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Sammanfattning 

Umeå Energi AB förser majoriteten av Umeå kommun med fjärrvärme. I det centrala fjärrvärmenätet finns två 
stycken kraftvärmeverk som producerar både värme och el av avfall, Dåva 1, respektive biobränslen i form av 
träflis och torv, Dåva 2. 

Kraftvärmeverk får i regel en bättre elverkningsgrad om fjärrvärmevattnets framledningstemperatur sänks, 
därför undersöks möjligheten och vinstpotentialen i att sänka framledningstemperaturen från 
kraftvärmeverken och därmed även andra värmeproducerande anläggningar i nätet. 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka om det är möjligt att sänka framledningstemperaturen i Umeå 
Energi fjärrvärmenät samt vad den potentiella vinsten av detta skulle kunna vara. 

För att en sänkning av framledningstemperaturen ska kunna ske utan att värmeproduktionen minskar så 
måste flödet i nätet ökas så att samma värmemängd kan levereras. I rapporten utreds både läget med dagens 
flödesbegränsningar samt de flödesbegränsningar som gäller då en extra tryckstegringsstation kopplas in i 
fjärrvärmenätet.  

En linjäranpassning av de uppmätta värdena för framledningstemperatur och alfavärde, kvoten mellan 
producerad el och producerad värme, visar att en sänkning av framledningstemperaturen ger ett ökat 
alfavärde för båda kraftvärmeverken enligt ekvationerna nedan: 

𝛼1 = 0,5834 − 0,0029 ∗ 𝑇𝐹  𝛼2 = 0,7136 − 0,0026 ∗ 𝑇𝐹 

Förutom att alfavärdet påverkas av framledningstemperaturen så påverkas även värmeförlusterna i 
fjärrvärmekulverterna.  

En styrkurva ska i nuläget styra framledningstemperaturen som en funktion av utomhustemperaturen men 
enligt uppmätta värden kan den styrkurvan inte följas under en stor del av tiden på grund av för höga flöden. 
Detta tas som en ytterligare indikation på att styrkurvan för framledningstemperaturen bör ses över. 

Kopplad till fjärrvärmenätet finns en absorptionskylmaskin som kräver en framledningstemperatur på minst 
95°C under sommaren, när absorptionskylmaskinen inte är i drift är kravet på framledningstemperaturen 
75°C. Det har även utretts hur stor vinst det skulle kunna ge om kylmaskinen inte krävde en högre 
framledningstemperatur. 

Samtliga beräkningar har utförts på uppmätta driftfall från åren 2010 och 2011 som anses representativa även 
för kommande år. Optimeringsberäkningar har utförts, i Excel tillägget What’s Best!, för att se vilka 
framledningstemperaturer som skulle ge högst vinst vid den uppmätta värmeproduktionen varje timme under 
de två åren utifrån dessa har nya styrkurvor tagits fram och potentiella vinster beräknats. 

Resultaten visar att vid nuvarande driftsituation är den potentiella vinsten ungefär tre miljoner för båda åren 
med ungefär två miljoner i extra vinstpotential om kylmaskinen inte kräver en högre framledningstemperatur. 

Med en ny tryckstegringsstation inkopplad visar resultaten att vinstpotentialen skiljer sig något mellan åren, 
den potentiella vinsten för 2010 är ungefär 17 miljoner och för 2011 ungefär 11 miljoner. Även i detta fall 
finns en extra vinstpotential på ungefär två miljoner om kylmaskinen inte kräver en högre temperatur under 
sommaren. 

Slutsatsen av arbetet är att det finns både möjlighet och vinstpotential i att byta styrkurva för 
framledningstemperaturen så att en lägre framledningstemperatur kan användas. Då 2010 var ett ovanligt 
kallt år och 2011 ett ovanligt varmt år anses den beräknade vinsten för de åren representativ även för 
kommande år. Den beräknade vinsten vid inkoppling av en ny tryckstegringsstation är helt baserade på 
teoretiska flöden och bör därför ses som mer osäkert än övriga resultat. Rekommendationen är att testa 
använda de styrkurvor som rekommenderas och utvärdera vad vinstpotentialen är i en verklig driftsituation. 

 



 
Abstract 

Umeå Energi AB provides the majority of Umeå municipality with district heating. In the central district 
heating system there are two power plants that produce both heat and electricity from waste, Dåva 1, and 
biofuels in the form of wood chips and peat, Dåva 2. 

Combined Heat and Power (CHP) plants will normally have a better electrical efficiency if district heating 
supply  temperature is lowered; therefore the possibility and profit potential of lowering the supply 
temperature from the CHP plants  and alsothe other heat-producing plants in the network have been 
investigated. 

The purpose of this thesis has been to investigate the possibility of lowering the supply temperature in Umeå 
Energi´s district heating network and to calculate the possible income increases if it is done. 

To be able to lower the supply temperature without reducing the heat production, the flow in the district 
heating network  must be increased so that the same amount of heat can be delivered. This thesis examined 
both the current situation including the current flow constraints and the new constraints that will apply when 
an additional booster station is plugged into the district heating network. 

A linear fit of the measured values of the flow temperature and the alpha value, the ratio of produced 
electricity and heat produced, shows that lowering the supply temperature increases the alpha value for both 
CHP plants according to the equations below: 

𝛼1 = 0,5834 − 0,0029 ∗ 𝑇𝐹  𝛼2 = 0,7136 − 0,0026 ∗ 𝑇𝐹  

In addition to the alpha value heat losses from the distribution network also changes with a change in supply 
temperature. 

A control curve is currently controlling the supply temperature as a function of outdoor temperature, but 
according to measured values, the control curve is not followed during the majority of the time. This is taken 
as a further indication that the control curve for the supply temperature should be revised. 

Linked to district heating network is an absorption refrigeration unit that requires a supply temperature of at 
least 95°C during the summer. When the absorption refrigeration unit is not in operation, the requirement of 
the flow temperature is 75°C. It should also be investigated how much profit could be made if the absorption 
chiller did not require a higher supply temperature. 

All calculations have been performed based on measured data from the years 2010 and 2011, data that is 
considered to be representative also for future years. New control curves have been recommended based on 
the calculations for optimizing profit with the measured data from the years mentioned above years, 
calcaulations for the increased income using these control curves have also been done.  

With the current operating condition the potential profit is calculated to be around three million Skr per year 
with an additional two million in profit if the chiller does not require a higher temperature during the 
summer. 

 With a new booster station  the estimated profit differs quite a lot between the years with around 17 million 
Skr of potential profit in 2010 and 11 million Skr in 2011. The profit if the chiller doesn’t require a higher 
temperature is basically unchanged, about two million Skr. 

The conclusion of the thesis is that it is both possible and profitable to change control curve and use a lower 
supply temperature. Since 2010 was a unusually cold year and 2011 was a unusually warm year the 
calculated profits are considered representative also for coming years. The maximum flow with a new 
booster station is based entirely on theoretical values and should be considered as more insecure then the 
other results. It is recommended to try the control curves from this thesis in the production and evaluated 
the profit in a real situation. 
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Använda beteckningar och benämningar 

TF, Framledningstemperatur – Den temperatur som fjärrvärmevattnet har ut från 
produktionsanläggningen fjärrvärmenätet 

TR, Returledningstemperatur  – Den temperatur som fjärrvärmevattnet har från 
fjärrvärmenätet tillbaka till produktionsanläggningen 

Tute, Utomhustemperatur – Temperaturen utomhus uppmätt av Umeå Energi vid 
Ålidhemsanläggningen 

Värmelast – Den värmeleverans som nätet kräver. Inkluderar kundernas användning och 
förluster. 

ṁ, Massflöde – Flöde av fjärrvärmevatten (kg/s) 

α, Alfavärde – Kvoten mellan producerad värme och producerad el, ett godhetstal för 
kraftvärmeverk. 

Turbinkondensor – Den kondensor som värmer fjärrvärmevattnet med ångan från 
anläggningen efter den gått genom turbinen 

Direktkondensor – Den kondensor som värmer fjärrvärmevattnet då turbinen inte är i drift. 

Tryckstegringsstation – Pumpanläggningar i fjärrvärmenätet som ser till att det har tillräckligt 
stora differenstryck för att säkerställa flödet. 

Dåvamyran – Den geografiska plats som Umeå Energis kraftvärmeverk är placerade på, 
ungefär en mil utanför Umeå tätort 

Dåvaanläggningarna – Benämning på anläggningarna Dåva 1 och Dåva 2 tillsammans 

Spetsanläggning – De anläggningar som kan producera värme snabbt när värmelasten ökar 
oväntat mycket, har oftast dyra bränslen i form av olja eller el. 

Ackumulatortank – En stor tank för lagring av fjärrvärmevatten som kan fyllas vid låg 
värmelast för att sedan användas när värmelasten är högre och på så sätt undvika uppstart 
av spetsanläggningar 

Börvärde – Det värde som ett reglersystem strävar efter att följa 
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1 Inledning 

Fjärrvärme används idag till en stor del för uppvärmningen i Sverige och finns i de flesta 
städer. Värmeproduktionen kan ofta ske med förnyelsebara bränslen eller avfall vilket gör 
att det anses vara ett miljövänligt alternativ till uppvärmning med egen panna eller 
direktverkande el som främst använts tidigare. På senare tid har möjligheten till 
elproduktion i samband med värmeproduktion uppmärksammats allt mer och det byggs allt 
fler kraftvärmeverk i Sverige.(1) 

Ett kraftvärmeverk är ett kraftverk som producerar både värme och el. Produktionen sker i 
de flesta fall genom att bränna någon typ av bränsle för att förånga vatten. Vattenångan 
används för att driva en ångturbin och kondenseras sedan för att värma upp vatten som kan 
användas för värmeförsörjning. Ett kraftvärmeverk har en total verkningsgrad på 80-90 % 
vilket kan jämföras med en verkningsgrad på ungefär 40 % för ett värmekraftverk som 
fungerar på liknande sätt men enbart producerar el (2). Det är denna typ av kraftvärmeverk 
som Umeå Energi AB använder. Andra typer av kraftvärmeverk kan till exempel ha 
gasturbiner istället för ångturbiner. Det ska dock noteras att ett värmekraftverk har 40 % 
verkningsgrad för elproduktion, ett kraftvärmeverk har en något lägre verkningsgrad sett till 
enbart el men producerar även värme som är en mer lågvärdig energi än el vilket gör att 
verkningsgraderna inte bör jämföras rakt av. (3) 

2 Umeå Energis System 

Umeå Energis främsta uppgift är att kunna förse alla kunder med tillräcklig värme, detta 
måste alltid kunna uppfyllas vilket gör att tillräcklig värme måste nå kunderna oavsett 
framledningstemperatur och andra förhållanden. För att kompensera för den minskade 
framledningstemperaturen kommer därför flödet i nätet behöva ökas för att tillgodose 
värmebehovet. 

2.1 Umeå Energis värmeanläggningar 

Umeå Energi har försörjt Umeå med fjärrvärme sedan 70-talet. I början producerades 
huvuddelen av värmen vid en avfallsanläggning på studentområdet Ålidhem som ligger inom 
Umeå tätort. På grund av olika miljökrav och en ökad efterfrågan på fjärrvärme byggdes en 
ny anläggning på Dåvamyran, ungefär tio kilometer från Umeå tätort, som togs i drift år 
2000. Den anläggningen kallas Dåva 1 och eldas fortfarande med avfall för produktion av el 
och värme. Dess totala kapacitet är 65 MW varav ungefär 15 MW kan användas för 
elproduktion. År 2010 togs ett till kraftvärmeverk  Dåva 2 i drift. Dåva 2 eldas främst med 
biobränslen i form av skogavfall och torv och har  en total kapacitet på 105 MW varav 
ungefär 35 MW kan användas för elproduktion. En schematisk bild över Dåva 2 kan ses i 
Figur 1 nedan. 
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Figur 1. Schematisk bild av Dåva 2. De gröna rektanglarna visar värmeväxlare som värme fjärrvärmevattnet 

Dåva 1 är uppbyggd på ett liknande sätt med vissa skillnader i rökgasreningen samt en 
värmepump mellan kondenseringen och fjärrvärmevattnet. 

Utöver dessa två kraftvärmeverk finns ett antal anläggningar i nätet för att klara av de 
högsta värmebehoven under vintern och säkra driften så att alla kunder får sin värme även 
om någon anläggning har driftproblem. Den gamla avfallsanläggningen på Ålidhem eldas nu 
med biobränsle och ett par olje- och elpannor finns också i anslutning till anläggningen. 
Umeå Energi har även en ackumulatortank placerad vid Ålidhemsanläggningen som kan 
lagra värme för användning vid högt värmebehov för att undvika att starta 
spetslastpannor.(4) Placeringen av anläggningarna kan ses i Figur 2 nedan. 
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Figur 2. Karta över Umeå Energis fjärrvärmenät och anläggningar, rosa linjer visar nätet och gröna prickar visar 
värmeproducerande anläggningar. 

För en fullständig sammanställning av vilka anläggningar som Umeå Energi har kopplade till 
sitt huvudnät, se Bilaga 1. 

Kraftvärmeverk kan konstrueras på flera olika sätt (3): 

 Så att elproduktion alltid sker vid drift för värmeproduktion, det vill säga att all ånga alltid 

går via turbinen och vidare till värmeväxlaren. 

 Så att ångflödet kan kopplas förbi turbinen, det vill säga att elproduktionen kan prioriteras 

bort vid högt värmebehov. 

 Så att turbinen kan kopplas direkt mot ett utblås, det vill säga att elproduktion kan ske 

oberoende av värmeproduktion genom att ångan inte måste vidare till värmeväxlaren efter 

turbinen.  

Både Dåva 1 och Dåva 2 är byggda så att turbinen kan förbikopplas för att täcka de högsta 
värmebehoven men turbinen kan inte köras då det inte finns något värmebehov. Tidigare 
har en viss avkylning av returledningen skett för att öka värmelasten på sommaren och på så 
sätt få en ökad elproduktion. I nuläget används istället absorptionskylmaskinen som en extra 
värmelast under sommaren. Båda dessa sätt att öka värmelasten används då enbart Dåva 1 
är i drift, då bränslet är avfall och det i sig är en inkomstkälla för Umeå Energi AB och inte 
innebär någon ökad produktionskostnad. Dessutom är det inte önskvärt att lagra avfall några 
längre perioder och därför vill man hålla uppe produktionen i Dåva 1 även under sommaren. 
(5) 
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Båda kraftvärmeanläggningarna på Dåvamyran kan förvärma fjärrvärmevattnet innan det 
når pannan med hjälp av rökgaskondensering. Detta görs genom att fukt som finns i 
rökgaserna från pannan kondenseras och avger sin värme till fjärrvärmevattnet innan det går 
in i pannan för förångning. Rökgaser är de gaser som bildas vid förbränning i pannan och 
deras fuktinnehåll kommer från bränslet. Rökgaskondenseringen i Dåva 1 sker med hjälp av 
en värmepump medan det i Dåva 2 sker direkt i en värmeväxlare. (5) 

2.2 Primära framledningstemperaturen 

Då det finns många produktionsanläggningar som körs till olika grad och beroende på 
värmebehovet så kommer framledningstemperaturen inte att vara densamma i hela nätet. 
Den nuvarande styrkurvan för den primära framledningstemperaturen ska gälla samtliga 
värmeproducerande anläggningar, men viss differens finns både med tanke på anläggningars 
optimala produktionstemperatur samt var i nätet de är placerade. Även Dåva verken körs 
ibland på olika framledningstemperaturer för att få högre elproduktion i främst Dåva 1 då 
produktionskostnaden i det verket är lägst. Detta kompenseras då med en något högre 
temperatur från Dåva 2. Framledningstemperaturen i nätet måste vara minst 75°C för att 
kunna säkra att tappvarmvattnet hos samtliga kunder håller de temperaturer som boverket 
rekommenderar (6). I nuläget håller Umeå Energi en lägsta framledningstemperatur på 85°C. 
Fjärrvärmenätet i Umeå är dimensionerat för en maximal framledningstemperatur på 100 °C 
men i nuläget används framledningstemperaturer på mellan 110°C och 120°C när 
värmelasten är som störst.  

2.3 Primära flödet 

I ett givet system bestäms det primära flödet i huvudsak av effektbehovet samt den primära 
framledningstemperaturen, TF. En sänkning av TF medför en ökning av det primära flödet och 
vice versa. En ökning av flödet förutsätter då att  pumparna i nätet klarar av att hålla önskat 
tryck så att anslutna kunderna kan ta ut önskad effekt i sina fjärrvärmecentraler och att 
trycket i alla delar av nätet ligger inom acceptabla gränser.  

I dagsläget finns åtta tryckstegringsstationer i Umeå Energis fjärrvärmenät. Tre stationer är 
placerade på framledningen och fem på returledningen. I dag finns den främsta 
flödesbegränsningen till och från Dåva anläggningarna, då det i nuläget finns risk för 
undertryck på returledningen. Möjligheten att installera en extra tryckstegringsstation på 
returflödet till Dåva utreds för närvarande och skulle om den installeras kraftigt öka det 
maximalt möjliga flödet från Dåva.   

2.4 Elverkningsgrad 

En ökad elverkningsgrad, alfavärdet, för ett kraftvärmeverk kan ge stora ekonomiska vinster 
för fjärrvärmebolaget och ett sätt att öka alfavärdet  är att sänka framledningstemperaturen 
i nätet. En lägre framledningstemperatur gör att trycket kan sänkas i kondensorn, vilket ger 
en högre elproduktion då det är trycksänkningen som driver turbinen. Elverkningsgraden 
mäts ofta med hjälp av alfavärdet, som anger hur mycket el som produceras per producerad 
enhet värme. Vinsten för att sälja el är i de flesta fall större än vinsten för att sälja 
motsvarande mängd värme vilket gör att en så stor elproduktion som möjligt är önskvärd. 
Värmebehovet är det som styr hur stor värmeproduktion som sker i kraftvärmevärken och 
ett ökat värmeunderlag medför även en större ångvolym som kan användas för 
elproduktion. Skulle värmebehovet tillfälligt bli oväntat högt och de andra anläggningarna i 
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nätet inte kan kompensera för det kan ångan köras till en direktkondensor vilket gör att all 
värme från ångan används till uppvärmning och det sker ingen produktion av el, detta 
driftfall undviks i största möjliga mån på grund av den högre vinsten från elförsäljning. 

2.5 Fjärrkyla 

Umeå Energi levererar förutom värme även kyla till vissa kunder. Större delen av året 
levereras så kallad frikyla främst i from av kallt älvvatten, från Umeå älv som rinner genom 
staden. Under sommaren då kylbehovet är större och älvens vatten blir varmare så 
producerar Umeå Energi kyla, m.h.a. absorptionskylmaskiner och kompressorkylmaskiner. 
Absorptionskylmaskiner drivs genom fjärrvärmen och kräver en framledningstemperatur på 
95°C vilket gör att en sänkning av framledningstemperaturen inte är möjlig då dessa är i 
drift. Absorptionskylmaskinen är konstruerad för 100°C och en ytterligare sänkning under 
95°C i framledningstemperatur gör att verkningsgraden blir för låg för att kunna klara av 
behovet av kyla.  

3 Syfte 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka om det är möjligt att optimera 
elproduktionen genom att sänka framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet och 
därigenom öka intäkterna. Detta samtidigt som Umeå Energi AB måste kunna förse alla 
kunder med tillräcklig värme och på senare år även utlovad fjärrkyla.  

En ny styrkurva har tagits fram och den potentiella vinsten av en sänkt 
framledningstemperatur har beräknats för de driftförhållanden som anses intressanta. Detta 
innefattar nuvarande flödesbegränsningar samt de nya förhållanden som uppkommer om en 
planerad ny tryckstegringsstation kopplas in i fjärrvärmenätet. Dessutom har den eventuella 
vinsten av att inte låta nuvarande absorptionskylmaskin styra framledningstemperaturen 
under sommaren utvärderas. 

I första hand har driftfallen för 2010 och 2011 undersökts men även en utvärdering för 
potentiell påverkan av förändrad temperatur för kommande år har utförts. 

4 Avgränsningar 

Umeå Energi har i princip flera fjärrvärmenät som inte är direktkopplade till varandra men 
endast det sammanhängande centrala fjärrvärmenätet kommer undersökas i detta arbete. 
Det sammanhängande centrala nätet försörjer Umeå tätort samt Holmsund med fjärrvärme. 
Värmeproduktionen i det centrala nätet står för 97-98 % av Umeå Energis totala 
värmeproduktion. 

Anläggningarna i nätet kan i praktiken använda olika framledningstemperaturer. På grund av 
komplexa flödesvägar i systemet så kommer sammanlagringen av olika 
framledningstemperaturer från olika anläggningar vara för omfattande att utreda för att 
inkluderas i detta arbete. Framledningstemperaturen kan således variera mellan olika 
anläggningar, men då mer avancerade driftsstrategier bestämmer vilka anläggningar som 
har högre eller lägre framledningstemperatur så kommer samtliga beräkningar i detta arbete 
att utgå från att framledningstemperaturen är densamma i samtliga anläggningar. 
Framledningstemperaturens optimering kommer att fokuseras på anläggningarna på 
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Dåvamyran då det är dessa anläggningar som har en elproduktion men de övriga 
anläggningarnas funktion kommer att tas i beaktande. 

En omfördelning av de pumpar som finns i systemet utreds i dagsläget för att kunna 
säkerställa ett högre flöde till Dåvaanläggningarna och därför kommer inte en utvärdering av 
någon annan utbyggnad av pumpar att göras i denna utredning. 

5 Tidigare arbeten inom området 

De rapporter och utredningar som studerats i samband med detta projekt, är samtliga 
överens om att en sänkt temperatur i fjärrvärmenätet är det som ska eftersträvas.  

Vissa fokuserar på en sänkning av returtemperaturen (7)(8). En sänkning av 
returtemperaturen motiveras oftast av minskade distributionsförluster (värmeförluster) och 
pumpkostnader, tack vare en lägre medeltemperatur i nätet och mindre krav på flödet då en 
större temperaturdifferens finns över kundcentralerna, samt en ökad effektivitet för 
rökgaskondensering och värmepumpar som ger en högre verkningsgrad då de jobbar mot en 
lägre temperatur. Några direkta nackdelar med att sänka returtemperaturen finns inte men 
en sänkning kan vara problematisk att genomföra. Den kan inte sänkas genom ändringar i 
drift eller produktion utan är helt beroende av effektivare undercentraler, det vill säga 
värmeväxlarna som ofta är kundägda och som det ofta finns väldigt många av i ett 
fjärrvärmenät (i Umeå Energis nät finns ungefär 7000 undercentraler (9) ). Då det finns en så 
stor mängd undercentraler och den som är ansvarig för nätet inte är ägare till majoriteten av 
dem så blir ett effektiviseringsarbete i någon större utsträckning komplicerat.  

Andra utredningar fokuserar på en sänkning av framledningstemperaturen (10)(11)(12). En 
sänkning av framledningstemperaturen är främst aktuell i nät som har kraftvärmeverk då det 
i första hand är det ökade alfavärdet vid lägre framledning som diskuteras. Även sänkt 
framledning ger minskade distributionsförluster men kräver ett större flöde vilket ger 
upphov till mer pumparbete. Dessutom ger en sänkt framledningstemperatur en mindre 
kapacitet i nätet då det vid maximalt flöde kan levereras en mindre mängd energi. Det finns 
även i vissa nät kunder som har krav på en hög framledningstemperatur av olika anledningar 
så som absorptionskylmaskiner, ångproduktion och varmvatten till olika industriprocesser. 

I ett tidigare examensarbete (7) utfört vid Umeå Energi uppskattades även vinstpotentialen 
vid en sänkning av framledningstemperaturen med 1◦C, men ingen optimering genomfördes. 
Uppskattningen genomfördes också innan Dåva 2 togs i bruk, innan fjärrkylan var särskilt 
välutbyggd och innan Holmsunds fjärrvärmenät kopplats ihop med det centrala 
fjärrvärmenätet. Slutsatsen av det arbetet var att en sänkning av temperaturen skulle vara 
lönsam och den största vinsten fanns i en sänkning av returledningstemperaturen.  

 Ett kraftvärmeverks elverkningsgrad kan även förbättras genom andra åtgärder än att ändra 
framledningstemperaturen. Värmeforsk (13) har utrett den optimala temperaturen och 
trycket på ånga i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk av olika storlekar och konstaterat att 
det finns förbättringar att göra inom området. Detta berör dock inte omfattningen av denna 
utredning och kommer därför inte att diskuteras vidare i rapporten. 
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6 Metod och modell 

För att kunna optimera fjärrvärmetemperaturen har det berörda systemet undersökts för att 
få en uppfattning om dagsläget. De krav som finns på temperatur i olika delar av systemet 
har kartlagts och utvärderats för att se vad som går att påverka och vad som inte går att 
påverka. Det har även utförts en utvärdering av hur fjärrvärmenätet påverkas av en 
temperaturförändring, det som kan tänkas påverkas är elproduktion, distributionsförluster, 
leveranskapacitet, pumpar, fjärrkyla och värmepumpar. 

Huvudmålet med beräkningarna har varit att optimera framledningstemperaturen med 
avseende på vissa faktorer, främst den totala ekonomiska vinsten men även andra 
målsättningar som maximal elproduktion har utvärderats. 

Det främsta kravet på samtliga modeller och beräkningar är att trots förändringar av 
framledningstemperaturen ska kundernas värmebehov kunna tillgodoses . Tillräcklig värme 
till kunderna är något som Umeå Energi och alla fjärrvärmeleverantörer alltid måste kunna 
garantera. 

Samtliga beräkningar har utförts i Microsoft Office Excel 2007 med tillägget What’s Best! om 
inte annat nämns. 

För att nå fram till huvudmålet med beräkningarna har flera mindre omfattande beräkningar 

behövt göras: 

 Kraftvärmeverkens alfavärden som funktion av framledningstemperaturen 

 Returtemperaturens beroende av flöde och framledningstemperatur 

 Pumparnas effektanvändning vid olika flöden 

 Förändrade distributionsförluster vid förändrade temperaturer  

6.1 Kraftvärmeverkens alfavärden som funktion av 
framledningstemperaturen 

För att avgöra hur mycket extra el som kan produceras vid en sänkning av 
framledningstemperaturen har en kartläggning av uppmätta värden vid olika temperaturer 
utförts. Genom den kartläggningen har ett samband för alfavärdets beroende av 
framledningstemperaturen tagits fram.  I och med att uppmätta värden även inkluderar 
uppstartsperioder och perioder med andra driftproblem för kraftvärmeverken har en 
avgränsning av vilka värden som tas med i beräkningarna gjorts. Alfavärdet beräknas med 
Ekvation 1 nedan. (3) 

 =
   

      
     (1) 

6.1.1 Dåva 1 

Två olika avgränsningar används för kartläggningen av Dåva 1.  

Den första avgränsningen avser producerad effekt. Turbinen anses inte vara i full drift om 
turbineffekten understiger 11 MW vilket gör att alla mätvärden under 11 MW bortses ifrån 
vid beräkning av alfavärdet.  

Den andra avgränsningen avser hur mycket värmeeffekt som går igenom direktkondensorn, 
det vill säga hur stor värmeproduktion som sker utan att ångan först passerat turbinen. Om 
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denna produktion överstiger 1 MW innebär det att turbinen inte körs på full drift då en 
betydande del av ångan inte passerar turbinen. För att även undvika fall där anläggningen i 
sig inte körs på full drift så bortses även från de värden som är uppmätta då den totala 
värmeproduktionen understiger 35 MW (5).  

De data som valts vid beräkningen utgörs således av de fall då den totala 
värmeproduktionen är lägst 35 MW och då minder än 1 MW går via direktkondensorn. Trots 
dessa begränsningar så exkluderas ej det för studien intressanta intervallet, se Figur 3 nedan.  

 
Figur 3.  Alfavärde för Dåva 1som funktion av framledningstemperaturen då direktkondensorn inte används. Den svarta 
räta linjen är den använda linjära approximationen. 

Den linjära anpassningen till dessa värden ger ekvation 2 nedan. 

 1 = 0,5834 − 0,0029 ∗            (2) 

R²-värdet för linjäranpassningen är 0,9921, där R2 = 1 utgör en perfekt linjär anpassning. 

Det finns inga uppmätta värden på över 35 MW värmeproduktion utan direktkondensor 
under 80°C framledningstemperatur, då framledningstemperaturen enligt nuvarande 
styrkurva ska vara lägst 85°C vid normaldrift. I beräkningarna har alfavärdet antagits ha ett 
fortsatt linjärt samband enligt ekvation (2) även vid lägre temperaturer än 80°C. 
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6.1.2 Dåva 2 

Dåva 2 begränsas till de värden som inte anses vara inom uppstartsområdet. För Dåva 2 
används begränsningen minst 30 MW elproduktion för att turbinen ska anses vara i normal 

drift, se Figur 4.  

Figur 4. Alfavärde för Dåva 2som funktion av framledningstemperaturen vid minst 30MW elproduktion. Den svarta räta 
linjen är den använda linjära approximationen.  

Den linjära anpassningen till dessa värden ger ekvation 3 nedan 

 2 = 0,7136 − 0,0026 ∗            (3) 

med R² = 0,9089. 

Det finns inga uppmätta värden på över 30 MW elproduktion under 84°C 
framledningstemperatur då det enligt nuvarande styrkurva ska köras minst 85°C vid 
normaldrift men alfavärdet antas även för Dåva 2 ha ett fortsatt linjärt samband även vid 
lägre temperaturer. 

Alfavärdet ökar som väntat vid en lägre framledningstemperatur för båda anläggningarna. 
Dåva 2 har som väntat ett något högre alfavärde då det är en nyare anläggning och det blir 
allt större fokus på elproduktionen i kraftvärmeverk.(10) 

6.2 Förluster 

Då framledningstemperaturen sänks kommer förlusterna från fjärrvärmeledningen mot 
omgivande mark att minska. Då både fram- och returledningen går i samma kulvert så har 
förlusterna beräknats med hjälp av medeltemperaturen mellan fram och returledning enligt 
ekvation 4 nedan. 

          = ( −      ) ∗  ∗      (4) 

Där T är medeltemperaturen för fram- och returledning, U är värmeövergångskoefficienten 
och A är rörens area mot omgivningen. U*A har i nuläget värdet 174255 W/K enligt Umeå 
Energis egna beräkningar. (6) 

Tmark antas vara 4°C, vilket är årsmedeltemperaturen för Umeå. I verkligheten finns en viss 
variation över året då fjärrvärmeledningarna inte är nog djupt nergrävda för att anses 
befinna sig i jord med konstant temperatur. Men då variationerna troligtvis är små och svåra 
att mäta så anses antagandet om konstant temperatur vara en bra uppskattning. 
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Då samtliga optimeringsberäkningar skett för en given levererad effekt till fjärrvärmenätet så 
är kulvertförlusterna redan medräknade i effekten. När en jämförelse görs så har först 
förlusterna i det nuvarande driftfallet beräknats och subtraheras från den levererade 
effekten, sedan adderas förlusterna från det aktuella driftfallet. 

Vid beräkningarna så anses de minskade förlusterna ge en jämn procentuell minskning av 
bränslebehov vid samtliga anläggningar. Detta en underskattning av vinstpotentialen i 
jämförelse med det verkliga fallet då ett minskat krav på värmeproduktionen troligtvis skulle 
göra att produktionen minskade främst i de anläggningar som har dyrast driftkostnader. 
Detta skulle innebära att förändringar skulle göras i driften av olika anläggningar i ett redan 
uppmätt fall vilket inte är önskvärt då de anläggningar som faktiskt är i drift kan vara det av 
andra anledningar än rent ekonomiska. 

6.3 Leveranskapacitet 

Om framledningstemperaturen i nätet ändras så måste även flödet ändras för att 
leveranskapaciteten inte ska minska. Men det är inte enbart framledningstemperaturen som 
styr flödet, i praktiken är det differensen mellan framlednings- och returledningstemperatur 
tillsammans med flödet som ger värmeeffekten, se ekvation 5 nedan.  

 =  ̇ ∗   ∗       (5) 

Där cp är vattnets specifika värmekapacitet och ΔT beräknas enlig 

  =   −       (6) 

Där TR är returtemperaturen. Då effekten mäts och det är flödet och returtemperaturen som 
ska beräknas så kan ekvation 5 skrivas om enligt 

 ̇ =
 

(     )∗  
    (7) 

 

  =   −
 

 ̇∗  
    (8) 

Dessa två samband medför ett problem i och med att flödet och temperaturerna påverkar 
varandra. Då det är framledningstemperaturen som ska styras kommer flödet och 
returtemperaturen att utvärderas som en funktion av framledningen och värmebehovet. 
Returledningstemperaturen anses vara den variabel som är svårast att styra då det är en stor 
mängd värmeväxlare i olika fjärrvärmecentraler med olika kunder som ägare som är det 
enda som kan styra returtemperaturen. I och med detta resonemang så har 
returledningstemperaturen att beräknats som en funktion av framledningstemperaturen då 
flödet hålls i princip konstant. Detta samband har kartlagts med hjälp av uppmätta data för 
flöden och temperaturer vid Dåva 1 och Dåva 2 från år 2011. Beräkningar har även utförts 
med hjälp av en modell av ett fjärrvärmesystem i beräkningsprogrammet MatLab, se Bilaga 
4: Matlabkod för information om beräkningarna.  

Efter studier av returtemperaturen som funktion av framledningstemperaturen inom små 
flödesintervall kan inget direkt samband ses. Även simuleringar av optimala värmeväxlare 
visar ett väldigt litet samband mellan framledningstemperaturen och 
returledningstemperaturen. Av dessa anledningar har det antagits att 
returledningstemperaturen som uppmätts vid driften är oförändrad vid en ändrad 
framledningstemperatur. 
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Med en känd returtemperatur kan flödet beräknas från ekvation 7.  

För att undvika att använda flöden som mätts vid eventuella mätfel eller som inte kan 
upprätthållas under någon längre period så har det maximala flöde som uppmätts under 
minst 100 timmar 2011 använts som maximalt flöde i samtliga fall. Det ger följande 
maximala flöden: 

 Dåva 1 – 1500 m3/h 

 Dåva 2 – 1800 m3/h 

 Dåvaanläggningarna totalt – 2600 m3/h 

I det fall då den föreslagna nya tryckstegringsstationen skulle tas i drift används de maximala 

flöden som utredningen kring den kommit fram till: (14) 

 Dåva 1 – 1700 m3/h 

 Dåva 2 – 2500 m3/h 

 Dåvaanläggningarna totalt – 3849 m3/h 

6.4 Pumparbete 

Genom analys av uppmätta flöden timvis från 2011 har de maximala flödena för 
Dåvaanläggningarna kartlagts, både var för sig och totalt för att säkerställa att pumparna 
klarar av det flödet som krävs, trots att ett större flöde skulle kunna vara teoretiskt möjligt så 
prioriteras driftsäkerheten före en eventuell ekonomisk vinst av ett flöde som inte 
förekommit.  

Utifrån den budgeterade (5) månatliga elanvändningen i tryckstegringsstationerna, som är 
baserade på uppmätt elanvändning från tidigare år, har en funktion för elanvändningens 
beroende av flödet från Dåva anläggningarna tagits fram, se Figur 5. 

 
Figur 5. Elanvändningen för pumpning av fjärrvärmevatten som funktion av flödet från Dåvaanläggningarna 

En linjära approximation ger sambandet 

      =  0,0002 ∗  ̇  −  0,1071   (9) 

Där V står för volymflödet (m3/h). 
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6.5 Fjärrkyla 

Fjärrkylan ställer krav på framledningstemperaturen då absorptionskylmaskinen är i drift och 
kräver då minst 95°C för att fungera. För att utreda hur stor en eventuell vinst av att hitta en 
annan lösning än en absorptionskylmaskin har optimeringsberäkningar utförts både med och 
utan absorptionskylmaskinen i drift. 

Absorptionskylmaskinernas faktiska drifttider från 2010-2011 har använts för beräkningarna. 
Absorptionskylmaskinens drifttid 2011 var från 5:e maj till 2:a september och från 26:e 
oktober till 10:e november. Motsvarande data från 2010 ger en drifttid från 11:e maj till 24:e 
augusti och från 15:e oktober till 5:e november. 

6.6 Påverkan av övriga funktioner i nätet. 

Tidigare uppmätta flöden kommer användas som utgångspunkt för optimeringsmodellen 
vilket gör att även problem med att olika funktioner i nätet skulle kunna påverkas anses 
undvikas. Sådana problem skulle till exempel kunna vara flödesbegränsningar i 
undercentraler i nätet, rundgångar i nätet som kan påverka i större utsträckning vid ett 
högra flöde m.m. Vid beräkningar för eventuella högre flöden för att avgöra lönsamheten i 
en utbyggnad för ökat flöde så får hänsyn tas till att ingen grundlig utvärdering av dessa 
problem utförts. 

6.7 Ändring av framledningstemperaturen för driftfall 2010-2011 

Optimeringsberäkningarna fokuserar på åren 2010 och 2011, då dessa år motsvarar den 
nuvarande utsträckningen av nätet och de nuvarande anläggningarna i drift. Detta ger en 
verklig bild av hur mycket värme anläggningarna faktiskt producerat under två år som kan 
anses representativa för den nuvarande värmelasten i nätet då inga omfattande 
utbyggnationer utförts eller är planerade sedan slutet av 2009. Dessutom var 2010 ett 
ovanligt kallt år och 2011 ett ovanligt varmt år, se Tabell 1 – Graddagar för Umeånedan, 
vilket ger två extremer att utföra beräkningar på och kan en ökad vinst påvisas i båda fallen 
så bör det påvisa en vinstpotential oavsett temperatur under kommande år. 

Tabell 1 – Graddagar för Umeå 

  Normalår 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Graddagar 4849 4737 4644 4420 4449 4408 4233 4623 5306 4 193 

Avvikelse % 0,00% -2,31% -4,23% -8,85% -8,25% -9,09% -12,70% -4,66% 9,42% -13,53% 

Graddagar används som en jämförelse för hur varmt eller kallt ett år varit och beräknas 
genom att summera hur många grader kallare än en referenstemperatur, 17°C, det varit 
varje dag under året. Dagar som är varmare än referenstemperaturen bortses från då inget 
uppvärmningsbehov anses föreligga under dessa dagar. 

6.8 Val av data 

Modellen som valts baseras i princip helt på värden som uppmätts tidigare då detta anses ge 
den bästa bilden av vad som är möjligt att påverka. Det skulle vara möjligt att bygga upp 
modellen mer teoretiskt med hjälp av anläggningsdata, pumpkurvor och andra teoretiska 
uppgifter om anläggningarna och nätet. Detta skulle ge en modell som skulle stämma bättre 
överens med litteratur inom området, som exempel så har pumparbetet enligt uppmätta 
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värden ett linjärt samband då de enligt teorin bör ha ett kubiskt beroende av flödet men 
däremot skulle modellen troligtvis stämma sämre överens med det verkliga fallet i Umeå 
Energis nät. 

Detta gör att modellen inte är direkt applicerbar på andra anläggningar och måste anpassas 
för varje enskild anläggning. Då projektet utförs enligt önskemål från Umeå Energi AB så 
anses detta vara en bättre lösning än alternativen som skulle kunna vara applicerbara i 
större utsträckning på andra anläggningar men få en mindre precis utvärdering av de 
aktuella anläggningarna. 

6.9 Optimeringsmodell 

Optimeringsberäkningarna har gjorts med Excel tillägget What’s Best! från Lindo Systems Inc 
(15). Denna mjukvara beräknar den optimala framledningstemperaturen för varje timme 
under 2010 och 2011. Programmet utför sina ickelinjära optimeringsberäkningar med en 
”Generalized Reduction Gradient” algoritm.(15) Optimeringen sker med två målfunktioner:  

 Största ekonomiska vinst 

 Högsta möjliga elproduktion 

De beräkningar som görs är följande: 

 Beräkning av elproduktionen från Alfavärdet. Alfavärdet beräknas för den givna 

framledningstemperaturen, som antingen räknas fram optimalt eller för vald styrkurva. 

 Flödet i nätet beräknas från framledningstemperaturen enligt ekvation (7). Sedan beräknas 

pumparbetet som en funktion av flödet enligt ekvation (10). 

 Produktionskostnaderna för värme beräknas från uppmätta värden för producerad effekt i 

respektive anläggning och anläggningens verkningsgrad och bränslekostnad.  

 Förlusterna beräknas enligt ekvation (4). För att beräkna hur mycket produktionskostnaderna 

minskas så subtraheras differensen i procentuella förluster, det vill säga i procent av den 

totala producerade värmemängden, mellan det uppmätta fallet och det fall som beräknas 

och så många procent räknas bort från produktionskostnaden för aktuell månad. 

 Produktionskostnaderna för el beräknas för Dåva 1 och Dåva 2 på samma sätt som 

produktionskostnaderna för värme med undantaget att även turbinverkningsgraden räknas 

med. 

 Elinkomster och elkostnader beräknas genom att använda elpriser och elcertifikatspriser för 

aktuell månad. För el- och elcertifikatpriser se Bilaga 2. 

För att beräkna den totala vinsten räknas kostnader och inkomster av ovanstående poster 
ihop enligt, 

     =                         −            −                         (10) 

För nuläget används mätta värden för framlednings- och returledningstemperatur för Dåva 1 
som gemensam framledningstemperatur för båda Dåvaanläggningarna då 
framledningstemperaturen för Dåva 2 inte finns tillgänglig för största delen av perioden 
2010-2011. Dessutom används den uppmätta elproduktionen för både Dåva 1 och Dåva 2, 
men övriga värden i form av förluster och flöden och därmed även pumparnas elbehov 
beräknas enligt ovan. 

Vid beräkningarna kommer framförallt två driftsituationer jämföras: 
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 Absorptionskylmaskinen används som i dagsläget  

 Absorptionskylmaskinen är bortkopplad 

Exceldokumentet för beräkningarna har även utformats så att beräkningar kan utföras för 
andra driftfall ifall detta är av intresse för Umeå Energi AB. Andra driftfall kan innefatta 
förändringar av: 

 Värmelast, varje anläggning är anpassningsbar 

 Elpriser, även skatt elcertifikat m.m. 

 Bränslepriser 

 Temperaturkrav på framledning 

 Drifttid för absorptionskylmaskinen 

 Flödesbegränsningar för Dåva anläggningarna, var för sig och totalt 

Dokumentet är utformat för enkel förändring av dessa parametrar, även andra förändringar 
kan göras men kräver mer omfattande arbete för att implementeras. 

7 Resultat 

Först redovisas resultat för den genomförda driften 2010-11. Driftsdata för dessa två år 
används sedan för de genomförda optimeringsberäkningarna och de då erhållna 
förändringarna av elproduktion och ekonomiskt utfall avser förändringen mot de verkliga 
utfallen för 2010-11. 

7.1 Nuläge 

Umeå Energi använder i dagsläget en styrkurva för framledningstemperaturen enligt Svensk 
fjärrvärme (ref), se Figur 6.  

 
Figur 6.  Den styrkurva som ska användas i dagsläget, hänvisad till som ”Nuvarande planerad styrkurva” 
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Mätdata från 2010-11 visar dock att man i praktiken ej följer den av Svensk fjärrvärme 
rekommenderade styrkurvan. I Figur 7 och Figur 8 nedan visas den uppmätta 
framledningstemperaturen för Dåva 1 (2010) respektive Dåva 2 (2011) som funktion av 
utomhustemperaturen. 

 
Figur 7. De blåa punkterna visar uppmätt framledningstemperatur för Dåva 1 under 2011  och den svarta linjen visar 
nuvarande planerad styrkurva. 

Som ses i Figur 7 så är framledningstemperaturen som används genomgående högre än den 
bör vara enligt den planerade styrkurvan utom vid de lägsta utomhustemperaturerna då 
framledningstemperaturen hålls relativt konstant kring 105°C. Att 
framledningstemperaturen är mycket högre än den bör vara vid de högsta 
utomhustemperaturerna beror till stor del på att absorptionskylmaskinen är i drift under 
sommaren och kräver en framledningstemperatur på 95°C. 

 
Figur 8. De blåa punkterna visar uppmätt framledningstemperatur för Dåva 2 under 2011  och den svarta linjen visar 
nuvarande planerad styrkurva. 
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Även för Dåva 2 är den faktiska framledningstemperaturen högre än enligt den planerade 
styrkurvan, vilket framgår av Figur 8. Då uppmätt framledningstemperatur för Dåva 2 enbart 
finns tillgänglig från april 2011 saknas data för de lägsta utomhustemperaturerna. Då Dåva 2 
i princip inte är i drift när absorptionskylmaskinen är i drift, förklaras inte de höga 
framledningstemperaturerna av  kylmaskinens krav på en hög framledningstemperatur. 

De båda Dåvaanläggningarna håller således en högre framledningstemperaturtemperatur än 
de borde enligt den planerade styrkurvan. Detta tyder på problem att följa kurvan, då 
driftpersonalen försöker följa styrkurvan när flödet inte begränsar hur låg temperaturen kan 
vara. De uppmätta värdena tyder på att en sänkning av framledningstemperaturen i 
jämförelse med den planerade  styrkurva troligtvis inte är möjlig i någon större utsträckning 
vid temperaturer mellan ungefär -10°C och +10°C. Möjligheterna till sänkt 
framledningstemperatur finns främst vid låga och höga temperaturer då 
absorptionskylmaskinen inte är i drift. En ny styrkruva bör därför även ge en ökad 
leverenssäkerhet för värmen då det kommer finnas ett börvärde som är möjligt att följa. 

Att denna planerade styrkurva fortfarande ses som den aktuella kurvan beror troligtvis på 
att ingen ingående utredning av vilka flöden som är möjliga ut från Dåvaanläggningarna 
gjorts sedan Dåva 2 har tagits i drift. 

7.2 Optimering med nuvarande system 

I detta kapitel presenteras resultaten av optimeringsberäkningarna som utförts med dagens 
förutsättningar för flödet. 

7.2.1 Rekommenderad ny styrkurva baserad på driftfallen 2010-2011 

Genom körningar i What’s best med de samband som beskrivs i kapitel 6 bestäms den 
optimala framledningstemperaturen från Dåva anläggningarna då distributionssystemet är 
oförändrat. Det har visat sig att fallen största ekonomiska vinst och högsta möjliga 
elproduktion ger upphov till samma optimala driftfall för 2010-2011 vilket gör att enbart en 
ny styrkurva presenteras. I Figur 9 nedan visas den optimala framledningstemperaturen vid 
olika utomhustemperaturer. Varje datapunkt avser 1 timme. 

 

 
Figur 9- Optimal framledningstemperatur som funktion av utomhustemperaturen timvis beräknade med What’s Best!. 
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Utifrån Figur 9 bestäms den rekommenderade nya rekommenderade styrkurvan enligt Figur 
10. 

 
Figur 10. Den svarta linjen visar rekommenderad ny styrkurva anpassad efter de optimala framledningstemperaturerna. 

Styrkurvan har tagits fram genom en uppskattning om när framledningstemperaturen i Figur 
9 kan anses som konstant vid höga utomhustemperaturer. Efter detta har en 
linjäranpassning gjorts,  för att täcka värmelasten under minst 90 % av drifttiden utan att 
flödet eller temperaturen behöver ökas över börvärdet. Linjäranpassningen har delats upp i 
två olika intervall då linjäriteten inte ansågs konstant för samtliga temperaturer över 10°C. 
Detta har gjort både för att det anses som en bra uppskattning av hur temperaturen bör 
bestämmas och för att få en ny styrkurva på en liknande form som den planerade styrkurvan 
som finns i dagsläget. En styrkurva som är mer komplicerad än ett linjärt samband kan bli 
svår att implementera i praktiken för de som styr driften av anläggningarna och anses därför 
inte vara något bra alternativ.  

Vid en utvärdering av Figur 10 kan det konstateras att den nya styrkurvan i vissa fall visar på 
en lägre framledningstemperatur än den som ses som den lägsta möjliga vid de maximala 
flöden som beräkningarna gjorts vid. Men som nämnts i kapitel 6.7 så har det i de uppmätta 
fallen tillfälligt varit högre flöden än de som använts som maximala vid 
optimeringsberäkningarna. Detta gör att enstaka avvikelser kan accepteras. En jämförelse av 
de olika driftfallens flöden och hur mycket och ofta de överstiger det maximala flödet som 
bestämts finns i kapitel 7.2.4. Vid beräkningar av vinstpotentialen med den 
rekommenderade nya styrkurvan så beräknas att maximalt tillåtet flöde följs i de fall då 
styrkurvan inte täcker upp för hela produktionen. 

7.2.2 Förändrad elproduktion och elanvändning 

De beräknade förändringarna i elproduktion och elanvändning om alternativa styrkurvor 
använts för framledningstemperaturen under 2010 och 2011 presenteras i Tabell 2 och  

 

Tabell 3 nedan. 
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Tabell 2. Förändrad elproduktion och elanvändning, med krav på framledningstemperatur för absorptionskyla. 

 
Framledningstemperatur 

Pumpel 
MWH 

Producerad el 
MWh 

Varav elcertifikat 
MWh 

  2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 

Optimerad temperatur +310 +421 +13 523 +13 197 +3 706 +6 415 

Rekommenderad ny styrkurva +99 +267 +7 084 +7 440 +140 +3 122 
 

 

Tabell 3. Förändrad elproduktion och elanvändning, utan krav på framledningstemperaturen för absorptionskyla. 

 
Framledningstemperatur 

Pumpel 
MWh 

Producerad el 
MWh 

Varav elcertifikat 
MWh 

  2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 

Optimerad temperatur +643 +752 +18 395 +18 767 +4 824 +7 584 

Rekommenderad ny styrkurva +461 +574 +11 597 +12 079 +861 +3 825 

Som kan ses i tabellerna ovan så är den ökade elanvändningen betydligt mindre än den 
ökade produktionen. Ökningen av elproduktion är liknande för båda åren både i det 
optimerade fallet och enligt den rekommenderade styrkurvan. En ökning av både pumpel 
och producerad el kan ses då absorptionskylan inte ställer krav på en 
framledningstemperatur om lägst 95˚C under sommaren. 

Samtliga värden är som tidigare nämnt skillnaden mot  det uppmätta fallet. 

7.2.3 Förändrade intäkter och kostnader 

De beräknade förändringarna i intäkter och kostnader i antal tusen kronor presenteras i 
Tabell 4 och  

Tabell 5 nedan. 

Tabell 4. Förändrade intäkter och kostnader, med krav på framledningstemperatur från absorptionskyla. 

 
Framledningstemperatur 

Elintäkter 
Tkr 

Produktionskostnad 
tkr 

Elkostnader 
tkr 

Netto vinst 
tkr 

  2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 

Optimerad temperatur +7 689  +7 150  -1 038  +611  +292  +309  +8 435  +6 229  

Rekommenderad ny styrkurva +2 609 +3 745  -1 054  +617  +97  +188  +3 566  +2 939  
 

Tabell 5 – Förändrade intäkter och kostnader, utan krav på framledningstemperatur från absorptionskyla. 

 
Framledningstemperatur 

Elintäkter 
Tkr 

Produktionskostnad 
Tkr 

Elkostnader 
Tkr 

Netto vinst 
tkr 

  2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 

Optimerad temperatur +10 027 +8742 -1 348 +546 +521 +532 +10 854 +8 563 

Rekommenderad ny styrkurva +4 672 +5 453 -1 423 +530 +345 +396 +5 750 +4 826 

Tabellerna ovan visar att en sänkning av temperaturen ger en ökad vinst. Då fjärrkylan inte 
ställer krav på framledningstemperaturen ökar vinstpotentialen med ungefär två miljoner. 
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7.2.4  Överskriden flödesbegränsning 

Vid driftkurvorna och framledningstemperaturen för det uppmätta fallet överskrids vid vissa 
situationer det flöde som satts som begränsande från Dåvaanläggningarna, Tabell 6 visar hur 
ofta det sker. 

Tabell 6.  Överskridet maxflöde utan krav på framledningstemperaturen från absorptionskyla 

  Rekommenderad ny styrkurva Nuvarande planerad styrkurva Uppmätt 

2010 9% 25% 7% 

2011 7% 26% 4% 

Då den optimala temperaturen beräknats med What’s Best! Är det begränsande flödet ett av 
randvillkoren vilket gör att flödesbegränsningarna alltid följs. 

7.3 Optimering vid inkoppling av ny tryckstegringsstation 

I detta kapitel presenteras resultaten av optimeringsberäkningarna som utförts med dew 
förutsättningar för flödet som gäller om den en ny tryckstegringsstation kopplas in. 

7.3.1 Rekommenderad ny styrkurva baserat på driftfallen 2010-2011 

Genom körningar i What’s Best! enligt beräkningarna i kapitel 6.9 så bestäms den optimala 
framledningstemperaturen från Dåvaanläggningarna då en extra tryckstegringsstation 
tillåter ett högre flöde än i dagsläget, se kapitel 6.3. De beräknade optimala temperaturerna 
visas i Figur 11. 

 
Figur 11. Optimal framledningstemperatur som funktion av utomhustemperatur med ny tryckstegringsstation. 

Från Figur 11 bestäms en rekommenderad styrkurva ifall den nya tryckstegringsstationen 
kopplas in, se Figur 12 nedan. 
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Figur 12. Rekommenderad styrkurva för hela året med ny tryckstegringsstation. 

Som kan ses i Figur 11 så ser det ut att finnas två grupperingar av värden på 
framledningstemperaturen, en som gäller upp till ungefär 5°C och en annan som tar vid vid 
högre temperaturer. Förklaringen till detta är att enbart Dåva 1 är i drift under sommaren 
och flödet ut från Dåva 1 blir mer begränsande om en ny tryckstegringsstation kopplas in. Av 
den anledningen har ett alternativ till styrkurvan i Figur 12 tagits fram i form av Figur 13 och 
Figur 14. 

 
Figur 13. Rekommenderad ny styrkurva då både Dåva 1 och Dåva 2 är i drift med en ny tryckstegringsstation. 
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Figur 14. Rekommenderad ny styrkurva då enbart Dåva 1 är i drift med en ny inkopplad tryckstegringsstation. 

Då flödena som ska kunna uppnås med en ny trycksegringsstation inte är testade praktiskt 
har ett hårdare krav på styrkurvan ställts, den ska gå att följa under 95 % av tiden. För en 
mer ingående beskrivning av hur styrkurvorna tagits fram se kapitel 7.2.1 

7.3.2 Förändrad elproduktion och elanvändning 

Den beräknade förändringen i elproduktion och elanvändning med en ny 
tryckstegringsstation med respektive utan krav på framledningstemperatur från 
absorptionskyla presenteras i Tabell 7 respektive Tabell 8 nedan. De olika fallen 
representerar planerade styrkurvan som är tänkt att användas i nuläget, den beräknade 
optimala framledningstemperaturen, den rekommenderade nya styrkurvan för hela året, 
samt den rekommenderade nya styrkurvan för vinter respektive sommarfallet. 

Tabell 7. Förändrad elproduktion och elanvändning med ny tryckstegringsstation och med krav på 
framledningstemperatur för absorptionskyla. 

Framledningstemperatur 
Pumpel 
MWh 

Producerad el 
MWh 

Varav elcertifikat 
MWh 

  2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 

Planerad styrkurva +259 +461 +11 265 +12 950 +3 780 +2 871 

Optimerad temperatur +1 197 +1 165 +29 690 +27 014 +15 623 +13 615 

Rekommenderad ny styrkurva +966 +995 +23 943 +21 968 +11 158 +9 726 

Rekommenderad sommar/vinter +920 +977 +23 270 +21 938 +14 374 +12 715 
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Tabell 8. Förändrad elproduktion och elanvändning med ny tryckstegringsstation utan krav på framledningstemperatur 
för absorptionskyla. 

Framledningstemperatur 
Pumpel 
MWh 

Producerad el 
MWh 

Varav elcertifikat 
MWh 

  2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 

Planerad styrkurva +455 +614 +14 787 +15 834 +3 780 +6 927 

Optimerad temperatur +1 689 +1 539 +36 578 +32 876 +15 623 +15 701 

Rekommenderad ny styrkurva +1 324 +1 263 +29 358 +26 298 +11 158 +11 898 

Rekommenderad sommar/vinter +1 292 +1 250 +28 736 +26 403 +14 374 +14 842 

Tabellerna ovan visar att elproduktionen kan ökas mer om en ny tryckstegringsstation 
kopplas in än om nuvarande driftsituation råder. 

7.3.3 Förändrade intäkter och kostnader 

Den beräknade förändringen i produktion och vinst med en ny tryckstegringsstation för 2011 
med respektive utan krav på framledningstemperatur från absorptionskyla presenteras i 
Tabell 9 respektive  

Framledningstemperatur 
Elintäkter 

tkr 
Produktionskostnad 

tkr 
Elkostnader 

tkr 
Total vinst 

tkr 

  2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 

Planerad styrkurva +5 804 +6 993 -612 +-556 +778 +338 +6 180 +7 212 

Optimerad temperatur +21 192 +15 570 -646 +1 259 +1 126 +873 +20 713 +13 438 

Rekommenderad ny styrkurva +16 531 +12 525 -1 092 +943 +916 +744 +16 703 +10 839 

Rekommenderad sommar/vinter +16 900 +13 075 -981 +1 007 +870 +735 +17 010 +11 333 
 

Tabell 10 nedan. 

Tabell 9 - Förändrad intäkter och kostnader med ny tryckstegringsstation och med krav på framledningstemperatur för 
absorptionskyla. 

Framledningstemperatur 
Elintäkter 

tkr 
Produktionskostnad 

tkr 
Elkostnader 

tkr 
Total vinst 

tkr 

  2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 

Planerad styrkurva +5 804 +6 993 -612 +-556 +778 +338 +6 180 +7 212 

Optimerad temperatur +21 192 +15 570 -646 +1 259 +1 126 +873 +20 713 +13 438 

Rekommenderad ny styrkurva +16 531 +12 525 -1 092 +943 +916 +744 +16 703 +10 839 

Rekommenderad sommar/vinter +16 900 +13 075 -981 +1 007 +870 +735 +17 010 +11 333 
 

Tabell 10. Förändrad intäkter och kostnader med ny tryckstegringsstation utan krav på framledningstemperatur för 
absorptionskyla. 

Framledningstemperatur 
Elintäkter 

tkr 

Produktionskostn
ad 
tkr 

Elkostnader 
tkr 

Total vinst 
tkr 

  2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 2 010 2 011 

Planerad styrkurva +7 558 +8 251 -810 -623 +373 +441 +7 995 +8 433 

Optimerad temperatur +24 689 +18 162 -947 +1 145 +1 471 +1 122 +24 166 +15 895 

Rekommenderad ny +19 242 +14 414 -1 384 +843 +1 166 +924 +19 460 +12 647 
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styrkurva 

Rekommenderad 
sommar/vinter +19 696 +15 063 -1 238 +935 +1 131 +917 +19 804 +13 210 

Ovanstående tabeller visar att det finns en ytterligare vinst på ungefär 8-14 miljoner kronor 
om en ny tryckstegringsstation kopplas in i jämförelse med nuvarande driftfall. Även med en 
ny tryckstegringsstation ger kravet på framledningstemperatur för absorptionskylmaskinen 
en utebliven vinst på ungefär två miljoner. Skillnaden i produktionskostnad är baserad på 
elproduktionen och förlusterna i nätet.  

7.3.4 Överskriden flödesbegränsning 

Med en ny tryckstegringsstation överskrids inte det begränsande flödet mer än i enstaka 
extremfall i det uppmätta fallet eller med den planerade nuvarande styrkurvan. För de nya 
rekommenderade styrkurvorna överskrids det begränsande flödet enligt Tabell 11 nedan. 

Tabell 11 – Överskridet maxflöde utan krav på framledningstemperatur från absorptionskylmaskin. 

  Rekommenderad styrkurva helår Rekommenderad sommar/vinter 

2010 3,50% 2,95% 

2011 3,17% 3,58% 

8 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras först reultaten för att sedan gå vidare till rekommendationer för 
fortsatt arbete och sist i kapitlet finns en utvärdering av de felkällor som förekommer i 
beräkningarna. 

8.1 Nuvarande planerad styrkurva 

Resultaten som kan ses i kapitel 7.2.4 och graferna i kapitel 6.7 visar att drift enligt den 
planerade styrkurvan i princip inte är möjligt då det maximala flödet skulle överskridas ofta 
och mycket och används därmed i princip inte alls. För en jämförelse mellan styrkurvorna se 
Figur 15.  
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Figur 15. Jämförelse av rekommenderad ny styrkurva (med och utan ny tryckstegringsstation) samt nuvarande planerade 
styrkurva. 

En jämförelse mellan styrkurvorna i figur 15 visar att den planerade styrkurvan har en lägre 
framledningstemperatur än den rekommenderade med nuvarande driftsituation för 
utomhustemperaturer mellan -12,9°C och 6°C . Där den största differensen är 12°C i 
framledningstemperatur vid en utomhustemperatur  0°C. En relativt stor del av året har 
temperaturer i detta intervall och det är troligtvis främst vid dessa temperaturer som flödet 
skulle bli mycket högre än vad distributionspumparna skulle klara av ut från 
Dåvaanläggningarna enligt den planerade styrkurvan.  

Ifall en ny tryckstegringsstation kopplas in i distributionssystemet så kommer det vara 
möjligt att följa den nuvarande planerade styrkurvan men troligtvis inte önskvärt då så höga 
framledningstemperaturer inte är nödvändiga. 

8.2 Styrkurvor och faktisk drift 

Beräkningarna av vinsterna vid de olika driftfallen utgör en summering av kostnads och 
inkomstförändringarna vid produktion, distribution och försäljning jämfört me d den 
uppmätta driften för 201 och 2011. Dessa vinster gäller för det teoretiska fall då de 
temperaturer som beräkningarna resulterar i faktiskt kan följas i driften. I ett verkligt fall är 
det svårt att styra framledningstemperaturen exakt enligt en styrkurva. Svårigheterna består 
i många saker bland annat av att möjligheten att mata in exakta mängder bränsle i pannan är 
begränsat och värmevärdet på bränslet kan variera något, speciellt då avfall eldas. Detta gör 
att temperaturen i det verkliga fallet ofta ligger mellan den som styrkurva visar och ungefär 
en grad högre. 

Det optimala fallet för elproduktion skulle vara att driftpersonalen alltid ser till att flödet ut 
från Dåvaanläggningarna är så stort som det är möjligt förutom i de fall då 
framledningstemperaturen skulle ligga under 75°C, eller 95°C när absorptionskylmaskinen är 
i drift, men det skulle kunna minska driftsäkerheten i värmeleveranserna och öka behovet av 
att använda spetslastanläggningar vilket inte är önskvärt. Detta beror på att värmelasten kan 
öka relativt snabbt i vissa fall vilket skulle ge problem att tillgodose den från Dåva då 
värmeproduktionen begränsas av framledningstemperaturen och en höjning av 
framledningstemperaturen tar tid. Därför anses en styrkurva nödvändig som riktlinje för 
vilken framledningstemperatur som bör användas. Det ska också noteras att den framtagna 
styrkurvan främst gäller när elproduktion sker i båda kraftvärmeanläggningarna, det kan 
också finnas anledning att höja temperaturen över börvärdet i de undantagsfall då maximal 
värmeproduktion är önskvärd vid Dåvaanläggningarna.  

Driftpersonalen kan, som framfår av graferna i kapitel 6.7, öka framledningstemperaturen 
över det styrkurvan anger om det finns en högre värmelast och produktionskapacitet än 
flödet tillåter. Detta medför  att tillfälliga överskridna maxvärden för flödet lätt kan 
kompenseras på detta sätt om det inte är för stora skillnader mellan önskad temperatur och 
börvärdet på temperaturen från styrkurvan. 

Det finns många aspekter att ta hänsyn till vid en förändrad framledningstemperatur men 
resultaten som är beräknade för den nya styrkurvan anses vara möjliga att använda i ett 
verkligt fall, även om temperaturen inte kan följas exakt av praktiska skäl som diskuteras i 
kapitel 8.1. 
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8.3 Vinstpotential 

Det kan konstateras att det finns en substantiell vinstpotential i att förändra 
framledningstemperaturen och framförallt att den nuvarande styrkurvan inte är rimlig i 
dagsläget. De resultat som är mest aktuella i nuläget är de då absorptionskylmaskinen ställer 
krav på en framledningstemperatur om 95˚C, då absorptionskylmaskinen behövs för att 
behålla driftsäkerheten i fjärrkylenätet. 

8.3.1 Vinstpotential utan ny tryckstegringsstation 

Vinstpotentialen ser ut att vara större under ett kallt år än ett varmt då den beräknade 
vinsten enligt den nya styrkurvan är större för 2010 än 2011. De presenterade siffrorna i 
kapitel 7 kan tas som den möjliga vinsten ifall styrkurvan för framledningstemperaturen 
skulle följas exakt. För att få en rimligare bild av de vinster som faktiskt är möjliga kan 
resultaten rundas ner till jämna hundra tusen kronor vilket ger följande vinstmöjligheter 
med den rekommenderade nya styrkurvan, se Figur 10, enligt Tabell 12 nedan. 

Tabell 12. Beräknad vinstpotential med befintligt pumpsystem. 

2010 2011 2010 utan kyla 2011 utan kyla 

+3 500 000 +2 900 000 +5 700 000 +4 800 000 

Kolumnerna ”utan kyla” visar de fall då absorptionskylmaskinen inte ställer krav på minsta 
framledningstemperatur. 

8.3.2  Vinstpotential med ny tryckstegringsstation 

En ny tryckstegringsstation innebär nya möjligheter i form av ökat flöde från 
Dåvaanläggningarna och därmed även en lägre framledningstemperatur. Även här räknas 
vinstpotentialen ner till jämna hundratusentals kronor i Tabell 13 nedan. För styrkurvorna 
dessa resultat är baserade på Figur 12 respektive Figur 13 och Figur 14. 

Tabell 13. Beräknad vinstpotential med ny tryckstegringsstation, 

  2010 2011 2010 utan kyla 2011 utan kyla 

Styrkurva helår +16 700 000 +10 800 000 +19 400 000 +12 600 000 

Styrkurva sommar/vinter +17 000 000 +11 300 000 +19 800 000 +13 200 000 

Det ska noteras att detta innebär en användning av flöden som inte är testade i praktiken 
under en stor del av drifttiden vilket gör att resultatet främst ska ses som vad den potentiellt 
maximala vinsten blir av en ny tryckstegringsstation och kan vara en bit ifrån verkligheten då 
dessa flöden kanske inte kan användas i så stor utsträckning som beräkningarna utgår ifrån. 

8.4 Effekt på kommande år 

Då det inte är möjligt att utföra de föreslagna ändringarna i framledningstemperatur för år 
som redan varit är det av intresse att veta hur resultaten som beräknats kan användas på 
kommande år. 

Det är problematiskt att veta hur olika anläggningar kommer att vara i drift under 
kommande år. En utvärdering om effektbehovets temperaturberoende och 
temperaturfördelningen under ett år har utförts, se Bilaga 3. Driften av anläggningar beror 
på flera faktorer vilket gör att uppmätt drift för år 2010-2011 antas ge en bättre bild av 
vinstpotentialen med en sänkt framledningstemperatur än ett teoretiskt driftfall för ett 
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teoretiskt kommande normalår. 2010 var ett ovanligt kallt år och 2011 ett ovanligt varmt 
vilket stärker antagandet och kan en ökad elproduktion påvisas för dessa fall bör det tyda på 
att en motsvarande ökning av elproduktionen kan påvisas även för kommande år.  

Priser på el och bränslen för kommande år är svåra att förutsäga men de prognoser som 
Umeå Energi utfört tyder på att en svag prisökning. Den nya uppdelningen av Sverige i olika 
priszoner för el gör dessutom att det är svårare än normalt att förutse hur elpriserna 
kommer utvecklas framöver. Även priserna och tilldelningen av elcertifikat är svåra att 
förutse för kommande år. Den exakta ekonomiska vinstpotentialen  kan därför variera 
relativt mycket men ökningen i elproduktion bör vara ett bra riktvärde på hur 
produktionsökningen kan se ut även kommande år med de föreslagna styrkurvorna.  

8.5 Absorptionskyla 

Absorptionskylan ställer i nuläget krav på en högre temperatur under sommarmånaderna 
och ger därför en minskad vinstpotential av en sänkt framledningstemperatur. I samtliga 
beräkningar, oavsett om en ny tryckstegringsstation byggs eller ej, så minskar 
vinstpotentialen för en sänkt framledningstemperatur med ungefär två miljoner. 

Detta måste vägas mot den vinst som Umeå Energi AB får av att använda en 
absorptionskylmaskin för produktion av kyla istället för någon annan typ av kylproduktion. 
Kylproduktionen ger också en ökad värmelast vilket är önskat då det ger möjlighet till högre 
elproduktion men det finns även möjlighet att kyla bort motsvarande mängd värme om 
detta skulle vara önskvärt. 

Då kravet på 95°C i framledningstemperatur i princip enbart finns då bara Dåva 1 är i drift så 
gör de ökade förluster som en högre temperatur medför enligt beräkningarna en vinst i och 
med att avfallet som används som bränsle är en inkomstkälla. Skulle detta infalla då även 
Dåva 2 är i drift skulle dessa förluster ge upphov till ökade kostnader vilket bör has i åtanke 
ifall behovet av fjärrkyla expanderar i framtiden. 

En utvärdering av detta ingår inte i detta projekt men det kan konstateras att det finns 
anledning att utreda detta. 

8.6 Ackumulatortanken 

Vid en lägre framledningstemperatur kommer energimängden som kan lagras i 
ackumulatortanken att minskas något då lagringskapaciteten är en funktion av volym och 
temperaturdifferensen mellan framledningstemperatur och returledningstemperatur. Detta 
gör att ackumulatortanken kan användas i mindre utsträckning än i nuläget men det kommer 
även innebära mindre förluster i ackumulatortanken i och med den minskade 
temperaturdifferensen. 

8.7 Miljöpåverkan 

För 2010 minskar produktionskostnaderna vid en förändring av framledningstemperaturen 
men för 2011 ökar de. Detta gör att det inte går att dra någon generell slutsats om 
bränslemängden som används minskar eller inte. Däremot så beror de ökade 
produktionskostnaderna på en ökad elproduktion och då elproduktion endast sker i 
Dåvaanläggningarna så innebär det att en större del av bränslemixen kommer bestå av 
bränslen i Dåva 1 och Dåva 2 som inte är fossila bränslen. De minskade förlusterna kommer 
som tidigare nämnts främst innebära att spetslastanläggningarna används i mindre 
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utsträckning och då dessa ofta är eldade med fossil olja så kommer det ge en mindre 
användning av fossila bränslen. 

Elproduktion i kraftvärmeverk anses ha en relativt liten miljöpåverkan i och med den höga 
totala verkningsgraden, och elproduktionen i Dåva 2 sker dessutom med biobränslen vilket 
ger minskade koldioxidutsläpp. En ökad produktion av el i Umeå Energis kraftvärmeverk ger i 
längden ett minskat behov av el som produceras med fossila bränslen och ger därmed en 
positiv påverkan på miljön. (1) (16) 

8.8 Förslag för fortsatt arbete 

Vid en fortsatt utvärdering av en sänkt framledningstemperatur finns vissa aspekter som kan 
utvärderas ytterligare: 

 Utför tester med olika framledningstemperaturer för att undersöka om de beräkningar som 

utförts stämmer vid en verklig driftsituation. 

 I ett verkligt fall måste inte Dåva 1 och Dåva 2 ha samma framledningstemperatur vilket gör 

att ett av verken kan köras på en lägre temperatur vilket kompenseras med en högre 

temperatur på det andra verket. Detta har inte utvärderats under detta projekt och kan ge 

ytterligare vinstpotential 

 Den planerade tryckstegringsstationen ger teoretiskt möjlighet till det flöde som utvärderas 

under detta projekt. Innan implementering bör en utvärdering göras om det flödet går att 

använda i praktiken. Dessutom bör en utvärdering göras för hur undercentraler och andra 

anläggningar som är kopplade till fjärrvärmenätet påverkas vid så stora flödesökningar. 

 De föreslagna nya driftkurvorna ger ett ökat flöde även vid de andra anläggningarna som 

producerar värme i nätet. Speciellt vid en inkoppling av en ny tryckstegringsstation bör det 

utvärderas om olika styrkurvor ska användas för olika anläggningar då det finns risk att de 

nya låga temperaturerna kräver större flöden än vissa anläggningar i nätet klarar av. Då 

värmelasten klarats av från andra anläggningar innan Dåva 2 var i drift bör de nya föreslagna 

temperaturerna utan systemförändringar inte vara något problem för övriga anläggningar i 

nätet men ingen direkt utredning av detta har utförts. 

 En bättre utredning på turbinernas faktiska verkningsgrader kan ge ett mer exakt resultat. 

Det nuvarande antagandet på 96 % kan inte styrkas och därför kan produktionskostnaderna i 

det verkliga fallet bli något högre, eller lägre, än beräknat. Hur stor elproduktionen kan vara 

har däremot inte beräknats med hjälp av turbinverkningsgraden vilket gör att 

produktionspotentialen inte påverkas vid en förändrad turbinverkningsgrad. 

 En närmare utvärdering av pumpeffekten vid olika flöden skulle vara önskvärt. För att detta 

ska vara möjligt bör värden för flöden och elanvändning vid tryckstegringsstationerna loggas 

tim- eller dygnsvis och göras lättillgängliga. 

 En motsvarande beräkning för 2012, och följande år, när året är slut och den faktiska driften 

av anläggningarna finns tillgängliga kan användas för att bekräfta de resultat som 

presenteras i denna rapport och även ge en större säkerhet inför kommande år. 

8.9 Felkällor 

I detta kapitel följer en genomgång av de osäkerheter som finns i använda mätvärden samt 
de flesta antaganden som gjorts under projektets gång och hur de kan tänkas påverka 
resultat, samt en diskussion kring varje antagande. 
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8.9.1 Osäkerhet i mätvärden 

Felaktiga mätvärden kan förekomma för Dåva 2 då den nyligen tagits i drift, mätningen av 
elproduktionen anses vara tillförlitlig men däremot kan det förekomma felaktiga mätvärden 
för värmeproduktion och framledningstemperatur som gör att beräkningsunderlaget för 
elproduktionen inte stämmer överens med verkligheten(5) . 

Beräkningen av elproduktionen kan vara grundad på felaktig värmeproduktion i Dåva 2 men 
då alfavärdet är beräknat med samma eventuella mätfel för värmeproduktionen bör inte 
heller elproduktionen vara mer än marginellt felberäknad. 

Mätvärden för övriga anläggningar har analyserats under längre tid och anses som 
tillförlitliga. 

8.9.2 Framledningstemperaturen för Dåva 1 som gemensam temperatur 

Vid beräkningarna för det uppmätta fallet används den uppmätta 
framledningstemperaturen för Dåva 1 som den gemensamma framledningstemperaturen för 
båda Dåvaanläggningarna. Detta är inte helt korrekt då framledningstemperaturen för de 
båda anläggningarna kan styras var för sig och det även är en driftstrategi att hålla en något 
lägre temperatur på den anläggning som har större vinstmarginal på elproduktionen. I de 
flesta fall har Dåva 1 en bättre vinstmarginal på grund av att Umeå Energi AB får betalt för 
bränslet i Dåva 1 men Dåva 2 får däremot elcertifikat vilket gör att det skulle kunna vara mer 
lönsamt att sänka temperaturen i Dåva 2 i vissa fall (5). 

I de flesta fall körs Dåva 1 med en lägre temperatur vilket gör att värmeförlusterna kommer 
beräknas som något lägre samtidigt som pumparbetet troligtvis överskattas lite. Detta 
förklarar också varför det uppmätta fallet överstiger det maximala flödet mer än ungefär en 
procent av tiden som det borde göra då bestämningen av det maximala flödet grundats på 
uppmätta flöden från 2011.  

8.9.3 Linjärt samband mellan framledningstemperatur och alfavärde 

Alfavärdet antas vara linjärt beroende av framledningstemperaturen. Mätningarna från Dåva 
1 ger en bekräftelse på att det är ett rimligt antagande. Mätningarna från Dåva 2 ger inte ett 
lika starkt linjärt samband men kan fortfarande anses följa linjäriteten relativt bra. Det som 
kan anses lite tveksamt är om detta linjära samband fortsätter även vid kallare temperaturer 
än de som är uppmätta, men tidigare utförda mätningar och beräkningar stärker antagandet 
om alfavärdets linjäritet (10),(17). Alfavärdet är beräknat vid i princip full turbindrift vilket 
gör att det kan finnas fel i beräkningarna av elproduktionen vid de driftfall då turbinerna av 
någon anledning inte körs på full eller nära full drift men dessa tillfällen är undantagsfall och 
förekommer under en relativt liten del av året vilket gör att felen på grund av detta bör vara 
små. 

För elproduktionen på timbasis kan det använda alfavärdet ge upphov till vissa fel men totalt 
sett över ett år bör felet i elproduktion på grund av alfavärdet vara försumbart.  

8.9.4 Jämn fördelning av besparingar för värmeförluster. 

När värmeförlusternas förändring vid en sänkt framledningstemperatur beräknas antas de 
totala bränslekostnaderna för värmeproduktion sänkas procentuellt lika mycket som 
värmelasten sänks.  I ett verkligt fall kommer en sänkning av värmelasten på grund av sänkta 
förluster troligtvis innebära att den produktionsanläggning som har dyrast 
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produktionskostnad att minska produktionen. Totalt sett gör detta att den beräknade 
sänkningen av produktionskostnaderna blir mindre än i ett verkligt fall, detta gör att 
vinstpotentialen underskattas något. Det anses bättre att vinstpotentialen underskattas än 
att den överskattas vilket gör att detta anses som den rimligaste lösningen för den 
ekonomiska påverkan av minskade förluster. 

8.9.5 Pumparbete 

Då pumpeffekten i tryckstegringsstationerna inte mäts timvis och då pumparbetet beror på 
vilka anläggningar som är i drift och var den största konsumtionen av värme sker för tillfället 
så har pumparbetet, från tillgängliga data, approximerats med  en linjär funktion av flödet 
från Dåvaanläggningarna. Detta utgör en grov uppskattning av pumparbetet då det finns 
många andra faktorer som påverkar flödet i nätet, och därmed pumparbetet, än flödet ut 
från Dåvaanläggningarna, se kapitel 2.3. Pumparbetet är däremot en relativt liten kostnad i 
jämförelse med driftkostnader av anläggningarna och inkomster för värme- och elförsäljning, 
vilket gör att fel i uppskattningen av pumparbetet får en relativt liten betydelse för 
slutresultatet. Till detta kommer att  uppskattningen av pumparbetet  görs på samma sätt 
för de uppmätta fallen som simulerade vilket medför att felen tar ut varandra till viss del då 
det är differensen i kostnaderna som presenteras i denna rapport. . 

8.9.6 Konstant omgivningstemperatur för förlustberäkning 

Vid beräkning av värmeförlusterna från fjärrvärmekulvertarna används en konstant 
marktemperatur trots att kulvertarna bara ligger på 0,6m djup i de flesta fall. Det verkliga 
fallet kommer att ha en något varierande omgivningstemperatur men den kommer med 
största sannolikhet att vara 4°C i genomsnitt under året och då det är kostnaden för hela år 
som jämförs så bör de fel som förekommer under vissa perioder ta ut varandra totalt sett 
över året. 

9 Slutsatser 

Följande slutsatser har dragits av resultaten från arbetet. 

 Den planerade styrkurvan i nuläget bör ses över då den inte följs i praktiken. 

 Det finns en stor vinstpotential i att använda den styrkurva som rekommenderas i denna 

rapport under nuvarande förutsättningar för driften, ungefär tre miljoner i årlig 

vinstpotential kan påvisas. 

 Vinstpotentialen ökar med en ny tryckstegringsstation till mellan 11 och 17 miljoner vid de 

teoretiska flödena, men då de flöden som använts för beräkningarna inte använts i praktiken 

är det osäkert hur stor den ökningen är i ett verkligt fall. 

 Ifall absorptionskylmaskinen inte ställer krav på framledningstemperaturen kan en ytterligare 

vinst på ungefär två miljoner påvisas i samtliga fall. 

  



32 
 

10 Referenser 

1. Johannesson, Annika. Svensk Fjärrvärme. www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Vad-ar-
kraftvarme. [Online] Svensk Fjärrvärme.  

2. Engström, Staffan. http://www.ne.se/kraftvärmeverk. Nationalencyklopedin - 
kraftvärmeverk. [Online] [Citat: den 18 April 2012.] 

3. Fredriksen, Werner. 3.7 Godhetstal för kraftvärmeverk. Fjärrvärme: teori, teknik och 
funktion. u.o. : Studentlitteratur. 

4. Om Umeå Energi. [Online] Umeå Energi. [Citat: den 19 April 2012.] 
http://www.umeaenergi.se/Om-Umeaa-Energi. 

5. Marklund, Marie-Louise. Processingenjör Umeå Energi. 2012. 

6. Tornemar, Kristoffer. Anläggningsingenjör Umeå Energi. 2012. 

7. Ödin, Caroline. Driftsekonomiska vinster med en sänkning av fjärrvärmetemperaturen. 
2007. 

8. Gribel, Christian. Optimering av fastbränsleeldat kraftvärmeverk. 2011. 

9. Ljung, Per-Olov. Verksamhetsutvecklare Umeå Energi. 2012. 

10. Björnberg, Fredrik. Systemstudie av småskalig ångbaserad kraftvärme. 2006. Sid 57-58. 

11. Hedin, Kim. En flödesutjämnande driftstrategi. 2006. Sid 15-16. 

12. Wahlman, Niklas Nadersson. Från kraftvärmeverk till energikombinat. 2011. 

13. Henrik Brodén, Olle Nyström, Mikael Jönsson. Rapport 1236 - Optimal elverkningsgrad 
för biobränsleeldade kraftvärmeverk. Stockholm : Värmeforsk AB, 2012. 

14. Edlund, Gustav. Utredning om höjning av returtrycket till Dåva. u.o. : Vitec, 2012. 

15. Lindo Systems. World's most powerful solver for Excel. 
www.lindo.com/index.php?view=article&catid=5%3Awhats-best&id=18%3Aworlds-most-
powerful-solver-for-excel&option=com_content&Itemid=3. [Online] [Citat: den 22 Maj 2012.] 

16. Frisk, Jan. Om Kraftvärme. www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Kraftvarme/. [Online]  

17. Lindow, Veronica. Sammankoppling av fjärrvärmenäten i Nyköping och Oxelösund. 2009. 
Sid 93-94. 

18. SMHI.  

19. Cengel, Yunus A. HEAT AND MASS TRANSFER A Practical Approach. u.o. : McGraw-Hill, 
2006. Kapitel 1, sid 13. 

 



1 
 

Bilaga 1: Värmeproducerande anläggningar 

Anläggning Bränslen Effekt panna Elproduktion Minlast Verkningsgrad Starttid 

  MW MW MW  timmar 

Dåva 1 avfall 55 12 35 0,84 72 

Dåva 1 VP rökgaser+el 15 - 5 4,5 0 

Dåva 2 biomassa, torv 105 35 50 0,89 8 

Dåva 2 rgk rökgaser 35 - 0  0 

P7 biomassa (RT, Bark) 20 - 12 0,85 10 

P6 flis 30 - 15 0,85 10 

Graniten VP1 Spillvärme+el 18 - 8 3 0-8 

Graniten VP2 Spillvärme+el 12 - 6 3 0-8 

Röbäck pellets 20 - 8 0,9 10 

P5 olja 45 - 10 0,95 1 

P4 olja 45 - 10 0,95 1 

P3 olja 45 - 10 0,92 1 

Backen olja 12+12 - 3 0,9 1 

Ryttaren P3 olja 15 - 3 0,85 1 

Ryttaren P4 olja 20 - 3 0,9 1 

EP1 ålidhem el 10 - 2 0,98 0 

EP ersboda el 10 - 2 0,98 0,5 

EP NUS el 10 - 2 0,98 0,5 

Oljepanna NUS olja 20 - 2 0,9 1 

Oljepannor Volvo olja 5+5+5+5 - 1 0,9 0 

Holmsund olja 5+5 - 1 0,9 1 
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Bilaga 2: Använda mätvärden vid beräkningar 

2010 

Värmeproduktion 

Anläggning Totalt Drifttid Max Start/Stop 

P7 87532,13 4752,00 24,95046 10 

P6 82866,28 3145,00 33,42563 16 

P3 16888,57 962,00 44,24062 21 

P4 15628,03 1174,00 44,86463 22 

P5 13269,04 1137,00 45,14977 15 

EP1 2506,059 1165,00 9,959276 12 

Röbäck 22490,81 1776,00 20,88473 29 

Ryttaren 3 62,20441 813,00 5,945123 2 

Ryttaren 4 75,10661 176,00 9,381738 6 

Graniten_Effekt 38965,3 3164,00 31,38641 47 

EP NUS 0 0,00 0 0 

EP Ersb 847,2937 991,00 8,972608 5 

Backen 7870,887 1183,00 20,31607 10 

P8 kond tot 294178,8 7737,00 58,77761 6 

P8 VP 51517,77 6622,00 16,19684 37 

P9 kond tot 343708,5 5322,00 102,169 13 

P9 rgk 120727,8 4958,00 38,10035 22 

SUMMA värme 745986,2 8684,00 293,8867  

Elproduktion 

 Elproduktio
n 

Max Driftti
d 

Nyttjande 
>100% 

Nyttjande 
>90% 

Nyttjande 
>50% 
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 MWh MW timma
r 

timmar timmar timmar 

P8 80716,98 13,7330
6 

7442 2377 4588 7174 

P9 147223,1 36,7456
9 

4876 172 3083 4461 

Total
t 

227940,1 47,4895
3 

8255 14 2497 4453 

 

2011 

Värmeproduktion 

Anläggning Totalt Drifttid Max Start/Stop 

P7 54881,3 3025 26,91977 19 

P6 48214,85 1845 33,60408 15 

P3 5997,629 246 42,38675 12 

P4 7795,698 288 47,31915 16 

P5 6949,544 276 43,55951 17 

EP1 4038,374 594 9,760702 21 

Röbäck 11183,82 951 20,19385 25 

Ryttaren 3 27,43474 8 6,010625 3 

Ryttaren 4 1260,094 120 14,03412 3 

Graniten_Effekt 40175,5 2402 32,05887 34 

EP NUS 0 0 0 0 

EP Ersb 1117,219 164 9,268087 10 

Backen 4902,656 543 18,33783 17 

P8 kond tot 312050,4 8065 57,6973 9 

P8 VP 43365,05 6592 16,43221 76 
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P9 kond tot 303873,4 4889 101,6259 23 

P9 rgk 113639,9 4547 39,69213 27 

SUMMA värme 652614,7 8731 321,2111  

Elproduktion 

 Elproduktio
n 

Max Driftti
d 

Nyttjande 
>100% 

Nyttjande 
>90% 

Nyttjande 
>50% 

 MWh MW timma
r 

timmar timmar timmar 

P8 78977,42 14,3020
1 

7427 2674 4586 7010 

P9 119145,1 35,4795
3 

4280 18 1770 3848 

Total
t 

198122,5 47,4729
2 

7994 35 1725 3882 

Kostnader 

Drift 

Anläggning Bränsle Startkostna
d 

Bränslekostnad inkl 
driftkostnader 

Starttid 

  SEK SEK/MWh producerad timma
r 

Dåva 1 avfall 130000 -120 72 

Dåva 1 VP rgk+el 0 (elpris + skatt)/COP 0 

Dåva 2 biomassa, torv 180000 220 8 

Dåva 2 rgk rgk 0 0 0 

P7 biomassa (RT, 
Bark) 

40000 180 10 

P6 flis 40000 280 10 

Graniten VP1 Spillvärme+el - (elpris + skatt)/COP 0-8 
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Graniten VP2 Spillvärme+el - (elpris + skatt)/COP 0-8 

Röbäck pellets 15000 350 10 

P5 olja 5000 1000 1 

P4 olja 5000 1000 1 

P3 olja 5000 1000 1 

Backen olja 3000 1000 1 

Ryttaren P3 olja 2000 1100 1 

Ryttaren P4 olja 2000 1100 1 

EP1 ålidhem el - (elpris+ 
skatt)*verkningsgrad  

0 

EP ersboda el - (elpris+ 
skatt)*verkningsgrad  

0,5 

EP NUS el - (elpris+ 
skatt)*verkningsgrad  

0,5 

Oljepanna NUS olja 5000 1100 1 

Oljepannor 
Volvo 

olja - 1100 0 

Holmsund olja 2000 1100 1 

Elpris budgeterat 
2012 

 SEK/MWh SEK/cert 

jan   445   308 

feb   445   347 

mar   434   300 

apr   370   244 

maj   370   217 

jun   370   185 

jul   370   185 

aug   370   185 

sep   371   185 

okt   411   194 

nov   414   188 

dec   414   180 
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Skatter och 
avgifter på 
förbrukning av el 

 SEK/MWh 

Energiskatt på el 192 

Nätavgift 36 

Elhandelspris 9 

Elcerifikat för förbrukning på el 33 

Totalt 270 

Budgeterad mängd el till tryckstegringspumpar 2012 

Pump jan feb mar apr ma
j 

jun jul au
g 

sep okt nov dec Totalt 

TS6 80 80 80 50 2
0 

3 3 3 3 3
0 

50 80 482 

TS7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Ts8 15 15 15 10 1
0 

7 7 7 7 1
0 

15 15 133 

Ts3 15 10 5 2 2 1 1 1 2 5 10 15 69 

Ts4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

Ts5 10 2 1 1 1 0 0 0 0 1 2 10 28 

Hamrinsb (TS1 och 
TS2) 

70 70 70 60 30 5 5 5 5 30 70 70 490 

Totalt 19
6 

18
3 

17
7 

12
9 

6
9 

2
2 

2
2 

2
2 

2
3 

8
2 

15
3 

19
6 

127
4 

Historiska månadsmedel för elspotpris 

Månad 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Jan 333 627 671 441 435 249 373 210 263 

Feb 500 573 932 417 372 276 406 231 251 

Mar  563 574 395 300 220 492 280 264 

Apr  489 428 376 408 205 459 283 244 

Maj  491 383 350 357 203 329 288 247 

Jun  449 402 386 540 250 419 248 290 

Jul  371 435 367 558 205 453 274 238 
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Aug  393 407 377 614 250 619 291 299 

Sep  300 477* 363 702 300 603 275 258 

Okt  294 482 362 595 347 476 304 239 

Nov  382*** 543 379 535 426 423 295 253 

Dec  304 846 501 482 431 293 333 229 

År  436 543** 393 492 280 445 276 256 
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Bilaga 3: Värmebehov för kommande år 

Värmebehovet 

För att kunna avgöra hur mycket värme som måste produceras kommande år så måste en 
modell för värmebehovet under ett år tas fram. Som underlag för modellen finns mätningar 
av levererad fjärrvärmeeffekt och utomhustemperaturer timvis under de två senaste åren, 
2010 och 2011. Mätningar finns även för tidigare år men på grund av utbyggnad av nätet och 
andra förändringsfaktorer har bedömningen gjorts att de två senaste åren ger den bästa 
modellen för kommande år. 

Det första steget mot en kartläggning av den levererade värmeeffekten som funktion av 
utomhustemperaturen var att visualisera detta samband i ett diagram för att sedan ha något 
mer överskådligt än timdata i listform att utgå ifrån för vidare utvärdering. 

När ett samband mellan utomhustemperaturen och den levererade värmeeffekten söktes 
undersöktes även avvikelser som inte kunde förklaras genom temperaturförändringar. Enligt 
tidigare erfarenhet finns en så kallad veckoprofil för värmeanvändningen, en veckoprofil 
förklaras genom sociala företeelser och visar på en varierande värmeanvändning vid olika 
veckodagar och klockslag. (11) Detta förklaras bland annat genom att många duschar innan 
arbete och skola vilket ger en topp i varmvattenanvändningen under morgonen på vardagar 
och att många företag inte har någon verksamhet under helger vilket gör att värme och 
varmvattenanvändningen är lägre än under veckodagarna. Dessa förändringar i 
användningen under en genomsnittsvecka sker oavsett utomhustemperaturen. En 
veckoprofil togs fram för 2010-2011 genom att räkna ut ett medelvärde för varje veckodag 
och tillhörande klockslag under hela den mätta perioden. Detta ger en genomsnittlig 
veckoprofil som kan anses i princip oberoende från temperaturen. 

 Ekvation 0-1 – Värmelastens veckoprofil 

            =       − ∑            ,   

      ,2 

      ,  

 

När veckoprofilen beräknats så gjordes bedömningen att ett mer korrekt resultat för 
värmeeffektens temperaturberoende skulle fås om veckodag och klockslag inte påverkade 
datat. För att åstadkomma detta beräknades veckoprofilens avvikelse från 
medelvärmeeffekten och varje uppmätt värde subtraherades med motsvarande differens i 
veckoprofilen för att på så sätt få data som totalt sett inte har någon veckoprofil. 

Ekvation 0-2 – Temperaturberoende del av värmelasten 

                   =         −              

Detta gör att en modell för att förutsäga värmeanvändningen utifrån temperaturen även har 
en temperaturoberoende term som beskriver den sociala lastens påverkan i form av en 
veckoprofil. 

Genom att jämföra linjäriteten mellan det manipulerade datat med eliminerad veckoprofil 
och det obearbetade datat så kan en marginell ökning i linjäriteten ses hos det manipulerade 
datat. Med detta i beaktande togs beslutet att fortsatta beräkningar ska göras med det 
manipulerade datat. 
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Då värmeeffekten inte ger en helt linjär graf så antas att en uppdelning måste göras för att 
ge en mer korrekt modell. För att få en så bra modell som möjligt gjordes flera olika 
uppdelningar: 

 Månadsvis 

 2 månadsperioder (December+Januari, November+Februari, Oktober+Mars, 

September+April, Augusti+Maj, Juni+Juli) 

 Kvartalsvis 

 Sommar,Övrig tid 

 Sommar, Vinter, Övrig tid 

 Tiogradersintervall 

 Kallare/Varmare än 10°C 

 Kallare/Varmare än 15°C 

 Solinstrålningberoende 

Dessa modeller jämförs sedan med uppmätt värmeeffekt för åren 2007-2011 och värderas 
utifrån medelavvikelse, differensens standardavvikelse och relativa standardavvikelse. 
Genom dessa jämförelser tas beslut om vilken av modellerna som ska användas för 
beräkning av värmeeffektleveransen kommande år. 

Samtliga modeller anses vara linjärt temperaturberoende förutom under de varmaste 
dagarna då värmelasten anses vara temperaturoberoende. 

Ekvation 0-3 – Beräkning av fjärrvärmelasten 

         =                                  

Av de olika modellerna bedöms den månadsvisa uppdelningen ge de bästa resultaten genom 
en jämförelse med mätningar från 2007-2011. Jämförelsen utgår från följande resultat: 

 

 Med denna modell fås tolv olika samband mellan utomhustemperaturen och värmelasten, 
ett för varje månad enligt Tabell 14 – Värmelastens temperaturbehov månadsvis. 

Tabell 14 – Värmelastens temperaturbehov månadsvis 

Månad k m 

Januari -6,155 158,51 

Februari -6,379 157,58 

Mars -6,090 147,26 

April -6,185 132,00 

Maj -4,407 113,59 

Juni -1,816 70,25 

Juli -0,616 42,77 

Augusti -2,240 73,14 

September -4,539 106,80 

Oktober -6,960 135,34 

November -7,512 146,47 

December -6,526 152,63 
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Dessa värden används i Ekvation 0-4 – Värmelastens temperaturberoende nedan. 

Ekvation 0-4 – Värmelastens temperaturberoende 

                   =  ∗        

 

Temperaturfördelning 

För att bestämma hur temperaturfördelningen ser ut under ett kommande år så undersöks 
hur temperaturen varit fördelad under åren 2002-2011 med undantag för 2007-2008 då 
Umeå Energi på grund av en brand saknar fullständiga temperaturdata för dessa år. Genom 
att beräkna hur många timmar som varje temperatur (uppdelat i hela grader där 
temperaturer en halv grad varmare eller kallar inkluderas) förekommer i genomsnitt under 
de tidigare åren kan en pålitlig modell för temperaturfördelningen under kommande år 
förväntas se ut skapas. Då vissa av de kallaste och varmaste temperaturerna förkommer 
under kortare tid än de hela dygn som optimeringsberäkningarna kommer ske för så 
kommer dessa extrema temperaturer att viktas ihop till en kall respektive varm temperatur 
som förekommer under ett dygn. 

     = ( ∑  ∗  

        

  

) 24 

Där Tk är den temperatur sista temperatur som inte förekommer under minst ett dygn 

En kartläggning av avvikelserna från de temperaturprognoser som Umeå Energi har tillgång 
till kommer att göras för att ge en mer korrekt bild av hur styrningen av anläggningarnas 
drift kan utföras. Detta innebär att optimeringsberäkningarna kommer ske vid mer korrekta 
förhållanden och modellen känner inte till den verkliga temperaturen för kommande dygn 
utan enbart den prognostiserade. 

En beräkning av den maximala temperaturdifferens som behövs för att kunna distribuera 
den värme som kan produceras om enbart turbinkondensorerna i Dåva 1 och Dåva 2 
används, vilket är normalt driftfall, enligt Error! Reference source not found. ger resultatet 
42°C. Beräkningen är baserad på den högsta uppmätta värmeproduktionen i 
turbinkondensorn i Dåva 1 respektive Dåva 2, 45 respektive 77 MW. Med denna beräkning 
bör framledningstemperaturen aldrig behöva överstiga 95°C, returtemperaturer på strax 
över 50°C förekommer, men då det av olika anledningar förekommer att direktkondensorn 
används så anses 100°C vara en bättre rekommenderad maxtemperatur för att inte riskera 
att värmeproduktionen måste minskas.  

Resultaten för överskridandet av maxflödet visar att det är i princip helt orimligt att köra 
driften enligt den nuvarande styrkurvan om inte fjärrvärmenätet och dess pumpar 
omkonstrueras. Dessa problem förklarar även hur nuvarande styrkurva kan ge bättre 
ekonomiska resultat än optimeringsberäkningarna i vissa fall. 

Linjärt samband mellan utomhustemperatur och effektbehov 

Effektbehovet anses ha ett linjärt samband med utomhustemperaturen under varje månad. 
Genom att studera grafer för effektbehovet som funktion av temperaturen kan det ses att 
värmeeffekten inte följer något direkt linjärt samband och har en något slumpmässig 
spridning som verkar följa en grov linjäritet som upphör vid de varmaste temperaturerna. 
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Effektbehov beror på fler faktorer än enbart utomhustemperaturen och veckoprofilen, som 
är de faktorer som tagits i beaktande vid beräkningarna i detta projekt, som till exempel 
solinstrålning, vind och nederbörd. Exakt hur dessa faktorer påverkar effektbehovet är oklart 
men de har en viss påverkan. För att kunna ta hänsyn till dessa faktorer måste först 
mätningar för alla dessa faktorer ha utförts och finnas tillgängliga för tidigare år, och det 
krävs även att det går att förutse hur dessa faktorer kommer att inverka kommande år. Den 
extra insikt som varje faktor kan ge i framtida effektbehov tas snabbt ut av osäkerheten som 
förekommer i att förutsäga vädrets beteende under kommande år. Utöver dessa 
väderfaktorer förekommer även mänskliga faktorer till det hela så som driften av 
fjärrvärmecentraler, kundernas önskade inomhustemperatur och 
tappvarmvattenanvändning och liknande faktorer som är svåra att förutsäga. 

På grund av den överlägset största påverkan och relativa enkelhet ett mäta och förutsäga så 
anses det linjära beroendet av utomhustemperaturen vara en bra uppskattning av 
värmebehovet, där det största problemet kan vara att vissa toppar i effektbehovet inte 
räknas med vid uppskattningen om framtida värmeanvändning. 

Produktionskostnaden för kommande år kan anses som väldigt osäker då de spetslastpannor 
som körs inte alltid väljs optimalt i ett verkligt fall på grund av andra orsaker än 
produktionskostnad. Uppstartstider på några timmar kommer inte påverka hur 
anläggningarna körs dygnsvis men kan ha en stor inverkan på vilken anläggning som startas 
om värmeanvändningen plötsligt ökar eller om det blir kallar än vad väderprognoserna 
förutsett.  

Temperaturfördelning för kommande år 

Hur vädret kommer att bete sig kommande år är väldigt svårt att förutsäga. I det här arbetet 
har temperaturen för kommande år antagits i genomsnitt vara liknande som 
temperaturfördelningarna i genomsnitt varit sedan 2002. Enligt SMHIs data så har åren 
sedan 2002 i genomsnitt varit något varmare, sett till antalet graddagar, än ett normalår. 
Men då antal timmar eller dygn med vissa temperaturer inte finns tillgängligt för ett 
normalår så anses de senaste åren ge en relativt bra bild av temperaturfördelningen även för 
kommande år. Den marginellt högre temperaturen än ett normalår kan även tyda på att det 
blivit något varmare sedan de år som normalårsmodellen bygger på, det vill säga 1971-2000 
(18). 

Bestämning av väder framåt i tiden är som sagt problematiskt och den faktiska 
temperaturfördelningen för ett specifikt år är i princip omöjligt att bestämma. Därför är 
beräkningarna för kommande år grova uppskattningar och ska tolkas som sådana och inte 
som fasta värden som är teoretiskt säkerställda. När utvärderingarna görs för flera 
kommande år kan däremot den genomsnittliga vinsten per år anses som en relativt bra 
uppskattning även om varje år för sig inte är det. 

 

 

 

 


