen 193W 

och när den är i fyrhållning är snittförbrukningen 35.3W13. Fyrhållning är ett läge som 

regleringen går till när pannvattentemperaturen är den samma eller mer, än det på 

termostaten inställda värdet. Den håller då bara lågan vid liv och matar in minsta 

möjliga bränslemängd. Vid strömavbrott kan cirkulationspumparna stanna eftersom 

effekten i pannan vid fyrhållning är låg, och pannmaterialet inte kommer att stressas. 

Det måste dock finnas spänning till styrskåpet, som försörjer fläktar och matarskruvar.  

Då det genomsnittliga strömavbrotten enligt vattenfall endast är kortvariga kan pannan 

gå till fyrhållning då huvudspänningen försvinner för att spara batterikraft. 

Pannvattentemperaturen kommer att sjunka under den tiden, men så fort nätet åter har 

spänning kommer styrsystemet ställa pannan i normaldrift igen. Genom att göra denna 

manöver kommer det varken bli bakbrand i bränslematningen eller krävas manuell 

återtändning av pannan.  

Då styrenheten för pannan får sin styrsignal av att termostaten bryter eller sluter 

kretsen är det med enkla medel möjligt att sätta in ett elektriskt relä på denna krets. När 

det finns primär nätspänning är kretsen sluten och termostaten reglerar när pannan ska 

gå till fyrhållning. När nätspänningen försvinner och strömförsörjningen fås från 

batteripaketet släpper ovan nämnda relä varpå kretsen för termostaten bryts. Därmed 

får styrenheten signalen att det är varmt i pannan. Nedan visas ett exempel på hur 

inkopplingen av ett relä kan ske för att uppnå den funktionen som tidigare beskrivits.  

 

Figur 1. Exempelritning för inkoppling av relä för fyrhållningskontroll. T=termostat. 

                                                           
13 Se Tabell 7. 
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3.3.3 Batteridimensionering 

Dimensioneringen av storleken på batterierna har gjorts efter dels Vattenfalls statistik 

på den genomsnittliga strömavbrottslängden samt hur mycket panna 2 förbrukar vid 

fyrhållning. I tabell 7 kan skillnaden mellan effektförbrukningen för fyrhållning 

respektive driftsminne 4 utläsas.  

Tabell 7. Effektförbrukningsdifferential. 

EFFEKTFÖRBRUKNING Drift 4 Fyrhållning 

Fläkt 1 och 2 115W 23W 

Reservoarmotor 499W/623,5VA 499W/623,5VA 

Inmatningsmotor 499W/623,5VA 499W/623,5VA 

Vah/dygn 4632 847,2 

 

Reservoarmotor och inmatningsmotorn går endast den tid som ställts in i driftsminnena 

och därför har förbrukningen sammanställts över en timme för att få fram den 

genomsnittliga energiåtgången. Värdena har mätts upp med en tångamperemeter som 

lånats av sjöfartshögskolan i Kalmar. Mätavvikelserna på instrumenten är förhållandevis 

små och inom ramen för felmarginal som kan accepteras för att göra denna typ av 

bedömning. Anledningen till att effekten har angivits i skenbar effekt [VA] är att det är 

denna effekt som måste tas från batterierna. Den aktiva effekten är förlustfri och därmed 

irrelevant för beräkningen av storleken på batterierna.  

Som tidigare nämnts är det genomsnittliga strömavbrottet på Björkö Friskola mindre än 

3 minuter och med en batteri back-up som klarar av att leverera en effekt av 35.3W i 3 

minuter är det teoretiskt möjligt att klara av strömförsörjningen. Dock måste det tas 

med i beaktande att om de båda matarmotorerna startar samtidigt så kommer det 

förmodligen bli ett spänningsfall och anläggningen riskerar att stänga ner. Därför så 

måste batterieffekten vara större. På dom ovannämnda grunderna rekommenderas ett 

120Ah 12V batteri, då det också kan täcka ett längre strömavbrott. 

3.3.4 Systemval 
Strömförsörjnings alternativ via batteri kan delas in i olika nivåer14, Stand-by, Line 

Interactive och On-line varpå On-line nivån har den snabbaste inkopplingstiden, ingen 

alls. Därmed är denna metod vald eftersom det är spänningsfallstiden som skall 

prioriteras. De två andra nivåerna har mindre förlusteffekter i utrustningen, 

nackdelarna med den längre inkopplingstiden anses överväga detta. Anläggningen 

kräver en matningsspänning från batteriet på 3*400V. Detta kräver att det sitter en 

trefas växelriktare efter batteriet för att få rätt spänning. I figuren nedan visas en 

principskiss för hur kretsen fungerar i dels normaldrift men också när batterierna är 

inkopplade. Men också hur systemet kan användas för att vara så förlustfritt som 

möjligt.  

                                                           
14 http://metricpower.se/sites/metricpower.se/files/finder/Dokument/MetricPower_UPS-Guiden_Ver1301.pdf 
. Sida 3. 
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Figur 2. Beskrivning för olika batteribackup driftslägen med on-line nivå. 

När spänningen går via den statiska switchen men ändå laddar batterierna används 

anläggningen på det mest energieffektiva viset, för det blir inte några förluster i 

efterkommande växelriktare. Med on-line nivå filtreras nätspänningen mot transienter 

och övertoner vilket tillsammans med spänningsfallstiden anses vara dess stora 

fördelar. 
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3.4 Resultatsammanfattning 
 Byggnadernas gemensamma förbrukning vid årsmedeltemperatur var 26,2 kW 

och vid en utomhustemperatur på -200C, 80,9kW. När distributionsnätet lokalt i 

byggnaderna kontrollerades upptäcktes att flödet på cirkulationspumparna var 

lågt ställt, varpå det ökades till steg 3 av 3 möjliga. De övriga styrenheterna 

fungerade som det var tänkt.  

 Pannornas förbränning utvärderades via avgasmätning, där syntes det tydligt att 

panna 2 inte hade en bra förbränning och därför inte levererade den tänkta 

effekten. Som följd av detta har utgående vattentemperatur inte varit tillräcklig. 

Efter mätning och injustering av de olika driftsminnena beräknades den 

teoretiska effekten i panna 2 som var 119 kW. Effekten i panna 1 beräknades inte 

på grund av de mättekniska svårigheterna som uppstod. Utifrån vad som ställdes 

in i de olika driftsminnena sammanställdes en driftsmanual15. 

 För att göra anläggningen mer redundant mot strömavbrott och därmed 

driftsstopp, projekterades det ett förslag på batteri back-up av typen on-line. 

Anläggningen kommer att få ström av ett batteri under de perioder som 

strömavbrott råder och därmed kommer pannorna inte att slockna.  

För att ge uppdragsgivaren konkreta svar på de frågor som beskrivs i 

uppdragsdirektivet har ytterligare en resultatsammanfattning sammanställts16. 

  

                                                           
15 Se bilaga 2. 
16 Se bilaga 12. 
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4 Diskussion 
I detta avsnitt kommer rapporten sammanfattas och diskuteras med avseende på metod 

och resultat. 

När detta arbete projekterades var det primära målet att få utrett varför det var kallt i 

lokalerna på Björkö Friskola. Det var också en förhoppning från både uppdragstagare 

och uppdragsgivare att det, med enkla medel, skulle gå att åtgärda detta. Ett antal frågor 

skulle besvaras som kunde leda till åtgärder som skulle göra anläggningen mer 

driftsäker. Det skulle även utföras energiberäkning på matsalshuset för att se om det i 

framtiden var möjligt att förse även en motsvarande byggnad med fjärrvärme.  

När reglersystemet undersöktes anträffades inte några uppenbara fel. När 

temperaturkontroll på fjärrvärmen utfördes upptäcktes det att en av pannorna inte 

levererade den effekt som var tänkt. När utgående vattentemperatur jämfördes med den 

ingående var det inte någon skillnad, trots att pannan gick i driftsläge 4. På grund av 

detta undersöktes driften och driftsminnena vidare med hjälp av avgasmätning. När 

mätningen utfördes kunde det konstateras att det rådde en dålig förbränning i panna 2. 

Som följd av detta blev CO halterna extremt höga (755ppm). Koldioxid är både är väldigt 

miljöfarligt och ohälsosamt17 samt att det strider mot tillverkarens rekommendationer. 

Den teoretiska effekten kunde undersökas genom att mäta hur mycket pellets som 

inmatningsskruven matar in per tidsenhet. Verkningsgraden på pannan är inte 100 % 

och därför är det svårt att veta hur mycket effekt som vidarebefordras in i vattnet. Men 

genom den teoretiska pannverkningsgraden och förbränningsverkningsgraden som 

uppmättes via avgasmätningen, har en uppskattning på effekten kunnat ske. Denna 

uppskattning är nära den märkeffekt som pannan har och är rent teoretiskt rimlig. Om 

det hade varit möjligt att mäta de flöden som cirkulerar i pannan hade den rätta effekten 

kunnat beräknas på det viset, eftersom temperaturdifferensen är känd. Dock har den 

utrustning och ekonomi som varit till förfogande inte tillåtligt detta.  

Det som varit av stor betydelse för en optimal förbränning är inmatningstiden och dess 

intervaller. Avvägningen mellan långa och korta intervaller har varit svår, då det måste 

vara en jämn förbränning men ändå inte så stort komponentslitage som korta intervaller 

ger upphov till. Det optimala hade varit en konstant inmatning av bränsle, vilket kan 

uppnås om utrustning av frekvensomvandlare eller motsvarande komponent installeras. 

Dock finns det en ekonomisk aspekt av det som denna rapport inte innefattar eller 

projekterar. Det som kan göras för att ytterligare optimera förbränningen är att låta 

syrgashalten styra sekundärfläkten. Enligt ritningar är det, sedan byggnation av 

anläggningen, förberett för en sådan möjlighet. 

Enligt de panntillverkare som har intervjuats är den förbränningen som nu råder i 

pannan mycket mer skonsam mot pannmaterialet och brännaren. Det som också är till 

en stor fördel är att miljöpåverkan har minskats då bränslets energiinnehåll utnyttjas 

mer och hela enheten får en högre verkningsgrad. Enligt den som sköter anläggningen 

                                                           
17 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kolmonoxid 
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har också sotningsintervallerna förlängts avsevärt, då bränslet som går in i pannan 

förbränns helt, och avgaserna inte innehåller lika mycket sot och partiklar som tidigare. 

Under arbetets gång har det visat sig att panna 1 som har horisontella panntuber 

behöver sotas oftare men har en bättre reglering. Vaktmästaren anser att den tid som 

tidigare har vigts åt sotning och underhåll på panna 1 har varit för stor. Det är därför 

lämpligt att låta panna 2 gå för fullt och panna 1 reglera sig efter denna och 

lastsvängningar. Under höst och vår då det räcker med en panna i drift, är det 

fördelaktigt att använda sig av panna 2 och låta elpatronerna kompensera för 

lastsvängningar. Denna konfiguration används endast eftersom panna 1 kräver mycket 

underhåll.  

När energiberäkningarna utfördes användes både ritningar, mätningar och i något fall 

tillfrågades vaktmästaren angående konstruktionen. Det effektbehov som krävs för att 

hålla en inomhustemperatur på +200C är 26,7 kW vid årsmedeltemperatur. Vid -20oC 

behövs det 82 kW. Ovan gjorda beräkningar är på 3 skolhus, förskolehus 

vaktmästarverkstad och kulturarenan. Energibehovet som beräknats under ett år är 

totalt 232 MWh.  

När beräkningarna har utförts, har det som tidigare nämnts, inte tagits hänsyn till om 

och när fönster och dörrar står öppna. Detta är ett problem eftersom att det inte går, på 

ett rimligt vis, att mäta den effekt som går åt när det står öppet. En uppskattning kan 

inte heller utföras på en rimlig grund då olika lärare och elever använder dessa olika 

frekvent. Vidare värms delar av tappvattnet i kulturarenan med fjärrvärmen, och detta 

har inte heller varit möjligt att uppskatta, mäta eller beräkna. Det enda som kan antas är 

att det går åt en betydelsefull effekt för ovanstående ändamål.  

Jämförs det effektbehov som räknats fram för byggnaderna som är 26,2 kW vid 

årsmedeltemperatur med den totala märkeffekten på hela anläggningen som är 337 kW, 

kan det tydligt urskiljas att den är tillräcklig. Dock är det återigen svårt att veta om 

pannorna levererar den effekt som står på märkplåtarna. Men med de ekonomiska och 

tekniska medel som förfogats går det inte att mäta den levererade effekten. Med 

utgångspunkt i de värden som räknats fram kan en byggnad motsvarande nuvarande 

matsalsbyggnad kopplas in på fjärrvärmen. Anledningen till att anläggningens 

märkeffekt är mycket större än den effekt som går åt för att värma upp de byggnader 

som avses är att den, med två pannor och en elpatron, är redundant. Både effektmässigt 

och att det vid driftsavbrott i en panna finns tillräcklig effekt tillgodo. Den klarar även av 

en mycket kall vinterdag då det också är blåsigt ute. 

Utifrån erfarenheter och diskussioner bestämdes det att batteri var den enklaste, 

smidigaste och i längden billigaste lösningen på strömavbrottsproblematiken. Det andra 

alternativet hade varit en generator med en Ottomotor. Men som tidigare sagts är det 

dels inte fördelaktigt ur en miljösynpunkt samt att effekten som kan produceras ur en 

sådan enhet är onödigt stor. 
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Att försätta anläggningen i fyrhållning kan anses onödig, då totala effekten som pannan 

kräver vid normaldrift endast är 4,6 kWh/dygn. Det i resultatet förslagna batteriet, 

120Ah*12V, hade rent teoretiskt klarat av strömförsörjningen, vid den effekten, i ca 19 

minuter. Dock är det fler komponenter, som cirkulationspumpar och styrenheterna i 

husen, som hade behövt bli strömförsörjda och då blir det genast en större effekt. Med 

fyrhållning fås två positiva effekter, dels att effekten som pannan kräver sjunker. 

Pannmaterialet besparas eftersom eldningseffekten är begränsad och det därmed inte 

blir stora värmebelastningar, även när pannvattnet står stilla i pannan. Det blir dock 

kallt i husen om strömavbrottet pågår under en längre period, men dimensionering av 

en anläggning som klarar av de längre strömavbrotten med full eldningseffekt inte är 

försvarbar. På dessa grunder anses det att det är mer fördelaktigt att använda sig av 

fyrhållning under strömavbrotten.  

Valet av On-Line system på batterierna skedde av den anledning att det är 

inkopplingstiden som i detta fall är relevant. Då pannans styrenhet stänger ner och 

måste få en manuell återstart då det blir ett kort spänningsfall så är det inte försvarbart 

att välja någon av de andra konfigurationerna. Även om det på de två andra alternativen 

är något bättre verkningsgrad vid ordinarie nätspänning, samt billigare inköps och 

installationskostnad. 

Den lättförståeliga driftsmanualen som nämns i uppdragsdirektivet och i 

frågeställningsavsnittet har varit riktad till att ge den nuvarande operatören korta och 

sammanfattade drift och skötsel råd. Därför skrevs den på ett sådant vis att en viss 

förkunskap om anläggningen krävs. Manualen hade kunnat vara mer utförlig så en helt 

oerfaren operatör skulle förstå hur denne skulle gå till väga. Dock hade denna manual 

blivit mycket mer omfattande, och eftersom uppdragsgivaren inte hade större krav än 

de som redan sagts, valdes den mer komprimerade versionen.  

4.1 Sammanfattning av diskussion med fokus på Metod 
Metoden i detta arbete består av uppskattningar och mätningar vilket gör att den har 

brister och att reliabiliteten kan ifrågasättas och eventuellt skulle resultaten avvika om 

studien gjordes igen. Skulle en större tidsmässig och ekonomisk resursram funnits 

skulle reliabiliteten öka. Pudelns kärna är dock att metoden som helhet anses pålitlig 

och rättvisande och genomförandet skulle, som tidigare nämnts, inte kunnat göras på 

annat vis med de medel och kunskap som tillhandahölls.  

4.2 Sammanfattning av diskussion med fokus på Resultat 
Energibehovet för byggnaderna är med största sannolikhet större än vad som räknats 

fram. Dock så är effekten i pannorna så pass mycket större än beräknat effektbehov, att 

den effekt som ett nytt hus skulle kräva väl täcks av panneffekten.  Den ända metod som 

uppdragstagarna kan anse vara tillräckligt god för att klara av de krav som ställs på 

spänningsfall, är batteri back-up. Batterier har även fler fördelar jämtemot det andra 

föreslagna alternativet.  
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5 Rekommendationer 
Här följer några konkreta rekommendationer till Stiftelsen WiV för att få 

pannanläggningen att fungera mer optimalt och bli mera driftsäker. 

 

 Låta syrgashalten i avgaserna styra sekundärfläkten i panna 2. 

 Installera batteribackup av On-Line konfiguration på panna 2.  

 Installera frekvensomriktare eller liknande utrustning på inmatningsmotorn för 

panna nummer 2.  
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Bilagor 

Bilägä 1. Pröjéktdiréktiv. 

Uppdragsgivare: Anna Peterson, verksamhetsadministratör, Stiftelsen WiV 

Uppdragstagare: Albin Holmberg, Mikael Kindahl 

 

Bakgrund 

Björkö Friskolas lokaler har ett vattenburet värmesystem med två pelletspannor som 

värmekällor. Björkö Friskola har haft problem med driften av värmepannorna och även 

problem med distributionssystemet av värmen ut till de byggnader som ska värmas upp, 

värmen fördelas ojämnt i byggnaderna. Vid strömavbrott, som sker förhållandevis ofta, 

så uppstår bakbrand i pelletsmatningen på en panna. Skolans vaktmästare är den som 

främst sköter drift och daglig tillsyn av anläggningen. Då vaktmästaren lägger en 

oproportionerligt stor tid på att få anläggningen att fungera behövs en driftsmanual med 

grundinställningar och parametrar.  

Björkö Friskola står inför ett beslut om att bygga om eller bygga nytt matsalshus. Idag 

saknas uppgift om energiförbrukningen i detta hus, som i nuläget värms upp av 

direktverkande el.  

Mål/syfte 

Att utvärdera och optimera befintligt värmesystem. Att presentera en lättförståelig 

manual till hur värmesystemet skall skötas. Att ge förslag på lösningar på förvärmning 

av tilluft och problem vid strömavbrott. Att beräkna energiåtgång i befintligt matsalshus.  

Uppdrag/direktiv 

 Beräkna effektbehovet för de olika husen och därefter göra en bedömning om de 
befintliga pelletspannorna har kapacitet nog för att värma dessa.  

 Optimera distributionssystemet så att det ger önskad temperatur i de olika 
lokalerna.  

 Ge förslag på hur man kan lösa problemet med förvärmning av tilluft till 
lokalerna vid kall väderlek. 

 Att finna en lösning på hur man undviker att bakbrand uppstår i en av 
pelletspannorna.  

 Komma med förslag på hur känsligheten vid strömavbrott kan minskas. 
 Redovisa energiförbrukningen i matsalshuset.  
 Skriva en driftsmanual som nämns i bakgrunden 
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Produktmål 

Att via en IMRad-rapport sammanställa och svara på frågorna som är beskrivna i 

uppdraget. Till uppdragsgivaren leverera en resultatbilaga där endast resultat och 

slutsatser redovisas. Grunderna för rapporten fås genom att på plats göra mätningar och 

med hjälp av dessa utföra beräkningar, uppskattningar och sammanställningar som skall 

ligga till grund för resultaten.  

Utifrån de beräkningar och sammanställningar på energi förbrukning gjorda på det 

nuvarande matsalshuset, skall ett beslut tas om det nya matsalshuset skall kopplas upp 

på det befintliga  

Fjärrvärmesystemet, eller om det skall ha fortsatt uppvärmning med direktverkande el. 

Manualen som beskrivs i bakgrunden och uppdraget skall främst vara riktad till att en, 

förhållandevis oinsatt person, skall med hjälp av denna manual kunna sätta 

anläggningen i drift, dels efter strömavbrott och efter avställning. Det skall också vara 

möjligt att med hjälp av manualen göra en grundinställning och få en uppfattning olika 

justeringar får för effekt på värmefördelningen. 

Resursram 

Uppdragstagarna har tillgång att diskutera och fråga uppdragsgivarens representanter. 

Inga ekonomiska anspråk görs för att genomföra uppdraget. Uppdragsgivarna ges 

tillgång till anläggningen.  

Övrigt 

Uppgifter om matsalshusets energiförbrukning ska redovisas senast 20141021. 

Slutlig rapport inlämnas till uppdragsgivaren 20150227 
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Bilägä 2. Driftsmänuäl 

Pumpar 

De stora, parallella, cirkulationspumparna i panncentralen (Magma 30-120) är, och skall 

vara, ställda på automatik.  

De pumpar som sitter lokalt i skolhusen skall under vintertid vara ställda på antingen 

steg 2 eller 3 beroende på utomhustemperaturen. Är utomhustemperaturen i snitt 

under -100C så kan det vara rimligt att ställa dem på läge 3, så anläggningen får 

tillräckligt med vatten. Under sommartid och när pannorna är avstängda, så kan 

pumparna ställas på 1 eller stängas av för att spara energi.  

Panna 1. 

Bara att starta upp. Den är ställd lägre än panna 2 för att ta upp eventuella 

lastförändringar.  

Panna 2. 

De driftlägen som är programmerade är 1-4 och läge 1 utvecklar minst effekt varpå 4 är 

den som bör användas under vinterperioderna. Stenarna som styr rökgaserna ska vara 

monterade. 

Termostaten på pannan kan ställas lägre under sommartid. Dock så är regleringen som 

sitter i byggnaderna anpassade för att ha en inkommande temperatur på 650C.  

Drifts alternativ. 

1. Under höst och vår när effekten som krävs från anläggningen är liten. Sätt panna 

2 på läge 4 och ställ el-patronen på 600C. Då tar elpatronen hand om de 

lastförändringar som sker. Och skulle det bli för varmt så går pannan till 

fyrhållning.  

2. Vinter. Kör båda pannorna och panna 2 på driftsminne 4. Ställ ner effekten på 

elpatronen så den inte startar när vi får en liten lastförändring. Men ifall de blir 

långvarigt strömavbrott så måste den starta. Lagom att ställa den på 500C. 

3. Kall vinter (-10 - -150C). Ställ upp termostaten på panna 2 till Ca 850C så den 

inte går till fyrhållning. Vrid upp elpatronstermostaten till 650C.  
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Bilägä 3. Intérvju méd Aritérm 

Intervjuad: Niclas Rehnholm, 0480-44 28 68, Projektchef Biosystem, Ariterm. 

Panna: Arimax Bioenergy. 

Brännare: Biojet 120P 

Bränsle: Pellets 

Efter vilken parameter skall förbränningen ställas? 

– Den skall ställas efter syre halten i våra pannor och den skall ligga, om möjligt mellan 

6-8 volymprocent. Vid låg effekt kan syrehalten öka med ett par procentenheter. 

Har du något riktvärde för inmatningsintervallerna? 

– Helst så korta som möjligt då det ger en jämnare förbränning. 

Finns det något riktvärde för luftöverskottet/Lambda värde? 

– Nej det finns det inte men ett lämpligt värde är 1.3–1.4.  

Hur skall primärluftsfläkten förhålla sig till sekundärluftsfläkten? 

– Ställ primärluften förhållandevis högt så bädden hålls ren och det blir en fullständig 

förbränning. Med sekundärluften så kyls brännaren och med denna ställs även 

syregashalten in.  

Finns det en generell verkningsgrad för själva pannan, och i så fall hur hög är den? 

Ja, den är i snitt mellan 85 – 90 % om pannan är nysotad. Den blir högre desto kallare 

vatten som kommer in. 

Finns det en maximal avgastemperatur? 

– Helst inte över 2500C men absolut maximalt 3000C. 

Finns det några andra värden som inte bör överstigas? 

– CO halten får inte vara över 100ppm. 

Hur ofta skall pannan sotas och kontrolleras? 

– Pannan och brännaren skall helst kontrolleras 1 gång per vecka och då skall även 

lufthålen i brännarbädden kontrolleras och eventuellt göras rent. Är pannan sotig så 

skall den även sotas då.  
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Bilägä 4. Intérvju méd AKJ Enérgitéknik AB 

Intervjuad: David Jansson, 070 670 00 23, david.jansson@akj.se, Styrsystemsansvarig, 

AKJ. 

Panna: Arimax Bioenergy. 

Brännare: Biojet 120P 

Bränsle: Pellets 

Efter vilken parameter skall förbränningen ställas? 

– Den huvudsakliga inställningsparametern är syrgashalten. På stora pannor ner till 4 % 

och på mindre, så som eran, upp till 10-11%. Det är också bra om man styr fläktarna 

med denna parameter.  

Har du något riktvärde för inmatningsintervallerna? 

– Se till att ha dom så korta som möjligt. Att putta in stora mängder åt gången gör att 

bränslebädden rörs om och till följd av detta kommer det bli höga CO halter i 

förbränningen.  

Finns det något riktvärde för luftöverskottet/Lambda värde? 

– Nej det finns det inte, det ställs in med syrgasöverskottet.  

Finns det några andra värden som inte bör överstigas? 

CO halten får inte vara över 100ppm.  

Intervjun med David och AKJ skedde endast för att få en bredare syn och större kunskap 

om pelletsförbränning i denna typ av pannor. Det bör tilläggas att personen i fråga inte 

har direkt kunskap om just den pannan och brännaren som har ställts i beaktande, utan 

mer en generell kunskap om pelletseldning och pannor. 

  

mailto:david.jansson@akj.se
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Bilägä 5. A rsmédéltémpérätur Linkö ping 

Utifrån Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Instituts (SMHI) mätningar i Linköping18 så 

kunde det beräknas att årsmedeltemperaturen från 2000 till 2013 var 70C. Här följer en lista på 

årsmedeltemperaturerna.  

 2000 – 70C 

 2001 – 70C 

 2002 - 70C 

 2003 - 70C 

 2004 - 70C 

 2005 - 70C 

 2006 - 70C 

 2007 - 70C 

 2008 - 70C 

 2009 - 70C 

 2010 - 60C 

 2011 - 80C 

 2012 - 70C 

 2013 - 70C 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 å𝑟𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟
= 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 å𝑟𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 

 

98

14
= 7°C  

  

                                                           
18 http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/kartor/monYrTable.php?par=tmpYr&month=13 
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Bilägä 6. Bérä kning fyrhä llning réspéktivé nörmäldrift. 

Fyrhållning 

Fläktar: 0.5 A 230VAC (enfas). Normaldrift. 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 = 230 ∗ 0,5 = 115𝑊 

 

Fläktar: 0.1 A 230VAC (enfas). Fyrhållning. 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 = 230 ∗ 0,1 = 23𝑊 

 

Bränslé/Inmätningsmötör sämt Résérvöärmötör: 0.9A 400VAC (tréfäs) cös Φ=0.8. 

Normaldrift samt Fyrhållning. 

𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝛷 ∗ √3 = 400 ∗ 0.9 ∗ 0.8 ∗ √3 = 499𝑊 

𝑆 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ √3 = 400 ∗ 0.9 ∗ √3 = 623.5𝑉𝐴 

 

Energiförbrukning per timme vid Normaldrift. 

 

(𝐹𝑙ä𝑘𝑡𝑎𝑟 +
(𝐼𝑛𝑚𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑜𝑐ℎ 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑎𝑟𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) ∗ 𝐼𝑛𝑚𝑎𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛

𝑃𝑎𝑢𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛
+ ) ∗ 1ℎ 

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔.  

(115𝑊 +
(623.5𝑉𝐴 ∗ 2) ∗ 3𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

48𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
) ∗ 1ℎ = 193𝑊ℎ

ℎ⁄   

 

Energiförbrukning per timme vid Fyrhållning.  

(23𝑊 +
(623.5𝑉𝐴 ∗ 2) ∗ 1𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

101𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟
) ∗ 1ℎ = 35,3𝑊ℎ

ℎ⁄   

 

Då Inmatningsmotorn och Reservoarmotorn har samma kapacitet över tid så kommer 

de således att förbruka lika stor energi. Reservoarmotoron arbetar mellan två 

gränslägen, tiden som det tar för motorn att fylla pelletsfickan är 46 sekunder. Detta gör 

att vid fyrhållning så kommer motorn att gå 1 gång var 78 minut. Eftersom att 

inmatningsmotorn går 1 sekund på 101 sekunder. Under normaldrift så kommer motorn 

ungefär att gå 1 gång var 12e minut (12min och 16 sekunder), då inmatningsmotorn går 
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3sekunder var 48e sekund. Samtliga formler i denna bilaga har tagits från 

Sjöfartshögskolans formelsamling, EL A-F19. 

 

                                                           
19 Teknisk Formelsamling Kalmar Maritime Academy, 2011 
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Bilägä 7. Husbérä kningär 

För att beräkna värmeåtgången i byggnaderna så användes formeln enligt nedan: 

𝑃 =
𝐴 × ∆𝑡

1
5,8 + 3,95 × 𝑣i

+ ∑
𝛿
𝜆

+
1

5,8 + 3,95 × 𝑣𝑢

 

Där: 

 A= arean, m2 

Δt= skillnädén méllän innétémpéräturén öch årsmédéltémpéräturén, °C 

Vi= Lufthastighet inne, m/s 

Vi= Lufthastighet ute, m/s 

δ= Värmélédningsförmågä, Värmékönduktivitét, W/m°C20/21. 

λ= Mätériältjöcklék, m 

Vid beräkning av maxeffekt så byttes årsmedeltemperaturen mot -20°C. 

MATSAL         

Uppgifter för energiförbrukning.      

Längd utsida:    21,8 m    

Bredd utsida:   15,1 m    

Area yttervägg - öppningar 176,1 m²    

Takhöjd inne:   2,7 m    

Area tak:   329,2 m²    

Area golv:   329,2 m2    

        

 15 Fönster 3-glas a':  0,9 m²    

Area fönster:   13,5 m²    

3 Dörrar a':   2,1 m²    
1 Dörrparti 
a':   3,4 m²    

Area dörrar   9,7 m²    

Årsmedeltemp, Malmslätt, 2009: 7 °    
Inomhus 
temp   20 °    

 λ δ      

Trä fasad 0,15 0,044 Konvektion insida och utsida: 0,222 m²K/W 

Spånskiva 0,15 0,012      

Golvspån 0,18 0,018 Vägg 1/k = 5,425 k= 0,184 

Masonit 0,14 0,006      

                                                           
20 Fagergren, Teknisk Formelsamling, MK F sida 1. 
21 Henrik Alvarez, Energiteknik. Uppl 3:4. Lund: Studentlitteratur, 2010, 362. 
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Mineralull 
vägg 0,04 0,195 Golv 1/k= 5,660 k= 0,177 

Mineralull tak 0,04 0,25      
Mineralull 
golv 0,04 0,22 Tak 1/k= 6,330 k= 0,158 

Gips 0,26 0,009      

Plastmatta 0,3 0,005      

    Effektberäkning:   

K-värde: W/m²K 
Δ témp 

°C  
Ute-
20°C Årsmedel  

Fönster 1,3 13  702 228   

Dörrar 1,5 13  582 189   

Vägg 0,184 13  1298 422   

Golv 0,177 13  2327 756   

Tak 0,158 13  2080 676   

        

   Summa(W): 6989 2271   

SKOLHUS        

Uppgifter för energiförbrukning.      

Area Fönster:   53,7 m²    

Area Takfönster:  1,4 m²    

Area yttervägg - öppningar 253,3 m²    

Area Takfönster:  1,4 m²    

Area tak - Takfönster:  448,6 m²    

Area golv:   368 m²    

Area fönster:   53,7 m²    

Area dörrar   5 m²    

        

Årsmedeltemp, Malmslätt, 2009: 7 °    
Inomhus 
temp   20 °    

 λ δ      

Trä fasad 0,14 0,044 Konvektion utsida och insida: 0,222 m²K/W 

Trästomme 0,14 0,145      
Cellulosa 
vägg 0,042 0,115 Vägg 1/k = 4,345 k= 0,230 

GNU 0,26 0,009      

Frigolit 0,042 0,2 Golv 1/k= 4,985 k= 0,201 

Betong 1,1 0,1      

Platonmatta 0,04 0,001 Tak 1/k= 7,655 k= 0,131 

Askgolv 0,14 0,015      

Träullsplatta 0,085 0,05      

Masonit 0,14 0,006      

Cellulosa tak 0,042 0,26      

Luftspalt 0,025 0,03      

  Δ témp  Effektberäkning:   

K-värde: W/m²K årsmedel  Ute-20°  Årsmedeltemperatur  
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Takfönster 2,05 13  115 37   

Fönster 2,05 13  4403 1431   

Dörrar 1,5 13  300 98   

Vägg 0,230 13  2332 758   

Golv 0,201 13  2953 960   

Tak 0,131 13  2344 762   

   
Summa(W)

: 12447 4008   
 

FÖRSKOLEHUS        

Uppgifter för energiförbrukning.      

Längd utsida:    16,9 m    

Bredd utsida:   8,8 m    

Area ytterväggar:  272 m²    

Area yttervägg - öppningar 218,4 m²    

Takhöjd inne:   2,7 m    

Area tak:   157,2 m²    

Area golv:   148,7 m²    

Olika Fönster Kopplade:  11,6 m²    

 15 Fönster kopplade a':  2,1 m²    

Area fönster:   42,7 m²    

3 Dörrar a':   2,5 m²    

1 Dörrparti a':   3,4 m²    

Area dörrar   10,9 m²    

Årsmedeltemp, Malmslätt, 2009: 7 °    

Inomhus temp   20 °    

 λ δ      

Trä fasad 0,15 0,025 "Konvektion" insida och utsida: 0,222 m²K/W 

Väggtimmer 0,15 0,17      

Golvbrädor 0,18 0,025 Vägg 1/k = 4,64 k= 0,216 

Masonit 0,14 0,006      

Mineralull vägg 0,04 0,12 Golv 1/k= 6,43 k= 0,155 

Mineralull tak 0,04 0,25      

Mineralull golv 0,04 0,25 Tak 1/k= 6,50 k= 0,154 

Gips 0,26 0,009      

Innerpanel 0,15 0,012      

Yttertak 0,15 0,025      

    Effektberäkning:   

K-värde: W/m²K 
Δ témp 

°C  
Ute-
20°C Årsmedel  

Fönster 2,05 13  3499 1137   

Dörrar 2,05 13  893,8 290   

Vägg 0,216 13  1884 612   

Golv 0,155 13  925 301   

Tak 0,154 13  968 315   

        



34 
 

   Summa(W): 8170 2655   

VAKTMÄSTAREVERKSTAD      

Uppgifter för energiförbrukning.      

Längd:    7,1 m    

Bredd:   5,65 m    

Area yttervägg - öppningar 65,1 m²    

Takhöjd inne:   3 m    

Area tak:   40,1 m²    

Area golv:   40,1 m²    

        

 1 Fönster kopplat:  0,9 m²    

1 Dörr a':   2,1 m²    

1 Port a':   8,41 m²    

Area öppningar  11,41 m²    

Årsmedeltemp, Malmslätt, 2009: 7 °    
Inomhus 
temp   20 °    

 λ δ Konvektion insida och utsida: 0,222 m²K/W 

Trä fasad 0,15 0,025      

Innegips 0,26 0,013 Vägg 1/k = 3,474 k= 0,288 

Betonggolv 1,1 0,1      

   Golv 1/k= 2,591 k= 0,386 
Mineralull 
vägg 0,04 0,12      

Mineralull tak 0,04 0,145 Tak 1/k= 3,675 k= 0,272 

Frigolit golv 0,04 0,1      

Utegips 0,26 0,009      

    Effektberäkning(W):  

K-värde: W/m²K 
Δ témp 

°C  
Ute-
20°C Årsmedel  

Fönster 3 13  108 35   

Dörr+Port 2 13  840,8 273   

Vägg 0,288 13  750 244   

Golv 0,386 13  619 201   

Tak 0,272 13  437 142   

   Summa(W): 2754 895   
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Bilägä 8. Tid fö r strö mävbrött 

Källa: Vattenfall, Jan Hellblom - Network Customer Support, BU Distribution, Nordic. 

RAPPORT FÖR ENSKILD KUND 
Gällande företag : ALLA FÖRETAG 
Driftsperiod: 2014.01.01 - 2014.12.31  
--------------------------------------------------- 
Antal Återinkopplingar : 11 
Antal Planerade  : 0 
Antal Störningar  : 8 
  
Antal HSP-avbrott  : 19 
Antal LSP-avbrott  : 0 
  
Total summa avbrott : 19 
  
Total varaktighet  :  9 tim , 27 min , 37 sek 
Varav planerat   :  0 tim , 0 min , 0 sek 
---------------------------------------------------  
*************************************************** 
Anläggningsnummer :100001325648 
Nätanläggningsnummer :741979 
Abonnentnamn   :WIV FASTIGHETSBOLAG AB 
Anläggningsadress :BJÖRKÖ 
Littera    :T4663AL 
  
Hsp 
--------------------------------------------------- 
03 ÅTERINKOPPLING, Rapport nr. 21056110, 93 OKÄND 
2014-02-24 kl.08:53:13 - 2014-02-24 kl.08:53:43 0 tim,0 min,30 sek 
Anteckningar (21056110): 
Lyckd åi 
  
03 ÅTERINKOPPLING, Rapport nr. 21056128, 93 OKÄND 
2014-02-24 kl.13:12:20 - 2014-02-24 kl.13:12:50 0 tim,0 min,30 sek 
Anteckningar (21056128): 
Lyckad ÅI 
  
01 DRIFTSTÖRNING, Rapport nr. 21056793, 12 VIND 
2014-03-07 kl.20:00:04 - 2014-03-07 kl.20:08:07 0 tim,8 min,3 sek 
Anteckningar (21056793): 
Linjen insektioneras efter patrullering av sista sträckan 
  
01 DRIFTSTÖRNING, Rapport nr. 21056793, 12 VIND 
2014-03-07 kl.20:21:37 - 2014-03-07 kl.20:36:07 0 tim,14 min,30 sek 
Anteckningar (21056793): 
Linjen insektioneras efter patrullering av sista sträckan 
  
01 DRIFTSTÖRNING, Rapport nr. 21056793, 12 VIND 
2014-03-07 kl.23:42:14 - 2014-03-07 kl.23:42:44 0 tim,0 min,30 sek 
Anteckningar (21056793): 
Linjen insektioneras efter patrullering av sista sträckan 
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03 ÅTERINKOPPLING, Rapport nr. 21058008, 12 VIND 
2014-03-26 kl.03:05:04 - 2014-03-26 kl.03:05:34 0 tim,0 min,30 sek 
Anteckningar (21058008): 
Automatisk återinkoppling 
  
03 ÅTERINKOPPLING, Rapport nr. 21058015, 12 VIND 
2014-03-26 kl.03:10:28 - 2014-03-26 kl.03:10:58 0 tim,0 min,30 sek 
Anteckningar (21058015): 
Automatisk återinkoppling 
  
03 ÅTERINKOPPLING, Rapport nr. 21058009, 12 VIND 
2014-03-26 kl.03:11:07 - 2014-03-26 kl.03:11:38 0 tim,0 min,31 sek 
Anteckningar (21058009): 
Automatisk återinkoppling 
  
03 ÅTERINKOPPLING, Rapport nr. 21060422, 93 OKÄND 
2014-05-13 kl.22:20:48 - 2014-05-13 kl.22:21:18 0 tim,0 min,30 sek 
Anteckningar (21060422): 
Automatisk återinkoppling 
  
03 ÅTERINKOPPLING, Rapport nr. 21062112, 11 ÅSKA 
2014-06-06 kl.20:17:20 - 2014-06-06 kl.20:19:45 0 tim,2 min,25 sek 
Anteckningar (21062112): 
Åska 
  
03 ÅTERINKOPPLING, Rapport nr. 21063687, 11 ÅSKA 
2014-06-27 kl.12:43:27 - 2014-06-27 kl.12:43:57 0 tim,0 min,30 sek 
Anteckningar (21063687): 
Automatisk återinkoppling 
  
01 DRIFTSTÖRNING, Rapport nr. 21066460, 11 ÅSKA 
2014-07-26 kl.18:10:48 - 2014-07-26 kl.21:58:33 3 tim,47 min,45 sek 
Anteckningar (21066460): 
Trasiga ventilavledare vid T4531 KOLSTORP. 
  
01 DRIFTSTÖRNING, Rapport nr. 21066460, 11 ÅSKA 
2014-07-27 kl.00:29:03 - 2014-07-27 kl.00:30:22 0 tim,1 min,19 sek 
Anteckningar (21066460): 
Trasiga ventilavledare vid T4531 KOLSTORP. 
  
03 ÅTERINKOPPLING, Rapport nr. 21070699, 93 OKÄND 
2014-08-21 kl.17:33:26 - 2014-08-21 kl.17:33:56 0 tim,0 min,30 sek 
Anteckningar (21070699): 
Automatisk återinkoppling 
  
01 DRIFTSTÖRNING, Rapport nr. 21071251, 31 FABRIKATIONS ELLER MATERIAL 
2014-08-21 kl.17:44:57 - 2014-08-21 kl.19:25:07 1 tim,40 min,10 sek 
Anteckningar (21071251): 
Trasigt porslin efter fsk Källtorpet och NS88610 Bläckkärret 
01 DRIFTSTÖRNING, Rapport nr. 21071251, 31 FABRIKATIONS ELLER MATERIAL 
2014-08-21 kl.19:28:39 - 2014-08-21 kl.19:29:11 0 tim,0 min,32 sek 
Anteckningar (21071251): 
Trasigt porslin efter fsk Källtorpet och NS88610 Bläckkärret 
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01 DRIFTSTÖRNING, Rapport nr. 21073125, 21 GRÄVNING, PÅLNING 
2014-09-19 kl.11:01:37 - 2014-09-19 kl.14:29:00 3 tim,27 min,23 sek 
Anteckningar (21073125): 
Pågrävd kabel mellan T4556 och NS36908 
  
03 ÅTERINKOPPLING, Rapport nr. 21073985, 12 VIND 
2014-09-22 kl.16:27:51 - 2014-09-22 kl.16:28:20 0 tim,0 min,29 sek 
Anteckningar (21073985): 
Automatisk återinkoppling. 
  
03 ÅTERINKOPPLING, Rapport nr. 21073394, 93 OKÄND 
2014-09-22 kl.16:32:40 - 2014-09-22 kl.16:33:10 0 tim,0 min,30 sek 
Anteckningar (21073394): 
Automatisk återinkoppling 
  
Rapportkörning klar 03-03-15 14:22:17 
Rapportkörning startad 03-03-15 12:58:01 
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Bilägä 9. Enérgidéklärätiön 
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Bilägä 10. Efféktbérä kning pännä 2 

För att beräkna den teoretiska effekten i pannan så multiplicerades massaflödet av pellets, kg/s, 

med pelletsens värmevärde, kJ/kg.  Genom mätning på plats har de volymer och tider som är 

med i beräkningen tagits fram. Uppgifter om den pellets som används i pannorna har tagits från 

leverantörens hemsida22. 

        

   BRÄNSLEEFFEKT PANNA 2   

Volym på Bränslebuffert Bränsleinmatningsintensitet Värmevärde Hi 

Diameter 1,25 dm Gångtid 46 sekunder 4,8 MWh/ton 

Höjd 6,66 dm Paustid 522,88 sekunder 4,8 kWh/kg 

Volym 8,2 dm³    17280 MJ/ton 

Vikt 5,23 kg Dénsitét ϱ  17280 kJ/kg 

Volym pellets per sekund 640 kg/m³    

0,18 dm³/s  0,64 Kg/dm³    

        

Kilogram pellets per sekund och timme   Effekt  

0,114 kg/s     159 kW 

409,2 Kg/h       

        

        

        

Gångtid driftminne 3 sekunder  Paustid Bränsleinmatning 

Paustid driftminne 46 sekunder  522,88 sekunder  
 

  

                                                           
22 http://www.agroenergi.se/sv/Bransle/Produkter/Varmepellets-ny/ 
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Bilägä 11. Intyg pä  génömfö rt uppdräg 
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Bilägä 12. Résultätsämmänfättning méd ävsééndé pä  
uppdrägsdiréktivét 

 Effektförbrukningen för matsalshuset är vid årsmedeltemperatur 2,2 kW och 

energiförbrukningen för ett helt år var 19 373 kWh. 

 Effektförbrukningen för alla husen som är uppkopplade på fjärrvärmenätet var  

26,7 kW. Vid en yttertemperatur på -20⁰C så var effektbehovet 82 kW. Den 

installerade panneffekten var 337 kW.  

 Problemet med luftkonvektorerna visade sig under arbetets gång bero på att den 

inkommande vattentemperaturen var för låg. 

 Optimeringen av distributionssystemet skedde genom att öka flödet på de lokala 

cirkulationspumparna i husen. 

 Genom diskussion med operatören valdes batteri back-up för att förhindra att 

pannan stannar och bakbrand uppstår.  

 Känsligheten vid strömavbrott kan minskas med installation av en batteri back-up. 

 Driftsmanualen bifogas som bilaga 2. 

 


