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Sammanfattning 
Fjärrvärmebranschen står inför en utmaning då samhället befinner sig i en förändringsfas. 

Samhället blir mer och mer medvetet om hur viktigt det är att använda energi så effektivt som 

möjligt. Detta märks tydligt genom en ökning av egenproducerad värme från exempelvis 

solpaneler eller värmepumpar som uppvärmningssystem hos bebyggelser. I och med dessa 

förändrade kundkrav måste fjärrvärmetekniken designas om, vilket är orsaken till varför 

forskning pågår angående nästa generations fjärrvärme – lågtempererad fjärrvärme (LTFV). 

Umeå Energi är ett fjärrvärmeföretag som har uppmärksammat dessa förändrade kundkrav och 

behöver få kunskap om tekniken bakom LFTV samt hur det skulle kunna påverka deras 

befintliga distributionsnät. Syftet med detta examensarbete är därför att undersöka 

förutsättningarna kring en integrering av LTFV i delar av Umeå.  

I detta examensarbete beskrivs först tekniken bakom LTFV samt dess för- och nackdelar. 

Därefter dimensionerades en modell av ett sekundärt lågtempererat nät genom beräkningar av 

uppvärmningsbehov, tappvarmvattensbehov samt rörledningsdimensionering. För att göra 

nätdelen lågtempererad användes en värmeväxlare. Simuleringar utfördes sedan i programmet 

NetSim för att se hur detta nät påverkade det befintliga primära nätet hos Umeå Energi. 

Resultatet visade att det befintliga nätet inte påverkades i någon större grad.  

Nästa steg var att undersöka hur så kallade prosumenter påverkade dels det sekundära nätet 

men också det befintliga primära nätet hos Umeå Energi. En prosument kallas en kund som 

delvis är en konsument, som då köper värme från Umeå Energi, och delvis producerar egen 

värme via exempelvis värmepumpar. Genom att låta en sådan prosument lagra sin eventuella 

överskottsvärme i fjärrvärmenätet, och sedan köpa värme vid underskott av värme från 

egenproduktion kan då Umeå Energi möta de förändrade kundkraven. 

Framledningstemperaturen på vattnet, ca 60⁰C, som en prosument vill leverera till nätet 

underskrider temperaturerna på det befintliga nätet, vilket är ca 100⁰C men kan tidvis vara 

högre än det. Det är den största anledningen till varför prosumenter måste leverera sin 

spillvärme till ett lågtempererat nät. 

För att undersöka hur en prosument kan påverka nätet utformades en studie där delar av det 

spillvärme som Akademiska Hus erhåller levererades till nätet. Detta simulerades i NetSim 

utifrån olika säsongsfall och resultatet visade att en prosuments påverkan på nätet inte är 

märkbart. Under sommarmånaderna har dock fjärrvärmenätet värmeöverskott tack vare 

avfallsförbränning redan innan inkoppling av prosumenter och därför undersöktes 

möjligheterna till att använda säsonglagring i form av borrhålslager. Olika fall beräknades, och 

störst fokus lades på de spillvärmemängder som erhölls från Akademiska Hus samt den 

överskottsvärme som Umeå Energi själv erhåller från sin avfallsförbränning under sommaren. 

Resultatet visar att en investering av borrhålslager primärt inte kan ses som lönsamt för Umeå 

Energi. Dock kan de förändrade kundkraven, d.v.s. att låta prosumenter lagra överskottsvärme 

i nätet mötas i denna lösning och i och med detta är denna idé något som i längden kan generera 

ekonomisk vinst för företaget.  

Utifrån resultaten från denna analys framgår det att Umeå Energis befintliga distributionsnät 

klarar av en inkoppling av ett sekundärt lågtempererat nät samt framtida prosumenter. Detta 

betyder då att en integrering av LTFV skulle kunna leda till ekonomiska vinster för Umeå 

Energi.   



Abstract 
People in today’s society are becoming more and more aware of how important it is to use 

energy as efficiently as possible. This is clearly noticeable by an increase in home produced 

heat with e.g. solar panels or heat pumps heating systems. These changing customer demands 

forces district heating technology to be redesigned, which is why there is an ongoing research 

regarding the next generation of district heating - low temperature district heating (LTDH). 

Umeå Energi is a district heating company which has noticed these changed customer 

requirements and are in the need to gain knowledge about the technology of LTDH and how it 

could affect their existing distribution networks. The purpose of this study is therefore to 

examine the conditions surrounding the integration of LTDH in parts of Umeå. 

The technology of LTDH as well as its advantages and disadvantages are first described in this 

thesis. The next step was to decide the dimension of a secondary low temperature network by 

calculating heating requirements for domestic hot water demands as well as pipeline 

dimensions. To be able to create a low temperature part of the network, a heat exchanger was 

used. Simulations were then performed in the program NetSim to see how this network affected 

the existing primary net at Umeå Energi. The results showed that the existing network is not 

affected in any significant way. 

The next step was to investigate how the so-called prosumers affected on the secondary network 

but also on the existing primary net at Umeå Energi. A prosumer is a costumer who is partly a 

consumer, who buys heat from Umeå Energi, and partly producing its own heat via e.g. heat 

pumps. Umeå Energi is meeting these changing customer requirements by allowing such a 

prosumer to store their eventual excess heat into the district heating network, and is also given 

the opportunity to buy heat at shortfall. The flow temperature of the water (60⁰C) that a 

prosumer wants to deliver to the network falls below the temperatures on the existing network, 

which is about 100⁰C but can also be higher than that. This is the biggest reason why prosumers 

must deliver their waste heat to a low temperature network. 

A study in which waste heat from Akademiska Hus was delivered to the network was made to 

analyze how a prosumer may affect the district heating network. To be able to do that a 

simulation were made in NetSim based on different seasonal basis. The results showed that a 

prosumer does not affect the network in a noticeable way. However, during the summer months, 

the district heating network already has excess heat due to the use of waste as fuel. This means 

that the connection of prosumers will increase the excess heat in the net and therefore an 

investigation of the possibilities of using seasonal storage in the form of boreholes stock was 

made. Various cases were analyzed, and the biggest focus was on a case about the amounts of 

waste heat obtained from Akademiska Hus added to the excess heat Umeå Energi have in the 

current situation. The result shows that an investment of boreholes stock cannot primarily be 

seen as profitable for Umeå Energi, but this solution may meet the changed customer demands 

and may by that generate economic benefits in the long run.   

Based on the results of this analysis, it appears that Umeå Energi's existing distribution network 

is capable of connecting to a secondary low temperature network and also potential prosumers. 

This means that the implementation of LTDH could lead to economic benefits for Umeå Energi.  



Förord 
Detta är ett examensarbete som omfattar 30 högskolepoäng och är examinerande för 

civilingenjörsprogrammet i Energiteknik vid Umeå Universitet. Examensarbetet har utförts på 

uppdrag från Umeå Energi AB. 

Först och främst vill jag tacka dels min handledare på universitetet men också min handledare 

på Umeå Energi AB som har hjälpt mig mycket under arbetets gång: 

Erik Näslund, Umeå Universitet 

Jörgen Carlsson, Umeå Energi AB 

Jag vill också passa på att tacka min handledare angående det simuleringsprogram som 

användes under arbetet: 

Johan Dyrlind, Umeå Energi AB 

Jag vill även tacka följande personer som varit till stor hjälp vid informationsinsamling och 

samt övriga funderingar: 

Mikael Karlsson 

Kristoffer Tornemark 

Bo-Gunnar Andersson 

Per-Olov Ljung 

Till sist vill jag också passa på att tacka övrig personal på Umeå Energi samt övriga 

examensarbetare som har gjort denna vårtermin 2015 till en rolig och lärorik tid. 

Umeå, juni 2015 

Josefin Hellström   



Innehåll  

Sammanfattning ...........................................................................................................................  

Abstract ........................................................................................................................................  

Förord ...........................................................................................................................................  

1 Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Umeå Energi ................................................................................................................ 1 

1.2 Prosument .................................................................................................................... 2 

1.3 Universitetsstaden ........................................................................................................ 2 

1.4 Syfte och mål ............................................................................................................... 3 

1.5 Frågeställningar ........................................................................................................... 4 

1.6 Avgränsningar ............................................................................................................. 4 

1.7 Kortfattad metod .......................................................................................................... 4 

2 Tekniken bakom fjärrvärme ................................................................................................ 5 

2.1 Fjärrvärme genom tiderna ........................................................................................... 5 

2.2 Distribution av värme .................................................................................................. 5 

3 Lågtempererad fjärrvärme - LTFV ..................................................................................... 7 

3.1 Skillnad från dagens fjärrvärme .................................................................................. 7 

3.2 Implementation av LTFV ............................................................................................ 8 

3.3 Fjärrvärmecentral för LTFV – tappvarmvattensystem ................................................ 9 

3.3.1 Säker försörjning av tappvarmvatten ................................................................... 9 

3.3.2 Installation av tappvarmvattensystem .................................................................. 9 

3.4 Fjärrvärmecentral för LTFV – uppvärmningssystem ................................................ 12 

3.5 Utmaningar med LTFV ............................................................................................. 13 

3.5.1 Bakteriespridning av legionella .......................................................................... 13 

3.5.2 Högtemperaturbehov .......................................................................................... 14 

3.5.3 Fjärrvärmecentral hos kunder ............................................................................. 14 

4 Tekniska parametrar hos fjärrvärme ................................................................................. 15 

4.1 Leveranseffekt ........................................................................................................... 15 

4.2 Differenstryck ............................................................................................................ 15 

4.3 Effektbehov ............................................................................................................... 15 

4.3.1 Uppvärmningsbehov - lågenergihus ................................................................... 16 

4.4 Ekonomi..................................................................................................................... 17 

4.5 Värmepumpar/kylmaskiner ....................................................................................... 18 

5 Metod kring dimensionering av sekundärt nät .................................................................. 20 

5.1 Inledning till metod ................................................................................................... 20 



5.1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 20 

5.2 Design av lågtempererat sekundärt nät ...................................................................... 20 

5.3 Uppvärmningsbehov .................................................................................................. 21 

5.4 Tappvarmvattensbehov .............................................................................................. 21 

5.5 Dimensionering av rörledningar ................................................................................ 22 

5.6 Dimensionering av värmeväxlare .............................................................................. 23 

6 Metod vid simulering ........................................................................................................ 24 

6.1 NetSim ....................................................................................................................... 24 

6.2 Grundläggande simuleringar ..................................................................................... 24 

7 Resultat av dimensionering av sekundärt nät .................................................................... 25 

7.1 Uppvärmnings- och tappvarmvattenbehov ................................................................ 25 

7.2 Dimensionering av rörledningar ................................................................................ 25 

7.3 Dimensionering av värmeväxlare .............................................................................. 26 

7.4 Kostnader för det sekundära nätet ............................................................................. 26 

8 Resultat av grundläggande simulering .............................................................................. 27 

8.1 Differenstryck ............................................................................................................ 27 

8.2 Flöde .......................................................................................................................... 28 

8.3 Framledningstemperatur ............................................................................................ 29 

9 Diskussion ......................................................................................................................... 30 

9.1 Felkällor ..................................................................................................................... 30 

9.2 Grundläggande simuleringar ..................................................................................... 30 

10 Studie – Akademiska Hus spillvärme ........................................................................... 31 

10.1 Inledning .................................................................................................................... 31 

10.2 Bakgrund ................................................................................................................... 31 

10.3 Borrhålslager ............................................................................................................. 33 

10.4 Metod för analysering ................................................................................................ 34 

10.4.1 Spillvärmeberäkningar ....................................................................................... 34 

10.4.2 Metod kring simulering av prosumenters påverkan på näten ............................ 36 

10.4.3 Metod kring borrhålslagersdimensionering ....................................................... 36 

10.5 Resultat – en prosuments påverkan på nätet .............................................................. 40 

10.5.1 Uppdatering av NetSim-modell ......................................................................... 40 

10.5.2 Spillvärmeberäkningar ....................................................................................... 40 

10.5.3 Sammanställning effektbehov och spillvärmemängd ........................................ 41 

10.5.4 Simuleringsresultat - säsongsfall VINTER ........................................................ 42 

10.5.5 Simuleringsresultat - säsongsfall VÅR/HÖST ................................................... 42 



10.5.6 Simuleringsresultat - säsongsfall SOMMAR ..................................................... 43 

10.6 Resultat kring analys om borrhålslager ..................................................................... 47 

10.6.1 Dimensionering av borrhålslager ....................................................................... 47 

10.6.2 Ekonomiska beräkningar .................................................................................... 48 

10.6.3 Förluster ............................................................................................................. 51 

10.7 Diskussion – en prosuments påverkan på nätet ......................................................... 53 

10.7.1 Felkällor ............................................................................................................. 53 

10.7.2 Spillvärmeberäkningar ....................................................................................... 53 

10.7.3 Prosumenters påverkan på nätet ......................................................................... 54 

10.7.4 Borrhålslager ...................................................................................................... 55 

11 Slutsats .......................................................................................................................... 59 

11.1 Förslag till fortsatt arbete ........................................................................................... 59 

Referenser ................................................................................................................................. 60 

Bilagor ...................................................................................................................................... 62 



 1 

 

1 Inledning 
Frågor angående miljö och klimat är något som diskuteras mer för var dag i dagens 

samhälle världen över. Ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle är att minska 

energiförsörjningens ständiga utsläpp av växthusgaser, speciellt i byggnadssektorn 

som står för ca 40 % av all energiförbrukning [1]. Fjärrvärme är ett bra och 

miljövänligt sätt att förse bostäder med värme och varmvatten då biobränsle eller 

spillvärme, från exempelvis avfallsförbränning, kan användas vid 

värmeproduktionen. Detta uppvärmningssystem används idag till uppvärmning av 

bebyggelser för stort antal städer i Sverige. 

Fjärrvärmen möter dock en utmaning då samhället är under en förändringsfas. Fler 

och fler lågenergibyggnader byggs samt att bostadsägare blir mer medvetna om 

vikten med energieffektivisering vilket gör att värmebehovet kommer att minska 

generellt sett. Detta dels genom mindre användning av energi i sig samt via 

användning av egenproducerad värme från exempelvis solpaneler eller 

värmepumpar (prosumenter). För att möta dessa förändrade kundkrav sker 

forskning angående nästa generations fjärrvärme, lågtempererad fjärrvärme, som 

kommer förklaras mer under avsnitt ”Lågtempererad fjärrvärme - LTFV”.  

1.1 Umeå Energi 

Umeå Energi AB levererar el, värme och bredband till majoriteten av Umeå 

kommun. Verksamheten är uppdelad på fyra affärsområden och tillsammans strävar 

de efter att bli helt klimatneutrala år 2018. Affärsområdet Energilösningar arbetar 

med produktion av el och fjärrvärme, och det är detta område som examensarbetet 

hanterar. Fjärrvärme har funnits i Umeå kommun sedan slutet av 60-talet och har 

idag nästan 7000 fjärrvärmekunder. Kraftvärmeverken som i huvudsak används 

kallas Dåva 1 och Dåva 2 och eldas med avfall respektive biobränslen. Utöver dessa 

kraftvärmeverk finns ett antal anläggningar i nätet för att klara av spetsbehov, d.v.s. 

tillfällen då behovet av värme är extra högt samt för att säkerställa att alla kunder 

får värme även om någon anläggning skulle ha driftproblem [2]. I Tabell 1 

presenteras Umeå Energis totala produktionsmix. 

Tabell 1. Umeå Energis nuvarande produktionsmix. 

Område Anläggning Effekt värme [MW] Bränsle 

Dåva Dåva 1 – P8 65 + 12 MW el Avfall 

 Dåva 2 – P9 105 + 35 MW el Biobränsle 

Yttre Backen – P1, P2 24 Olja 

 Ersboda 10 El 

 NUS 27,5 El/olja 

 Ryttaren – P3, P4 35 Olja 

 Röbäck 25 Biobränsle 

Ålidhem Elpanna – EP1, EP2 20 El 

 Oljepanna – P3, P4, P5 46 + 46 + 46 = 138 Olja 

 P6, P7 35+23 = 58 Biobränsle 

 Graniten – VP1, VP2  El 
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I Figur 1 visas en bild över hur distributionsnätet i Umeå är uppbyggt idag. Där syns 

också hur de olika produktionsanläggningarna är placerade. Distributionsnätet 

består av ca 440 km kulvert och försörjer ca 80 % av den totala lokalytan i  

Umeå [3].  

 

Figur 1. Översiktskarta över Umeå Energis fjärrvärmenät och anläggningar. De röda linjerna visar nätet, de 

svarta prickarna visar placeringen på produktionsanläggningarna och den blåa cirkeln visar vart den 

planerade Universitetsstaden ska befinna sig (vilket förklaras nedan).  

Umeå Energi är medvetna om de eventuellt förändrade kundkraven och behöver 

därför undersöka möjligheterna att implementera lågtemperarad fjärrvärme i sina 

distributionsnät. De är även medvetna om att en implementation av en ny teknik 

bakom fjärrvärme kanske inte i första hand är lönsam för dem som företag men tror 

att de kommer att kunna behålla kunder då de kan möta deras nya behov.   

1.2 Prosument 

Energiaffärer kan inte betraktas som enkelriktade affärer med leverantörer och 

konsumenter i och med expansionen av kunder med egenproducerad värme. Fler 

och fler kunder är mer betraktade som prosumenter, vilket är en kund som både 

köper fjärrvärme från distributionsnätet samt producerar egen värme från 

exempelvis värmepumpar eller solpaneler. En möjlighet för samarbete mellan 

prosument och energiföretag är att låta prosumenter lagra sin värme i 

fjärrvärmenätet vid överskott och sedan köpa värme under perioder där den 

egenproducerade värmen inte räcker till. Fjärrvärmenätet kan då ses som en stor 

ackumulatortank. Prosument är med andra ord stundvis producenter och stundvis 

konsumenter. Den framledningstemperatur på vattnet som prosument vanligtvis vill 

lagra i fjärrvärmenätet är mellan 50-60⁰ C, då bäst verkningsgrad på deras 

produktionsanläggningar erhålls vid den temperaturen. Det är på detta sätt som 

Umeå Energi ska kunna möta de förändrade kundkraven. 

1.3 Universitetsstaden 

Ett antal företag i Umeå kommun arbetar tillsammans med en projektansökan att 

ingå i ”Smart Cities and Communities – the European Innovation Partnership on 
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Smart Cities Communities” (EIP-SCC). Detta europeiska partnerskap är en idé som 

ska sammanföra städer, industrier och medborgarna för att förbättra stadslivet 

genom mer hållbara helhetslösningar. Detta ska nås genom att tillämpa högre 

energieffektivitet, bättre transportlösningar samt intelligentare användning av 

informations- och kommunikationsteknik [4].  

För att vara del i detta partnerskap planerar Umeå att skapa den så kallade 

Universitetsstaden, Figur 2, där visionen är att skapa en stadsdel för utbildning, 

forskning, sjukvård och områdesanknuten företagsutveckling i internationell 

toppklass. Umeå universitetsstad omfattar Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 

Universitet, Statens Lantbruksuniversitet samt resecentrum Umeå Östra.  

Arbetet kretsar mycket kring trafikstrukturen i området där behov finns av en tydlig, 

tillgänglig och lättorienterad trafikstruktur för alla trafikslag. Dessutom arbetas det 

med att utöka bebyggelserna på området, då ambitionen är att höja 

befolkningsmängden på området för att på så sätt göra stadsdelen mer attraktiv och 

sammanlänkad med resterande Umeå. Målet är att motverka den akuta 

bostadsbristen som finns i Umeå [5]. Akademiska hus, som är ett av de företag som 

samarbetar i projektet om Universitetsstaden planerar därför att bygga 280 

studentlägenheter i omedelbar närhet till idrottsanläggningen IKSU och i direkt 

anslutning till campus vid området Liljansberget, se Figur 2 [6].  

 

Figur 2. Översiktsbilden över planerade Universitetsstaden. Ringen markerar var de 280 studentlägenheterna 

ska byggas. 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med detta projekt är att undersöka förutsättningarna kring vilka möjligheter 

det finns att implementera LTFV i delar av den kommande Universitetsstaden i 

Umeå. Detta kommer att göras genom att skapa ett sekundärt LTFV-nät just i det 

området som undersöks och sedan analysera vilka ekonomiska och tekniska 

konsekvenser detta skulle kunna leda till. Hur detta sekundära nät samt hela Umeå 

Energis nät påverkas av inkoppling av prosumenter är det mest centrala i analysen. 
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Det område som fokuseras på är det området där det planerade studentlägenheterna 

ska vara placerad d.v.s. i Liljansberget, se Figur 2.  

Målet är att analysera om det är möjligt dels tekniskt men också ekonomiskt att 

implementera LTFV i Universitetsstaden i Umeå i framtiden för att på så sätt möta 

de förändrade kundkraven. 

1.5 Frågeställningar 

1) Hur påverkar Umeå Energis befintliga distributionsnät runt den planerade 

Universitetsstaden vid implementeringen av ett lågtempererat sekundärnät i 

Liljansberget? 

2) Hur påverkas detta sekundärnät samt resterande av Umeå Energis nät av 

inkopplandet av prosumenter? 

1.6 Avgränsningar 

Denna studie kommer inte gå in på djupet i de tekniska bitarna runt fjärrvärmens 

process, detta för att syftet med arbetet är att jämföra två olika sorters fjärrvärme 

som i många delprocesser fungerar likadant. Analysen kommer endast att fokusera 

på området Liljansberget i Universitetsstaden där nybebyggelser planeras.   

Fokus i denna studie kommer att ligga på distributionsnätet, d.v.s. processen då 

vatten transporteras ut från produktionsanläggningen till kunden, samt vad som sker 

hos kunden. Vad som sker inne i produktionsanläggningen vid de olika driftfallen 

hanteras inte.  

1.7 Kortfattad metod 

Arbetet strukturerades genom att göra en litteraturstudie som hanterade tidigare 

arbeten inom områden för att sedan simulera olika driftsfall och scenarier utifrån 

den framtagna informationen. Simuleringen skedde med hjälp av programmet 

NetSim som används vid simulering av fjärrvärme- och fjärrkylsystem. 

För att undersöka hur prosumenter påverkade näten utformades en separat studie. 

Denna studie var baserat på autentisk data och var därför extra intressant för Umeå 

Energi. Först analyserades första frågeställningen och sedan fokuserades det på den 

utformade studiens bakgrund, metod och resultat m.m.  
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2 Tekniken bakom fjärrvärme 
I detta avsnitt kommer tekniken bakom dagens fjärrvärme presenteras i en 

kortfattad sammanställning. Fjärrvärme- och fjärrkylsystemets syfte är att effektivt 

förflytta värme och kyla i ett stadsområde för att täcka kunders behov för 

uppvärmning och kylning av byggnader samt för beredning av tappvarmvatten. 

Värmen och kylan leds till kunderna via distributionsnät med rör innehållande 

värme- eller kylbärare vilket vanligtvis är trycksatt vatten.  

För kunder är fjärrvärme att fördra b.la. p.g.a. att värmeleveransen är bekväm, 

enkel, kontinuerlig och direkt. En nackdel kan vara att det är höga 

omsättningskostnader och praktiska svårigheter att lämna systemet vilket betyder 

att kunderna fångas i systemet [7].  

2.1 Fjärrvärme genom tiderna 

Världens äldsta fjärrvärmesystem som fortfarande är i drift ligger i Chaudes-Aigues 

i Frankrike. Den byggdes redan på 1300-talet och bygger på geotermisk värmekälla 

med vatten som har en temperatur på ca 80⁰C. Amerikanen Holly byggde världens 

första ångbaserade fjärrvärmesystem i Lockhart, USA, år 1877. I Europa förekom 

kommersiell fjärrvärme först år 1921 i Hamburg, och allt fler anläggningar byggdes 

runt om i Europa efter det. Första kommersiella fjärrvärmeanläggningen byggdes 

inte förrän 1948 i Sverige, Karlstad [7].   

Tekniken runt fjärrvärme utvecklas hela tiden. Generationer av fjärrvärme har 

definierats på olika sätt: 

 Första generationens fjärrvärme - ett system baserad på ånga. 

 Andra generationens fjärrvärme - höga nättemperaturer över 100⁰C. 

 Tredje generationens fjärrvärme - mellanhöga nättemperaturer mellan 80⁰C 

- 110⁰C [8].  

2.2 Distribution av värme 

Det är den tredje generationens fjärrvärme som idag är generellt vanligast. 

Fjärrvärmenätet är uppbyggt enligt Figur 3 med ett tvårörssystem bestående av en 

fram- och en returledning. Från anläggningen leds varmt vatten mellan 80 – 110⁰C 

via framledningen i primärsystemet, vilket är visat som gröna ledningarna i figuren. 

Temperaturen på framledningsvattnet varierar beroende på utetemperaturen samt 

vilket värmebehov det finns i stunden. Därefter transporteras vattnet in i 

sekundärsystemet i form av en fjärrvärmecentral, FC, som finns vid varje inkopplad 

byggnad. FC består av ett flertal värmeväxlare för att ge uppvärmning i 

omgivningen via radiatorn och tappvarmvatten. Vattnet, som nu har en lägre 

temperatur transporteras via strypventiler tillbaka till primärsystemet och sen via 

returledningen tillbaka till produktionsanläggningen.  
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Figur 3. En förenklad principskiss av fjärrvärmenätet och en kundanläggning. Bild tagen ur [9]. Den gröna 

linjen visar primärsystem, medan den svarta visar sekundärsystem. 

Fjärrvärmenätet är uppbyggd av olika fjärrvärmeledningarna med olika storlekar 

och funktion. Stommen av nätet utgörs av stamledningar varav värmen fördelas av 

fördelningsledningar till mindre områden där till sist de minsta ledningarna, 

serviser, leder värmen fram till kunden. Fjärrvärmeledningar dimensioneras 

vanligtvis efter dimensionerade utetemperatur, DUT, som för Umeå är satt till  

-25⁰C [10]. De ledningar som används kan vara av olika material, såsom stål, 

koppar och plast. Idag är det stålrören som dominerar i svenska fjärrvärmesystem 

eftersom de klarar av höga temperaturer och tryck.  
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3 Lågtempererad fjärrvärme - LTFV 
Som nämnts tidigare förväntas en minskning av energiförbrukningen ske i 

framtiden, mycket p.g.a. alla lågenergibyggnader som byggs. Det sker också en 

förändring i kundkraven, där kunderna ses som prosument vilket gör att spillvärme 

kommer kunna utnyttjas till större utsträckning. I och med dessa nya förutsättningar 

möter dagens fjärrvärmes teknologi en utmaning, eftersom att betydligt större andel 

värme kommer att bli distributionsförluster i nätet när effektbehovet minskar. Detta 

eftersom vid minskat effektbehov och oförändrad temperatur behöver flödet i 

rörledningarna minska och därmed ökar förlusterna.  

Lågtempererad fjärrvärme, LTFV, definieras som ett fjärrvärmesystem som kan 

arbeta inom temperaturgränserna 50-70⁰C för framledningarna och 25-40⁰C för 

returledningarna. Denna minsta temperaturdifferens skiljer sig beroende på klimat 

och väder, möjligheten till energikällor med högre temperaturer samt ekonomin. I 

och med detta behöver en typisk framledningstemperatur i de skandinaviska 

länderna vara runt 60-75⁰C [11].  

De stora fördelarna som har identifierats med LTFV är: 

 Möjligheter för så kallade prosumenter öppnas upp. En prosument 

definieras, som nämnt ovan, som en kund som både köper fjärrvärme från 

och levererar fjärrvärme till nätet. Leveransen av värme är möjlig genom 

den sänkta temperaturnivån i fram- och returledningen som förväntas ske i 

LTFV eftersom att den temperatur på vattnet som prosument vill leverera 

ligger kring 50-60⁰C. 

 Genom sänkning av temperaturnivån i distributionsnätet minskar 

distributionsförlusterna i rörledningarna, detta kommer att göra LTFV mer 

ekonomiskt attraktivt, speciellt för lågenergibyggnader.  

 Sänkt framledningstemperatur leder till mindre temperaturvariationer i 

framledningen i rörledningen vilket gör att risken för läckage p.g.a. att 

värmebelastning minskar. Detta gör att eventuella underhållskostnader 

reduceras. Det betyder också att risken att en person ska få brännskador vid 

eventuellt läckage minskar, både p.g.a. att risken att läckage blir mindre men 

också att personen inte får lika varmt vatten på sig om faran är framme. Vid 

temperaturer över 65⁰C finns det risk för skållning av hud, och då 

framledningstemperaturen är lägre än det i LTFV minimeras denna risk.  

 Risken för kokning i rörledningen minskar även vid sänkt 

framledningstemperatur eftersom att trycket inte är lika högt. Detta betyder 

att risken för två-fasflöde i pumparna, d.v.s. då flödet både är vatten och 

ånga minskas vilket annars kan ske då trycksatt ånga trängs snabbt igenom 

små hål i rören [11].   

3.1 Skillnad från dagens fjärrvärme 

Vid det traditionella sättet att se på ett fjärrvärmesystem ligger fokus oftast på 

produktion och försörjning i första hand och kunderna behandlas inte förrän senare. 

LTFV vänder på tankegången, där det fokuseras till största del på kunderna och 

deras behov, för att utifrån det bestämma hur produktionen ska se ut. Utifrån 

kundernas värmebehov kan då det mest optimala och ekonomiska fördelaktiga sätt 
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att försörja värme bestämmas. Detta görs som sagt genom att hitta den minst 

möjliga temperaturdifferensen mellan primär- och sekundärkretsen som är 

nödvändig för att säkerställa den värmeeffektöverföring som behövs mellan 

kretsarna. Hur stor denna temperaturdifferens behöver vara beror b.la. på hur stor 

värmeöverföringsyta det är i fjärrvärmecentralernas värmeväxlare eller vilken 

flödeskapacitet vattnet har.  

3.2 Implementation av LTFV 

LTFV kan implementeras i ett befintligt distributionsnät både primärt och 

sekundärt. Primärt innebär att hela nätets framlednings- och därmed också 

returledningstemperatur sänks, vilket verkställs genom ändrade driftförhållanden i 

produktionsanläggningarna. För att bibehålla önskad effekt behöver istället flöde i 

nätet ökas, och detta kan skapa ett problem i rörledningarna.  Ett annat 

tillvägagångssätt, som fokus ligger på i detta arbete, är att skapa ett sekundärt nät 

där då vattnet lokalt kan hålla de låga temperaturerna. Genom att ha ett sekundärt 

lågtempererat fjärrvärmenät kan spillvärme tas tillvara på, vilket är vad som sker 

då prosument kopplas in i nätet. Orsaken till varför sekundära nät är att fördra vid 

inkoppling av prosument är för att det inte är önskvärt att leverera spillvärme med 

framledningstemperatur på 50-60⁰C till dagens fjärrvärmenät, som har en 

temperatur på ca 80⁰C beroende på utetemperaturen. Om prosument skulle vilja 

inkopplas primärt skulle istället värmekällornas temperatur behöva ökas med hjälp 

av exempelvis elvärmning vilket skulle leda till ett lägre COP-värde för 

värmepumpar. Detta medför ökade kostnader men gör också systemet mindre 

miljömässigt och är då inte lika intressant för många kunder. En annan orsak till 

varför spillvärme inte bör inkopplas direkt till primärnätet är för att det kan ge 

upphov till så kallade temperaturfronter, då flöden med olika temperaturer och tryck 

separeras i nätet. Detta kan leda till att de låga framledningstemperaturerna kan 

levereras till byggnader som inte är utrustade med behövliga radiatorsystem vilket 

leder till att uppvärmningen inte blir nog hög [12].  

För att undvika dessa problem levereras alltså spillvärmen till ett sekundärt 

lågtempererat fjärrvärmenät, där alla byggnader som är inkopplad behöver ha en 

viss sorts radiator som klarar av de låga temperaturdifferenserna. Att ansluta ett 

fjärrvärmenät sekundärt innebär att nätet separeras hydrauliskt genom en 

värmeväxlare från det primära fjärrvärmenätet till det sekundära. Denna separering 

av vattnet är speciellt nödvändigt om annat material vill användas i ledningar än i 

primära nätet, detta eftersom olika material har olika begränsningar på exempelvis 

trycket. Orsaken till varför annat material kan vilja nyttjas är framförallt de 

ekonomiska fördelarna som kan erhållas vid byte. En nackdel med varierade 

material på primär- och sekundärnätet är dock att det kan leda till problem om 

primärnätet ska byggas ut runt de områden där sekundära nät finns, detta p.g.a. de 

olika materialegenskaperna [13].  

Den minskade nättemperaturen öppnar upp för att använda andra material i 

rörledningarna. I dagens fjärrvärme är stålrör som nämnt tidigare generellt 

vanligast, men vid sänkt temperatur och därmed även sänkt tryck i ledningarna finns 

möjligheter att använda sig av plaströr i delar av nätet där trycket håller sig relativt 

lågt. En sekundäranslutning är optimal för användning av platsrörssystem, eftersom 
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de har lägre tryck- och temperaturbegränsningar vilket kan sänka rörkostnaderna. 

De bidrar också med både mindre friktion och lägre temperatur i rören vilket leder 

till mindre förluster [11].  

Några orsaker till varför plaströr är intressant i jämförelse med konventionella 

stålrör presenteras nedan: 

 Mindre schaktmassor måste grävas upp vid implementering vilket gör att 

återställningen av markområdet sker fort, ofta redan på en dag.  

 Långa rörledningar kan förläggas utan skarvning, vilket betyder att inget 

behov av rörläggare och svetsare förekommer.  

En orsak till varför plaströr är mindre intressant i jämförelse med konventionella 

stålrör är p.g.a. att en expansion av nätet blir väldigt begränsad vid användning av 

plaströr. Detta eftersom att de inte klarar av lika höga tempereratur- och trycksteg 

som konventionella stålrör vilket ses som ett problem i detta examensarbete 

eftersom att planer finns att expandera Umeå Energis distributionsnät ytterligare. 

Alternativet är att även då ha det planerade nätet lågtempererat men då sätts krav 

på undercentralerna hos kunderna.  

Enligt erfaren personal på Umeå Energi kostar det ca 3000-4000 kr/meter kulvert 

att implementera fjärrvärmeledningarna vid nybyggnationer [14]. Denna kostnad är 

för stålrör. 

3.3 Fjärrvärmecentral för LTFV – tappvarmvattensystem 

Denna nya teknik bakom fjärrvärme kräver inte bara förbättring av nätet utan kräver 

också utveckling av sekundärsystemet, d.v.s. fjärrvärmecentralen hos kunderna för 

uppvärmning och tappvarmvattenssystemet. Denna nya fjärrvärmecentral måste 

kunna leverera värme och varmvatten till kundens behov på ett kostnadseffektivt 

och säkert sätt.  

3.3.1 Säker försörjning av tappvarmvatten 

Syftet bakom LTFV är som sagt att sänka framledningstemperaturen medan 

fortfarande uppfylla rätt temperaturnivå för uppvärmning och tappvarmvatten. 

Uppvärmningssystem kan designas så att framledningstemperaturen endast 

behöver vara några grader över den önskade uppvärmningstemperaturen. Däremot 

måste tappvarmvattensystemet värmas upp med en högre temperatur än så, detta 

främst p.g.a. risken för legionellaspridning, som kommer diskuteras mer sedan. En 

annan gräns som vanligtvis finns är att inte temperaturen ska vara för hög p.g.a. 

risken för skållning av hud. Reglerna i Sverige idag säger att tappvarmvattnets 

temperatur inte får understiga 50⁰C vid tappning, p.g.a. legionellarisk eller 

överskrida 60⁰C för skållningsrisk [15].  

3.3.2 Installation av tappvarmvattensystem 

En typisk fjärrvärmecentral består av värmeväxlare och reglerutrustning för värme 

och varmvatten. En lagringstank där överskottsvärme kan lagras är också vanlig i 

en fjärrvärmecentral. I tidigare studier gjorda i ämnet har två exempel på lösningar 

till utvecklade fjärrvärmecentraler för LTFV tagits fram, vilka kommer att 

beskrivas nedan. 
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3.3.2.1 Momentan värmeväxlare (the Instantaneous Heat Exchanger Unit – 

IHEU) 

En IHEU är en undercentral med momentan tappvarmvattensberedning i en 

värmeväxlare, se Figur 4. En sådan värmeväxlare är dimensionerad för 

framledningstemperaturer mellan 50-60⁰C, vilket medför att värmeväxlare måste 

ha en hög effektivitet för att klara av de låga temperaturdifferenserna som erhålls. 

Tappvarmvattensflödet kontrolleras av en flödesmätare med en temperatursensor 

som stängs av då inte varmvatten tappas av kunden.  En termostatisk bypass 

används för att släppa förbi en liten mängd fjärrvärmevatten från värmeväxlaren.  

 

Figur 4. En principskiss över en momentan värmeväxlare, IHEU [16]. 

Som nämnts tidigare krävs en värmeväxlare med hög effektivitet p.g.a. de låga 

temperaturdifferenserna som erhålls. Mätt i logaritmisk medeltemperatur ∆𝑇𝑙𝑜𝑔 är 

den mellan 6-8⁰C för en IHEU medan för en konventionell värmeväxlare mellan 

12-14⁰C. Detta betyder att värmeöverföringsytan på värmeväxlaren blir vanligtvis 

en faktor 3-5 gånger större för en momentan än för en konventionell. Dessa låga 

temperaturdifferenser medför också att flödesmätaren måste vara väldigt exakt och 

noggrann. Om flödet på primärsidan blir en aning för hög kan det medför stora 

konsekvenser för primärsidans returtemperaturer, och vise versa [16].  

3.3.2.2 Lågtempererad fjärrvärmelagringstank (District Heating Storage Unit – 

DHSU) 

Tredje generations tappvarmvattentank sitter på sekundärsidan, d.v.s. kundens sida. 

Denna variant är inte möjlig att använda vid LTFV eftersom att det finns en risk för 

legionellaspridning vid stora tankvolymer, vilket kommer att förklaras mer senare 

(avsnitt 3.5.1). För att undvika denna hälsorisk kan DHSU kopplas in på 

primärsidan istället då volymen på tanken antingen kan vara 120 eller 175 L med 

ett primärt flöde på 75 L/h eller 40 L/h, se Figur 5. 
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Figur 5. En principskiss över en lågtempererad fjärrvärmelagringstank, DHSU [16]. 

Som kan ses i figuren ovan består en DHSU av en lagringstank, en värmeväxlare, 

en pump och, likt som för IHEU - en flödesmätare med en temperatursensor. 

Framledningstemperaturen från fjärrvärmenätet antas även här alltid ligga mellan 

50-60⁰C, vilken är den temperatur som LTFV bör ligga kring.  Värme lagras i 

tanken i form av fjärrvärmevatten och tappvarmvatten kan då produceras med hjälp 

av värmeväxlaren tillsammans med detta lagrade fjärrvärmevatten. En flödesmätare 

som är inställd att starta pumpen vid ett visst kontrollvärde känner av vattenflödet 

och startar då pumpen när kontrollvärdet är nått, för att transportera vattnet från 

tanken till värmeväxlaren. Lagringstanken dimensioneras efter förväntat dagligt 

behov av varmvatten enligt standarder. Tanken laddas uppifrån och returkopplingen 

från värmeväxlaren placeras i botten av tanken för att säkra stratifiering. Det är 

också viktigt att tanken är väl isolerad, eftersom ett system med låga 

temperaturdifferensen är känslig för värmeförluster. Både värmeväxlaren och 

reglersystemet är densamma för DHUS som för IHEU [16].  

Hur tanken laddas kontrolleras dels av temperaturdifferensen mellan en specifik 

temperatur, som vanligtvis är 50⁰C och av vattentemperaturen en tredjedel från 

tankens botten. Om vattentemperaturen vid sensorn är lägre än den specifika 

temperaturen börjar tanken att laddas till den når den specifika temperaturen igen.  

Om en DHSU är inkopplad parallellt med ett golvvärmesystem finns möjligheter 

att leverera returvatten från lagringstanken till golvvärmesystemet och på så sätt få 

ut mer av processen. När returen från golvvärmesystemet har en lägre temperatur 

än returen från lagringstanken omdirigeras detta flöde för att ge extra värme till 

golvvärmesystemet.  

För både IHEU och DHSU finns en gemensam kritisk punkt för 

tappvarmvattensberedning med LTFV, nämligen den så kallade  

återhämtningstiden [11]. Återhämtningstiden är den tid det tar för centralen att 

producera tappvarmvatten vid rätt temperatur från och med att tappning från kund 

har börjat. Enligt danska standarder bör denna återhämtningstid ligga runt 10 s och 

varierar beroende på b.la. rörlängden mellan undercentralen och tappningsstället. 

Orsaken till att danska standarder uppges är för att Danmark har kommit längst i 
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forskningen kring dessa lösningar och ger på så sätt mest verklighetstroget resultat. 

Den stora skillnaden av återhämtningstiden mellan IHEU och DHSU grundas 

utifrån huset i frågas rörledningar. Beroende på kontrollstrategin kan antingen 

rörledningarna hållas varma genom bypass-inkopplingar eller låtas kyla ned mellan 

tappningstillfällena. En DHSU har en naturlig bypass via lagringstanken men i 

IHEU:s fall kan en extern bypass inkopplas för att hålla framledningen varm under 

mindre varma säsonger [16]. Hur denna externa bypass fungerar förklaras inte mer 

i detta arbete.  

3.3.2.3 Fjärrvärmecentraler för flervåningsbyggnader 

I dagens fjärrvärme har vanligtvis en flervåningsbyggnad en enda fjärrvärmecentral 

och värmen distribueras sedan i vertikala rör till de olika lägenheterna. Denna 

process är ett problem vid LTFV eftersom stora volymer på lagringstankarna då 

behövs. En lösning till detta är att varje lägenhet har en egen fjärrvärmecentral 

vilket betyder att fjärrvärmen distribueras till varje lägenhet direkt och inte bara till 

en specifik central per byggnad, se Figur 6. 

 

Figur 6. En illustration för hur fjärrvärme kan ledas i en flervåningsbyggnad [16]. 

3.4 Fjärrvärmecentral för LTFV – uppvärmningssystem 

Det finns två olika varianter till inkoppling av uppvärmningssystem. 

Uppvärmningssystemet är inkopplat parallellt till tappvarmvattensystemet enligt 

Figur 7. Vid indirekt koppling finns en värmeväxlare för uppvärmningssystemet 

där systemets och byggnadens tryck separeras för att ge möjlighet till högre tryck i 

nätet [16]. Denna värmeväxlare finns inte i direkt koppling och därför kan inte 

trycken vara för höga i det närliggande nätet vid en sådan inkoppling av 

uppvärmningssystem hos kunden i fråga.  
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Figur 7. En principskiss över uppvärmningssystemet i en fjärrvärmecentral [16]. 

3.5 Utmaningar med LTFV 

Det finns ett antal barriärer och utmaningar som måste tas hand om inom LTFV. 

Dessa förklaras nedan. 

3.5.1 Bakteriespridning av legionella 

Legionella är en bakterie som växer i vatten och fuktiga miljöer. 

Spridningshastigheten beror av olika faktorer så som vattentemperaturen, 

dimensioneringen av varmvattensystemen och konstruktionsmaterialet. Av dessa är 

det vattentemperaturen som spelar störst roll då bakterien sprids i hög hastighet 

redan runt temperaturer på 25-45⁰C [17]. I och med detta finns en begränsning vid 

sänkning av framledningstemperaturen för att hålla en bra kvalité på 

tappvarmvattnet. I många länder finns lagstiftelse på att nättemperaturen minst får 

vara 60⁰C vilket ställer till med problem vid implementationen av LFTV, och därför 

har många undersökningar gjorts inom området.  

Legionella är potentiellt farlig för människors hälsa, och eftersom en sänkning av 

framledningstemperaturen har så många fördelar både tekniskt men också 

ekonomiskt och miljömässigt är forskningen kring behandlingen av legionella stor. 

Det finns olika behandlingssätt som kan delas in i olika grupper, dels termiska, 

kemiska och fysiska behandlingar men kan också delas in i två huvudgrupper: fokus 

på att döda bakterien i vattnet eller förhindra att bakterien ens tar sin in i 

tappvarmvattensystemet. Viktigt att poängtera med dessa behandlingar är att dessa 

metoder är kortsiktiga, och är inte något som bör användas under en längre tid. I 

Tabell 2 beskrivs några av dessa behandlingar [11].  
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Tabell 2. Sammanställning över behandlingssätt för legionella. 

Behandling Beskrivning Tillsatt 

substans 

Termisk behandling Spolningstid/vecka: 

20 min (60⁰C), 10 min (65⁰C), 5 min 

(70⁰C) 

Uppvärmningstid: 

10 min (60⁰C), 1 min (65⁰C), 10 s 

(70⁰C) 

Ingen 

Natriumhypoklorid-

dosering 

Kortsiktig applikation under flera 

timmar med en hög koncentration. 

Kan leda till korrosion i kopparrör. 

 

Kontinuerligt låga koncentrationer på 

hela systemet. 

NaOCl: 

minimum 20 

mg/L 

 

 

NaOCl: >5 

mg/L 

Koppar- och 

silverjonisering 

Forma koppar- och silverjoner via 

jonisering. 

Kopparjoner: 

100-400 mg/L 

Silverjoner: 

10-40 mg/L 

Membranfilter Mikro- och ultrafiltrering för att hålla 

bort inkommande bakterie. 

Ingen 

 

Många studier har gjorts angående legionellariskhantering och resultatet visar att 

för stora bebyggelseområden med omfattande nätledningar är kemiska 

behandlingar det som är mest fördelaktigt, exempelvis något av förslagen ovan. För 

byggnader med en lägre tappvarmvattenvolym än tre liter kan en ny värmeväxlare 

med bättre värmeöverföringsförmåga installeras som lösning, vilken är den 

momentana värmeväxlaren som beskrivs tidigare. 

3.5.2 Högtemperaturbehov 

Vissa kunder har behov av högre framledningstemperaturer än 55-60⁰C av olika 

anledningar, exempelvis för absorptionskylmaskiner, ångproduktion och 

varmvatten till olika industriprocesser till exempel Volvo. Detta är något som måste 

tas till hänsyn vid en implementering av LTFV. Alternativen kan vara att installerar 

en uppvärmare av något slag.  

Eftersom det är ett sekundärt LTFV-nät som undersöks i detta arbete kommer 

högtemperaturbehovet inte vara något problem. 

3.5.3 Fjärrvärmecentral hos kunder 

Som nämnts ovan kräver LFTV förbättrad teknik på fjärrvärmecentralerna hos 

kunderna. Detta kan vara ett problem om LFTV ska implementeras hos existerande 

byggnader som då måste byta ut sin nuvarande central eller alternativt förbättra den. 

Detta kommer leda till en kostnad för kunderna.  

Eftersom det sekundära LTFV-nätet ska vara placerad vid ej färdigställda 

byggnader kommer inte heller detta vara något problem, då den nya tekniken på 

fjärrvärmecentralerna kan installeras direkt. 
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4 Tekniska parametrar hos fjärrvärme 
Här kommer de tekniska parametrarna som behandlas i arbetet presenteras.  

4.1 Leveranseffekt 

Den värmeeffekt som kunderna får levererad beskrivs enligt 

 𝑃 = �̇� ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑇𝑓 − 𝑇𝑟)                   (1) 

 

Där 𝑃 är värmeeffekt [kW], �̇� är massflödet [kg/s], 𝑐𝑝 är specifika 

värmekapaciteteten [kJ/kg ⁰C] och 𝑇𝑓 och 𝑇𝑟 är fram- respektive 

returledningstemperaturen [⁰C] [18]. Utifrån ekvation (1) kan slutsatsen dras till 

varför framledningstemperaturerna ofta är höga då ledningarna är för trånga för att 

öka massflödet vid bibehållen värmeeffekt. Den visar också hur viktigt det är att ha 

en ordentlig avkylning, d.v.s. att temperaturskillnaden blir stor mellan fram- och 

returledningen (∆𝑇) för att nå en önskad värmeeffekt utan att massflödet blir för 

högt. Massflödet vill hållas lågt eftersom flöde kostar pengar i form av 

pumpkapacitet samt slitage och erosion på komponenter [19].  

4.2 Differenstryck 

Differenstryck är tryckskillnaden mellan fram- och returledningen. Denna skillnad 

i tryck är nödvändig för att vattnet ska förflyttas fram i ledningen och därmed 

levererar värme till kunderna. Den grundläggande formel för tryckfall för en fluid i 

ett rör ser ut som följande:  

 
∆𝑝 = −

𝜆𝐿

𝑑
∙

𝜌𝑣2

2
 

                  (2) 

 

där ∆𝑝 är differenstrycket [Pa], 𝜆 är en friktionsfaktor [-], 𝐿 är rörlängden [m], 𝑑 är 

inre rördiameter [m], 𝜌 är fluidens densitet [kg/m3] och 𝑣 är  

flödeshastigheten [m/s] [7].  

Svensk Fjärrvärme rekommenderar att differenstrycket bör ligga mellan 1-8 bar hos 

kunder med dagens fjärrvärme då för högt differenstryck ofta leder till slitage, oljud 

samt dåligt fungerande styrventiler [20]. Umeå Energi har ett minimalt börvärde på 

differenstrycket på ca 1 bar i ändpunkterna på deras olika nätdelar. 

Framledningstrycket kan dock stiga till mellan 8-10 bar i delar av nätet, där högst 

tryck kan erhållas vid utloppsstosen på huvudcirkulationspumparna [19]. 

Om ett tillskott av effekt läggs till i fjärrvärmenätet i form av en 

produktionsanläggning kommer en så kallad tryckkon skapas. En tryckkon gör så 

att trycket i nätet ökas p.g.a. inkoppling av produktionsanläggningen i nätet.  

4.3 Effektbehov 

Varmvattenbehovet är oftast konstant medan uppvärmningsbehovet varierar 

kraftigt över året hos olika bebyggelser. Värmebehovet brukar därför ibland kallas 

fysikalisk last då det främst är beroende av yttre förutsättningar så som 

utetemperatur medan tappvarmvattnet kallas för en social last som istället styrs av 

människors beteende. Värmebehovet varierar inte bara över året utan också över 
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dygnet, främst till följd av varierande varmvattenuttag. Detta leder till att 

värmebehovet kan se olika ut beroende på vilken kund det är, exempelvis 

kontorskunder eller bostadskunder. Denna värmebehovsvariation påverkar 

fjärrvärmenätet eftersom vid ökade behov måste både framledningstemperaturen 

och flödet öka i distributionsnätet för att bibehålla önskad effekt. 

För att bestämma vilket effektbehov olika bebyggelser har normalt sätt kan så 

kallad normalårskorrigering användas. Normalårskorrigering används för att 

beräkna ett normalår, då effektbehovet bestäms genom korrigering med avseende 

på utetemperaturens årsvariationer. Begreppet graddagar, 𝐺𝐷, tar hänsyn till hur 

utetemperaturen påverkar värmebehovet och beräknas enligt: 

 

𝐺𝐷 = ∑ (𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑢𝑡)

31 𝑑𝑒𝑐

1 𝑗𝑎𝑛

 

                  (3) 

 

där 𝑇𝑟𝑒𝑓 är den effektiva innetemperaturen som i Sverige ska vara 17⁰C [7]. 

Ekvation (3) kan appliceras om  𝑇𝑢𝑡 [⁰C], d.v.s. utetemperaturen är större är en 

gränstemperatur, 𝑇𝑔 som varierar under året, se Tabell 3.  

Tabell 3. Gränstemperaturer i Sverige under årets månader [18]. 

Månad Gränstemperatur, 𝑻𝒈 [⁰C] 

Maj, juni, juli 10 

Augusti 11 

April, september, oktober 13 

Övrig tid 17 

 

Det normalårskorrigerade effektbehovet kan då beräknas enligt: 

 
𝑃𝑡𝑜𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝑃𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 + (𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 − 𝑃𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑)

𝐺𝐷𝑛

𝐺𝐷𝑎
 

(4) 

där 𝑃𝑡𝑜𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 är normalårskorrigerade effektbehovet, 𝑃𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 [kWh] är 

den utetemperaturoberoende delen av effektbehovet, 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 [kWh] är det totala 

effektbehovet. 𝐺𝐷𝑛 är graddagarna för ett normalår och 𝐺𝐷𝑎 för det aktuella  

året [18].  

4.3.1 Uppvärmningsbehov - lågenergihus 

Ett lågenergihus är ett samlingsbegrepp som används för olika typer av byggnader 

som använder avsevärt mindre energi än normen i området.  Energianvändning 

definieras enligt Boverket som ”den energi som, vid normalt brukande, under ett 

normalår behöver levereras till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla,  

tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi” [21].  

Eftersom klimatet i Sverige varierar kraftigt beroende på vilken geografisk plats 

som studeras har effekt- och energikraven delats in i olika nivåer beroende på vilken 

klimatzon - i norra klimatzonen ingår Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands 

län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län samt Värmlands län. 

Resterande län är fördelade i klimatzon söder.  
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Kraven för de olika klimatzonerna redovisas i Tabell 4 nedan. Ytan som används 

är Atemp+garage vilket betyder att även garagets area räknas med. Atemp är den area 

innanför byggnaden inklusive innerväggar m.m. som värms till mer än 10⁰ C.  

Tabell 4. Maximal effekt [W/m2Atemp+garage] enligt svenska passivhuskriterier 

 Klimatzon Norr Klimatzon Söder 

Bostäder och lokaler [W/m2] 14 10 

Småhus < 200m2/bostad [W/m2] 16 12 

 

Vid beräkning får frivärme från apparater och personer på max 4 W/m2 inkluderas. 

Soltillskott får inte medräknas [22].  

4.4 Ekonomi 

För att bestämma hur ekonomiskt lönsamt olika investeringsalternativ kan vara, kan 

en investeringskalkylering utföras. Det finns en mängd olika tillvägagångssätt för 

detta, men gemensamt för metoderna är att en kalkylränta för beräkningarna måste 

bestämmas. En kalkylränta, 𝑟, bestäms av vilket avkastningskrav ett företag har – 

om löpande priser används vid kalkylering ska den nominella kalkylräntan 

användas, där löpande priser innefattar inflation och prisökningar. 

En av de metoder som kan användas för att bestämma den ekonomiska lönsamheten 

med en investering är nuvärdesmetoden. Denna metod bygger på att alla framtida 

intäkter och kostnader räknas om till ett värde som motsvarar investeringens värde 

idag, ett nuvärde 𝑁𝑉 [kr], så att det kan jämföras med grundinvesteringen. 

 
𝑁𝑉 = ∑ 𝐶𝑖 ∙ (1 + 𝑟)−𝑖

𝑛

𝑖=1

 
                  (5) 

  

där 𝑛 är investeringens ekonomiska livslängd [år] och 𝐶𝑖 [kr] är differensen mellan 

intäkter och kostnader för år 𝑖 (exklusive grundinvesteringen, 𝐼 [kr]). För att en 

investering ska vara ekonomisk lönsamt ska nettonuvärdet, 𝑁𝑁𝑉 [kr] vara positivt, 

d.v.s. att nuvärdet ska vara större än grundinvesteringen enligt [18]:  

 𝑁𝑁𝑉 = 𝑁𝑉 − 𝐼 (6) 

                                       

En annan metod är att använda annuitetsmetoden som beräknar hur lönsam en 

investering är per år under sin ekonomiska livslängd, d.v.s. den årliga avkastningen. 

Annuiteten [kr], som det också kallas, beräknas utifrån nettonuvärdet enligt: 

 𝐴 = 𝑓𝐴 ∙ 𝑁𝑁𝑉 (7) 

                

där annuitetsfaktor 𝑓𝐴 beräknas enligt: 

 𝑓𝐴 =
𝑟

1 − (1 + 𝑟)−𝑛
 

                                    

(8) 
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4.5 Värmepumpar/kylmaskiner  

En värmepump gör det möjligt att överföra värme från ett medium med låg 

temperatur till ett med högre temperatur. Det finns två varianter av en värmepump, 

nämligen en kompressionsvärmepump samt en absorptionsvärmepump. 

Gemensamt för dessa är att en förångare utnyttjar värmeenergi från en 

lågtempererad energikälla för att förånga ett köldmedium i värmepumpskretsen. 

För en kompressorvärmepump drivs en kompressor av elenergi som komprimerar 

gasen som sedan kondenseras och blir då högtemperarad värmeenergi, som kan 

användas för uppvärmning av byggnader och tappvarmvatten. Expansionsventilen 

minskar trycket på köldmediet och på så sätt sänker kokpunkten innan köldmediet 

återigen förångas i förångaren. En principskiss över en sådan värmepump visar i 

Figur 8 [7]. En absorptionsvärmepump drivs på liknande sätt men använder värme 

istället för el som drivmedel. 

 

 

Figur 8. Principskiss över en värmepump. 

För att en värmepump ska fungera behövs alltså en energikälla, antingen energi från 

lagrad solenergi eller geotermisk energi. Lagrad solenergi kan vara värme från 

exempelvis mark, berg eller grundvatten medan geotermisk energi innebär att 

värme från jordens inre kan utnyttjas.  

Denna process kan även ske omvänt, då kallas systemet för en kylmaskin. En 

kylmaskin överför värme från ett medium med hög temperatur till ett med lägre 

temperatur. Det finns två även två typer av kylmaskiner - kompressionskylmaskiner 

och absorptionskylmaskiner. Kylmaskinerna kan också drivas av så kallad frikyla, 

som det kallas då de använder sig av uteluft. Frikyla fungerar endast om uteluften 

är svalare än luften i det utrymme som ska kylas, vilket i Sverige ofta är fallet och 

därmed kan kylmaskiner använda sig av frikyla under stora delar av året.  

En kompressionsvärmepumps mått på effektivitet kallas för värmefaktorn och 

anges oftast som COP, coefficient of performance, [-] vilket definieras enligt 

följande: 

 𝐶𝑂𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =
𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑢𝑡

𝑊𝑒𝑙

  

                 (10) 
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Där 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒, är erhållen värmen [kWh] och 𝑊𝑒𝑙 är tillförd elenergi [kWh]. Om 

maskinen istället används för kylning tecknas effektiviteten med effektfaktorn [23]: 

 𝐶𝑂𝑃𝑘𝑦𝑙𝑎 = 1 − 𝐶𝑂𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =
𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑖𝑛

𝑊𝑒𝑙
 

  

(11) 

 

𝐶𝑂𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒-värdet för en absorptionsvärmepump beräknas enligt: 

 𝐶𝑂𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =
𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑢𝑡

𝑊𝑣ä𝑟𝑚𝑒

  

                 (12) 

där 𝑊𝑣ä𝑟𝑚𝑒 är den tillförda värmeenergi [kWh] som absorptionsvärmepumpen 

kräver. 
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5 Metod kring dimensionering av sekundärt nät  
För att undersöka hur LTFV påverkar de befintliga fjärrvärmenäten hos Umeå 

Energi skapades ett sekundärt LTFV-nät i det befintliga nätet. Här beskrivs 

metoden kring hur det sekundära LTFV-nätet dimensionerades.  

5.1 Inledning till metod 

Första steget vid denna undersökning var att bestämma vissa parametrar, så som 

antalet planerade kunder och dess uppvärmnings- och tappvarmvattensbehov, 

utformningen på nätet samt dimensionering av b.la. rörledningar och värmeväxlare. 

Dessutom bestämdes önskade temperaturer på nätet för att göra beräkningar 

möjliga. Detta presenteras nedan.   

5.1.1 Bakgrund 

För att kunna bedöma hur ett sekundärt LFTV-nät samt inkopplingen av prosument 

påverkar det befintliga fjärrvärmenätet i Umeå behövdes först ett fiktivt sekundärt 

nät dimensioneras. Detta fiktiva nät var i undersökningen placerat vid Liljansberget 

där de 280 studentlägenheterna, uppdelad på sex hus förväntas befinna sig. 

Storleken på dessa studentlägenheter bestämdes utifrån kunskap om vilken generell 

area en sådan lägenhet har, vilket då antogs vara 30 m2. Dessutom antogs 

lägenhetshusen ha en uppvärmd yta utöver bostadsytan på 1000 m2/hus. 

Första steget vid dimensionering var att bestämma visst indata som undersökningen 

då baseras på. De tekniska parametrarna som användes under arbetet var: 

 𝑇𝑓 = Framledningstemperatur: ca 60⁰C. 

 𝑇𝑟 = Returledningstemperatur: ca 30⁰C. 

 Differenstryck: 1-8 bar, utanför det sekundära LTFV-nätet [2]. 

 Differenstryck: 0,2-1 bar, inom det sekundära LTFV-nätet vid DUT [24]. 

Fram- och returledningstemperaturen ska enligt många studier vara 55⁰C respektive 

25⁰C [24] [16] men eftersom att detta sekundära LFTV-nät ska befinna sig i norra 

Sverige och har därmed andra klimatiska förutsättningar jämtemot vad de områden 

där de flesta studier gjorts valdes fram- och returledningstemperaturerna till 

60/30⁰C [13]. De tidigare studier som har gjorts ägde rum i Danmark och södra 

Sverige.  

5.2 Design av lågtempererat sekundärt nät 

Utformningen av detta sekundära nät presenteras i Figur 9 där nätet är inringat i den 

blå cirkeln. Orsaken till varför just detta vägval valdes var p.g.a. att vid utbygge av 

rörledningar undviks till största grad att bygga direkt från stamledningarna som 

hade skett om ledningarna skulle dras på annat sätt.  Denna inkoppling sker från 

servisledningar och genererar kortare rörsträckor än om annat vägval hade valts.  
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Figur 9. Designen på det fiktiva sekundära nätet samt hur de sex byggnaderna var placerade i modellen. Den 

blå cirkeln visar placeringen av det sekundära nätet medan de röda cirklarna motsvarar Liljansberget, 

Teknikhuset vid Umeå Universitet samt IKSU sport idrottslokal. Dessa visas för att ge en klar bild över vart 

det sekundära nätet är placerat. 

5.3 Uppvärmningsbehov 

Eftersom byggnaderna fortfarande var i planerings- och byggnadsfasen fanns inga 

uppgifter om vilket uppvärmningsbehov byggnaderna kommer att ha. Till en början 

approximerades därför de planerade husens uppvärmningsbehov utifrån de krav 

som finns på lågenergihus i Sverige vid den dimensionerade utetemperaturen. Det 

sekundära LTFV-nätet ligger i Västerbottens län som i sin tur ligger i norra 

klimatzonen. Den maximala erforderliga effekten för uppvärmning 

dimensionerades därför efter dessa krav där även frivärme från apparater och 

personer räknades med. Efter diskussion med personal drogs slutsatsen att dessa 

studentlägenheter inte kunde antas vara lågenergihus men p.g.a. brist på annat sätt 

att bestämma uppvärmningsbehov antogs effekten vara 15 % högre än vad 

lågenergihusberäkningarna visade.  

5.4 Tappvarmvattensbehov 

Effekten som krävdes för uppvärmning av tappvarmvatten beräknades utifrån ett 

dimensionerande varmvattenflöde. Det dimensionerande varmvattenflödet för 

områdets lägenheter bestämdes utifrån standarden F:101 från Svensk Fjärrvärme, 

se Bilaga 1 [20].  Standarden visar endast dimensionerande tappvarmvattenflöde 

för 250 lägenheter och därför fick flödet för 280 lägenheter approximeras via räta 

linjens ekvation. 

Varje rörledning i Figur 9 förväntades kunna leverera olik mängd tappvarmvatten 

beroende på vart i systemet ledningen var placerad. Därför beräknades hur många 

lägenheter varje ledning skulle leverera värme till och därmed kunde 

tappvarmvattenflöde för varje ledning bestämmas. För beräkning av den 

dimensionerande tappvarmvatteneffekten per ledning användes sedan ekvation (1). 

Kallvattnet som framledningsvattnet växlades mot hos kunderna antogs vara  

10⁰C [24]. Medelvärdet för den specifika värmekapaciteten, 𝑐𝑝 och densiteten, 𝜌, 
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approximerades fram utifrån dessa aktuella temperaturer.  Med dessa värden kunde 

sedan massflödet och därmed effekten beräknas.  

Behovet för tappvarmvatten är relativt konstant över året, men varierar några 

procent varje månad. Därför, för att inte underdimensionera varmvattenbehovet 

dimensionerades det utifrån den månad där behovet var som störst. Enligt 

mätningar från Umeå Energi var behovet som störst i februari då behovet var 16 % 

större än medelbehovet. Den beräknade effekten multicerades alltså med 1,16 för 

att få det slutgiltiga dimensionerade tappvarmvattenbehovet. 

5.5 Dimensionering av rörledningar 

Detta sekundära LTFV-nät ska implementeras på mark där det i nuläget bara finns 

skog. Med detta i åtanke samt att studentlägenhetshusen ändå ska byggas antogs 

markberedningskostnaderna minska rejält jämfört vid implementering vid 

befintliga byggnader. I och med detta antogs att den som nämnts tidigare 

ekonomiska skillnaden mellan rörmaterial inte kommer spela roll i detta fall. I 

diskussion med kunnig personal bestämdes det att satsa på konventionella stålrör i 

den fortsatta undersökningen. Största anledningen till detta är p.g.a. svårigheterna 

att expandera nätet, vilket är något Umeå Energi med stor sannolikhet kommer att 

vilja göra i framtiden [19].  

Dimensionering av de rörledningar som användes i det sekundära nätet baserades 

på vilken erforderlig effekt som rören skulle transportera till kunderna. För att 

tydligt visa vilken dimension som varje ledning behöver benämndes varje ledning 

med olika bokstäver, se Figur 10. 

 

Figur 10. Beteckningar på rörledningarna i det sekundära LTFV-nätet. Placeringen på värmeväxlare visas 

också. 

Medelvärdet för den specifika värmekapaciteten, 𝑐𝑝 och densiteten, 𝜌, 

approximerades utifrån de aktuella temperaturerna i ledningarna, d.v.s.  
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60 respektive 30⁰C. Med dessa värden beräknades det dimensionerande massflödet 

samt volymflödet med hjälp av ekvation (1) utifrån vilken effekt ledningen skulle 

transportera.  

Enligt tidigare undersökningar bör den maximal strömningshastighet ligga runt 

2,0 m/s i ett LTFV-nät, eftersom vid högre hastigheter kan oljud förekomma samt 

ökad slitage av ledningarna i nätet [16]. I och med detta valdes en 

strömningshastighet i ledningarna på 2,0 m/s. Fördelen att hålla en så hög hastighet 

som möjligt är möjligheten att kunna använda mindre dimensioner.  

Med hjälp av volymflödet hos de olika ledningarna samt den bestämda 

strömningshastigheten kunde då dimensionen för de olika rörledningarna 

bestämmas genom användandet av ett så kallat nomogram, se Bilaga 2. 

5.6 Dimensionering av värmeväxlare 

Värmeväxlaren som ska växla temperaturen på vattnet från primära till sekundära 

sidan och därmed göra nätet lågtempererat, dimensionerades utifrån de effekter den 

förväntades leverera, d.v.s. det totala effektbehovet för nätet.  Den dimensionerade 

effekten vid DUT bestämdes genom diskussion med kunnig personal [25].  För att 

vid senare simuleringar kunna veta vilken effekt som krävs på värmeväxlare vid 

varmare temperaturer än vid DUT gjordes en del simuleringar där olika effekter 

testades vid olika utetemperaturer.  
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6 Metod vid simulering 
Här presenteras upplägget kring de första simuleringarna. 

6.1 NetSim 

NetSim är ett simuleringsprogram för beräkning av tryck, flöden, temperaturer och 

hastigheter m.m. i distributionsnät för fjärrvärme och fjärrkyla samt 

ånga/kondensat. Programmet är en vidareutveckling av tidigare program varav den 

mest kända heter LICheat. Idag används NetSim av över 55 nätägare runt om i 

Norden.  I NetSim kan b.la. ledningar, kunder, produktionsanläggningar, pumpar, 

ventiler ritas in och sedan beräknar programmet dess förutsättningar. För att 

programmet ska kunna göra det måste vissa parametrar vara kända, så som vilken 

temperaturkurva som produktionsanläggningarna arbetar vid samt vilket 

differenstryck en viss knut ska ha [26].   

NetSim användes i detta examensarbete för att få en överblick om hur dels det 

befintliga fjärrvärmenätet påverkades av det planerade lågtempererade sekundära 

nätet men också för att se vad som skedde i sekundära nätet i sig då prosumenter 

kopplades in. NetSim är alltså ett planeringsprogram som används för att kunna 

förutspå hur nät påverkas av förändringar.  

6.2 Grundläggande simuleringar 

Först och främst simulerades ett så kallas referensfall i NetSim, då det sekundära 

nätet inte var lågtempererat utan höll samma fram- och returledningstemperaturer 

som resterande nätet. Detta fall användes som en jämförelse med de övriga 

driftsfallen vid senare analys. Därefter skapades det lågtempererade nätet via en 

värmeväxlare som då skulle sänka fram- och returledningstemperaturerna lokalt i 

nätet. Värmeväxlaren placerades i ändpunkten på rörledning R1 enligt Figur 10 och 

krävde som sagt en effektkurva som var beroende på utetemperaturen. I och med 

detta identifierades olika säsongsfall, se Tabell 5.  

Tabell 5. Sammanställning av de driftfall som simulerades i den grundläggande simuleringen. 

Namn Inkopplingsprincip Utetemperatur Driftfall 

Referens, 

Liljansberget  

Primärt VINTER: -25⁰C, 

DUT 

 

Konventionella 

stålrör 

~110-60⁰C – 

MTFV 

Sekundärt, 

Liljansberget  

Sekundärt VINTER: -25⁰C, 

DUT 

VÅR/HÖST: 0⁰C 

SOMMAR: 10⁰C 

Konventionella 

stålrör 

~60/30⁰C - 

LTFV 

 

 

Orsaken till varför olika utetemperaturer simulerades var för att på ett enklare sätt 

kunna analysera vad som hände vid inkoppling av en prosument, som förklaras mer 

senare. Vid säsongsfall SOMMAR antogs effektbehovet hos kunderna endast bestå 

av tappvarmvattensbehovet, då uppvärmningsbehovet under sommarmånaderna är 

minimala [19].  Av resultatet från simuleringen lästes temperaturerna, 

differenstrycken och flöden i olika punkter på nätet av.  
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7 Resultat av dimensionering av sekundärt nät 
Här presenteras det resultat som erhölls vid beräkningar av dimensioneringen av 

uppvärmningsbehov, tappvarmvattenbehov och rörledningar.  

Med 280 lägenheter á 30 m2 indelat på sex hus blev den totala bostadsarean 

8 400 m2 och med antagandet att den totala uppvärmda arean var 1000 m2 mer än 

bostadsarean per hus blev den totala uppvärmda arean 14 400 m2. Detta betyder att 

varje hus simulerades med en area på 2 400 m2 var. 

7.1 Uppvärmnings- och tappvarmvattenbehov 

I Tabell 6 nedan presenteras resultaten från beräkningarna angående 

uppvärmningsbehovet hos lägenhetshusen inkopplade i det sekundära LTFV-nätet. 

Totala uppvärmningsbehovet beräknades utifrån antagandet att effekten var 15 % 

större än lågenergihuseffekten. 

Tabell 6. Uppvärmningsbehovet för området som det sekundära LTFV-nätet ska försörja. 

Uppvärmningsbehov  Lågenergihus Totalt 

Effekt per lägenhet [kW] 33,6 50  

Effekt totalt [kW] 259,2  300  

 

Tabell 7 beskriver resultaten från beräkningarna av tappvarmvattenbehovet. 

Tabell 7. Tappvarmvattensbehovet för området som det sekundära LTFV-nätet ska försörja. 

Tappvarmvattenbehov 

[kW]  

Hela området = 

R1 

Ra – Rb  R2  R3  R4  R5  

Effekt totalt   439   135 378  317  257 317 

Effekt per lägenheter  73 - - - - - 

 

Detta ger ett totalt maximalt effektbehov på 739 kW för hela området samt en effekt 

på 123 kW/bostadshus under vinter- och vårsäsongen. Under sommaren antogs 

endast effektbehov bestå av tappvarmvattenbehov vilket ger ett effektbehov på  

439 kW för hela området samt en effekt på 73 kW/bostadshus. 

7.2 Dimensionering av rörledningar 

Utifrån ovanstående resultat kunde då rörledningarnas dimension bestämmas via 

ett nomogram för stålrör enligt Bilaga 2. Resultatet presenteras i Tabell 8. 

Tabell 8. Rörledningarnas dimension. 

Benämning L [m] Effekt 

[kW] 

�̇� 

[kg/s] 
�̇� [l/s] dyttre 

[mm] 

Dimension 

R1 214,1 739 5,89 5,96 76,1 DN65 

R2 39,6 616 4,91 4,96 76,1 DN65 

R3 43,1 493 3,93 3,97 60,3 DN50 

R4 36,9 123 0,98 0,99 33,7 DN25 

R5 61,0 369 2,95 2,98 60,3 DN50 

Ra 31,3 123 0,98 0,99 33,7 DN25 

Rb 31,9 123 0,98 0,99 33,7 DN25 

Rc 31,7 123 0,98 0,99 33,7 DN25 

Rd 30,9 123 0,98 0,99 33,7 DN25 

Re 41,7 123 0,98 0,99 33,7 DN25 

Totalt 562,2      
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7.3 Dimensionering av värmeväxlare 

Enligt diskussion med kunnig personal dimensionerades värmeväxlare som växlar 

ner vattentemperaturerna enligt Tabell 9 nedan [25]: 

Tabell 9. Effekten som krävs på värmeväxlare för att nå önskad temperaturdifferens vid olika 

utetemperaturer. 

Utetemperatur Effekt [kW] 

VINTER: -25⁰C, DUT 1000 

VÅR/HÖST: 0⁰C 200 

SOMMAR: 10⁰C 50 

 

7.4 Kostnader för det sekundära nätet  

De kostnader som tillkommer för att implementera det sekundära LTFV-nätet 

presenteras i Tabell 10. Där ingår markbredningskostnader samt kostnaden för den 

värmeväxlare som är placerad mellan primära och sekundära nätet. Värmeväxlaren 

är alltså i modellen dimensionerad för 1 MW men kostnaderna nedan är tagna 

utifrån en 1,5 MW värmeväxlare. De övriga komponenterna är b.la. styrventiler, 

cirkulationspumpar, arbetskostnad o.s.v. för installationen av värmeväxlaren. Dessa 

kostnader är väldigt ungefärliga och bör undersökas mer vid eventuell 

implementering. 

Tabell 10. Kostnader för det sekundära LFTV-nätet. 

 Kostnad Totalt 

Rörledningar 3 500 kr/m [14] 1 976 700 kr  

Värmeväxlare 60 000 kr [25]  

Övriga komponenter 279 500 kr [25]  

Totalt  2 316 200 kr 
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8 Resultat av grundläggande simulering  
I detta avsnitt presenteras resultatet från de grundläggande simuleringarna via 

diagram över differenstrycken, framledningstemperaturen och flödena för tre av de 

sex byggnader samt tre kunder utanför det byggda nätet, både vid referensfallen och 

lågtempererade fallen. Dessa grundläggande simuleringar gjordes utifrån de 

dimensionerande värden som beräknats under arbete, d.v.s. resultatet i ovanstående 

kapitel. Vilka kunder som analyserades visas i Figur 11 och var alltså Kund A, D 

och F i det sekundära LTFV-nätet samt Kund 1, 2 och 3 i det primära nätet. En av 

frågeställningar handlade om hur resterande fjärrvärmenätet i Umeå påverkas av 

det sekundärara nät, både då det var lågtempererat och mellantempererat (som 

resterande av nätet), vilken är orsaken till varför även punkter utanför det sekundära 

nätet analyserades. I Bilaga 3 visas figurer över hela Umeå Energis nät. 

  

Figur 11. Placeringen på de kunder som analyserades. 

8.1 Differenstryck 

Differenstrycket är en komplex parameter eftersom den påverkas av många 

faktorer, så som flöde och rörledningsstorlek. Vid ökat flöde minskas 

differenstrycket och tvärtom. Detta eftersom att tryckförlusterna ökar då 

hastigheten, och därmed även flödet, ökar enligt ekvation (2). Detta är något som 

bekräftades vid simuleringar.  

 

Figur 12. Differenstryck för referens- samt de olika säsongsfallen. 
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Figur 12 visar vilka differenstryck varje analyserad kund har i de olika 

säsongsfallen samt vid referensfallen då alltså inte det inkopplade nätet är 

lågtempererat.  Figuren visar tydligt hur differenstrycken sjunker vid sekundär 

inkoppling för Kund A, D och F. Kund 1,2 och 3 befinner sig inte i det sekundära 

nätet men berörs enligt simuleringen ändå av inkopplingen av nätet. 

Differenstrycken under säsongsfallet SOMMAR hos Kund 1 och 2 har inte hunnit 

stabiliseras tillbaka till referensvärden efter sekundära nätet men eftersom att Kund 

3 är placerad längre bort från nätet möter inte denna kund samma problem.  

Orsaken till varför differenstrycken sjunker vid sekundärt inkoppling är, som nämnt 

ovan, p.g.a. att vid minskad temperaturdifferensen måste flödet öka för att bibehålla 

samma levererade effekt till kunderna. Detta är något som bekräftas i 

nästkommande figur. Med ökat flöde minskar differenstrycket.  

8.2 Flöde 

Figur 13 nedan beskriver flödena hos Kund A, D och F vid de olika säsongsfallen 

samt referensfallet. Där visas tydligt relationen mellan flöden och 

temperaturdifferensen och därmed också differenstrycken. I sekundära fallen är 

temperaturdifferensen avsevärt mycket lägre än för referensfallen och för att 

kunderna ska erhålla samma effekt måste flödet ökas enligt ekvation (1).  

 

Figur 13. Flödena för kunderna i sekundärnätet vid referens- samt de olika säsongsfallen. 

Ovanstående reflektion bekräftas i Figur 14 som visar flödena hos kunderna utanför 

det sekundära nätet. Där är flödena densamma för vid sekundär- och referensfallet 

för de olika säsongsfallen eftersom att kunderna är placerade utanför det sekundära 

nätet. 
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Figur 14. Flödena för kunderna i primärnätet vid referens- samt de olika säsongsfallen 

8.3 Framledningstemperatur 

I Figur 15 nedan visas hur framledningstemperaturen har växlats ner från ca 110⁰C 

vid VINTER och 80-82⁰C vid VÅR/HÖST och SOMMAR till runt 59-61⁰C. Detta 

betyder att den dimensionerande effekten på värmeväxlaren vid de olika 

säsongsfallen lyckas sänka framledningstemperaturen till den önskade 

temperaturen på ca 60⁰C vid DUT. Figuren visar även hur temperaturerna endast 

sänks i det sekundära LTFV-nätet vilket är vad som önskas. 

 

Figur 15. Framledningstemperaturerna för referens- samt de olika säsongsfallen 
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9 Diskussion 
Resultat från de grundläggande simuleringarna samt dimensioneringarna diskuteras 

nedan för att sedan lägga all fokus på Studie - Akademiska Hus spillvärme. 

9.1 Felkällor 

Först och främst måste läsaren ha i åtanke att de simulerade driftsfallen är baserade 

på data och antaganden som är rent teoretiska och måste på så sätt inte 

nödvändigtvis representera hur verkligheten kommer att se ut. Den enda 

informationen som är fastställd är antalet lägenheter som Liljansbergetsområdet i 

dagsläget planeras att få. I och med de antaganden som har utförts kan effektbehovet 

i området samt rörledningsdimensioneringen inte ses som slutgiltiga. Eftersom att 

påverkan på dels det sekundära nätet i sig men även det primära nätet beror till stor 

del av rördimensioner samt effektbehov hos inkopplade kunder kan en 

feldimensionering av dessa parametrar påverka resultatet till en hög grad.  

9.2 Grundläggande simuleringar 

Utifrån resultatet av simuleringarna syns tydligt relationen mellan differenstrycket 

och flödet. Dessutom visualiseras också relationen mellan flödet och 

tempereraturdifferensen vid önskad effekt vilket då alltså också påverkar 

differenstrycket. Vid minskad temperaturdifferens, som sker vid sekundärt 

inkopplat LTFV-nät ökades flödet för att bibehålla önskad levererad effekt till 

kunderna och detta ledde också till ett lägre differenstryck hos samtliga kunder. 

Dessa lägre differenstryck håller sig alla inom de gränsvärdena som sattes ut, d.v.s. 

0,2-1 bar [24]. Det ökade flödet skulle kunna leda till ökade kostnader då 

pumpkapaciteten måste ökas samt risken för slitage och erosion blir större.  

Resultatet från de grundläggande simuleringarna, d.v.s. utan inkoppling av 

prosument visar att inkoppling av ett sekundärt LTFV-nät inte påverkar Umeå 

Energis befintliga distributionsnät i någon grad som gör att värdena på de studerade 

parametrarna inte håller sig inom de utsatta gränsvärdena.  

De kostnader som ett sekundärt LTFV-nät består av är till störst del 

rörledningskostnader och markberedningskostnader o.s.v. Dessa kostnader skulle 

vara desamma även om nätet inte var lågtempererat, därför ses en sådan investering 

inte skilja mycket från dagens expansion av fjärrvärmenätet. Den kostnaden som 

tillkommer är värmeväxlarens kostnader, men som kan ses i Tabell 10 är kostnaden 

för värmeväxlaren en liten del av totala kostnaden.  

  



 31 

10 Studie – Akademiska Hus spillvärme 
I detta avsnitt kommer prosumenters påverkan på Umeå Energis fjärrvärmenät 

analyseras.  

10.1 Inledning 

För att undersöka hur en prosument kan påverka dels det sekundära LTFV-nätet 

men också det primära närliggande nätet gjordes en studie kring Akademiska Hus 

spillvärme. Idén bakom detta är att Akademiska Hus vill lagra sin spillvärme som 

produceras vid användning av deras kylmaskiner istället för att behöva kyla bort 

värmen som det i dagsläget behöver göra. På detta sätt blir Akademiska Hus en 

prosument. 

10.2 Bakgrund 

Fastighetsbolaget Akademiska Hus arbetar med att bygga, utveckla och förvalta 

miljöer för utbildning, forskning och innovation med hjälp av deras erfarenhet, 

kompetens och storlek [27]. Akademiska Hus i Umeå är som nämnts tidigare det 

företag som ligger bakom de planerade 280 studentlägenheter som detta 

examensarbete hanterar.  

Akademiska hus kräver en hel del kyla till sina lokaler vilket de dels erhåller genom 

fjärrkyla från Umeå Energi samt via egenägda kompressionskylmaskiner. 

Dessutom använder sig Akademiska hus av frikyla, d.v.s. att de kyler sina lokaler 

med uteluft genom exempelvis ventilationsaggregat.  

Kylmaskiner är som sagt en maskin som levererar kyla och fungerar som en 

omvänd värmepump. En värmepump gör det ju möjligt att överföra värme från ett 

medium med låg temperatur till ett med högre temperatur, och erhåller då spillkyla. 

En kylmaskin däremot överför värme från ett medium med hög temperatur till ett 

med lägre temperatur och erhåller istället spillvärme som i dagsläget ofta kyls bort 

med hjälp av luftkylare placerade på byggandens tak. Denna spillvärme skulle 

istället kunna återanvändas genom att den lagras i fjärrvärmenätet, och via detta 

skulle energieffektiviseringen kunna öka samt miljöpåverkan minska. På detta sätt 

kan Umeå Energi och Akademiska Hus samarbeta genom att ta tillvara på så mycket 

värme som möjligt - Akademiska Hus är alltså i detta fall en prosument. 

Nedan i Figur 16 visas hur denna lösning kan vara inkopplat i Umeå Energis 

distributionsnät. De rosa linjerna är fjärrvärmenätets fram – och returledningar, de 

blåa linjerna är kyla och de röda linjerna representerar värme.  
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Figur 16. En illustration om hur en prosument kan vara inkopplad till Umeå Energis distributionsnät. Bild från 

[19] (EGMA). 

Tanken med denna lösning är att Umeå Energi ska äga hela den sekundära 

processen också, inte bara fjärrvärmenätet där spillvärmen ska lagras. I och med 

detta kan denna lösning ses som en extra produktionsanläggning för Umeå Energi 

då mindre effekt måste levereras till nätet för att nå kunderna behov.  

Om denna spillvärme skickas in i sekundära nätet kommer nätet att belastas mer. 

Viktigt att tänka på är om den inskickade mängden spillvärme är större eller mindre 

än det effektbehov som finns från kunderna som är inkopplade. Till exempel på 

vinterhalvåret, då kylbehovet är lågt och därmed spillvärmen liten kommer 

kundernas behov vara större än mängden spillvärme och lagringen av detta tillskott 

av värme bör då inte skapa några problem för nätet. På sommaren däremot kommer 

spillvärmemängden vara hög samtidigt som effektbehovet minskar och då finns risk 

att det sekundära nätet skulle få överskott av värme. För att undvika detta problem 

måste därför en ledning dras så att en del av spillvärme vid detta scenario kan 

skickas till Umeå Energis primära fjärrvärmenät, som då har högre temperaturer än 

det sekundära nätet. Denna metod kallas för shuntning, vilket alltså innebär att en 

sorts ventil låter en viss del av vattnet tillbaka till primärnätet medan resten 

levereras till sekundära LTFV-nätet [28]. Ventilen styrs av en temperaturgivare som 

känner av vilken temperatur nätet har. Via denna metod kommer inte det sekundära 

LTFV-nätet får överskott av värme men spillvärmen tas ändå tillvara på. Hur en 

inkoppling av en prosument till det sekundära LTFV-nätet samt det befintliga 

primära fjärrvärmenätet presenteras i Figur 17. De röda och blå linjerna 

representerar fram- respektive returledningarna. Den lila linjen visar hur spillvärme 

transporteras till primärnätets returledning medan den gula linjen visar hur 

spillvärme levereras till det sekundära nätets framledning. Den gröna respektive 

orangea visar hur prosumenten tar vatten från returledningarna.  
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Figur 17. Inkoppling av en prosument till det sekundära lågtempererade nätet samt det befintliga primära 

nätet.  

Viktigt att tänka på vid leverans av spillvärme till primärnätet är dock att värmen 

måste levereras till returledningen, eftersom att temperaturen i framledningarna är 

mycket högre än temperaturen på vattnet som kommer från kylmaskinen [19]. Detta 

syns i figuren ovan. Denna lösning tar inte hänsyn till hur 

produktionsanläggningarna påverkas, men detta kommer diskuteras mer nedan. 

Som diskuteras ovan kan inte spillvärmen lagras i det sekundära nätet då 

effektbehov i nätet underskrider mängden värme som vill lagras. Idén om att vid 

sådana tillfällen använda shuntning för att kunna leverera spillvärmen till 

primärnätet istället diskuterades tillsammans med kunnig personal och då framgick 

det att detta inte var något alternativ utifrån Umeå Energis synvinkel.  Orsaken är 

att under de månader, d.v.s. sommarmånaderna då Akademiska Hus kylmaskiner 

producerar mer spillvärme än vad effektbehovet är och då vill leverera 

värmeeffekten till primärnätet har Umeå Energi redan överskott av värme i  

nätet [29]. Detta eftersom att värmebehovet hos kunderna är för lågt för att kyla 

processen ordentlig och för att lösa detta problem kyler Umeå Energi bort sin 

överskottsvärme med kylfläktar placerade vid anläggningen Dåva 1. Eftersom att 

Umeå Energi får betalt för mängden avfall de bränner vill de att Dåva 1 ska gå på 

fullast till så stor utsträckning som möjligt, då de anser att det är mer lönsamt att 

förbränna avfallet än vad de kostar att kyla överskottsvärmen [29].  

10.3 Borrhålslager 

För att hantera problemet angående överskottsvärme på nätet kan säsongslagring av 

överskottsvärme i borrhål vara ett alternativ. Värmelagring i borrhål innebär att 

berggrunden används som lagringsmedium. Uppvärmningen av berget sker genom 

att en mängd hål borras i marken där rörsystem med värmebärare installeras. Denna 
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värmebärare avger värme till borrhålen under uppladdning och tar värme från 

borrhålen under urladdning [30]. Uppladdningen av borrhålslagret skulle alltså i 

detta fall kunna ske under sommarmånaderna då Akademiska Hus och Umeå Energi 

har som mest spillvärme, och urladdning ske under tiden då effektbehovet på nätet 

är högre än effekten på överskottsvärmen.  

Dessa borrhål kan installeras i princip överallt, men hur pass effektiv lagringen 

kommer att vara beror på de geologiska förutsättningarna som finns på platsen. Två 

av lagrets viktigaste egenskaper är bergets värmekonduktivitet och specifika 

värmekapacitet. Värmekonduktiviteten påverkar vilket avstånd som är optimalt att 

ha mellan borrhålen samt vilka värmeförluster som sker från lagret. Ju högre 

konduktivitet desto lättare in- och urladdning samt att värmen mellan hålen sprids 

snabbare vilket gör att avståndet mellan hålen kan vara större. Negativt med hög 

värmekonduktivitet är att värmeförlusterna ökar. Den specifika värmekapaciteten 

påverkar lagringsvolymen, ju högre värmekapaciteten desto mindre lagringsvolym 

krävs för att lagra en specifik värmemängd. Det finns ingen standard angående 

antalet borrhål samt avståndet mellan dessa utan det avgörs för respektive fall.  

Ett borrhålslager är vanligtvis rektangulär eller i form av en cirkel. Borrhålen 

placeras jämnt fördelade över lagrets yta för att få en så jämn temperaturutbredning 

som möjligt. Djupet på borrhålen varierar beroende på bergets art och kvalitet 

medan den mest ekonomiska dimensionen på ett borrhål är enligt svenska mått ca 

120 m. Avståndet mellan hålen bör ligga kring fyra meter enligt undersökningar. 

För att lagra 1 MWh krävs en volym på 60 m3 [31]. Vid installation av borrhålslager 

brukar kostnaden nå mellan 200-300 kr/m beroende på b.la. bergets  

egenskaper [19].  

Tanken med denna lösning är att även delar av Umeå Energis överskottsvärme, som 

de idag kyler bort, kan lagras i borrhålslagret och på så sätt gynna företaget ännu 

mer. Då ska Umeå Energi kunna ladda effekt ur lagret då Dåva 1 går på maxeffekt 

men uppvärmningsbehov av värme fortfarande finns i nätet. I dagsläget har Umeå 

Energi en ackumulatortank, som också fungerar som en lagring av värme, och då 

kommer borrhålslagringen ses som ett komplement till ackumulatortanken.  

10.4 Metod för analysering 

Här beskrivs hur arbetet genomfördes vid analys om hur prosumenten Akademiska 

Hus påverkade det sekundära samt det primära nätet för Umeå Energi.  Först 

beskrivs metoden kring beräkningar av spillvärmeeffekter och simuleringar följt av 

dimensionering av de borrhålslager som förväntas behövas för lösningen. 

10.4.1 Spillvärmeberäkningar 

För att bestämma den mängd spillvärme som vanligtvis kyls bort hos Akademiska 

Hus användes mätningar av kyleffekten som deras kylmaskiner genererar. De 

erhållna mätningarna var från år 2011 och år 2014 och då dessa år representerar två 

extremfall användes dessa istället för en normalårskorrigerad effekt. Vinter år 2011 

var extremt kall medan vinter 2014 var varmare än normalt.  

En mindre jämförelse mellan resultaten erhållna från ovanstående mätdata var tänkt 

att utföras med normalårskorrigerade värden på kylbehovet. Vid 
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normalårskorrigering behövdes 𝑃𝑢𝑡,𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑, d.v.s. den utetemperaturoberoende 

delen av kylbehovet, enligt ekvation (4). Denna faktor kunde inte bestämmas utifrån 

de mätdata som erhölls och antogs därför vara försumbar. Detta speglar inte 

verkligheten då vissa komponenter, så som exempelvis serverhallar kräver kyla året 

om för Akademiska Hus. Normalårskorrigeringen gjordes utifrån gradkyldagar 

bestämda med hjälp av en hemsida som sammanställer temperaturdata från tidigare 

år, se Tabell 11. Där visas graddagarna för ett normalår som räknas ut utifrån 

medelvärdet på graddagarna för alla månader mellan 2010 och 2014, respektive det 

aktuella året, som valdes till 2014. Dessa beräknades med 𝑇𝑟𝑒𝑓 på 17⁰C. 

Temperaturerna kommer från loggningar vid Umeå Flygplats [32].  

Tabell 11. Medelvärde på gradkyldagar för Umeå mellan åren 2010-2014, vilken betecknas GDmedel, samt 

endast år 2014 graddagar, GDaktuell [20].  

Månad Jan - Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt - Dec Totalt 

𝑮𝑫𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍 0 8 13 54 21 2 0 98 
𝑮𝑫𝒂𝒌𝒕𝒖𝒆𝒍𝒍 0 3 7 112 10 4 0 166 

 

Resultatet av beräkningen den normalårskorrigerade värmeeffekten visade att den 

blev avsevärt mycket lägre än värmeeffekterna för både år 2011 och 2014, vilket 

inte var väntat då dessa år representerar ett kallt och ett varmt år. I och med detta 

resultat valdes det att inte använda normalårskorrigering i resterande arbete, då 

detta ansågs ge felaktiga resultat. Dessa resultat visas endast i Bilaga 4.  

Istället beräknades spillvärmen för år 2011 och 2014 utifrån det erhållna mätdatat. 

Spillvärmeberäkningarna för de olika åren delades in i tre säsongsfall eftersom att 

kyleffekten varierar så kraftigt beroende på årstiden. De säsongsfall som valdes var 

samma som för grundsimuleringarna, nämligen VINTER som motsvarade 

månaderna november till mars; VÅR/HÖST som motsvarade månaderna april och 

oktober samt SOMMAR som motsvarade månaderna maj-september.   

Nästa steg var att bestämma vilket mängd spillvärme som erhölls av mängden 

kyleffekt. För att göra detta fick ett värde på COPvärme antas eftersom att information 

om vilken sorts kylmaskin, mer än att det är en kompressionskylmaskin, som 

Akademiska Hus har inte fanns. COPvärme-värdet antogs vara 4 och antagandet 

grundades utifrån ett tidigare gjort examensarbete där kyleffekterna låg inom 

samma ramar [12]. Utifrån detta kunde COPkyla räknas ut via ekvation (11). 

Eleffekten som kylmaskinerna kräver vid olika säsongsfall kunde då beräknas med 

hjälp av ekvation (10) där 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑢𝑡 är kyleffekterna. Med hjälp av detta resultat 

beräknades sedan värmeeffekterna, 𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒,𝑖𝑛 d.v.s. den mängd spillvärme som 

erhålls via ekvation (11). Det är alltså denna värmeeffekt som Akademiska Hus vill 

leverera till fjärrvärmenätet.  

Den mängd spillvärme som Umeå Energi idag kyler bort per medelsnittligt år 

erhölls från tidigare gjort examensarbete och var 11 700 MWh [33]. Detta värde 

fick då användas för båda åren eftersom spillvärmemängden från Umeå Energi var 

utifrån ett medelår. 
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10.4.2 Metod kring simulering av prosumenters påverkan på näten 

För att se hur lagring av spillvärme i fjärrvärmenätet kan kunna påverka olika 

parametrar gjordes simuleringar i programmet NetSim. Detta gjordes genom att 

koppla in en fiktiv produktionsanläggning som då levererade önskad mängd effekt 

till sekundärnätet vid de olika säsongsfallen. Dessa simuleringar gjordes endast 

utifrån år 2014s mätdata då simuleringen till störst grad var till för att se hur det 

primära samt det sekundära nätet kunde påverkas av inkopplingen av prosumenter 

– mängden levererad spillvärme spelade mindre roll i detta fall. Fler simuleringar 

antogs endast kosta tid utan att visa varierande resultat för arbetet.  

För säsongsfallet SOMMAR var mängden önskad levererad spillvärme större än 

vad effektbehovet till sekundärnätet var vilket innebar att delar av spillvärmen 

behövdes levereras till primärnätet. Detta gjordes genom att skapa ytterligare en 

fiktiv produktionsanläggning utanför det sekundära nätet som då levererade den 

mängd spillvärme som inte rymdes i det sekundära nätet. För att se hur mängden 

levererad spillvärme påverkar nätet gjordes simuleringar med olik fördelningen 

mellan sekundärt och primärt inkopplade produktionsanläggningar för säsongsfall 

SOMMAR.  

Temperaturerna på de spillvärmevatten som skulle lagras i nätet skiljer sig från den 

temperatur som levereras från de befintliga produktionsanläggningarna hos Umeå 

Energi, som alltså inte är lågtempererade. De befintliga produktionsanläggningarna 

levererar en framledningstemperatur på ca 80-110⁰C beroende på utetemperatur 

medan de fiktiva produktionsanläggningarna från prosumenterna ska leverera 

temperaturer på ca 60⁰C. För att simulera detta i NetSim behövdes en ny 

temperaturkurva bestämmas vilket gjordes efter antaganden och utifrån vilka 

tekniska parametrar arbetet utgick ifrån. En önskad temperaturkurva bestämdes, 

men vid testsimuleringar uppmärksammades det att NetSim inte klarade av att 

simulera med sådana låga temperaturer som temperaturkurvan definierade. Därför 

användes den temperaturkurva som Umeå Energi använder vid simuleringar av 

Dåva-verken samt Ålidhemsverket. Detta betydde att den spillvärme som 

prosumenterna ville lagra höll en högre temperatur än vad verkligheten speglar. 

Med detta blev inte resultaten efter önskat scenario, men visade ändå hur ett 

sekundärt LTFV-nät betedde sig både inom dess gränser samt hur primärnätet 

påverkades vilket tillskott av effekt till nätet.  

Vid simuleringsfallen då spillvärmen skulle lagras i primärnätet behövdes 

spillvärmen vid ursprungsfallet levereras till returledningen, detta eftersom där var 

vattentemperaturen (45-60⁰C) ungefär densamma som det levererade vattnet 

(60⁰C). Alternativet skulle vara att spillvärmen värmdes med exempelvis elvärmare 

eller att sänka COP-värdet för kylmaskinerna. Eftersom att problem med önskad 

levererad temperatur på vattnet erhölls, och en betydligt högre utskickade 

temperatur fick användas blev leverans till returledningen inget som behövdes 

simuleras. Dock måste detta vara i åtanke vid praktisk implementering.  

10.4.3 Metod kring borrhålslagersdimensionering  

Under de fall då spillvärmen behövde levereras till primärnätet krävdes det att 

överskottet av värme kunde lagras någonstans. Därför undersöktes de ekonomiska 
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möjligheterna att implementera borrhålslager inkopplat i Umeå Energis primära 

distributionsnät.  

Rent teoretiskt hanterades inte tekniken av borrhålslagring på en djupare nivå men 

faktorer så som vilka förluster som kunde erhållas diskuterades. Mycket 

information erhölls från ett tidigare gjort examensarbete som handlade om borrhål 

som säsongslagring och utfördes av Emilia Björke-Dahl och Mikaela Sjöqvist från 

Linköpings Universitet. Analys kring borrhålslagring för Umeå Energi gjordes 

därför rent teoretiskt med antaganden gjorda utifrån Björke-Dahl och Sjöqvists 

arbete samt beräkningar - inga simuleringar gjordes angående borrhålslagren. 

Björke-Dahl och Sjöqvist undersökte olika kombinationer av borrhålsvärmeväxlare 

och värmepumpar och kom fram till att kombinationen mellan U-rör som 

värmeväxlare samt en absorptionsvärmepump skulle generera mest fördelaktiga 

resultat [34]. I och med detta valdes denna kombination även i detta arbete.  

För att undersöka hur användning av borrhålslager skulle påverka Umeå Energi 

ekonomiskt sätt antogs några olika scenarion med varierande tillgänglig spillvärme 

som önskades lagras i hålen. I Tabell 12 presenteras de olika scenarion som tagits 

fram.  

Tabell 12. Sammanställning av driftfall för lagring i borrhålslager. 

Namn Scenario 

FALL 1.1 Utifrån annars bortkyld värme från både Umeå Energi samt 

Akademiska Hus kylmaskiner år 2011  

FALL 1.2 Utifrån annars bortkyld värme från både Umeå Energi samt 

Akademiska Hus kylmaskiner år 2014 

FALL 2.1 Utifrån den mängd fossila bränslen som förbrändes av Umeå 

Energi år 2011 

FALL 2.2 Utifrån den mängd fossila bränslen som förbrändes av Umeå 

Energi år 2014 

 

Den energi som var och en av fallen presenterade ovan förbrukade erhölls från 

diverse mätningar utförda av Umeå Energi. Vid dimensionering av lagret antogs att 

all mängd spillvärme som en prosument ville leverera till nätet lagrades i borrhålen 

för att inte underdimensionera lagren i något av fallen. I och med detta togs ingen 

hänsyn till säsongfall vid dimensionering av lagren. Med antagandet att varje MWh 

energi kräver en lagringsarea på 60 m3 samt ett djup på 120 m per hål beräknades 

lagervolymen och lagerarean för varje fall. Lagren antogs vara i kvadratisk form 

med fyra meter mellan varje hål och på så sätt kunde längden per sida samt antal 

hål för lagren bestämmas. För att bestämma investeringskostnaden för 

borrhålslagren behövdes information angående berget i frågas egenskaper men då 

inte det kunde erhållas antogs kostnaderna för lagren nå 300 kr/m. Detta var också 

ett antagande som Björke-Dahl och Sjöqvist gjorde [34]. Då antal meter för varje 

lager hade bestämts kunde då investeringskostnaden för varje fall beräknas. Vid test 

av olika kostnader per meter erhölls väldigt varierande resultat, vilket gjorde att en 

känslighetsanalys utfördes. Då gjordes samma beräkningar som ovan men med en 

kostnad på 250 kr/m samt 200 kr/m. 
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Utöver dimensioner av själva borrhålslagret behövdes också den 

absorptionsvärmepumpen som skulle användas dimensioneras. Även detta gjordes 

utifrån Björke-Dahl och Sjöqvist arbete, där de antog en kostnad på  

2 miljoner kr/MW för värmepumpen. Dessutom behövdes den maximalt möjliga 

urladdade värmeeffekten för lagret bestämmas, detta gjordes via diskussion med 

personal samt läsning och bestämdes då till 30 W/m [19] [31]. Med vetskapen hur 

många meter som varje falls lager antogs vara kunde då den maximalt möjliga 

urladdade värmeeffekten beräknas. I och med detta kunde då den totala 

investeringskostnaden för borrhålslagret samt värmepumpen beräknas.  

Ett borrhålslager laddas, som nämnts tidigare, under perioder då värmebehovet är 

lågt samt urladdas då behovet är större. Detta betyder att urladdnings- och 

inladdningstiden skiljer sig från varandra och i och med detta valdes: 

 Inladdningsperiod av spillvärme till borrhålslagren: april – oktober 

 Urladdningsperiod av spillvärme från borrhålslagren: november – mars 

Drifttiden för urladdningsperioden bestämdes alltså till totalt 3 600 timmar.  

10.4.3.1 Ekonomiska beräkningar 

Anledningen till varför borrhålslagren undersöktes som ett alternativ för Umeå 

Energi var för de eventuella ekonomiska besparingarna som företaget i framtiden 

kan kunna erhålla. Dessutom vill Umeå Energi via detta kunna möta de förändrade 

kundkraven då kunderna vill kunna lagra sitt spillvärme i nätet. För att undersöka 

om detta är ekonomiskt lönsamt för Umeå Energi utfördes en ekonomisk kalkyl där 

nettonuvärdet och den årliga avkastningen för investeringarna beräknades.  

Vid beräkningar av nettonuvärdet behöver årliga rörliga intäkter och kostnader 

definieras, enligt ekvation (5). De årliga rörliga kostnaderna som borrhålslagret 

antogs ha var endast den värmen som krävs för att driva absorptionsvärmepumpen, 

d.v.s. den förlorade mängd värme för Umeå Energi. För att bestämma detta 

behövdes den energi som krävs för att driva värmepumpen beräknas. Detta gjordes 

genom ett antagande att pumpen hade ett COPvärme-värde på 1,7 [34] och via 

ekvation (10) samt den beräknade urladdade värmeeffekten kunde då driveffekten 

som värmepumpen krävde beräknas. Genom att multiplicera med antal drifttimmar, 

som alltså var 3 600 h kunde då drivenergin under perioden beräknas. Valet av 

COPvärme-värde för absorptionsvärmepumpen visade sig spela stor roll för resultatet 

varav en känslighetsanalys med varierande COPvärme-värde också utfördes.  

De rörliga intäkter som Umeå Energi kunde erhålla från denna investering antogs 

komma endast från de insparade bränslekostnaderna som användning av spillvärme 

istället för att producera ny värme kunde generera. 

För att veta hur stor mängd som kan motsvaras av spillvärme för varje bränslesort 

användes tim-mätdata för de två åren som studerades. Tanken var att spillvärmen 

ska täcka spetsanvändningen av bränsle under urladdningsperioden, d.v.s. att 

täckningsbidraget från spillvärmen ska ersätta det bränsleslag som är på marginalen 

just vid urladdningstillfället. Den mängd spillvärme som var och en av 

bränslesorterna stod för beräknades för varje timme under driftperioden. 

Förbrukningen av olja från Umeå Energis oljepannor täcktes först av spillvärmen, 
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och om spillvärme fanns kvar efter detta vid någon timme täcktes förbrukningen av 

el från deras elpannor samt värmepumpar. Fanns ytterligare spillvärme kvar efter 

detta ersatte det resterande spillvärme delar av användningen av biobränsle hos 

Umeå Energis olika pannor (Röbäck, P6, P7 och P9).  

Kostnaderna för olika sorters bränslen år 2014 erhölls från Umeå Energi utifrån det 

aktuella utfallet. Dessa kostnader antogs vara densamma för år 2011 då inte 

kostnaderna från år 2011 kunde erhållas. Detta är alltså vad det kostar att använda 

de olika bränslesorterna vid produktion av värme, i kr/MWh. Med detta kunde då 

både de rörliga intäkter samt de rörliga kostnader för varje bränslesort som 

borrhålslagret genererar beräknas.  

För att beräkna nuvärdet, nettonuvärdet samt den årliga avkastningen behövdes 

några parametrar antas. Kalkylräntan antogs vara 5,2 %, vilket är den vägda 

genomsnittliga kostnaden för kapital (WACC) som Umeå Energi använder. Den 

tekniska livslängden på borrhålen antogs vara 30 år [19]. Med denna information 

kunde nuvärdet och därmed nettonuvärdet för de olika fallen beräknas enligt 

ekvation (5) och (6). En annuitetsfaktor beräknades enligt ekvation (7) utifrån de 

antaganden som gjordes och via det kunde annuiteten, den årliga avkastningen, 

beräknas med ekvation (8).  

Alla beräkningar ovan gjordes för de fyra identifierade driftsfallen. 

För att illustrera hur användning av spillvärme påverkar bränslemixen för 

värmeproduktion skapades varaktighetsdiagram över FALL 1.1 och 1.2 under den 

studerande drifttiden. Ett varaktighetsdiagram över ett helt år utifrån år 2011s 

mätdata skapades också, där både inladdning och urladdning av spillvärme från 

borrhålslagret presenterades. 

10.4.3.2 Förlustberäkning 

Vid lagring av värme i borrhålslager måste det räknas med att delar av inladdade 

värmen omvandlas till förluster vid urladdning. Eftersom att analysen gjordes utan 

simuleringar beräknades förlusterna utifrån det tidigare gjorda examensarbetet av 

Björke-Dahl och Sjöqvists resultat. Examensarbetet undersökte fyra olika 

kombinationer med värmeväxlare och värmepumpar och kom som sagt fram till att 

kombinationen U-rör som borrhålsvärmeväxlare och absorptionsvärmepump 

genererade bäst resultat. Bergarten de arbetade med var granit med en 

värmekonduktivitet på 3,5 W/m K och en specifik värmekapacitet på 

830 J/kgK [34]. Utifrån detta gjordes ett antagande att Umeå Energis borrhålslager 

använde sig av samma kombination samt att bergets egenskaper var liknande som 

för Björke-Dahl och Sjöqvist. Genom detta kunde då de simulerade procentuella 

förlusterna som erhölls för det tidigare gjorda examensarbetet antas vara densamma 

för detta examensarbete. Förlusterna för FALL 1 för år 2011 och 2014, d.v.s. 1.1 

och 1.2, beräknades därefter med hjälp av den erhållna procentuella förlustkurvan.  

  



 40 

10.5 Resultat – en prosuments påverkan på nätet 

Här presenteras de resultat som erhölls vid beräkningar och simuleringar av 

prosumenters påverkan på Umeå Energi befintliga nät samt det sekundära LTFV-

nätet. Därefter kommer resultaten av dimensionering av borrhålslager samt de 

ekonomiska beräkningarna kring det presenteras.  

10.5.1 Uppdatering av NetSim-modell 

De temperaturkurvor som användes vid testsimuleringar såg ut som följande, Figur 

18, där kurvan till vänster motsvarar den befintliga kurvan medan den till höger än 

den nyligen framtagna: 

 

Figur 18. Kurvor i NetSim som reglerar framledningstemperaturen. Den vänstra är den nuvarande använda 

temperaturkurvan medan den vänstra är den framtagna kurvan för LTFV. 

Det var den högra temperaturkurvan som NetSim inte klarade av att simulera, därför 

fick den vänstra kurvan användas vid efterkommande simuleringar. Placeringen av 

den fiktiva produktionsanläggningen i sekundärnätet såg ut enligt Figur 19. 

 

Figur 19. Den fiktiva produktionsanläggningen i det sekundära LTFV-nätet. 

10.5.2 Spillvärmeberäkningar 

Akademiska Hus kylbehov år 2014 och år 2011 med respektive erhållen spillvärme 

presenteras nedan, se Tabell 13 och Tabell 14. Viktigt att poängtera är att detta 

kylbehov är den köpta mängd kyla från Umeå Energi vilket betyder att det totala 
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kylbehovet troligtvis överskrider dessa värden då Akademiska Hus även använder 

sig av kylmaskiner samt frikyla.   

Tabell 13. Akademiska Hus kylbehov och erhållen mängd spillvärme år 2011. 

Säsongsfall Utetemp. [⁰C] Kylbehov 

[MWh] 

Elbehov 

[MWh] 

Spillvärme 

[MWh] 

VINTER – 15  131,92 43,97 175,89 

VÅR/HÖST 0 438,4 58,46 584,55 

SOMMAR 10 3 729,08 497,2 5 732,55 

 
Tabell 14. Akademiska Hus kylbehov och erhållen mängd spillvärme år 2014. 

Säsongsfall Utetemp. [⁰C] Kylbehov 

[MWh] 

Elbehov 

[MWh] 

Spillvärme 

[MWh] 

VINTER – 15  40,21 13,4 53,60 

VÅR/HÖST 0 228,75 30,50 305,00 

SOMMAR 10 3 609,16 120,31 4 812,21 

 

Som förväntat var kylbehovet störst under sommarmånaderna, d.v.s. under 

säsongsfallet SOMMAR, där behovet stod för ca 90 % av det totala behovet under 

ett år för båda åren ovan. I och med detta erhölls mycket mer spillvärme i detta 

säsongsfall jämtemot de andra också.  

Den genomsnittliga totala spillvärmen för Umeå Energi under ett helt år var som 

nämnt tidigare 11 700 MWh.  Totala spillvärmen som produceras av Akademiska 

Hus och Umeå Energi beräknades till 17 432,55 MWh för år 2011 och 16 870,8 för 

år 2014. Här måste dock noteras att detta är som sagt med reservation för 

Akademiska Hus eventuellt interna kylmaskiner. 

I Tabell 15 och Tabell 16 presenteras de genomsnittliga kyleffektbehoven för de 

olika säsongsfallen samt den då erhållna värmeeffekten.  

Tabell 15. Akademiska Hus kyleffekt och erhållen värmeeffekt år 2011 

Säsongsfall Utetemp. [⁰C] Kyleffekt 

[kW] 

Elbehov 

[kW] 

Värmeeffekt 

[kW] 

VINTER – 15  35,46 11,82 47,28 

VÅR/HÖST 0 294,6 98,21 392,85 

SOMMAR 10 1 002,44 334,15 1 336,59 

 

Tabell 16. Akademiska Hus kyleffekt och erhållen värmeeffekt år 2014 

Säsongsfall Utetemp. [⁰C] Kyleffekt 

[kW] 

Elbehov 

[kW] 

Värmeeffekt 

[kW] 

VINTER – 15  10,95 3,65 14,6 

VÅR/HÖST 0 156,32 52,11 208,43 

SOMMAR 10 976,09 325,36 1 301,46 

 

10.5.3 Sammanställning effektbehov och spillvärmemängd 

För att påminna om vilket effektbehov som det sekundära LTFV-nätets kunder 

beräknades att ha presenteras en sammanställning i Tabell 17 som både visar 

effektbehov i det sekundära området samt vilken önskad levererad mängd 
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spillvärme som Akademiska Hus har år 2014 vid de olika säsongsfallen. Orsaken 

till varför endast år 2014s värden presenteras är p.g.a. att endast dessa levererade 

värmeeffekter simulerades. Hur effekten ska levereras illustreras i Figur 17  

(avsnitt 5.1.1). 

Tabell 17. Sammanställning av effektbehov respektive önskad levererad spillvärmeeffekt 

Säsongsfall Effektbehov [kW] Önskad levererad värmeeffekt år 2014 

[kW] 

VINTER 739  14,6 

VÅR/HÖST 739  208,43 

SOMMAR 438  1 301,46 

 

10.5.4 Simuleringsresultat - säsongsfall VINTER  

Vid säsongsfall VINTER är mängden spillvärme från Akademiska Hus 

kylmaskiner betydligt mindre än vad det totala effektbehov i det sekundära LFTV-

nätet vilket gör att all spillvärme kan levereras till det sekundära nätet. I Bilaga 5 

presenteras differenstrycken, flöden och framledningstemperaturen hos de 

studerade kunderna. Som synes där påverkar inte en prosument med en önskad 

levererad värmeeffekt på 14,6 kW varken det sekundära eller det primära nätet i 

någon grad som är synligt enligt simulationerna.  

10.5.5 Simuleringsresultat - säsongsfall VÅR/HÖST 

Mängden önskad levererad spillvärme till fjärrvärmenätet överskrider inte heller 

effektbehovet i området vid säsongsfall VÅR/HÖST enligt Tabell 17. 

 

Figur 20.  Differenstrycken vid säsongsfall VÅR/HÖST utan respektive med inkopplad prosument. 

Figur 20 ovan visar hur differenstrycken inom det sekundära LTFV-nätet påverkas 

vid inkoppling av en prosument med levererad värmeeffekt på 208,4 kW. Trycken 

höjs lokalt vilket bör bero på att ökad påfrestning på nätet p.g.a. tillskottet av värme.  
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Figur 21. Flödena vid säsongsfall VÅR/HÖST utan respektive med inkopplad prosument. 

Figur 21 visar hur flödena i säsongsfall VÅR/HÖST. Flödena för kunderna inom 

det sekundära nätet minskar jämtemot fallet utan prosument p.g.a. högre 

differenstryck. 

 

Figur 22. Framledningstemperaturerna vid säsongsfall VÅR/HÖST utan respektive med inkopplad 

prosument. 

Framledningstemperaturen hos de studerade kunderna i säsongsfall VÅR/HÖST 

presenteras i Figur 22 ovan. För att det sekundära LTFV-nätet ska bete sig som 

önskat bör framledningstemperaturerna för Kund A, D och F vara lika vid båda 

fallen ovan men eftersom att en felaktig temperaturkurva användes under 

simuleringarna erhölls resultatet som visas ovan.  

10.5.6 Simuleringsresultat - säsongsfall SOMMAR  

Simuleringar av säsongsfall SOMMAR är de som genererar de mest intressanta 

resultaten. Som kan ses i sammanställningen av effektbehov och önskad levererad 

värmeeffekt, Tabell 17, är det i detta säsongsfall som effektbehovet är mindre än 

önskad mängd levererad spillvärme. Önskad levererad värmeeffekt var år 2014 

1 301,46 kW medan behovet från kunderna i sekundärnätet endast var 438 kW.  
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I och med detta behövdes ytterligare en fiktiv produktionsanläggning som kunde 

leverera delar av värmeeffekt till primärnätet läggas in i simuleringsmodellen, 

vilket illustreras i Figur 23 nedan. De röda cirklarna visar hur flödet transporteras 

ut från produktionsanläggningarna.  

 

Figur 23. Placeringen av både den sekundärt och primärt kopplade fiktiva produktionsanläggningen (de stora 

blå blocken) vid simuleringar i NetSim. De röda cirklarna visar flödet, som illustreras med svarta pilar, ut ur 

produktionsanläggningarna.  

För att illustrera hur fördelningen av levererad värmeeffekt mellan de fiktiva 

produktionsanläggningarna påverkar näten simuleras två olika fördelningar:  

400 kW levereras till sekundära nätet och 900 kW levereras till primära nätet; 60 

kW till det sekundära nätet samt 1 240 kW till det primära nätet. 

10.5.6.1 Differenstryck 

I Figur 24 presenteras differenstrycken vid säsongsfall SOMMAR och de olika 

fördelningarna på levererad värmeeffekt. Vid 400 kW värmeeffekt inkopplat 

sekundärt erhölls högre differenstryck än vid fallet utan prosument och vid endast 

60 kW värmeeffekt inkopplat. Orsaken till varför Kund 1, 2 och 3 tryck är mer jämn 

i de olika simuleringsfallen är eftersom de är placerade geografiskt längre från de 

fiktiva produktionsanläggningarna.  



 45 

 

Figur 24. Differenstrycken vid säsongsfall SOMMAR utan prosument och två olika fall med prosument. 

Figur 25 visiualiserar tryckfallet för säsongsfall SOMMAR med en prosum 

inkopplad 400 kW sekundärt och 900 kW primärt. Den röda linjen inom den blå 

cirkeln visar att trycket höjs där en prosuments tryckkon börjar. Detta leder till att 

de kunder som är närmast denne prosum får högre differenstryck än vad de får i 

normalt fall, vilket representeras av den svarta linjen. Figur 23 visar vilken sträcka 

som tryckkonen nedan avser, d.v.s. den blå linjen inom de gröna linjerna som 

motsvarar rörledningarna.  För att se hur tryckfallet ser ut för hela sträckan, samt 

för normalfallet hänvisas läsaren till Bilaga 6.  

 

Figur 25. Visar hur en prosument framhäver en tryckkon i nätet. Den röda linjen motsvarar framledningstrycket 

i kPa medan den gröna visar marknivån.  Den svarta linjen representerar referensfallet.  Den blå cirkeln 

markerar vart tryckkonen äger rum.  
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10.5.6.2 Flöde 

Ökat differenstryck medför minskat flöde enligt figuren nedan.  

 

Figur 26. Flödena vid säsongsfall SOMMAR utan prosument och två olika fall med prosument. 

Figur 26 ovan visar att flödet hos Kund 1 som är placerad utanför det sekundära 

nätet också påverkas av inkopplingen av prosumenten. Detta förklaras genom att de 

framledningsvatten som blandas in i nätet har en lite lägre temperatur än vad vattnet 

som befinner sig där redan är, och på så sätt sänks temperaturen en aning hos Kund 

1 och för att bibehålla önskad levererad effekt behöver flödet öka enligt ekvation 

(1). Viktigt att observera här att detta inte hade skett om spillvärmen hade levererats 

till returledningen på primärsidan, som ursprungstanken var. Orsaken till varför inte 

Kund 2 och 3 påverkas är för att det är placerade längre från prosumenten 

geografiskt sätt.  

10.5.6.3 Framledningstemperatur 

Diskussionen angående ökat flöde vid minskad framledningstemperatur verifieras 

med Figur 27 nedan. För Kund A, D och F ökar framledningstemperaturen markant 

vid inkoppling av 400 kW värmeeffekt i det sekundära nätet. Detta är p.g.a. att 

felaktig temperaturkurva användes vid simuleringar i NetSim. För att erhålla 

förväntat resultat borde framledningstemperaturerna inom det sekundära nätet ha 

legat runt 60⁰C i alla fallen.  
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Figur 27. Framledningstemperaturerna vid säsongsfall SOMMAR utan prosument och två olika fall med 

prosument. 

10.6 Resultat kring analys om borrhålslager 

Nedan presenteras de resultat som erhölls vid analysering och beräkning kring 

borrhålslagringen som komplement till det sekundära LTFV-nätet.  

10.6.1  Dimensionering av borrhålslager 

Här presenteras dimensionering samt kostnader som erhålls vid investering av de 

olika definierade fallen.  

Tabell 18. Sammanställning av driftfall för lagring i borrhålslager. 

Namn Scenario 

FALL 1.1 Utifrån annars bortkyld värme från både Umeå Energi samt 

Akademiska Hus kylmaskiner år 2011 

FALL 1.2 Utifrån annars bortkyld värme från både Umeå Energi samt 

Akademiska Hus kylmaskiner år 2014 

FALL 2.1 Utifrån den mängd fossila bränslen som förbrändes av Umeå 

Energi år 2011 

FALL 2.2 Utifrån den mängd fossila bränslen som förbrändes av Umeå 

Energi år 2014 

 

Tabell 18 ovan upprepar vad varje fall stod för och Tabell 19 redovisar resultatet 

på dimensioneringen. Investeringen är baserad på antagandet 300 kr/meter borrhål. 

Tabell 19. Resultaten av de dimensioneringsberäkningarna av de olika fallen. Investeringen av 

borrhålslagren presenteras också. 

FALL Värme 

[MWh] 

Antal 

meter [m] 

Totalt antal 

hål [st] 

Investering [Mkr] 

FALL 1.1 17 432,55 65 372,06 545 19,61 

FALL 1.2 16 870,8 63 265,50 528 18,98 

FALL 2.1 26 982 101 181,33 844 30,35 

FALL 2.2 6 889,57 25 835,89 216 7,75 
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Utifrån antagandet att den maximalt urladdade effekten ur borrhålslagren var  

30 W/m, urladdningstiden var 3600 timmar (november till mars) samt att 

absorptionsvärmepumpen som användes hade ett COPvärme-värde på 1,7 erhölls 

mängden urladdad energi samt vilket mängd värme som krävdes för detta, se Tabell 

20. Med dessa antaganden beräknades också investeringskostnaden för 

absorptionsvärmepumpen.  

Tabell 20. Maximalt möjlig urladdad energi samt dess vilken värmemängd detta kräver. Investeringen av 

värmepumpen presenteras också. 

FALL Antal 

meter [m] 

Maximal 

effekt 

[MW] 

Maximal 

energi 

[MWh] 

Drivenergi 

[MWh] 

Investering 

[Mkr] 

FALL 1.1 65 372,06 1,96 7 060,13 4 153,05 3,92 

FALL 1.2 63 265,50 1,90 6 832,67 4 019,22 3,76 

FALL 2.1 101 181,33 3,04 10 927,58 6 427,99 6,07 

FALL 2.2 25 835,89 0,76 2 790,28 1 641,34 1,16 

 

10.6.2 Ekonomiska beräkningar 

Utifrån maximalt möjligt urladdad mängd energi ur borrhålslagret, se Tabell 20, 

beräknades mängden förbrukad energi som istället spillvärme i varje fall kunde 

motsvara. Detta gjordes utifrån tim-mätdata av produktionsmixen från år 2011 och 

2014. I tabellen motsvarar kolumnen Olja de oljepannor som Umeå Energi har; 

kolumnen El de elpannor, inklusive värmepumparna på Graniten som de har samt 

kolumnen Biobränsle alla pannor som drivs av biobränsle (Röbäck, P6, P7 och P9).  

Tabell 21. Mängd olja, el och biobränsle som respektive falls mängd spillvärme kan motsvara. 

FALL Olja [MWh] El [MWh] Biobränsle [MWh] 

FALL 1.1 1 168,85 1 529,51 4 400,19 

FALL 1.2 949,37 1 378,45 4 544,71 

FALL 2.1 1 809,12 2 346,71 6 830,02 

FALL 2.2 617,95 913,76 1 276,41 

 

För att illustrera hur användning av spillvärme påverkar produktionsmixen för 

Umeå Energi används ett varaktighetsdiagram för 2014 och 2011 års 

produktionsmix. 
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Figur 28. Bränslemix över värmeproduktionen år 2011. 

I Figur 28 presenteras den bränslemix som användes i värmeproduktionen under 

hela året 2011. Där visas att den spetslast som Umeå Energi till största del använder 

är i form av olja eller från elpannor. Figuren illustrerar även att värmebehovet är 

som störst under vintermånaderna, från januari till mars samt november till 

december. Det är alltså under dessa perioder som användning av spillvärme är mest 

nödvändigt, vilket betyder att antagandet om urladdning av spillvärme från 

borrhålslagren just dessa månader var lämplig.   

Figur 29 visar hur inladdning samt urladdning av spillvärmen kan se ut för  

FALL 1.1. Där visas vilket bränslesort som spillvärmen kan motsvara vid 

urladdning från borrhålslagret under en de olika timmarna under den studerade 

perioden. Värmeeffekten som kan laddas ur varje timme redovisas med negativa 

värden i figuren, endast för att ge en bild över storleken på effekten. Denna effekt 

har också dragits bort från respektive förbrukad bränslesort i figuren. Viktigt att 

notera angående denna figur är att den mängd spillvärme som kan motsvara var och 

en av bränslesorterna är multiplicerad med en faktor 10, detta för att lättare kunna 

se i figuren. Bränslemixen för FALL 2.1 såg väldigt liknande ut men med större 

mängd spillvärme eftersom lagret då var större och mer värmeeffekt kunde laddas 

ur.  Bilaga 7 visar hur bränslemixen ser ut endast under urladdningsperioden för 

FALL 1.2 samt för den hur bränslemixen såg ut 2014. 
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Figur 29. Bränslemix över värmeproduktionen hela år 2011 med FALL 1.1, d.v.s. mängd urladdad spillvärme 

motsvarar den totala mängden spillvärme som annars kyls bort av Akademiska Hus samt Umeå Energi. 

NOTERA: Spillvärmemängden är multiplicerad med en faktor 10. 

I Tabell 22 presenteras de bränslekostnader som användes i de ekonomiska 

beräkningarna. Dessa är baserade på år 2014 och är alltså den totala kostnaden per 

MWh för varje bränsle, inte endast inköpspriset. 

Tabell 22. Bränslekostnader för olika typer bränsle baserade på år 2014. 

Bränsle kr/MWh 

Avfall 20,56 

Biobränsle 205,30 

El 596,48 

Olja 979,93 

 

Utifrån ovanstående tabell samt Tabell 19 kunde då intäkter, kostnader och därmed 

nuvärde, nettonuvärde och den årliga avkastningen för investeringarna beräknas. 

Resultatet visas i Tabell 23.  

Tabell 23. Presentation av ekonomiska beräkningar. 

FALL 1.1 1.2 2.1 2.2 

Intäkter [Mkr] 2,96 2,69 4,57 1,41 

Kostnader [Mkr] – 1,75 – 1,80 – 2,70 – 1,01 

Investeringskostnader [Mkr] – 23,53 – 22,78 – 36,43 – 9,30 

Nuvärde [Mkr] 18,22 13,25 28,20 5,98 

Nettonuvärde [Mkr] – 5,32 – 9,52 – 2,14 – 1,77 

Årlig avkastning [Mkr] – 0,35 – 0,63 – 0,14 – 0,12 
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10.6.2.1 Känslighetsanalys – investeringskostnad per meter 

Här presenteras de resultat som erhölls i den känslighetsanalys som genomfördes. 

Den parametern som varierades var investeringskostnaden för borrhålslagren 

eftersom att den visade sig generera väldigt varierande resultat beroende på vilken 

kostnad/m som valdes. Därför undersöktes 200 kr/m samt 250 kr/m mot den tidigare 

valda kostnaden på 300 kr/m och resultatet hittas i Tabell 24. 

Tabell 24. Känslighetsanalys över årliga avkastningen för de olika fallen med investeringskostnad per meter 

för borrhålslagren på 300, 250 respektive 200 kr.  

FALL Årlig avkastning 
Investering: 300 

kr/m 

Årlig avkastning 
Investering: 250 

kr/m 

Årlig avkastning 
Investering: 200 

kr/m 

FALL 1.1 – 0,35 – 0,14 0,08 

FALL 1.2 – 0,63 – 0,42 – 0,21 

FALL 2.1 – 0,14 0,19 0,53 

FALL 2.2 – 0,12 – 0,03 0,05 

 

10.6.2.2 Känslighetsanalys – val av COP-värme 

Den känslighetsanalys som genomfördes angående val av COPvärme-värdet 

presenteras i Tabell 25 och Tabell 26 nedan. Det först valda COP-värdet var 1,7 och 

detta jämfördes med värden på 0,7 samt 2,7. Investeringskostnaden för 

borrhålslagret antogs vara den ursprungligt valda kostnaden, nämligen 300 kr/m. 

Den maximalt möjliga urladdade värmeenergin under driftsperioden var 

densamma, men däremot ändrades den drivenergi som absorpstionsvärmepumpen 

kräver vid ändrat val av COP-värde.  

Tabell 25. Drivenergin som värmepumpen kräver vid olika val av COP-värde. 

FALL Drivenergi [MWh] 
COP-värde: 1,7 

Drivenergi[MWh] 
COP-värde: 0,7 

Drivenergi [MWh] 
COP-värde: 2,7 

FALL 1.1 4 153,05 10 085,98 2 614,88 

FALL 1.2 4 019,22 15 161,08 4 047,25 

FALL 2.1 6 427,99 9 760,98 2 530,62 

FALL 2.2 1 641,34 3 986,11 1 033,44 

 

I Tabell 26 presenteras hur den årliga avkastningen ändras vid olika val av COP-

värde. 

Tabell 26. Årlig avkastning av borrhålsinvesteringen vid olika val av COP-värde. 

FALL Årlig avkastning 
COP-värde: 1,7 

Årlig avkastning 
COP-värde: 0,7 

Årlig avkastning 
COP-värde: 2,7 

FALL 1.1 – 0,35 – 2,89 0,29 

FALL 1.2 – 0,63 – 3,97 – 0,18 

FALL 2.1 – 0,14 – 2,43 0,85 

FALL 2.2 – 0,12 – 0,89 0,15 

 

10.6.3 Förluster  

Den förlustkurva som erhölls från Björke-Dahl och Sjöqvists examensarbete [34] 

presenteras nedan, se Figur 30. Som nämnts tidigare baseras denna graf på U-rör 
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som borrhålsvärmeväxlare samt en absorptionsvärmepump. Vid användning av 

andra varianter av värmeväxlare och värmepumpar erhölls liknande mängd 

förluster över åren. Som kan ses i figur är förlusterna vid urladdning högst efter 

år 2 (ca 22 %) för att sedan minska rejält linjärt till år 20 då förlustprocenten ligger 

på ca 9,1 %  

 

Figur 30. Procentuella förluster över åren vid urladdning av värme från borrhålslager. 

I Bilaga 8 presenteras hur mängden maximalt urladdad mängd spillvärme påverkas 

av förlusttillskottet för FALL 1.1 och 1.2. För att analysera hur dessa förluster 

påverkar den ekonomiska lönsamheter för de olika fallen gjordes också nya 

ekonomiska beräkningar för FALL 1.1 och 1.2. I Tabell 27 visas resultatet.  

Tabell 27. Presenterar ekonomiska lönsamheten över åren med förluster inräknade. 

 Årlig avkastning 

  År 0         År 2        År 20     

FALL 1.1 – 0,354 – 0,491 – 0,363 

FALL 1.2 – 0,634 – 0,651 – 0,558 
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10.7 Diskussion – en prosuments påverkan på nätet 

Här diskuteras de resultat som erhölls under arbetet om Studie – Akademiska Hus 

spillvärme, både vid beräkningar av spillvärme samt efterföljande simuleringar men 

också vid dimensioneringen av borrhålslagret.  

10.7.1  Felkällor 

Största felkällan vid analysen om hur prosumenter påverkar Umeå Energi är utan 

tvekan det simuleringsprogram som användes, NetSim. Då spillvärme som ska 

levereras till fjärrvärmenätet från Akademiska Hus ska ha en temperatur på kring 

60⁰ C behövdes en ny temperaturkurva för programmet tas fram. Detta gjordes, 

som presenteras i Figur 18, men NetSim klarade inte av att iterera fram en lösning 

med denna utformning av temperaturkurva. En mängd olika varianter testades för 

att se om problemet kunde kringgås utan framgång. Företaget ViTec utvecklar 

NetSim och enligt dem har de problem med att programmera så att programmet 

klarar av lågtempererade nät. Via diskussion med programutvecklarna på ViTec 

testades det att ange vilket flöde som den fiktiva produktionsanläggningen skulle 

leverera framledningsvattnet med för att på så sätt erhålla den önskade 

temperaturdifferensen. Detta gav inte heller bättre resultat vilket i sin tur ledde till 

att den befintliga temperaturkurvan som Dåva- och Ålidhemsanläggningarna 

använder fick användas i simuleringarna. I och med detta erhölls felaktiga resultat 

vid inkoppling av de olika prosumentfallen som bestämdes. Då inte tid fanns för att 

undersöka nya möjligheter till simuleringar eller beräkningarna av detta, som 

exempelvis med hjälp av ett annat simuleringsprogram, accepterades dessa resultat.  

10.7.2  Spillvärmeberäkningar 

Akademiska Hus kylbehov erhölls som sagt från mätningar från år 2014 samt år 

2011 vilket gör att kylbehovet är grundat på verkliga värden. Mängden spillvärme 

beräknades dock utifrån antaget COP-värde för värme och kyla vilket kan ha 

genererat felaktig mängd spillvärme. Dessutom gjordes antagandena för COP-

värdena utifrån att levererad vattentemperatur skulle ligga runt 60⁰C, vilket var 

ursprungstanken men då rätt temperaturkurva inte kunde erhållas i NetSim och 

därmed inte rätt levererad vattentemperatur bör ett lägre värde på COP antagits. 

Detta skulle ha lett till en lägre mängd levererad spillvärme och då lett till en mindre 

ekonomisk besparing för Umeå Energi. Dock gjordes denna analys för att se hur 

det befintliga nätet skulle kunna påverkas av leverans av spillvärme, så det erhållna 

resultatet kunde ändå användas. För att få ett mer korrekta värde på 

spillvärmemängden kunde nya COP-värden antagits men p.g.a. brist på tid gjordes 

inte detta.  

Ursprungstanken var att även jämföra de beräknade värmeeffekterna från år 2011 

och 2014 med normalårskorrigerade värmeeffekter, men då de beräknade 

normalårskorrigerade värmeeffekterna skiljde sig så pass mycket från de erhållna 

värmeeffekterna utifrån mätdata uteslöts jämförelsen dem emellan. Orsaken till 

varför den normalårskorrigerade värmeeffekten troligtvis var felaktigt var p.g.a. det 

antagande som gjordes att den utetemperaturoberoende delen av värmeeffekten var 

försumbar. Detta är mest troligt inte fallet, då Akademiska Hus har många 

serverhallar och liknade som kräver kyla året om.  
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En annan observation som gjordes under värmeeffektsberäkningarna var att 

effekterna för år 2011 och 2014 blev nästan lika stora för säsongsfall SOMMAR  

(4 972,1 MWh respektive 4 817,21 MWh). Detta var något som först inte var 

förväntat, då år 2011 var ett kallt år medan 2014 var ett varmare år. Detta borde 

betyda att kylbehovet och därmed spillvärmemängden år 2014 skulle överskrida år 

2011s behov, men vid närmare funderingar framgick orsaken till detta. 

Förklaringen var att det var vinter år 2011 som var extremt kall medan sommaren 

var lik normalåret.  

10.7.3  Prosumenters påverkan på nätet 

Mängden levererad spillvärme under säsongsfallet VINTER var så pass mycket 

mindre än kunderna i områdets effektbehov vilket ledde till att nätet knappt 

påverkades av inkoppling av Akademiska Hus spillvärme. Inte ens den höjda 

framledningstemperaturen som den felaktiga temperaturkurvan medföljde gjorde 

att parametrarna ändrades i säsongsfall VINTER med prosumenter jämtemot 

referensfallet. 

I säsongsfallet VÅR/HÖST var spillvärmemängden från prosumenten mer 

påverkande då den stod för en större andel av det totala effektbehovet i området. 

Den överskred dock inte mängden spillvärme det totala effektbehovet och 

spillvärme kunde då levereras endast till sekundära nätet. Här påverkar den höjda 

framledningstemperaturen på det levererade vattnet genom att höja temperaturerna 

hos kunderna i området, och genom detta sänktes flödena medan differenstrycken 

höjdes. Här påverkades också differenstrycket hos Kund 1 som ligger precis utanför 

det sekundära nätet vid inkoppling av prosumenter, dock hinner de stabiliseras 

innan Kund 2. 

Säsongsfallet SOMMAR genererade mest resultat. Här var mängden levererade 

spillvärme från Akademiska Hus mycket större än effektbehovet i området vilket 

gjorde att delar av spillvärmen fick levereras till primärnätet av den anledningen att 

sekundära nätet annars skulle erhålla överskott av värme. Tanken med denna 

lösning var att leverera vattnet till returledningen i primärnätet, eftersom vid 

ursprungsidén skulle det levererade vattnets temperatur vara lägre än det som 

cirkuleras i framledningen. Detta ändrades genom, då rätt temperaturkurva inte 

kunde användas i simuleringarna, att istället levererar spillvärmen till 

framledningen som då hade liknande temperatur som det levererade vattnet. Det 

sekundära LTFV-nätet, där framledningstemperaturen var runt 60⁰C ursprungligen 

påverkades av de höjda temperaturerna till en högre grad än vad säsongsfall 

VINTER och VÅR/HÖST gjorde. Framledningstemperaturen hos Kund A, D och 

F höjdes alla till ca 80⁰ C som resterande nätet hade, vilket gör att detta sekundära 

nät inte längre är lågtempererat vid inkopplingen av prosumenter på detta vis. Detta 

gör att de fördelar som LFTV kan generera inte erhölls i dessa fall.  

Alla reflektioner ovan grundar sig på en och samma förklaring – att felaktig 

temperaturkurva fick lov att användas vid simuleringar. Hade den temperaturkurva 

som ursprungligen skulle användas fungerat skulle mest troligt annorlunda resultat 

erhållas, speciellt från framledningstemperatursynpunkt. Vid sänkt levererad 

framledningstemperatur hade temperaturdifferensen hos var kund i det sekundära 
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LTFV-nätet sänkts till liknande nivå som vid originalfallen utan inkopplade 

prosumenter. Detta hade lett till att flödena inte behövt ökas för att bibehålla önskad 

effekt till kunderna också. Nu erhölls en högre framledningstemperatur med 

bibehållen returledningstemperatur vilket istället ökar temperaturdifferensen. Detta 

ledde till minskat flöde vid samma effekt och därmed högre differenstryck vid 

simuleringarna.  

Om rätt framledningstemperatur skulle skickats ut på nätet skulle, som nämnts 

ovan, flödet behöva öka för att lyckas transportera värmen. Detta leder till en 

påverkan på kostnaderna kring processen. För höga flöden leder till att större 

värmeöverföringsytor krävs på värmeväxlaren både mellan det primära och 

sekundära nätet men också hos kundernas fjärrvärmecentraler. Alternativet är att 

använda större rördimensioner, men detta är inte önskvärt vid nät som redan är 

implementerade.  

10.7.4 Borrhålslager 

Största utmaning för Umeå Energi att låta deras kunder lagra sin spillvärme i deras 

nät är att låta detta ske samtidigt som Dåva 1:s produktion kan gå på fullast. För att 

kunna möta de förändrade kundkraven är det då nödvändigt att kunna lagra energi 

på annat sätt än bara i nätet, och i detta examensarbete undersöktes borrhålslager. 

Orsaken till varför olika driftfall i form av olik mängd lagrad spillvärme valdes att 

analyseras var för att se hur storleken på lagret påverkade hur lönsam investeringen 

var. De antaganden som gjordes vid dimensioneringen av borrhålslagren i de olika 

fallen baserades på Svensk Fjärrvärmes egna analyser [31] vilket gör att dessa 

antaganden kan antas trovärdiga. Grundinvestering baserades på information från 

Umeå Energi och bekräftades av de tidigare gjort examensarbetet i området, som 

b.la. förlusterna har baserats på. Dock erhölls väldigt varierande resultat beroende 

på vilken kostnad per meter borrhålslager som antogs, vilket var orsaken till att en 

känslighetsanalys utfördes med varierande kostnad per meter som diskuteras 

senare. 

Vid beräkning om hur stor värmeeffekt som maximalt kunde laddas ut ur lagren 

användes ett antagande även här utifrån Svensk Fjärrvärmes analyser vilket gör att 

denna parameter kan ses som trovärdig. Dock påverkar urladdningsförmågan hos 

ett berglager mycket beroende på vilken bergart som används samt andra 

geografiska egenskaper. Urladdningstiden som antogs var under månaderna 

november till maj, vilket verkar stämma bra enligt Figur 28 där bränslemixen för 

värmeproduktionen presenteras. Där syns tydligt att topplastbehovet av värme hos 

Umeå Energis kunder finns på vintermånaderna, d.v.s. den valde drifttidsperioden, 

och det är alltså då som Umeå Energi kan tjäna mest av att använda spillvärme som 

spets. Vid urladdning av lagren krävs dels en värmepump samt en värmeväxlare för 

att leveransen av värme till nätet ska vara möjlig – och den kombination som valdes 

var baserad utifrån det tidigare gjorda examensarbetet utfört av Björke-Dahl och 

Sjöqvist eftersom att många andra antaganden även gjordes utifrån det arbetet. 

Kombinationen var en absorptionsvärmepump tillsammans med U-rör som 

borrhålsvärmeväxlare. En absorptionsvärmepump drivs av värme och får i och med 

detta en låg värmefaktor, COPvärme-värde. I detta arbete valdes ett COP-värde på 
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1,7 för värmepumpen eftersom att ett standardvärde ligger mellan 1.6–1,8 enligt 

Björke-Dahl och Sjöqvist [34].  

Mängden maximalt möjligt urladdad energi är proportionell med storleken på 

lagren, enligt Tabell 20. Ju större lager desto större värmeeffekt är möjlig att laddas 

ur. Däremot kräver detta också en högre driveffekt för värmepumparna och 

genererar en större investering, vilket är orsaken till varför inte ett för stort 

borrhålslager är önskvärt. I Tabell 21 presenteras den mängd olja, el respektive 

biobränsle som spillvärmemängden i de olika fallen kan motsvara i MWh. Som 

förklarades i metod-delen av detta arbete valdes spillvärmen först att täcka 

oljeförbrukningen i de olika fallen. Resultatet visar att under de timmar som olja 

förbrukades under de studerade åren skulle all den möjligt urladdade 

spillvärmeenergin användas endast istället för olja men också att förbrukning av 

olja skulle fortfarande behöva ske trots användning av spillvärmen. Som kan ses i 

Figur 28 och Figur 29 användes mest olja vid spetsbehov och det är även vid dessa 

tillfällen som spillvärmen motsvarar mest fossilt. Där syns också att 

värmepumparna på Graniten samt de andra elpannorna används mest vid 

spetsbehov. Dock stod oljeförbrukningen för en större andel än vad maximala 

användningen av spillvärme per timme var och då kunde inte spillvärmemängden i 

många av de studerade timmarna täcka användningen av el. Under driftperioden 

som valdes i analysen, månaderna november till mars, visar resultatet att största 

delen av perioden kommer spillvärmen motsvara värmeproduktion från Umeå 

Energis P9 vilken drivs av biobränslen.  

Beräkningar av lönsamheten för borrhålslagerinvesteringar utgick från 

genomsnittliga bränslekostnaderna från år 2014. Detta är en faktor som varierar 

mycket vilket betyder att resultatet är väldigt beroende av vilket år som väljs vid 

beräkningar. I detta fall valdes år 2014s kostnader eftersom dessa kunde erhållas 

från Umeå Energi.  

Som kan ses i Tabell 23 är den årliga avkastningen negativ för varje studerat 

driftsfall. Trots detta är de intäkter som kan erhållas i varje fall högre än de 

kostnader som beräknades. Detta innebär att det är grundinvesteringen av 

borrhålslagret samt absorptionsvärmepumpen som gör att den årliga avkastningen 

är negativ, enligt ekvation (6) och ekvation (7). För att undersöka detta gjordes en 

känslighetsanalys med varierande investeringskostnader på borrhålslagren. 

Resultatet visar att FALL 1.1, 2.1 och 2.2 skulle generera en positiv årlig avkastning 

om borrhålslagren skulle kosta 200 kr/m. Denna kostnad är rimlig, eftersom 

uppgifter har erhållits att kostnaderna brukar variera mellan 200 till 300 kr/m [19]. 

Det är endast i FALL 1.2 som detta investeringspris inte skulle generera en positiv 

årlig avkastning. Detta kan förklaras med att i detta fall stod mängden spillvärme 

som motsvarade oljeförbrukning endast för ca 13 % av totala spillvärmemängden, 

enligt Tabell 21, och då oljepriset är rejält mycket högre än övriga bränslesorter 

erhölls inte nog höga intäkter för att täcka grundinvesteringen över den ekonomiska 

livslängden.  

En annan faktor som spelar roll för den årliga avkastningen är antagandet av 

kalkylränta och ekonomisk livslängd på borrhålslagren. Första tanken var att även 
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här utföra en känslighetsanalys men då inte tid fanns uteslöts detta. Detta är dock 

en faktor som läsaren måste ha i åtanke vid analys om den ekonomiska lönsamheten 

av borrhålslagerinvesteringen.  

En parameter som visade sig spela stor roll för den årliga avkastningen var valet av 

COPvärme-värdet för absorptionsvärmepumpen. Då valet av COP-värde spelar en 

stor roll på effektiviteten hos en värmepump gjordes en känslighetsanalys med 

varierande COP-värden; 0,7; 1,7 samt 2,7. Då maximalt möjligt urladdad mängd 

värmeeffekt inte beror på vald värmefaktor på borrhålsvärmepumpen är det endast 

den drivenergi som värmepumpen kräver som ändras vid varierande värmefaktor.  

I Tabell 25 syns det tydligt att ju lägre COP-värde en värmepump har desto mer 

drivenergi krävs för att leverera den värmeeffekt som önskas. Detta medför att 

investeringen blir mindre lönsam ju lägre COP-värde som används. Denna analys 

verifieras i Tabell 26 där den årliga avkastningen blir mer negativ än i grundfallet 

för COP = 0,7 och blir positiv i alla fall förutom FALL 1.2 med ett COP-värde på 

2,7. En orsak till varför just detta fall inte erhöll en positiv årlig avkastning kan vara 

av samma anledning som diskuteras ovan, d.v.s. att mängden spillvärme som 

motsvarade olja var lägre än i de andra fallen. 

I denna ekonomiska analys har inte hänsyn tagits för de förluster av värme som 

borrhålslager kan generera över de år som borrhålslagret är i drift. Därför 

beräknades mängden maximalt möjlig urladdad värmeeffekt från borrhålslagren år 

2 och år 20 efter första inladdningstillfälle. Detta gjordes som sagt utifrån den 

förlustkurva som erhölls från Björke-Dahl och Sjöqvist examensarbete och detta är 

någon som läsaren måste ha i åtanke. I det tidigare gjorda arbetet utfördes en 

känslighetsanalys angående valet av värmekonduktivitet och specifik 

värmekapacitet, som är de faktorer som påverkar förlusterna mest, vilket 

resulterade att valet av storleken på dessa faktorer spelar en relativt stor roll för 

förlustberäkningar. Dock visade det att förlusterna följer en viss storleksordning, så 

en uppfattning av hur förlusterna förändras kunde ändå erhållas. I Bilaga 8 

presenteras hur spillvärmen kan motsvara olja, el respektive biobränslen under  

år 0, d.v.s. första laddningsåret samt efter två respektive tjugo års laddning. 

Resultatet visar att förlusterna är som störst efter år 2, ca 22 % av 

ursprungsmängden för att sedan minska vid år 20, då förlusterna endast motsvarar 

ca 9 %.  

Även den ekonomiska analysen beräknades om med hänsyn till förlust för FALL 

1.1 och 1.2. Resultatet visas i Tabell 27 och där syns att den årliga avkastningen 

blir mer negativ, d.v.s. investeringen blir mindre lönsam efter år 2 men att den ökar 

en aning till år 20 vilket var förväntat.   

Sammanfattningsvis kan några slutsatser dras om de driftsfall som har undersökts 

under analysen om förutsättningarna för implementation av borrhålslagren som 

komplement till det sekundära LTFV-nätet. Först och främst måste läsaren ha i 

åtanke att dessa beräkningar gjorda i analysen är till stor del baserade på tidigare 

gjorda arbeten samt antaganden vilket gör att resultatet inte kan antas spegla 

verkligheten helt och hållet. Att den årliga avkastningen i de olika driftsfallen är 

negativ betyder att investeringen av borrhålslagren primärt inte kan ses som lönsam 
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för Umeå Energi. Här måste dock hänsyn tas till att denna lösning med borrhålslager 

samt sekundärt lågtempererat nät undersöks för att kunna möta de förändrade 

kundkraven då kunderna ska få möjlighet att lagra spillvärme i fjärrvärmenätet. Om 

Umeå Energi kan möta kunderna genom att tillfredsställa dessa behov kommer 

troligtvis fler människor stanna som kund hos företaget samt locka nya kunder. 

Denna expansion av kunder är något som kan göra att borrhålslagersinvesteringen 

kan ses som lönsam i det stora hela.  
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11 Slutsats 
Med detta arbete dras slutsatsen att lågtempererad fjärrvärme är något som Umeå 

Energi bör satsa på i framtiden för att kunna möta de förändrade kundkraven. 

Genom att samarbeta med kunder som är prosumenter kommer förhoppningsvis 

fler kunder vilja bli fjärrvärmekunder. Umeå Energis nät har kapaciteten att klara 

av en inkoppling av ett sekundärt lågtempererat nät enligt de simuleringar och 

beräkningar som har gjorts i arbetet. De parametrar som styr hur väl ett 

fjärrvärmenät kan hantera tillskotten av ett sekundärt nät är alla inom gränsvärdena. 

Även vid inkoppling av prosumenter till distributionsnätet håller sig parametrarna 

inom de utsatta gränsvärdena. Detta besvarar de frågeställningar som definierades 

i avsnitt 1.5. Dock uppmärksammades det under arbetet att lagring av spillvärme 

inte är möjligt under perioder då effektbehovet på nätet är lågt. Borrhålslager 

undersöktes i arbetet och resultatet visar att Umeå Energis primärt sätt inte kan se 

borrhålslager som en lönsam investering. Men eftersom en sådan implementering 

kan leda till att kunder blir mer nöjda kan denna lösning mest troligt generera en 

ekonomisk vinst i framtiden.    

11.1 Förslag till fortsatt arbete 

I och med ovanstående text ges förslag om fortsätta undersökningar till att 

implementera borrhålslager som säsongslagring för spillvärme hos Umeå Energi. 

Undersökningen bör innehålla arbete kring hur placeringen av borrhålen påverkar 

exempelvis lagringspotentialen, förluster, kostnader o.s.v. Dessutom bör mer 

simuleringar och beräkningar göras angående hur prosumenter påverkar 

distributionsnätet antingen med ett annat simuleringsprogram än NetSim eller då 

denna funktion är utvecklad i NetSim. Detta eftersom problem vid simuleringen 

erhölls under arbetet.  

En omfattande undersökning om hur kunders val påverkar Umeå Energis ekonomi 

skulle också kunna göras, detta för att ge en tydligare bild om en implementation 

av lågtempererad fjärrvärme samt borrhålslagring kan ses som långsiktigt lönsamt.  
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Bilaga 1 

 

Figur 31. Visar hur det dimensionerande tappvarmvattenflödet beror på antalet lägenheter i en byggnad [20]. 
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Bilaga 2 
 

Figur 32. Visar ett nomogram för stålrör. Bild tagen från Lundagrossisten. [35] 
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Bilaga 3 

 

Figur 33. Visardifferenstrycket i Umeå Energis distributionsnät vid DUT innan inkoppling av ett sekundärt 

LTFV-nät. 

 

Figur 34. Visar differenstrycket i Umeå Energis distributionsnät vid inkoppling av ett sekundärt LFTV-nät. 
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Bilaga 4  
Den normalårskorrigerade spillvärmemängden presenteras i Tabell 28 och Tabell 

29 nedan. 

Tabell 28. Normalårskorrigerade värden på Akademiska Hus kylbehov och erhållen mängd spillvärme. 

Säsongsfall Utetemp. [⁰C] Kylbehov 

[MWh] 

Elbehov 

[MWh] 

Spillvärme 

[MWh] 

VINTER – 15  23,73 7,91 31,65 

VÅR/HÖST 0 1 350,43 45,01 180,06 

SOMMAR 10 21 307,06 710,24 2 840,94 

 

Tabell 29. Normalårskorrigerade värden på Akademiska Hus kyleffekt och erhållen värmeeffekt. 

Säsongsfall Utetemp. 

[⁰C] 

Kyleffekt 

[kW] 

Elbehov 

[kW] 

Värmeeffekt 

[kW] 

VINTER – 15  6,46 2,15 8,62 

VÅR/HÖST 0 92,29 30,76 123,05 

SOMMAR 10 576,25 192,08 769,33 
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Figur 35. Differenstrycken vid säsongsfall VINTER utan respektive med inkopplad prosument. 

 

Figur 36. Flödena vid säsongsfall VINTER utan respektive med inkopplad prosument. 

 

Figur 37. Framledningstemperaturerna vid säsongsfall VINTER utan respektive med inkopplad prosument. 
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Bilaga 6 

 

Figur 38. Tryckfallet i sekundära LTFV-nätet utan inkoppling av en prosument. 

 

Figur 39. Tryckfallet i sekundära LTFV-nätet med en inkopplad prosument. 
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Bilaga 7 

 

Figur 40. Bränslemix över värmeproduktionen hela år 2014. 

 

Figur 41. Bränslemix över värmeproduktionen år 2014 med FALL 1.2, d.v.s. mängden spillvärme som kan 

användas som annars endast Umeå Energi kyler bort. Endast urladdningsperioden presenteras i denna figur, 

d.v.s. november till maj. NOTERA: Spillvärmemängden är multiplicerad med en faktor 10. 
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Bilaga 8 

 

Figur 42. De förluster som FALL 1.1  kan erhålla vid urladdning av värme år 2 och år 20. 

 

Figur 43. De förluster som FALL 1.2  kan erhålla vid urladdning av värme år 2 och år 20. 
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