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Sammanfattning  
Örnsköldsviks fjärrvärmenät har cirka 3000 fjärrvärmekunder där Hörneborgsverket är den primära 

produktionsenheten, som förutom fjärrvärme även producerar el och industriånga. Som 

fjärrvärmeleverantör finns det generellt sett tre saker som kan studeras för att effektivisera 

fjärrvärmesystemet och uppnå ökad lönsamhet: reducera effekttoppar, maximera elgenerering vid 

kraftvärmeverk samt maximera värmeåtervinning vid rökgaskondensering. 

Detta arbete har utförts i uppdrag av Övik Energi med syftet att skapa en ökad förståelse för hur 

returtemperaturen påverkar distribution och produktion av fjärrvärme. Detta för att möjliggöra ökat 

resursutnyttjande och därmed även ökad lönsamhet för verksamheten.  

En sänkt returtemperatur genom förbättrad avkylning i nätet medför att ytterligare energi kan 

återvinnas vid anläggningens rökgaskondensering, att flödet i fjärrvärmenätet och därmed även 

pumparbetet reduceras samt även distributionsförluster i fjärrvärmekulvertarna minskar. Den 

potentiella vinsten av en sänkning av returtemperaturen har beräknats utifrån driftsdata från 2012. 

Resultaten visar att en sänkning av returtemperaturen med en grad innebär en besparing på 900 000 

Kronor på årsbasis. Skulle returtemperaturen reducerats med 5 grader kan besparingen uppgå till 4,3 

miljoner kronor.  

Avkylning i termer av Q/W-värdet eller i termer av en onödig överkonsumtion av fjärrvärmevatten 

har beräknats för samtliga anslutna fjärrvärmekunder för januari 2013. Övik Energis målsättning för 

Q/W-värdet är 20 m3/MWh under de kallaste månaderna, vilket innebär att fjärrvärmecentralerna 

ska ha avkylning på 44°C. Utifrån företagets målsättning och kundernas verkliga Q/W-värde beräknas 

överkonsumtionen som anger hur mycket extra volym fjärrvärmevatten som kundens 

fjärrvärmecentral har nyttjat gentemot flödesbehovet om målsättningen för Q/W-värde hade 

uppnåtts. Ett anslutet sågverke är den kund som har störst överkonsumtion och är därmed den kund 

som i störst utsträckning bidrar till en förhöjd returtemperatur. Hade sågverket uppnått 

målsättningen om en avkylning på 44°C hade den totala returtemperaturen reducerats med 0,6°C. 

Det är dock inte endast stora fjärrvärmeförbrukare som påverkar returtemperaturen. De fyra 

villacentraler med sämst funktion bidrar tillsammans med 0,2°C förhöjd returtemperatur. För den 

studerade perioden, januari 2013, uppvisade 36 fjärrvärmecentraler en avkylning som var mindre än 

20°C. Om dessa hade haft den önskade avkylningen om 44°C skulle den totala returtemperaturen 

reducerats med 1,1°C, vilket innebär en uppskattad årlig besparing på ca en miljon kronor. 

Då avkylningen sker i kundernas fjärrvärmecentraler, rekommenderas Övik Energi att påbörja ett 

arbete riktat mot sina kunder, för att öka fjärrvärmecentralernas effektivitet. En annan åtgärd som 

bör vidtas är att se över de i distributionsnätet inbyggda rundgångarna samt deras nyttjande för att 

utreda möjligheten till effektiviseringar. Anslutet till fjärrvärmenätet finns även anläggningar i Övik 

Energis egen ägo som kan effektiviseras, t.ex. värmepannor som varmhålls under tiden de inte är i 

drift. Ett avkylningsarbete som involverar flera av företagets avdelningar bör inledas för att 

effektivisera fjärrvärmenätet. Övik Energi har stor besparingspotential genom att öka avkylningen i 

nätet, 900 000 kronor per grad och år. 
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Abstract 
The district heating system in Örnsköldsvik has about 3000 connected customers. Hörneborgsverket 

is the primary heat production unit which is a combined heat and power plant that besides heat also 

produces electricity and industrial steam. As a supplier of district heat, there are generally three 

things that can be studied in order to achieve a higher profitability: reduce power peaks, maximize 

generation of electricity and maximize heat recovery at flue gas condensation.  

This thesis has been performed on behalf of Övik Energi with the aim to create a better 

understanding of how the return temperature affects the distribution and production of district heat. 

This is done in order to enable a more optimized operation and thus increased profitability for the 

business.  

A lower return temperature means that more energy can be recovered in the flue gas condensation, 

that the flow in the district heating system and therefore also the pump work is reduced and also 

that the distribution losses are reduced. The potential impact of a reduced return temperature has 

been calculated based on operating data from 2012. The calculations show that a reduction of the 

return temperature with 1°C represents a saving of 900 000 SEK annually. If the return temperature 

would be reduced with 5°C, the saving could amount to 4,3 million Kronor.  

Cooling, in terms of Q/W-value or in terms of the unnecessary consumption of district heating water 

has been calculated for all connected heating customers for January 2013. The ambition for Övik 

Energi is a Q/W-value of 20 m3/MWh during the coldest months. This means that the customers 

should have a cooling of 44°C in order to achieve this ambition. The unnecessary consumption 

describes how much extra water the district heating substations has consumed compared to if the 

substation had reached the company’s ambition. A connected sawmill is the customer with highest 

unnecessary consumption and is therefore also the customer that most contributes to an increased 

return temperature. Had the sawmill reached the cooling ambition of 44°C, the total return 

temperature had been reduced with 0,6°C. However, it is not only the major customers that affect 

the return temperature. The four small house-substations with the worst performance, contributes 

with 0,2°C increased return temperature. For the investigated period, January 2013 a total of 36 

substations had a cooling less than 20°C. If all these 36 had the desired cooling of 44°C, the return 

temperature would drop with 1,1°C, which means  an estimated annual saving of approximately one 

million per year.  

Since the cooling occurs in the customers substations, Övik Energi is recommended commence a 

project against their customers, to increase the efficiency of the district heating substations. Another 

measure that should be taken is to study the extra by-passes in the distributions network and their 

use to investigate the possibility of improved. Connected to the district heating system are also some 

of the company’s own facilities that can be operated in a more efficient way, e.g. boilers that are 

heated while not in operation. A cooling project that includes several divisions of the company 

should be initialized to improve the efficiency of the district heating system. Övik Energi has large 

potential savings by increased cooling in the distribution net, 900 000 SEK per degree and year.  
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1 Inledning 
Fjärrvärme är ett energisystem som började utvecklas i Sverige under 1940-talet. I dagsläget är 

fjärrvärme landets vanligaste uppvärmningsform (2). Idén med fjärrvärme är att en stor 

produktionsanläggning producerar värme i form av hetvatten som levereras ut till kunderna i ett 

stort distributionsnät. Genom fjärrvärmens utveckling har stadsluften i många städer och samhällen 

blivit bättre. Detta då en stor effektiv panna har kunnat ersätta många små, mindre effektiva 

villapannor och utsläppen har blivit både mindre och renare. Den stora produktionsanläggningen 

skickar ut hetvatten till kunderna genom framledningen. Varje fjärrvärmekund har en egen 

fjärrvärmecentral med värmeväxlare som överför värme från det heta fjärrvärmevattnet till kundens 

sekundärsystem (radiatorkrets och tappvarmvatten). Därefter går fjärrvärmevattnet tillbaka till 

produktionsanläggningen i returledningen. Ibland används den kvarvarande energin ytterligare, t.ex. 

genom att energi från returledningen används för att värma upp en gata för att hålla den isfri under 

vintern. På så sätt blir returtemperaturen lägre innan den når fram till produktionsanläggningen 

vilket är gynnsamt, framförallt med avseende på att ytterligare energi kan tillvaratas i anläggningens 

rökgaskondensering.    

Som fjärrvärmeleverantör finns det framförallt tre saker man kan studera för att effektivisera 

fjärrvärmesystemet och uppnå ökad lönsamhet: reducera effekttoppar, maximera elproduktion vid 

kraftvärmeverk samt maximera värmeåtervinning vid rökgaskondensering (1). Genom att reducera 

effekttoppar kan en jämnare produktion uppnås och dyr spetsproduktion kan undvikas. Har man 

fjärrvärmenätet kopplat till ett kraftvärmeverk finns det direkta samband mellan elproduktion och 

fjärrvärmetemperaturer. En lägre framledningstemperatur på fjärrvärmenätet innebär ett minskat 

mottryck i turbinen och en ökad elproduktion. En låg returtemperatur på fjärrvärmen innebär att 

mer energi kan återvinnas vid rökgaskondensering. 

Övik Energi vill effektivisera verksamheten för att uppnå ökat resursutnyttjande och därigenom ökad 

lönsamhet. Genom att studera hur en förändring av returtemperaturen påverkar olika delar av 

verksamheten kan värdet av ett avkylningsarbete för fjärrvärmenätet uppskattas.  

 Övik Energi AB 1.1
Övik Energi förser Örnsköldsviks stad med fjärrvärme sedan 1977 och har i dagsläget ca 3000 kunder 

anslutna till stadsnätet. Den huvudsakliga produktionsenheten är Hörneborgsverket som förutom 

fjärrvärme även producerar el och industriånga. Utöver Hörneborgsverket finns även Treetex som är 

ett värmeverk samt några ytterligare mindre pannor kopplade till Örnsköldsviks fjärrvärmenät. 

Treetex och de andra pannorna är endast i drift vid hög fjärrvärmelast eller om Hörneborgsverket har 

produktionsuppehåll.  

Övik Energi AB ägs till 100 % av Örnsköldsviks kommun. Företagets verksamhet består av produktion, 

distribution och försäljning av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och 

försäljning av el samt även bredbandsverksamhet. Övik Energi AB har ett dotterbolag, Övik Energi 

Nät AB som i sin tur har ett dotterbolag, Domsjö Kraftcentral AB. Övik Energi Nät AB:s verksamhet 

består av distribution av el, underhåll av elnät samt ansvar för gat- och vägbelysning inom 

Örnsköldsviks kommun. Domsjö Kraftcentral AB bedriver elnätsverksamhet inom Domsjö 
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industriområde. Övik Energi är en miljömedveten energikoncern och är miljöcertifierade enligt den 

internationella standarden ISO 1400 (3). 

 Syfte och målsättning 1.2

Syftet är att projektet ska ge en ökad förståelse för hur produktionen vid Hörneborgsverket och 

distribution av fjärrvärme påverkar varandra och därigenom optimera driften och uppnå ökat 

resursutnyttjande.   

Målet med projektet är att uppskatta värdet av en sänkt returtemperatur samt att ta fram ett förslag 

på hur ett arbete mot sänkt returtemperatur kan utföras.  

En uppskattning över värdet av sänkt returtemperatur kan sedan användas för att motivera 

uppstarten av ett aktivt avkylningsarbete på företaget.  

 Avgränsningar 1.3

Övik Energi har flera mindre fjärrvärmenät men detta arbete begränsades till Örnsköldsviks stadsnät. 

I stadsnätet finns flera produktionsenheter men endast Hörneborgsverkets produktion har 

behandlats i detta arbete då det är den primära produktionsenheten.    

 Metod 1.4

En nulägesbeskrivning upprättades från historiska driftsdata för att få en förståelse över 

anläggningen och fjärrvärmesystemet, hur verksamheten ser ut och hur det fungerat hittills. Utifrån 

driftsdata från 2012 genomfördes sedan beräkningar över hur stor inverkan 

returledningstemperaturen har på olika delar i processen såsom rökgaskondensering, 

distributionsförluster och pumparbete. De erhållna resultaten användes därefter för att beräkna hur 

stor ekonomisk vinst en sänkning av returtemperaturen kan innebära.  

Därefter studerades fjärrvärmenätet och dess anslutna kunder. Beräkningar genomfördes för att 

fastställa vilka kunder som i störst utsträckning påverkar den totala returtemperaturen. Ett förslag 

togs fram på hur ett avkylningsarbete skulle kunna se ut för att uppnå reducerad returtemperatur. 

 Tidigare arbeten inom området 1.5

I rapporten Avkylning i ett fjärrvärmesystem från Svensk Fjärrvärme beskrivs värdet av god avkylning 

i fjärrvärmenät som mycket stort (4). Där sägs potentialen för ökad lönsamhet för landets 

fjärrvärmeföretag i genomsnitt vara 1,3 öre/kWh. Ökad avkylning innebär att temperaturskillnaden 

mellan fram- och returledningen blir större. Framledningstemperaturen kan regleras från 

produktionsenheten medan förändringar i distributionsnätet eller i fjärrvärmecentralerna behöver 

göras för att returtemperaturen ska ändras.  

Framledningstemperaturen påverkar ett flertal kostnadsposter. Höjer man 

framledningstemperaturen fås en ökad leveranskapacitet, samt att flödet minskas och då även 

pumparbetet. En sänkning av framledningstemperaturen kan däremot innebära ökad 

elverkningsgrad i kraftvärmeverk och en reducering av distributionsförluster. Men en sänkning av 
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framledningstemperaturen innebär även att flödet ökar och därmed krävs ett större pumparbete, 

även leveranskapaciteten blir mindre (4). 

En reducering av returtemperaturen har flera fördelar. Inom produktion så kan det innebära ökad 

energiåtervinning i rökgaskondensering, förbättrad kapacitet för tillkopplade värmepumpar och ökad 

elproduktion. Det finns även fördelar med låg returtemperatur inom distribution. En sänkt 

returtemperatur (ökad avkylning) medför ett lägre flöde och därmed lägre pumparbete samt även att 

värmeförlusterna i distributionsledningarna blir lägre. (5) (4) 

Stora besparingar kan göras genom att sänka fjärrvärmetemperaturerna. Enligt ett examensarbete 

som utfördes 2007 vid Umeå energi av Caroline Ödin innebar en sänkning av returtemperaturen med 

en grad en besparing på 1,25 miljoner kronor på årsbasis för Umeå stads fjärrvärmenät, medan en 

sänkning av framledningstemperaturen med en grad innebar en besparing på 690 000 kr (5). 

En sänkt returtemperatur kan åstadkommas bland annat genom att hålla god funktion på 
fjärrvärmecentraler. Om en fjärrvärmecentrals funktion är försämrad kan det bero på reglerventiler 
som har fått förslitningsskador eller fastnat i öppet läge, försmutsning, skötselfel, felkonstruktion 
eller överdimensionering. Även sekundärsystemets radiator- eller tappvarmvattenkrets kan vara 
bidragande orsaker till förhöjd returtemperatur. (5)  
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2 Nulägesbeskrivning 
I anslutning till Örnsköldsvik stads fjärrvärmenät finns flera produktionsanläggningar. 

Hörneborgsverket är huvudproducenten för fjärrvärme och anläggningen beskrivs i kommande 

avsnitt.  

 Hörneborgsverket 2.1

Hörneborgsverket togs i drift 2009 och har en fluidbäddspanna som eldas med biobränsle. Pannan 

har en effekt på 130 MW och är dimensionerad för ett tryck på 140 bar och 540°C (3). Anläggningen 

producerar el och fjärrvärme, men även ånga som levereras till närliggande industrier bl.a. Domsjö 

fabriker, Akzo Nobel och Sekab. Anläggningen illustreras i en schematisk bild i Figur 1. 

 

Figur 1. Schematisk bild över Hörneborgsverket. Källa: www.ovikenergi.se 
 

Biobränsle förs in i pannan där det förbränns och energi frigörs. Energin överförs till vatten som 

cirkulerar i panntuber och förångas. Överhettad ånga lämnar pannan och passerar en ångturbin. 

Ånga expanderar i turbinen som i sin tur driver en generator för elgenerering. En del av ångflödet 

avtappas vid 8 bars tryck från turbinen och säljs till de närliggande industrierna. Återstående ånga 

fortsätter expandera i turbinen och kyls därefter i fjärrvärmekondensorer, där kondenserar ångan till 

vatten samtidigt som fjärrvärmevattnet värms upp. Den kondenserade ångan leds tillbaka till 

ångpannan och värms på nytt upp och förångas.  

Rökgaserna från pannan går genom rökgasrening först i form av ett elfilter och sedan en 

rökgaskondensor. Fjärrvärmevattnet förvärms i rökgaskondenseringen innan det går till 

kondensorerna för uppvärmning innan det går ut i fjärrvärmenätet igen. Beroende på hur 

driftsituationen ser ut så kan ångan från pannan fördelas på olika sätt. Ånga kan även direkt gå till en 

dumpkondensor, då värmeväxlas ångan efter pannan mot fjärrvärmen utan att den går via turbinen. 

Detta kan vara aktuellt vid särskilda driftsituationer, t.ex. vid underhåll av turbin eller generator eller 

http://www.ovikenergi.se/images/18.66aa628133012ef20580003261/1319188302437/biobr%C3%B5nsleprocess_stor.jpg
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vid riktigt låga elpriser. Fjärrvärmeproduktionen i Hörneborgsverket delas upp i tre delar, uppräknade 

i prioritetsordning: turbinkondensorer, rökgaskondensering och dumpkondensor.  

Treetex är ett värmeverk som tas i drift när behovet inte kan täckas från Hörneborgsverket. T.ex. vid 

hög fjärrvärmelast eller när Hörneborgsverket är ur drift. Hur 2012 års fjärrvärmeproduktion var 

fördelad på de olika produktionsenheterna illustreras i Bilaga 1. 

2012 producerade Hörneborgsverket 280 GWh industriånga, 267 GWh fjärrvärme och 158 GWh el. 

(6)  

2.1.1 Rökgaskondensering 

Hörneborgsverket är försett med en rökgaskondensor i form av en skrubber. I skrubbern tillvaratas 

värmeenergi från rökgaserna samtidigt som svaveldioxid (SO2), saltsyra (HCl) och stoft avlägsnas från 

rökgaserna. Rökgaskondenseringen och värmeöverföringen till fjärrvärmevattnet sker i två steg. 

Skrubberkondensorn illustreras schematiskt i Figur 2.  

 

Figur 2. Schematisk bild av en skrubberkondensor. Källa: Studie av rökgaskondensering för 
biobränsleeldadekraftvärmeanläggningar (7) 
 

I skrubbern sprayas vatten över en fyllkroppsbädd. Bädden består av fyllkroppar av plast som 

fungerar som värmeväxlaryta mellan vattnet och rökgaserna.  Rökgaserna kommer in i botten och 

stiger upp genom fyllkroppsbädden. Vattnet upptar energi från rökgaserna samtidigt som vattenånga 

kondenseras ur rökgaserna. Det varma kondensatet hamnar i botten av skrubbern. I nästa steg 

pumpas kondensatet vidare till ett flertal värmeväxlare. I värmeväxlarna återvinns energi för 

framförallt fjärrvärme. (8)  
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 Fjärrvärmenätet 2.2

Det finns ca 3000 kunder anslutna till Örnsköldsviks stads fjärrvärmenät och 2012 producerades 

ungefär 280 GWh fjärrvärme.  

2.2.1 Fjärrvärmetemperaturer 

I dagsläget regleras framledningstemperaturen på fjärrvärmesystemet direkt utifrån aktuell 

utomhustemperatur, se Figur 3. 

 

Figur 3. Styrkurvan över framledningstemperaturen visar hur framledningstemperaturen styrs utifrån aktuell 
utomhustemperatur. Driftsdata med dygnsmedelvärden visar hur framledningstemperaturen faktiskt förhöll 
sig till utomhustemperaturen under 2012.  
 

I Figur 3 ovan framgår att när det är 3°C och varmare utomhus så hålls framledningstemperaturen till 

82°C. När det är -19°C och kallare är framledningstemperaturen på 115°C. Mellan 

utomhustemperaturer på -19 och 3°C så är framledningstemperaturen linjärt beroende av 

utomhustemperaturen med brytpunkter vid -15, -10 och -5°C. Dygnsmedelvärden över den 

uppmätta framledningstemperaturen för 2012 är också inlagda i Figur 3, serie driftsdata. Av Figur 3 

framgår att man i huvudsak följer driftplanen för framledningstemperaturen. Den lägsta 

temperaturen på framledningen som kan hållas i dagsläget är 82°C, detta då en kund behöver en 

framledningstemperatur på minst 80°C. Detta krävs för att kundens verksamhet ska kunna bedrivas 

på rätt sätt och i detta fall är det ett sågverk som behöver 80°C för drift av anläggningens 

virkestorkar.  

Returtemperaturen kan inte direkt styras av driftspersonal utan det är nätets utformning och 

framförallt kundernas behov samt fjärrvärmecentral och sekundärsystem som bestämmer vad 
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returtemperaturen slutligen blir. I nätet finns dessutom inbyggda rundgångar placerade och dessa 

påverkar givetvis returtemperaturen eftersom en rundgång innebär en direkt ihopkoppling av fram- 

och returledningen. Rundgångar beskrivs ingående i avsnitt 2.2.4 Rundgångar. Den största posten 

som påverkar returtemperaturen är som tidigare nämnts kundernas behov, detta gör att det inte går 

att påverka returtemperaturen från operatörernas sida. Det går trots detta att få fram ett samband 

mellan retur- och utomhustemperatur, hur detta förhållande såg ut 2012 illustreras i Figur 4.  

 
Figur 4. Returtemperaturens beroende av utomhustemperaturen baserat på dygnsmedelvärden av 2012 års 
driftsdata. 

2.2.2 Fjärrvärmeflöde och tryckhållning 

I fjärrvärmenätet är det kundernas effektbehov samt fjärrvärmecentraler och sekundärsystem som 

styr flödet. Flödet kan inte direkt påverkas från kontrollrummet men indirekt kan man påverka flödet 

genom att ändra framledningstemperaturen. En sänkning av framledningstemperaturen medför ökat 

flöde medan en höjning av temperaturen innebär ett minskat flöde, detta under förutsättning att 

kundernas effektbehov är detsamma.  

För att upprätthålla erforderligt differenstryck i hela fjärrvärmenätet finns ett antal pumpar. På 

Hörneborgsverket är tre distributionspumpar installerade på framledningen, varav en primärpump 

och två mindre pumpar. Förutom dessa är även en tryckstegringspump ansluten till fjärrvärmenätet, 

belägen vid Örnsköldsviks Sjukhus.  Pumparna regleras för att konstanthålla differenstrycket i 

fjärrvärmenätet. På Hörneborgsverket är ytterligare tre pumpar installerade, dessa på 

returledningen. De har till uppgift att hålla differenstrycket över turbinkondensorerna och 

dumpkondensorn konstant, med andra ord ska dessa pumpar övervinna de tryckförluster som sker 

på kraftvärmeverket.  
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2.2.3 Markvärme 

Gågatan i Örnsköldsvik hålls isfri under vinterhalvåret genom att den värms upp av energi från 

returledningen. Det är en vanlig fjärrvärmecentral kopplad till returledningen som regleras utifrån 

utomhustemperaturen. Markvärme på Örnsköldsviks gågata är en fjärrvärmekund som reducerar 

den totala returtemperaturen. (9)  

2.2.4 Rundgångar 

I Örnsköldsviks stadsnät finns som i de flesta fjärrvärmenät rundgångar. Det man då har gjort är att 

man direkt kopplar ihop fram- och returledningen utan att någon värmeväxlare skiljer dem åt. Detta 

gör man för att undvika distributionsproblem, av främst två anledningar. Vintertid kan låga flöden i 

ledningarna vara en risk för frysning, detta kan då undvikas genom att man sätter in en rundgång. 

Det andra skälet till en rundgång kan vara att man vill kunna hålla tillräckligt hög temperatur i hela 

nätet utan att behöva höja framledningstemperaturen, detta gäller främst under sommartid. En 

rundgång innebär att det blir bättre cirkulation i nätet och temperaturen kan hållas uppe utan att 

framledningstemperaturen behöver höjas. Det uppskattas vara ca 20 rundgångar på nätet och de 

flesta körs endast på sommaren. Samtliga rundgångar har manuella ventiler. (9) 

 Prissättning Fjärrvärme 2.3

Övik Energi har en prissättningsmodell för företagskunderna där kostnaden för kunden består av fyra 

faktorer: Fast årsavgift, en effektavgift, en energiavgift samt en flödespremie. Effekt- och 

energiavgiften beror på kundens faktiska effekt- och energibehov. Flödespremien däremot gäller 

endast under perioden november – april. För varje kund och betalningsperiod beräknas ett Q/W-

värde genom att dividera kundens vattenvolym [m3] med energiförbrukningen [MWh].  

Ett referensvärde på Q/W är satt hos Övik Energi och om kundens Q/W-värde är lägre än 

referensvärdet utgår en rabatt för kunden, medan om Q/W-värdet är högre än referensvärdet utgår 

en tilläggsavgift. Hur referensvärdet är satt för olika perioder av året framgår av Tabell 1. (10) 

Tabell 1. Referensvärde för Q/W i Övik Energis prissättningsmodell. (10) 

Referensvärde Q/W m3/MWh 

November, Mars, April 25  

Januari, Februari, December 20 

 

Q/W-värdet beskriver hur effektivt värmesystemet fungerar. Flödespremien medför att det är 

gynnsamt för kunden att ha ett effektivt värmesystem och det är motiverat för kunden att underhålla 

fjärrvärmecentralen och främja god funktionalitet.  

Prissättningsmodellen för de privata kunderna är konstruerad på ett annat sätt och denna består 

utav en fast månadsavgift samt ett energipris. Denna prismodell innebär att det inte är lika motiverat 

för kunden att underhålla fjärrvärmecentralen för en så effektiv drift som möjligt. Det kostar inget 

extra om fjärrvärmecentralen kräver ett orimligt högt flöde, så länge energiförbrukningen är på 

samma nivå.  
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Övik Energi erbjuder även sina fjärrvärmekunder att ansluta sig till ett serviceavtal. Detta innebär att 

Övik Energi gentemot en månadskostnad genomför service och underhåll av kundens 

fjärrvärmecentral. Ca 860 kunder är anslutna till ett serviceavtal varav ca 30 är företagskunder. De 

kunder som är anslutna till ett serviceavtal får service och underhåll av fjärrvärmecentralen och 

försäkrar sig därmed om att centralen upprätthåller god funktion.  
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3 Teori  
I detta avsnitt presenteras teori och beräkningsmetoder som använts i detta arbete. Beräkningarna 

baseras på driftsdata för 2012 om inget annat anges.   

Kostnaden för produktion av en MWh fjärrvärme antas vara 230 kr och kostnaden för driftsel är 70 

öre per kWh. (11) Dessa siffor har använts i beräkningarna för den besparingspotential som finns vid 

en sänkning av returtemperaturen.  

 Returtemperaturens påverkan på delprocesser 3.1

En förändring av returtemperaturen påverkar flera delar i fjärrvärmenätet. En sänkt returtemperatur 

har en viss påverkan på elproduktion vid kraftvärmeverket, detta har dock inte tagits med i 

beräkningarna. Motivering till detta beslut redovisas under diskussionen i avsnitt 7.  

Detta avsnitt beskriver metod och teori för hur beräkningar har utförts för att värdera en sänkning av 

returtemperaturen.  

3.1.1 Fjärrvärmeflöde 

Den totala fjärrvärmeeffekten uttrycks enligt ekvation 1 baserat på energibalansen för 

fortvarighetstillstånd (12). 

)( RFpfjv TTCmP    [1]  

Där m är massflödet på fjärrvärmevattnet [kg/s], pC är specifik värmekapacitet [kJ/kgK], FT är 

framledningstemperaturen [˚C] och 
RT är returtemperaturen [˚C].  

Med hjälp av ekvation 1 kan förhållandet mellan fjärrvärmeflöde och returtemperaturen härledas. 

Framledningstemperaturen antas vara densamma medan returtemperaturen reduceras med dT ˚C. 

Med antagandet att fjärrvärmeeffekten är densamma kan ekvation 2 fastställas.  

))(()( 21 dTTTCmTTCm RFpRFp    [2]  

Genom att förenkla uttrycket fås ett direkt samband över hur flödet förändras vid en reducering av 

returtemperaturen, se ekvation 3. 
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 [3]  

3.1.2 Rökgaskondensering 

Den effekt som tas ur rökgaskondenseringen till fjärrvärme beror på flera faktorer. Rökgasernas 

energimängd är det som begränsar hur stor det möjliga effektuttaget är. Men det är oftast andra 

saker som begränsar hur mycket effekt som faktiskt genereras. Beräkningarna är baserade på 

antagandet att det är returtemperaturen på fjärrvärmevattnet som begränsar den faktiska 

energiåtervinningen. 

Den effekt rgkfjvP ,  som kan genereras ur rökgaskondenseringen och överföras till fjärrvärme beskrivs 

som  
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rgkfjvprgkfjvrgkfjv TCmP ,,,    [4]  

Refterfjvrgkfjv TTT  ,,  [5]  

där rgkfjvm ,
  är massflödet [kg/s] på fjärrvärmevattnet genom värmeväxlarna, pC är specifik 

värmekapacitet [kJ/kg°C] och rgkfjvT ,  är temperaturskillnaden [°C] på fjärrvärmeflödet över 

värmeväxlarna. Ekvation 5 visar att temperaturskillnaden över värmeväxlarna beror av 

fjärrvärmenätets returtemperatur 
RT  och temperaturen på fjärrvärmevattnet efter värmeväxlarna 

efterfjvT , .  

En reducerad returtemperatur innebär ett ökat effektuttag i Hörneborgsverkets rökgaskondensering. 

Timmedelvärden under 2012 har använts för att beräkna vad en sänkning av returtemperaturen 

skulle ha inneburit under aktuellt år. Driftsdata som har använts vid beräkningar är: 

 Upptagen effekt till fjärrvärme från rökgaskondensering, rgkfjvP ,  

 Fjärrvärmeflöde genom rökgaskondenseringens värmeväxlare, rgkfjvm ,
   

 Fjärrvärmens returtemperatur, 
RT  

 

pC , specifik värmekapacitet antas vara 4,18 kJ/kg*K för fjärrvärmereturen (13). efterfjvT , är okänt men 

beräknas med ekvation 6.  

fjvprgkfjv

rgkfjv

Refterfjv
Cm

P
TT

,,

,

,





 [6]  

För att beräkna den ökade energiåtervinning i rökgaskondenseringen som följd av en sänkning av 

returtemperaturen har vissa antaganden gjorts. Fjärrvärmeflödet som släpps genom 

rökgaskondenseringens värmeväxlare regleras utifrån fjärrvärmetemperaturen efter 

rökgaskondenseringen. Detta eftersom fjärrvärmevattnet därefter går till turbinkondensorerna och 

för att hålla elproduktionen på önskad nivå önskas en inte allt för hög temperatur på inkommande 

fjärrvärmevatten. Denna reglering medför att det inte alltid är hela fjärrvärmeflödet som passerar 

rökgaskondenseringens värmeväxlare. I de beräkningar som gjorts har flödet genom värmeväxlaren 

antagits vara oförändrat gentemot det verkliga driftsfallet, detsamma gäller även temperaturen efter 

rökgaskondenseringen, efterfjvT ,  
som även den antagits vara oförändrad med en förändrad 

returtemperatur. En sänkt returtemperatur innebär ett minskat fjärrvärmeflöde (enligt avsnitt 3.1.1 

Fjärrvärmeflöde). Beräkningarna är utformade så att flödet genom värmeväxlaren är detsamma som 

i ursprungsfallet så länge det inte blir större än det totala fjärrvärmeflödet. I det fallet antas hela 

fjärrvärmeflödet passera rökgaskondenseringens värmeväxlare.  

Med de beskrivna antagandena har effektuttaget vid rökgaskondenseringen beräknats med ekvation 

7. 

))(( ,,, dTTTCmP Refterfjvprgpfjvrgkfjv    [7]  

Där dT är antalet graders sänkning av returtemperaturen [˚C].  
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Den ökade energiåtervinning vid rökgaskondenseringen antas kunna ersätta annan 

fjärrvärmeproduktion, vilket innebär att den ekonomiska besparingen baseras på minskade 

bränslekostnader.  

3.1.3 Kulvertförluster 

I ett fjärrvärmenät produceras mer effekt än vad som levereras till fjärrvärmekunder, det finns alltid 

förluster på vägen som producenten måste betala för. Hur stora distributionsförlusterna är beror på 

främst fyra faktorer: Rörens isolering, rörens dimension, fram- och returledningstemperatur samt hur 

värmebehovet är fördelat geografiskt i nätet (14). Av dessa är det endast fram- och 

returledningstemperaturerna som går att påverka om en ombyggnation i nätet ska undvikas. 

Kulvertförlusterna i ett fjärrvärmenät beräknas med ekvation 8, baserade på Newtons kylningslag 

(12). 

AUT
TT

P mark
RF

förluster 


 )
2

(  [8]  

Där  
FT = framledningstemperaturen [˚C] 

 
RT = returledningstemperaturen [˚C] 

 markT  = marktemperaturen [˚C] 

 U = värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

 A = rörens ytarea mot omgivningen [m2] 

Marktemperaturen Tmark antas vara 4,4˚C, då det är årsmedeltemperaturen i Örnsköldsvik under 

2012 (15). Örnsköldsviks fjärrvärmenät antas ha ett UA-värde på 121733 W/K enligt beräkningar som 

har gjorts på Övik Energi (16). 

3.1.4 Pumparbete 

För att beräkna pumparbete har två olika metoder använts, en metod för pumparna på 

Hörneborgsverket och en annan metod för tryckstegringspumpen. Utifrån konstruktionsdata för 

fjärrvärmepumparna belägna vid Hörneborgsverket har samband mellan pumpens elanvändning och 

flödet sammanställts och illustreras i pumpkurvor. Dessa samband har använts vid beräkningarna 

med antagandet att driften av pumparna går enligt konstruktionsförutsättningarna. I Figur 5 framgår 

pumpkurva för framledningspumpen 351PU207 som är den primära distributionspumpen på 

fjärrvärmenätet. 
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Figur 5. Eleffekten för framledningspumpen 351PU207 beroende på fjärrvärmeflödet. 
 

I Figur 5 framgår den linjäranpassade ekvationen för eleffekten tillsammans med 

korrelationskoefficienten som i detta fall är på 0,9989. En korrelationskoefficient på 1 är en perfekt 

korrelation vilket tyder på att denna korrelation är mycket bra. Eleffekten för framledningspumpen 

351PU207 i förhållande till fjärrvärmeflödet beskrivs i ekvation 9. 

78,1990567,0104108 2539   xxxy  [9]  

Där   är eleffekten [kW] och   är fjärrvärmeflödet [m3/h]. Liknande samband har tagits fram för de 

övriga fjärrvärmepumparna vid Hörneborgsverket. Dessa redovisas i Bilaga 2.  

För tryckstegringspumpen finns inte något flöde uppmätt, pumpens elförbrukning är dock känd. Vid 

varvtalsreglering för pumpar gäller affinitetslagarna (17)  
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där   är pumpeffekt [W] och   är volymsflöde [m3/s]. 

Densiteten antas vara oförändrad vilket innebär att massflödet är proportionellt mot volymsflödet. 
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där  ̇ är massflödet [kg/s]. 

Hur stor pumpeffekt som krävs beror på hur stor fjärrvärmeflödet är enligt ekvation 11. Massflödets 

reaktion på en sänkning av returtemperaturen härleddes i avsnitt 3.1.1 Fjärrvärmeflöde till ekvation 
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3. Ekvation 3 och 11 ger ett direkt samband med hur pumpeffekten påverkas av en sänkning av 

returtemperaturen.  

3

2

1 )1(
RF TT

dT

P

P


  [12]  

Med ekvation 12 kan man utifrån uppmätt pumpeffekt och temperaturer på fjärrvärmen, beräkna 

den pumpeffekt som krävs vid en sänkning av returtemperaturen med dT.  

 Överkonsumtion och Q/W-värdet 3.2

Q/W-värdet är ett mått som beskriver fjärrvärmecentralens effektivitet och hur väl den fungerar. I 

avsnitt 2.3 beskrivs hur Övik Energi använder Q/W värdet i prissättningen för företagskunderna. Q/W 

värdet beräknas med ekvation 13. 

][

][
/

3

MWhrgiUttagenEne

mevattenflöd
WQ   [13]  

Med hjälp av det beräknade Q/W-värdet och Övik Energis målsättning för Q/W kan man beräkna 

överkonsumtion. Överkonsumtion beskriver hur mycket extra vatten fjärrvärmecentralen 

konsumerat jämfört med de uppsatta målen. (4) Med jämförelse av överkonsumtion för olika 

fjärrvärmeabonnenter kan man se vilka som mest bidrar till en förhöjd returtemperatur. (18) 

Överkonsumtion beräknas utifrån Q/W-värdet med  

)( målmålmålverkligtök QWQWEEQWEQWVVV   [14]  

Där E är energiförbrukning på fjärrvärme [MWh].
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4 Ekonomiska resultat för en sänkning av returtemperaturen 
En lägre returtemperatur har flera fördelar. Det är i stort sett tre poster som drar fördel av en lägre 

returtemperatur: 

 Ökat effektuttag vid Hörneborgsverkets rökgaskondensering 

 Minskade distributionsförluster i fjärrvärmenätet 

 Minskat pumparbete som i sin tur är fördelat på: 

o Fjärrvärmepumpar placerade på framledningen vid Hörneborgsverket 

o Fjärrvärmepumpar på returledningen vid Hörneborgsverket 

o Tryckstegringspumpen vid Sjukhuset 

 

Beräkningar baserade på 2012 års driftsdata har utförts enligt beskrivningen i avsnitt 0. En sänkning 

av returtemperaturen med en grad på årsbasis innebär att den årliga energimängden som återvinns i 

Hörneborgsverkets rökgaskondensering ökar med 5,6 %, från 58200 MWh till 61500 MWh. I bilaga 3 

redovisas resultatet med energi- och kostnadsbesparingar fördelade på de olika posterna.   

Totalt medför en sänkning av returtemperaturen med en grad Celsius på årsbasis en besparing på 

ungefär 900 000 kronor. Medan en reducering med 5 grader innebär en besparing på ungefär 4,3 

miljon kronor. Resultaten av beräkningarna för olika antal graders reducering av returtemperaturen 

framgår av Tabell 2, där är pumparbetet uppdelat på anläggningens olika pumpar.  

Tabell 2. Årlig besparing, följd utav en sänkning av returtemperaturen med dT [˚C], fördelat på de olika 
besparingsposterna. 

dT 1˚C 2˚C 3˚C 4˚C 5˚C 

Rökgaskondensering 751 000 kr 1 498 600 kr 2 234 600 kr 2 938 800 kr 3 605 300 kr 

Distributionsförluster 123 000 kr 245 900 kr 368 900 kr 491 900 kr 614 800 kr 

Framledningspumpar 12 000 kr 23 100 kr 33 700 kr 43 800 kr 53 500 kr 

Returledningspumpar 7 500 kr 14 600 kr 21 400 kr 27 800 kr 34 000 kr 

Tryckstegringspump 2 200 kr 4 000 kr 5 700 kr 7 300 kr 8 700 kr 

 895 700 kr 1 786 200 kr 2 664 300 kr 3 509 600 kr 4 316 300 kr 

 

Den årliga besparing som kan uppnås vid en sänkning av returtemperaturen med 1-5 grader 

illustreras även i Figur 6, där fördelningen mellan rökgaskondensering, kulvertförluster och 

pumparbete framgår. Rökgaskondensering är den största besparingsposten.  
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Figur 6. Årlig besparing i förhållande till antalet graders sänkning av fjärrvärmens returtemperatur. Baserat 
på driftsdata för 2012. 
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5 Överkonsumtion och Q/W i Örnsköldsviks stadsnät 
Avkylning, Q/W-värde och överkonsumtion har beräknats för samtliga kunder anslutna till 

Örnsköldsviks stads fjärrvärmenät. Q/W-värde och avkylning beskriver båda effektiviteten hos 

fjärrvärmecentralerna. De fjärrvärmecentralerna med sämst avkylning och därmed också sämst 

funktion under januari 2013 är sammanställda i Tabell 3. I fjärrvärmenätet var vattenförbrukningen 

denna period 802 920 m3 och medelvärdet för framlednings- och returtemperaturen var 97,1˚C 

respektive 45,8˚C.  

Tabell 3. De kunderna med minst avkylning i fjärrvärmecentralen, januari 2013. Gråmarkerade är 
företagskunder som betalar en flödespremie. Blåmarkerade har en annan uppvärmningskälla, använder 
endast fjärrvärme till varmvattenuppvärmning. 

Anlnr Typ 
Energiförbrukning 

[MWh] 
Volym 

[m3] 
Q/W 

[m3/MWh] 
Överkonsumtion 

[m3] 
Avkylning 

[°C] 

247442 Villa 0,08 48 608 46 1,4 

242399 Villa 2,51 775 309 725 2,8 

243126 Villa 0,22 58 267 54 3,3 

238154 Villa 3,60 877 244 805 3,6 

245730 Villa 0,22 51 229 47 3,8 

243751 Villa 3,97 905 228 826 3,9 

238045 Villa 6,11 1325 217 1203 4,1 

242714 Villa 0,08 16 213 15 4,1 

244048 Villa 0,02 4 182 4 4,8 

250021 Villa 0,02 4 174 4 5,1 

243461 Kontorslokal/Industri 10,86 1633 150 1416 5,8 

239887 Villa 0,06 6 109 5 8,1 

231583 Villa 0,74 80 108 65 8,2 

247888 Villa 0,60 59 99 47 8,9 

244219 Flerbostadshus 11,45 1104 96 875 9,1 

245058 Villa  0,06 6 95 5 9,2 

238354 Flerbostadshus 10,37 866 84 659 10,5 

244401 Industri 39,48 3266 83 2476 10,6 

230330 Flerbostadshus 11,83 962 81 725 10,8 

240052 Villa 1,10 88 80 66 11,0 

235437 Villa 0,96 73 76 54 11,6 

238039 Industri 14,50 1076 74 786 11,8 

250864 Fjärrvärmeanläggning 57,06 4080 72 2939 12,3 

231205 Industri 7,56 530 70 379 12,5 

246716 Villa 1,22 83 68 59 12,9 

240042 Villa 3,97 253 64 174 13,8 

236770 Villa 4,14 252 61 169 14,4 

242889 Villa 0,35 20 58 13 15,2 

244922 Villa 3,21 180 56 116 15,7 

236892 Villa 4,30 229 53 143 16,5 

246564 Industri 9,90 514 52 316 16,9 

249680 Villa 0,16 8 52 5 17,0 

246036 Villa 0,67 33 49 20 17,9 

242077 Villa 3,68 172 47 98 18,8 

230357 Kontorslokal 69,97 3263 47 1864 18,8 

244923 Villa 1,97 89 45 50 19,4 
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Det finns många fjärrvärmecentraler med dålig avkylning och funktionalitet. Det är några 

företagskunder men de flesta är små villakunder. De små villacentralernas brister är svåra att 

upptäcka eftersom prissättningen endast är energibaserad och troligtvis finns ingen regelbunden 

service eller underhåll på centralen. Har kunden anslutit sig till Övik Energis serviceavtal kommer de 

fel och brister som uppstår med kundens anläggning att upptäckas av servicepersonal. Tyvärr är 

majoriteten av fjärrvärmekunderna inte anslutna till serviceavtalet och troligtvis är många 

fjärrvärmecentralers underhåll och tillsyn eftersatt.  

Som framgår av Tabell 3 är det inte endast externa kunder som har fjärrvärmecentraler med dålig 

funktionalitet, Övik Energi har även en egen anläggning med på listan.  

Beräkningar visar att medelvärdet för dessa 36 kunders returtemperatur var 86,1°C under den 

studerade tidsperioden. Om dessa hade uppnått Övik Energis mål för avkylning på 44˚C och Q/W-

värde på 20 m3/MWh hade deras totala överkonsumtion på 17248 m3 reducerats till ingen alls. Detta 

hade inneburit att medelvärdet av dessa 36 kunders returtemperatur under januari 2012 blivit 

53,1°C istället för 74°C. Den totala returtemperaturen för hela fjärrvärmenätet hade kunnat 

reduceras med 1,1°C vilket enligt de redovisade resultaten innebär en årlig besparing på ungefär en 

miljon kronor. Dessa beräkningar redovisas utförligt i Bilaga 4.  

Q/W-värde och avkylning beskriver som tidigare nämnts fjärrvärmecentralens funktionalitet. 

Överkonsumtion är ett annat nyckeltal som i stället ger en känsla av den enskilda kundens påverkan 

på den totala returtemperaturen. De 19 kunder med högst överkonsumtion under januari 2013 har 

sammanställts i Tabell 4.  

Tabell 4. De fjärrvärmecentralerna i Örnsköldsviks fjärrvärmenät med den största överkonsumtionen under 
januari 2013.  

Anlnr Typ 
Energiförbrukning 
[MWh] 

Vattenvolym 
[m3] 

Q/W 
[m3/MWh] 

Avkylning 
[°C] 

Överkonsumtion 
[m3] 

231761  Sågverk 709,9 23197 32,7 26,9 8999,0 

230231  Flerbostadshus 262,5 8907 33,9 25,9 3657,4 

250864  Fjärrvärmeanläggning 57,1 4080 71,5 12,3 2938,8 

244401  Industri 39,5 3266 82,7 10,6 2476,4 

230357  Kontorslokal 70,0 3263 46,6 18,8 1863,6 

243461  Kontorslokal/Industri 10,9 1633 150,4 5,8 1415,8 

238045  Villa 6,1 1325 216,9 4,1 1202,8 

230414  Kontorslokal/Industri 153,8 4208 27,4 32,1 1132,0 

242841  Industri 158,2 4116 26,0 33,8 952,8 

244219  Flerbostadshus 11,5 1104 96,4 9,1 875,0 

240112  Industri 218,6 5217 23,9 36,8 845,2 

243751  Villa 4,0 905 228,1 3,9 825,7 

238154  Villa 3,6 877 243,7 3,6 805,0 

240825  Flerbostadshus 39,5 1576 39,9 22,0 786,5 

238039  Industri 14,5 1076 74,2 11,8 786,1 

230330  Flerbostadshus 11,8 962 81,3 10,8 725,4 

242399  Villa 2,5 775 309,0 2,8 724,8 

238354  Flerbostadshus 10,4 866 83,5 10,5 658,6 

231852  Industri 36,7 1346 36,7 24,0 611,8 
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De kunder som är sammanställda i Tabell 4, är sorterade efter överkonsumtion i fallande ordning. 

Sågverket är den kund med störst överkonsumtion och därmed den kund som påverkar den totala 

returtemperaturen i störst utsträckning. Hade Sågverkets förutsättningar varit så att avkylningsmålet 

på 44 grader uppnåtts hade den totala returtemperaturen under januari 2013 kunnat vara 0,6 grader 

lägre än vad den faktiskt var, se bilaga 4 för beräkningar. 

I listan finns även några mindre privata kunder. Dessa är villakunder med inte särskilt hög 

energiförbrukning men dock hög vattenförbrukning. Deras höga Q/W värde tyder på gravt försämrad 

funktion på fjärrvärmecentralen. Trots att de är små villakunder har de stor överkonsumtion och 

påverkar den totala returtemperaturen i stor utsträckning. Beräkningar som gjorts visar att om de 

fyra villakunderna i Tabell 4 hade klarat avkylningsmålet hade den totala returtemperaturen i januari 

varit 45,6˚C. De fyra villacentralerna med sämst avkylning har stor påverkan på totala 

returtemperaturen och medför att returtemperaturen under januari var 0,2˚C högre än den kunnat 

vara om dessa fjärrvärmecentraler hade god funktion.  
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6 Förslag på tillvägagångssätt för att uppnå reducerad 
returtemperatur 
För att sänka returtemperaturen finns flera alternativ att välja på. Att påbörja ett avkylningsprojekt 

som involverar flera avdelningar inom verksamheten är troligtvis det mest effektiva sättet för att få 

ett effektivt fjärrvärmesystem. Andra alternativ kan vara att använda kvarvarande energi i 

returledningen ytterligare eller påverka kunderna indirekt genom att införa flödesbaserad 

prissättning. De olika förslagen redovisas i respektive avsnitt.  

 Starta ett avkylningsprojekt 6.1
För att få igång ett arbete för att öka avkylningen och därmed få en lägre returtemperatur i nätet bör 

ett avkylningsprojekt startas. Som beräkningarna visar så är varje grad på returtemperaturen viktig. 

Ett avkylningsprojekt skulle kunna se ut så att ledningen inom produktion-, distribution-, och 

försäljningsavdelningen samlas för att gemensamt sätta målsättningar för projektet. Alla avdelningar 

bör ingå i avkylningsprojektet, detta för att hela organisationen ska bli involverade och jobba mot 

samma mål.  

6.1.1 Arbeta mot företagskunderna 

Idag har de stora företagskunderna en flödesbaserad del i prissättningsmodellen. Detta innebär att 

det blir dyrare för kunderna att ha dålig avkylning. De kunder som har störst överkonsumtion är de 

kunder som har störst påverkan på den totala returtemperaturen. Ett aktivt arbete bör ske mot dessa 

kunder av främst två anledningar: Dels för att hjälpa kunderna hålla nere kostnaderna och dels för att 

förbättra avkylningen i nätet. Detta skulle kunna utföras på så sätt att helt enkelt följa upp 

överkonsumtion och Q/W-värde för kunderna. Man bör arbeta aktivt med de kunder som har hög 

överkonsumtion för att sänka den totala returtemperaturen. Kunderna med högt Q/W-värde bör bli 

informerade om att priset är högt på grund av detta, vilket i förlängningen leder till bättre avkylning 

och nöjdare kunder. Vissa fjärrvärmecentraler kanske endast behöver lite service och underhåll för 

att få bättre funktion och avkylning. Andra kanske har en verksamhet som gör att det i dagsläget inte 

kan bli bättre avkylning i fjärrvärmecentralen, vilket kan kräva stora åtgärder för att förbättringar ska 

kunna ske. Eftersom det är kunderna som äger fjärrvärmecentralen är det kunderna som bör bekosta 

underhåll av dessa. Men om fjärrvärmeleverantören kan göra stora besparingar på att åtgärder görs 

hos kunden, utan att kunden får någon direkt vinning i det hela, kan det vara så att 

fjärrvärmeleverantören kan vara tvungen att stå för vissa kostnader om förbättrad avkylning ska ske.  

Kontakten och arbetet mot företagskunderna kan ske från försäljningsavdelningen. 

6.1.2 Uppföljning av småförbrukares fjärrvärmecentralers funktion 

I det studerade nätet finns ungefär 3000 fjärrvärmekunder. Grovt kan slutsatsen dras att det är 

funktionen hos fjärrvärmecentralerna i nätet som i störst bemärkelse avgör avkylningen i nätet. 

Beräkningar visar att fyra villakunder med varsin fjärrvärmecentral med gravt försämrad funktion 

medför att den totala returtemperaturen är 0,2°C högre än den kunde ha varit om dessa fyra 

fjärrvärmecentraler hade god funktion.  

Vissa kunder är anslutna till Övik Energis serviceavtal, vilket innebär att de har regelbunden tillsyn 

och underhåll av fjärrvärmecentralen. Det är ca 800 kunder anslutna till ett serviceavtal, den 
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resterande delen, ca 2200 kunder har troligtvis bristfälligt underhåll av fjärrvärmecentralen. Eftersom 

privatkunderna inte betalar efter flödesförbrukning upptäcker de troligtvis inte om 

fjärrvärmecentralen har försämrad funktion så länge huset och tappvarmvattnet är varmt. För att 

komma åt de fjärrvärmecentralerna med sämst funktion skulle arbetet kunna utföras på följande 

sätt: 

 Beräkna Q/W-värde (eller avkylning) för alla fjärrvärmecentraler anslutna till nätet och 

sortera dessa i fallande ordning. De kunderna med högst Q/W-värde har sämst funktion på 

sin fjärrvärmecentral och bör bli informerade om detta.   

 Kontakta kunden och informera om att något inte verkar stå rätt till med 

fjärrvärmecentralen. Troligtvis så har kunden ingen aning om att fjärrvärmecentralen inte 

fungerar som den ska.  

 Kunden vill troligtvis ha hjälp med att åtgärda felet. T.ex. kan kunden bli erbjuden ett första 

tillsynsbesök till reducerat pris och därefter få erbjudande om serviceavtal.  

 

I början av arbetet skulle en målsättning kunna vara att kontakta ett visst antal varje månad, t.ex. 10 

stycken. Uppföljning och information till kunderna kan utföras av försäljningsavdelningen.  

6.1.3 Rundgångar 

I nätet finns flertalet rundgångar, det är dock svårt att uppskatta effekterna av dessa rundgångar då 

flödet i dem inte är känt. I dagsläget är de rundgångar som finns i Örnsköldsviks fjärrvärmenät 

manuella ventiler. Manuella ventiler medför ofta att flödena blir högre än vad som är nödvändigt och 

detta leder till förhöjd returtemperatur och därmed ökade kostnader. Ett eventuellt byte till 

termostatstyrda ventiler bör undersökas. Ett av distributionsavdelningens ansvar i ett 

avkylningsprojekt bör vara att se över rundgångarna och hur dessa kan effektiviseras. Svensk 

Fjärrvärme har i rapporten Effektivare Rundgångar tagit fram en arbetsmetodik för att bättre kunna 

hantera och underhålla rundgångar. Den framtagna arbetsmetodiken sammanfattas i följande 

punkter (19): 

 Inventering och dokumentation av fjärrvärmenätets rundgångar. 

 Ifrågasätt behovet av rundgångar, gör flödesberäkningar. 

 Varje motiverad rundgång bör ha ett beräknat genomströmningsflöde. 

 Justera in flödet med lämpligt ventilval. 

 Instrumentera för temperaturmätning i fasta rundgångar. 

 Kontrollera varje rundgång minst 2 gånger per år. 

 Ändra framledningstemperatur eller differenstryck och gör samtidigt lokala 

temperaturloggningar i olika nätavsnitt under kortare perioder.  

 Detaljanalysera områden som inte uppvisar förväntade temperaturnivåer. 

 Gör periodiska jämförelser (t.ex. kvartalsvis) mellan sammanvägd avkylning i alla 

fjärrvärmecentraler och nätets uppmätta avkylning vid produktionsanläggningar. 
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6.1.4 Effektivisera företagets egna anläggningar 

Övik Energi har egna anläggningar som värms av fjärrvärme. Produktionsavdelningen bör se över sina 

egna anläggningar och arbeta med att effektivisera dessa. Flertalet mindre produktionsanläggningar 

står som fjärrvärmekunder, dessa bör ses över och kan troligtvis effektiviseras.    

 Flödesberoende prissättning för privatkunder 6.2

Ett annat alternativ för att driva kunderna mot att bättre underhålla sina fjärrvärmecentraler kan 

vara en alternativ prissättning. Människor styrs av plånboken och vill självklart inte betala mer än 

nödvändigt. Ska en flödesberoende prissättning införas skulle ett alternativ kunna vara en 

stegformad modell så kunderna får en chans att åtgärda sina centraler för att undvika chockartade 

prishöjningar. Det bör dock införas tillsammans med informationsspridning till kunderna. Endast en 

höjning av priset innebär inte att kunderna tar hand om sina anläggningar.  

 Utnyttja returen 6.3

I dagsläget har man markvärme på gågatan inne i centrala Örnsköldsvik och denna är kopplad till 

returledningen, vilket är ett effektivt sätt att sänka returtemperaturen. För att sänka 

returtemperaturen ytterligare kan nya sätt att utnyttja returen utredas. Detta skulle kunna vara att 

den s.k. paradisbacken på E4 värms och hålls isfri under vintern. Detta område är problematiskt för 

tung trafik under vinterhalvåret och skulle vägbanan hållas snö- och isfri skulle dessa trafikproblem 

kunna minimeras.  

Ett annat tänkbart alternativ är att ansluta bostadsområden mot fjärrvärmens returledning. I en 

rapport som gjorts på Umeå Universitet har beräkningar visat att returtemperaturen kunde sänkas 6-

7˚C i det fallet att kunden har ett vanligt radiatorsystem. I det fallet kunde kundens energibehov 

täckas till 85 % från returledningen. Resterande energi fick tas från framledningen (20). Detta är 

lämpligast att applicera på ett område med flera kunder som har en gemensam blockcentral, 

eftersom en eventuell inkoppling av returledningen då endast behöver göras på en central istället för 

hos alla kunder. Blåhakevägen är ett område i Örnsköldsviks fjärrvärmenät som har en blockcentral 

mellan det primära fjärrvärmenätet och det lokala distributionsnätet. Distributionsnätet består av ett 

4-rörssystem (9). Detta skulle kunna vara lämpligt att koppla mot returledningen. Då tas energin från 

fjärrvärmenätets returledning i den mån det går och spetsas därefter med energi från framledningen. 

Särskilt varmvattnet kan behöva energi från framledningen för att komma upp i de erforderliga 

temperaturerna. På så sätt kommer den totala returtemperaturen minska.  

Om dessa förslag är praktiskt möjligt att genomföra är inte studerat i detta arbete.  
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7 Diskussion 
En reducering av returtemperaturen innebär inte bara ökad energiåtervinning i 

rökgaskondenseringen, minskade distributionsförluster och pumparbete som de ekonomiska 

resultaten har visat. Det innebär även att leveranskapaciteten ökar och man kan ansluta fler kunder 

till nätet utan att nätet behöver byggas om för större flöden.  

Beräkningarna som är gjorda är teoretiska men har i den mån det har varit möjligt baserats på 

verkligt data. Ökad energiåtervinning i rökgaskondenseringen t.ex. har beräknats utifrån hur driften 

såg ut under 2012. Så de perioder, t.ex. under sommaren, som ingen energiåtervinning var igång 

2012 har i beräkningarna inte antagits varit igång heller. I dessa beräkningar har alla förutsättningar 

antagits varit detsamma som det i verkligheten var 2012, det enda som ändrats är 

returtemperaturen och därefter har återvunnen energimängd beräknats. Därför känns beräkningarna 

över ökad energiåtervinning i rökgaskondenseringen relevanta då de i största möjliga mån utgått från 

verkligt driftsdata.  

Beräkningarna över pumpeffekten för pumparna belägna på Hörneborgsverket har utgåtts från 

konstruktionsdata för pumpen. Vilket innebär att det verkliga utfallet kan skilja lite från de beräknade 

resultaten då pumpen i verkligheten mest troligt inte går helt enligt konstruktionsförutsättningarna.  

En sänkning av returtemperaturen påverkar även elproduktionen. När rökgaskondenseringen är i 

drift kommer bränslebehovet att minska för fjärrvärmeproduktion, ett minskat bränslebehov 

kommer i sin tur att innebära att mindre ånga och därefter även el kommer att produceras. Under 

den tid då rökgaskondenseringen är ur drift (sommarhalvåret) kommer elproduktionen däremot att 

påverkas positivt till en lägre returtemperatur. En lägre temperatur på returflödet innebär ett ökat 

mottryck i turbinen och det medför en ökad elproduktion. En minskad elproduktion vid drift av 

rökgaskondensering och ökad elproduktion när rökgaskondenseringen inte är i drift antas ta ut 

varandra och detta har därför approximerats bort i detta arbete. Denna approximation gör att det 

beräknade resultatet kan avvika från det verkliga utfallet.  

Det finns en stor besparingspotential för Övik Energi i att energieffektivisera fjärrvärmenätet. Om 

sågverket, som är den kund med störst överkonsumtion, hade uppnått avkylningsmålen hade den 

totala returtemperaturen kunnat reduceras med 0,6 grader under den studerade perioden. De stora 

energiförbrukarna har stor betydelse och självklart bör dessa fjärrvärmecentraler effektiviseras i 

möjligaste mån, men resultaten visar även att de små villakunderna är viktiga. De fyra villakunder 

med sämst funktion på fjärrvärmecentralerna leder till att returtemperaturen var 0,2 grader högre än 

den vore om deras centraler hade god funktion. 0,2 grader kan kännas lite, men det är endast 4 av 

3000 som bidrar till denna förhöjning. Att alla fjärrvärmecentraler upprätthåller god funktion är 

viktigt, även de minsta har betydelse.   

De privatkunder som i motsvarighet till företagskunderna inte har någon flödespremie i 

prissättningsmodellen och inte heller är anslutna till ett serviceavtal, kan ha en fjärrvärmecentral 

med dålig funktion och effektivitet utan att det upptäcks. Det upptäcks varken genom en hög 

fjärrvärmeräkning eller genom servicebesök. Ineffektiva fjärrvärmecentraler kan innebära dålig 

avkylning, detta får direkt negativa konsekvenser för fjärrvärmeleverantören eftersom lönsamheten 

med verksamheten inte kan optimeras. Det är kunderna som själva äger fjärrvärmecentralerna och 
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därför är det även kunderna som ska sköta och underhålla centralen. Jag är övertygad att de 

privatkunder som har gravt försämrad funktion på sina fjärrvärmecentraler inte är medvetna om 

detta. Därför anser jag att det är viktigt från Övik Energis sida att regelbundet följa Q/W-värde och 

överkonsumtion även för privatkunderna, och informera dessa om det visar sig att funktionen blir 

nedsatt. Ett alternativ är att införa flödesbaserad prissättning även för privatpersoner men för att 

detta ska få positiv effekt för företaget måste det vara kombinerat med informationsspridning till 

kunderna. Information och kommunikation till/med kunderna tror jag är den viktigaste stenen att 

lägga i arbetet mot effektivare villcentraler.  

 Slutsats 7.1

Det finns stor besparingspotential för Övik Energi genom att effektivisera och öka avkylningen i 

fjärrvärmenätet. För en grad sänkt returtemperatur finns en besparingspotential på 900 000 kronor 

per år. Vid en reducering på 5 grader kan 4,3 miljoner kronor sparas.  

För att utvärdera nätets funktion kan nyckeltalen överkonsumtion och Q/W-värde beräknas för 

samtliga kunder. Sågverket är den kund som under januari 2013 hade högst överkonsumtion och 

därmed den som i störst utsträckning bidrar till förhöjd returtemperatur. Om sågverkets 

fjärrvärmecentral hade uppnått Övik Energis avkylningsmål på 44 grader hade den totala 

returtemperaturen reducerats med 0,6 grader. Det är inte endast stora fjärrvärmeförbrukare som 

bidrar till en förhöjd returtemperatur, de små villakunderna har också stor betydelse. 36 

fjärrvärmecentraler har avkylning lägre än 20 grader, om alla dessa hade uppnått avkylningsmålet på 

44 grader hade den totala returtemperaturen kunnat reduceras med 1,1 grader.  Av dessa är det 

endast de fyra sämsta villacentralerna som står för 0,2 grader. Även småförbrukares 

fjärrvärmecentralers funktion är viktig för att effektiviteten i fjärrvärmenätet ska upprätthållas.  

Ett avkylningsprojekt bör startas för att förbättra avkylningen i fjärrvärmenätet och därmed uppnå 

ökad lönsamhet med verksamheten.  

 Förslag till fortsatta arbeten 7.2

Ett avkylningsarbete bör startas, det finns en stor potential i form av 900 000 kronor per grad sänkt 

returtemperatur. Varje grad är viktig och ett projekt som aktivt arbetar mot en sänkt 

returtemperatur och bör startas.   

För att effektivisera produktion och distribution av fjärrvärme ytterligare bör optimeringsberäkningar 

göras för framledningstemperaturen. Framledningstemperaturen påverkar direkt elproduktionen 

men beräkningarna försvåras i och med att viss ånga levereras till industrin i stället för att 

kondenseras mot fjärrvärme efter turbinen. Det är inte trivialt att se ett samband mellan 

framledningstemperaturen och elproduktion. Detta kan eventuellt lösas genom att studera driftsdata 

med multivariat dataanalys. Med multivariat dataanalys kan förhoppningsvis ett samband tas fram 

mellan elproduktion och framledningstemperatur på fjärrvärmen. Därefter kan 

optimeringsberäkningar göras för att få fram en styrkurva för framledningen som är optimal ur de 

ekonomiska aspekterna. Detta bör vara ett lämpligt examensarbete för en civilingenjör i energiteknik 

som har läst en kurs i multivariat dataanalys, samtidigt som det kan medföra optimerad produktion 

och därmed ökad lönsamhet av verksamheten.  
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Bilaga 1 Varaktighetsdiagram fjärrvärmeproduktion 2012 
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Bilaga 2. Eleffekt för fjärrvärmepumparna vid Hörneborgsverket 

 

Figur 1. Eleffekten beroende på flöde för distributionspumpen 351PU207, placerad på framledningen vid 
Hörneborgsverket. 

 

Figur 2. Eleffekten beroende på flöde för pumpen 351PU202, placerad på returledningen vid 
Hörneborgsverket. 

 

y = -8E-09x3 + 4E-05x2 + 0,0567x + 199,78

R2 = 0,9989

0

100

200

300

400

500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Flöde [m3/h]

E
ff

e
k
t 

[k
W

]

y = -9E-09x3 + 2E-05x2 + 0,065x + 97,982

R2 = 0,9985

0

50

100

150

200

250

300

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Flöde [m3/h]

E
ff

e
k
t 

[k
W

]



 

 

 

2 
 

 

Figur 3. Eleffekten beroende på flöde för distributionspumparna 351PU208 och 351PI209, placerad på 
framledningen vid Hörneborgsverket. 

 

 

Figur 4. Eleffekten beroende på flöde för pumparna 351PU203 och 351PI204, placerad på returledningen vid 
Hörneborgsverket. 
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Bilaga 3. Resultatsammanställning över vad en sänkt returtemperatur innebär.  

 
Tabell 1. Beräknade resultat vid en reducering av returtemperaturen med 1-5˚C. 

  Grundfallet 1°C 2°C 3°C 4°C 5°C 

Rökgaskondensering 

Energi [MWh] 58234 61499 64749 67949 71011 73909 

Differens [MWh] 3265 6516 9716 12777 15675 

Besparing 751 000 kr 1 498 600 kr 2 234 600 kr 2 938 800 kr 3 605 300 kr 

Kulvertförluster 

Energi [MWh] 65413 64879 64344 63809 63275 62740 

Differens [MWh] 535 1069 1604 2139 2673 

Besparing 123 000 kr 245 900 kr 368 900 kr 491 900 kr 614 800 kr 

Framledningspumpar  

Energi [kWh] 1947074 1929909 1914066 1898939 1884453 1870689 

Differens [kWh] 17165 33008 48135 62622 76385 

Besparing  12 000 kr 23 100 kr 33 700 kr 43 800 kr 53 500 kr 

Returpumpar 

Energi [kWh] 1019208 1008525 998360 988673 979430 970599 

Differens [kWh] 10683 20849 30536 39779 48609 

Besparing  7 500 kr 14 600 kr 21 400 kr 27 800 kr 34 000 kr 

Tryckstegringsstation 

Energi [kWh] 46126 42963 40349 37915 35693 33655 

Differens [kWh] 3164 5777 8211 10433 12471 

Besparing 2 200 kr 4 000 kr 5 700 kr 7 300 kr 8 700 kr 

  Totalt 895 700 kr 1 786 200 kr 2 664 300 kr 3 509 600 kr 4 316 300 kr 
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Bilaga 4. Sågverkets påverkan på returtemperaturen 

Beräkningar över kunden med högst överkonsumtion  

Beräkningar baserade på den kund med högst överkonsumtion har gjorts för att få en känsla av hur 

stor påverkan den enskilda kunden har för fjärrvärmesystemet totalt. Beräkningarna baseras på 

uppmätta data från januari 2013. Hur kundens överkonsumtion och returtemperatur förhåller sig 

beskrivs i ekvation 1. 
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Där V = volym [m3], E = energiförbrukning inom en begränsad period [MWh], C = vattnets specifika 

värmekapacitet [0,00114 MWh/°Cm3], Tfram = framledningstemperatur [°C] och Tretur = 

returledningstemperatur [°C]. (2)  

Energibalansen över fjärrvärmesystemet kan uttryckas (4) 

pRpYRYPXRX CmTCTmCTm  ,,     [2] 

Där m = massa [kg], TR = returtemperaturen [°C] och Cp = Specifik värmekapacitet [4,18 kJ/kgK]. Index 

X står för sågverket och Y för alla andra fjärrvärmekunder tillsammans. Högerledet beskriver den 

totala energin i fjärrvärmenätets returledning.  

Massan beräknas  

Vm       [3] 

Där V = volymen förbrukat fjärrvärmevatten [m3] och ρ = densiteten för vatten [988 kg/m3] (4)  

För att beräkna hur stor påverkan sågverket har på den totala returtemperaturen kommer 

beräkningarna utföras i flera steg.  

– Ekvation 1 skrivs om för att beräkna Tretur,verklig för sågverket. 

– Ekvation 2 och 3 används och skrivs om för att beräkna TR,Y som är returtemperaturen för de andra 

kunderna (Alla kunders genomsnittliga returtemperatur, bortsett från sågverket).  

– Returtemperaturen för sågverket antas ha den returtemperatur och den vattenförbrukning som 

Övik Energis mål för avkylning innebär. Med de antagna förutsättningarna för sågverket beräknas 

den totala returtemperaturen.  

Sågverket hade under januari 2013 en vattenförbrukning, Vverklig på 23 197 m3 varav 8 999 m3 var 

överkonsumtion, Vök. Energiförbrukningen var 709,9 MWh. Totalt förbrukades 802 920 m3 

fjärrvärmevatten i nätet, medelreturtemperaturen var under perioden 45,8°C och 

framledningstemperaturen var 97,1°C. Övik Energi har målsättningen att kunderna ska ha en 

avkylning på 44°C under januari (3), vilket innebär att vid en framledningstemperatur på 97,1°C bör 

kunden ha en returtemperatur på 53,1°C. En omskrivning av ekvation 1 ger 
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Detta innebär att sågverkets medelreturtemperatur under januari var 70,2°C. Sågverket stod för 2,9 

% av den totala fjärrvärmevattenförbrukningen. Genom att ekvation 1 och 2 kan följande 

beräkningar göras: 

pRpYRYpXRX CTVCTVCTV   ,,  

Ρ och Cp kan förkortas bort och VY kan uttryckas som skillnaden mellan totala volymen och sågverkets 

volym vilket ger: 

RYRXXRX TVTVVTV  ,, )(  

Alla värden är kända förutom TR,y som beräknas med en omskrivning. Detta resulterar i  

C
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T

X

XRXR

YR

1,45
23197802920

2,70231978,45802920,
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Steg två är nu utfört. Sågverkets fjärrvärmecentral antas nu uppnå Övik Energis mål på avkylning med 

44°C. Detta innebär att sågverkets returtemperatur blir 97,1 - 44 = 53,1°C, samt att 

överkonsumtionen reduceras till noll och vattenförbrukningen då blir 23197 – 8999 = 14 198 m3. Den 

totala volymen ändras också eftersom överkonsumtionen minskar. Ekvationen kan ställas upp som 

resultRÖKXYRÖKuXÖKXgmålsättninXRÖKuX
TVVTVVVTV ,,,tan,,,,tan,

)()(   

TR,result är den enda okända termen. Denna löses ut och beräknas 

2,45
8999802920

1,45)141988999802920(1,5314198
, 




resultRT  

Sammanfattningsvis 

Sågverket är fjärrvärmekunden som under januari 2013 hade den högsta överkonsumtionen. 

Beräkningar visar att om sågverkets förutsättningar vore så att de uppfyllde Övik Energis målsättning 

om ett Q/W-värde på 20 m3/Mwh och därmed en avkylning på 44°C, hade den totala 

medelreturtemperaturen under samma period reducerats med 0,6°C, från 45,8°C till 45,2°C.  
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Bilaga 5. De 36 fjärrvärmecentraler med sämst funktions påverkan på returtemperaturen. 

Beräkningar över de abonnentcentralerna med sämst funktion  

Beräkningar baserade på de 36 kunder med sämst avkylning har gjorts för att få en känsla av hur stor 

påverkan dessa abonnentcentraler har för fjärrvärmesystemet totalt. Beräkningarna baseras på 

uppmätta data från januari 2013. Dessa 36 har alla en avkylning lägre än 20°C. För att beräkna hur 

stor påverkan dessa kunder har på den totala returtemperaturen antas dessa vara en stor kund, 

betecknad X. Dessa kunders totala energi- och vattenförbrukning är 286,98 MWh respektive 22 988 

m3. Tillsammans har de en överkonsumtion på 17 248 m3. Hur överkonsumtion och returtemperatur 

förhåller sig beskrivs i ekvation 1. 
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Där V = volym [m3], E = energiförbrukning inom en begränsad period [MWh], C = vattnets specifika 

värmekapacitet [0,00114 MWh/°Cm3], Tfram = framledningstemperatur [°C] och Tretur = 

returledningstemperatur [°C]. (2) 

Energibalansen över fjärrvärmesystemet kan uttryckas (4) 

pRpYRYPXRX CmTCTmCTm  ,,     [2] 

Där m = massa [kg], TR = returtemperaturen [°C] och Cp = Specifik värmekapacitet [4,18 kJ/kgK]. Index 

X står för de utvalda kunderna och Y för alla andra fjärrvärmekunder tillsammans. Högerledet 

beskriver den totala energin i fjärrvärmenätets returledning.  

Massan beräknas  

Vm       [3] 

Där V = volymen förbrukat fjärrvärmevatten [m3] och ρ = densiteten för vatten [988 kg/m3] (4)  

För att beräkna hur stor påverkan dessa kunder har på den totala returtemperaturen kommer 

beräkningarna utföras i flera steg.  

– Ekvation 1 skrivs om för att beräkna Tretur,verklig medelvärdet på returtemperaturen för kunderna X. 

– Ekvation 2 och 3 används och skrivs om för att beräkna TR,Y som är returtemperaturen för de andra 

kunderna. (Alla fjärrvärmekunder i nätet förutom kunderna X) 

– Returtemperaturen för kunderna X antas ha den returtemperatur och den vattenförbrukning som 

Övik Energis mål för avkylning innebär. Med de antagna förutsättningarna för kunderna X beräknas 

den totala returtemperaturen.  

Kunderna X hade under januari 2013 en total vattenförbrukning, Vverklig på 22 988 m3 varav 17 248 m3 

var överkonsumtion, Vök. Energiförbrukningen var 286,98 MWh. Totalt förbrukades 802 920 m3 

fjärrvärmevatten i nätet, medelreturtemperaturen var under perioden 45,8°C och 

framledningstemperaturen var 97,1°C. Övik Energi har målsättningen att kunderna ska ha en 
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avkylning på 44°C under januari (3), vilket innebär att vid en framledningstemperatur på 97,1°C bör 

kunden ha en returtemperatur på 53,1,°C. En omskrivning av ekvation 1 ger 
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Detta innebär att kunderna X medelreturtemperatur under januari var 86,1°C. Dessa stog för 2,9 % 

av den totala fjärrvärmevattenförbrukningen. Genom att ekvation 1 och 2 kan följande beräkningar 

göras: 

pRpYRYpXRX CTVCTVCTV   ,,  

Ρ och Cp kan förkortas bort och VY kan uttryckas som skillnaden mellan totala volymen och kunderna 

X volym vilket ger: 

RYRXXRX TVTVVTV  ,, )(  

Alla värden är kända förutom TR,y som beräknas med en omskrivning. Detta resulterar i  
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Steg två är nu utfört. Kunderna X antas nu uppnå Övik Energis mål på avkylning med 44°C. Detta 

innebär att deras returtemperatur blir 97,1 - 44 = 53,1°C, samt att överkonsumtionen reduceras till 

noll och vattenförbrukningen då blir 22988 – 17248 = 5740 m3. Den totala volymen ändras också 

eftersom överkonsumtionen minskar. Ekvationen kan ställas upp som 

resultRÖKXYRÖKuXÖKXgmålsättninXRÖKuX
TVVTVVVTV ,,,tan,,,,tan,

)()(   

TR,result är den enda okända termen. Denna löses ut och beräknas 
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Sammanfattningsvis 

Beräkningar visar att om de 36 kundernas abonnentcentralers funktion uppfyllde Övik Energis 

målsättning om ett Q/W-värde på 20 m3/Mwh och därmed en avkylning på 44°C, hade 

fjärrvärmenätets totala medelreturtemperatur under samma period reducerats med 1,1°C, från 

45,8°C till 44,7°C.  

  



 

 

 

3 
 

Referenslista 

1.  Din fjärrvärmecentral En handbok för dig som sköter värmen i huset. u.o. : Svensk Fjärrvärme, 

2004. ISSN: 1401-9264.  

2.  Walletun, Håkan, Lindkvist, Håkan och AB, ZW Energiteknik. Teknisk utvärdering av gamla och 

nya fjärrvärmecentraler i Slagsta. u.o. : Svensk Fjärrvärme AB, 2005. Art nr: FoU 2005:120. 

3.  [Online] Övik Energi, 2013. 

http://www.ovikenergi.se/foretag/produkterochtjanster/fjarrvarme/prisfjarrvarme2013.4.13f4fd901

3a6c18921c85d.html  

4.  Cengel, Yunus A. och Michael, Boles A. Thermodynamics An engineering Approach Sixth Edition. 

u.o. : McGraw-Hill, 2007. ISBN 9780071257718. 

 


