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Sammanfattning
På uppdrag av Halmstads Energi och Miljö (HEM) undersöks möjligheten att reducera
effekttoppar i deras fjärrvärmesystem med hjälp av laststyrning. Syftet med examensarbetet är
att utreda om laststyrning på sekundärsidan ger HEM möjligheten att minska effekttopparna
med 10 MW samt vilka kunder eller områden HEM ska fokusera på. Därutöver analyseras hur
två flaskhalsar i fjärrvärmenätet påverkas av laststyrning.
En teoretisk modell för värdering av laststyrning konstruerades. Modellen tillämpar
timmedeldata från produktion och styr mot dygnsmedelvärden. I modellen ingick även
parametrar som, lagringskapacitet och manipulerad utomhustemperatur. Styrningen relateras
till hela fjärrvärmenätets dygnsvariation. Styrningen har tillämpats på ett urval av 214
fjärrvärmecentraler och tre oberoende laststyrningsscheman för år 2016. En för respektive
flaskhalsområden och en total för de 214 fjärrvärmecentralerna. Valet av fjärrvärmecentraler
baseras på vilka byggnader som är anslutna. Kriterier för urvalet är byggnader med hög termisk
massa vilket ger hög värmetröghet och byggnader med höga värmebehov, det vill säga stora
byggnader (flerbostadshus). Det är av intresse att undersöka hur laststyrning påverkar
inomhustemperaturen i valda byggnader eftersom gränsvärden inte får överstigas.
Resultatet visar att effekttopparna kan reduceras med 11,7 MW (medelvärde) för hela året
exklusive vår- och sommarmånaderna och för endast vintermånaderna 13,1 MW (medelvärde).
Anledningen till att effekttopparna kan reduceras mer under vintern var på grund av ett högre
värmebehov och större lastvariationer.
Två flaskhalsområden tillämpar varsitt laststyrningsschema där effekttopparna kan reduceras
med 0,63 MW (medelvärde) respektive 0,7 MW (medelvärde) exklusive vår- och
sommarmånaderna och 0,71 MW respektive 0,72 MW under vintermånaderna.
Värdet med reducerade effekttoppar är kortare drifttider för fossila spetslastanläggningar då
effekt styrs bort. Systemet balanseras vid en annan tidpunkt då effekt återförs från förnybar
bioenergianläggning. Simuleringen för 2016 medför en kostnadsbesparing om 2,7 miljoner
kronor, där vinsten ges av kostnadsdifferensen mellan fossila bränslen, naturgas och olja och
förnybara bränslen, träflis. Reduktionen av koldioxid blev under samma tidsperiod 1671 ton
CO2-ekvivalenter.
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Summary
On behalf of Halmstads Energi och Miljö (HEM) this paper investigates the possibilities to
reduce power peaks in their district heating production through demand side management. The
purpose with this paper is to reduce the power peaks with 10 MW and investigate which
customers or areas HEM should focus on. In addition, two bottlenecks in the district heating
network are analyzed by the effects of demand side management.
A theoretical model of demand side management was constructed. The model uses hourly data
from production and endeavor to daily average values. The model also included parameters
such as storage capacity and manipulated outdoor temperature. The results from demand side
management relates to the total daily variations of the district heating system. The demand side
management has been applied to a selection of 214 substations and three independent demand
side management schemes for the year of 2016, one for each bottleneck and one for the total
214 substations. The choice of substations for demand side management is based on which
buildings are connected to them. Criteria for the selection are buildings with high thermal mass,
which give high thermal inertia and buildings with high heat demand (large apartment
buildings). It is of great interest to investigate how demand side management affects the indoor
temperature in selected buildings because limit values cannot be exceeded.
The result shows that the power peaks can be reduced by 11.7 MW (mean value) for the whole
year excluding the months of spring and summer and for the winter months 13.1 MW (mean
value). The reasons why the power peaks can be reduced to a greater extent during the winter
months was due to a larger heat demand and heat load variations.
Two bottleneck areas applied one theoretic demand side management scheme each where
power peaks can be reduced by 0.63 MW(mean value) and 0.7 MW(mean value) excluding
spring and summer months and 0.71 and 0.72 only including winter months.
The profit from reducing the power peaks for HEM is shorter operating time for the peak
heating boilers. The power peaks is later compensated and balanced with renewable bio energy.
The simulation from 2016 brings a cost saving to 2.7 million SEK. The profit comprises the cost
difference between fossil fuels, natural gas and renewable fuels such as wooden chips. The
carbon dioxide reduction during the same period of time was 1671 metric tonne CO2equivalents.
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Förord
Examensarbetet utfördes under vårterminen 2017 inom energiteknik på programmet
Energiingenjör med inriktning förnybar energi på Högskolan i Halmstad.
Vi vill börja med att tillägna ett stort tack till vår handledare på Högskolan i Halmstad, Helge
Averfalk för hans värdefulla insats och engagemang i examensarbetet.
Tack till HEM som har gett oss möjligheten och tillgången till att undersöka deras
fjärrvärmesystem och effekttoppar samt gett oss förutsättningarna att slutföra vårt
examensarbete. Ett extra stort tack till våra handledare på HEM, Mikael Palmqvist och Petra
Nilsson, som har hjälpt oss längs vägen med tankar och rådgivning. Vi vill också tacka
personalavdelningen på HEM. Med deras hjälp och kunskap fick vi en djupare förståelse för
HEM:s fjärrvärmesystem, något som var värdefullt för examensarbetet.

Halmstad 2017-06-02

Karl-Henrik Arvidsson

Sophie Kristensen
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
1.1.1

Kort om fjärrvärme

Syftet med fjärrvärme är att förflytta värme till användare på ett effektivt sätt. I Sverige
tillämpas tredje generationens fjärrvärmeteknik och med hjälp av en värmebärare i form av
trycksatt vatten samt ett lokalt fjärrvärmenät distribuerar värme till kunderna.
Bränsleresurserna som ofta används är uppgraderad överskottsvärme från processindustrier
och producerad värme från kraftvärmeverk (Fredriksen & Werner, 2014).
Levererad fjärrvärme kan uppfylla både tappvarmvatten- och uppvärmningsbehovet och i
Sverige motsvarar fjärrvärme drygt 60 procent av marknadsandelen för värmetillförseln till
bostäder och lokaler (ibid.).
Fördelen med fjärrvärme är främst synergiekonomi. Denna kännetecknas av att det blir mer
lönsamt att skapa produkter i en gemensam produktionsprocess gentemot att producera dem
separat. Kraftvärmeverk som producerar både el och fjärrvärme och spillvärme från
processindustrier är båda exempel på synergiekonomi. Fördelarna för kunden att välja
fjärrvärme är att den är bekväm och enkel samt ger en direkt värmeleverans (ibid.).
Driftsäkerheten i fjärrvärmenätet är relativt sett hög och det uppnås genom bland annat stor
valfrihet av energislag samt många produktionsmöjligheter och reserver (Skövde värmeverk,
u.å.).
1.1.2

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstad Energi och Miljö (HEM) är en affärsdrivande kommunalägd koncern som bedriver
tjänster inom elhandel (elavtal), elnät (dotterbolaget HEM Nät AB). De ansvarar även för
avfallshanteringen i kommunen samt produktion och leverans av fjärrvärme (HEM, u.å.). HEM
har sedan 1979 erbjudit fjärrvärme till Halmstad tätort och enligt M. Palmqvist (personlig
kommunikation, HEM, 21 januari 2017) levereras idag fjärrvärme till drygt 4500 kunder.
Det finns två kraftvärmeverk belägna i Halmstad som drivs med olika bränslen. På
Kristinehedsverket förbränns i huvudsak hushållsavfall och på Oceanen förbränns det träflis
eller naturgas. HEM har också en ackumulatortank och en spillvärmeleverantör. Vid stora
lastvariationer i samband med dygnsvariationer och låga utomhustemperaturer krävs det i
nuläget spetslastanläggningar som drivs på fossila bränslen. Det finns oljepannor stationerade i
Bäckagård och Stena samt naturgaspannor på Oceanen (Andersson, Bergenhem, Gunnarsson &
Tångring, 2015).

1.2 Problemformulering
Samtliga fjärrvärmekunder hos HEM är beroende av hög leveranssäkerhet, det vill säga att
fjärrvärmen alltid finns tillgänglig utan driftavbrott. Under de mest extrema kalla vinterdagarna
har effektbehovet från kunderna varit mycket nära den maximalt installerade effekten som kan
levereras ut på nätet från produktionsanläggningarna (Andersson, Bergenhem, Gunnarsson &
Tångring, 2015).
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Om Kristineheds största panna plötsligt skulle falla bort vid utomhustemperaturen -16℃ skulle,
enligt T. Rasmusson (personlig kommunikation, HEM, 31 januari 2017), en akut effektbrist
uppstå i fjärrvärmesystemet, närmare bestämt 20 MW. Det innebär att kunder inte kommer få
den efterfrågade värmeeffekten. Kunder som skulle drabbas hårdast är dem i områdena
lokaliserade på bortre sidan av effektmässigt trånga sektioner i fjärrvärmenätet (flaskhalsar).
En annan problematik kring HEM:s fjärrvärmesystem är att vid större lastvariationer uppstår
effekttoppar och för att hantera dessa startar HEM sina fossila spetslastanläggningar vilket är
både kostsamt samt bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser.
Potentiellt bristfällig leveranssäkerhet under extremfall och beroendet av fossila bränslen
innebär att HEM:s varumärke kan ta skada, varvid det blir svårare att sälja fjärrvärme.
Kensby et. Al (2015) skriver att potentialen att utnyttja byggnadens lagringskapacitet är stor
men fortfarande ovanlig i praktiken. Bort- och återföring av effekt i byggnader genom
laststyrning medför små variationer i inomhustemperaturen.
Protíc et.al (2015) introducerar en modell som kan förutsäga värmelasten för kunderna. Deras
slutsats är att en ekonomisk- och miljövinst erhållas om värmelasten kan förutses på timbasis
för ett dygn. Med hjälp av modellen kan en större noggrannhet göras för att förutse värmelasten
för kunderna än med tidigare modeller.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka om laststyrning på fjärrvärmesystemets
sekundärsida är en potentiell lösning kring problematiken med höga effekttoppar, flaskhalsar
och dyr användning av fossila bränslen.

1.4 Frågeställning
Examensarbetet arbetar kring tre frågor:
–
–
–

Skulle laststyrning på kundsidan ge HEM en möjlighet att momentant minska
effekttopparna med 10 MW?
Kan effektbristen i flaskhalsområdena i HEM:s fjärrvärmenät reduceras i samband med
laststyrning?
Vilka områden eller kunder skall HEM fokusera på för att minska effekttopparna i
fjärrvärmesystemet utan att påverka leveranssäkerheten till kunderna?

1.5 Avgränsningar
Följande är avgränsningar som beaktats under arbetets gång:
–

–

Effektbristen i en flaskhals kommer inte kunna beräknas. Anledningen är att inget
program för simulering eller tryckfallsberäkning fanns tillgängligt när examensarbetet
skrevs.
Viking Malts värmebehov räknas varken med i det totala värmebehovet eller
fjärrvärmeproduktionen.
2

–
–
–
–
–

När värmebehovet för kunderna inom flaskhalsområdet beräknas utgår rapporten att
kunderna har ett liknande beteendemönster i sina värmebehov.
Laststyrningen kommer grunda sig på en teoretisk modellering baserat på bestämda
villkor och gränsvärden och kommer inte appliceras i praktiken.
Mängden olja och naturgas som kan reduceras med hjälp av laststyrning kommer
ersättas med träflis.
Det teoretiska laststyrningsschemat kommer använda referensdata från år 2016.
Rapporten utreder endast möjligheterna att minska effekttopparna med hjälp av
laststyrning. Eventuella installationer eller komplikationer på sekundärsidan kommer
inte behandlas, däremot studeras den förändrade inomhustemperaturen.

1.6 Mål
Målet med examensarbetet är att minska effekttopparna med 10 MW i HEM:s fjärrvärmesystem
genom laststyrning samt bedöma vilka områden eller kunder HEM ska fokusera på.
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2 Metod
2.1 Programvara
För att hitta och sammanställa data kring potentiella kunder för laststyrning, bland annat årligt
och dagligt värmebehov har olika programvaror används.
2.1.1

dPHeating

HEM använder mjukvaran dPHeating som är, utvecklad av DigPro Technologies AB, ett
geografiskt informationssystem. Programmet visualiserar distributionsnätet med hjälp av
kartor och scheman och fungerar som en databas för HEM:s fjärrvärmecentraler där bland
annat avtalad och dimensionerad effekt kan avläsas för varje kund (DigPro, u.å.)
2.1.2

MFU

MFU (Measurement For Utilities) är ett system som bland annat innehåller historik för enskilda
kunders värmeförbrukning både på tim- och dygnsbasis.
2.1.3

Excel

I Excel kan bland annat data sammanställas och redovisas i pedagogiska diagram och tabeller,
även beräkningsmodeller kan skapas. Simuleringsmodellen är konstruerad i Excel.

2.2 Litteraturstudier
För att lättare sortera ut vad som är relevant att ta upp i examensarbetet och vilka begrepp som
är lämpliga att redogöra för har en litteraturstudie genomförts. Informationsmaterial som
behandlar fjärrvärme och laststyrning har varit väsentligt för att få en djupare förståelse kring
hur de två fungerar för att sedan kunna kombinera dem.

2.3 Teoretiskt ramverk
2.3.1

Flaskhalsar

En flaskhals, i fjärrvärmesammanhang, skapas när ett planerat flöde genom en ledning i
fjärrvärmenätet inte upprätthålls. Orsaken kan vara att ledningen är underdimensionerad och
värmeeffekten som kan levereras genom ledningen inte motsvarar effektbehovet från kunderna.
Följderna blir att värmeleveranser inte upprätthålls och detta genom en för låg framtemperatur
samt för lågt differenstryck. Det kan bero på hur fjärrvärmenätet är konstruerat till följd av
nätutbyggnad och dess kapacitet att leverera effekt vid stora lastvariationer och variationer i
utomhustemperaturen (Brange, L., Lauenberg, P., Sernhed, K., & Thern, M, 2017).
Problematiken kring flaskhalsar uppstår ofta när en effekttopp uppstår i fjärrvärmesystemet
eller när värmebehovet är högt. Orsaken är att större värmeeffekt behöver levereras genom
ledningen för att motsvara värmebehovet, oftast under vintermånaderna (ibid.).
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2.3.2

Balanstemperatur

Balanstemperaturen beskriver vid vilken utomhustemperatur värmeförlusterna från
byggnaden är lika stor som de externa och interna värmetillskotten till byggnaden
(Arvehammar & Jönsson, 2010). Det innebär att när balanstemperatur råder krävs ingen extern
värmetillförsel för uppvärmning utan endast vid ett eventuellt tappvarmvattenbehov. I äldre
bostäder är balanstemperaturen 17°C (Warfvinge & Dahlblom, 2015).
2.3.3

Värmetröghet

Byggnader utsätts konstant för växlande utomhustemperaturer och diverse väderomslag.
Värmetrögheten är ett mått på byggnadens termiska stabilitet och dess förmåga att lagra värme
i exempelvis väggar, grund eller bjälklag. Beroende på vilket byggnadsmaterial som används
kan olika mängd värme lagras (Warfvinge & Dahlblom, 2015). Vid kallare utomhustemperaturer
frigörs byggnadens lagrade värme och håller inomhustemperaturen konstant en tid (Isover,
2011).
2.3.3.1 Tidskonstant
En byggnads tidkonstant hör ihop med byggnadens värmetröghet och mäts i timmar.
Tidskonstanten beskriver hur väl en byggnad klarar av en hastig temperaturförändring
utomhus eller ett plötsligt avbrott i värmetillförseln (Boverket, 2012).
En “lätt” byggnad har en kort tidskonstant eftersom den lätt påverkas av utomhustemperaturen
(låg värmetröghet) medan en “tung” byggnad har en längre tidskonstant eftersom dess förmåga
att lagra värme är bättre (hög värmetröghet).
Byggnadens tidskonstant kan teoretiskt bestämmas genom Formel 1. Metoden kräver
kännedom om hur byggnaden är konstruerad. Täljaren beskriver byggnadens termiska massa
och nämnaren består av transmissionsförluster, ventilationsförluster samt köldbryggor.

𝜏𝑏 = ∑ (

𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑗
1
)∗
𝑄𝑡𝑜𝑡
3600

Där:
𝜏𝑏 = 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 [ℎ]
𝑚𝑗 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 [𝑘𝑔]
𝑐𝑗 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 [
𝑊
𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 [ ]
𝐾

(Formel 1)

𝐽
]
𝑘𝑔, 𝐾
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Tidskonstanten kan även bestämmas genom att se hur inomhustemperaturen reagerar om
utomhustemperaturen plötsligt förändras (Selinder & Zinko, 2003). Figur 1 visar att
tidskonstanten definieras som den tid det tar för inomhustemperaturen att minska med 63
procent.

Figur 1 Översikt över hur en byggnad reagerar vid strypt värmetillförsel och hur tidskonstanten bestäms.

Sambandet mellan hur temperaturförändringen inomhus påverkas av förändrad
utomhustemperatur bestäms genom Formel 2.
∆𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = ∆𝑇𝑢𝑡𝑒 ∗ (1 − 𝑒

(−

𝑡
)
𝜏𝑏 )

(Formel 2)

Där:
∆𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 [𝐾]
∆𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 [𝐾]
𝑡 = 𝑡𝑖𝑑 [ℎ]
𝜏𝑏 = 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 [ℎ]
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2.3.3.2 Responstid
Om tidskonstanten bestäms av hur lång tid det tar för byggnadens inomhustemperatur att falla
63 procent från utgångstemperaturen definieras responstiden som den tid det tar för
byggnadens innetemperatur att falla ett bestämt antal grader (Selinder & Zinko, 2003).
Tidskonstanten och responstiden är beroende av varandra och det visas i Formel 3.
(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − ∆𝑇) − 𝑇𝑢𝑡𝑒
𝑡𝑟𝑒𝑠𝑝 = −𝜏𝑏 ∗ 𝑙𝑛 [
]
𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒

(Formel 3)

Där:
𝑡𝑟𝑒𝑠𝑝 = 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 [ℎ]
𝜏𝑏 = 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 [ℎ]
𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 [𝐾]
∆𝑇 = 𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 [𝐾]
𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 [𝐾]
2.3.4

Effektsignatur

En effektsignatur erhålls med hjälp av mätvärden som redovisar vilket effektbehov som råder
vid en viss utomhustemperatur. På detta sätt kan en trendlinje erhållas baserat på alla
mätpunkterna för att få en genomsnittlig lutningskoefficient. Hur väl mätpunkterna stämmer
överens med trendlinjen fås genom att beräkna R-kvadratvärdet, även kallad
determinationskoefficienten. Determinationskoefficienten anger ett värde mellan 0 och 1, där 1
är fullständig överstämmelse.
Enligt Figur 2 kan skärningspunkten mellan tappvarmvattenbehovet, 𝑄̇𝑉𝑉 och effektsignaturen
erhålla ett värde för balanstemperaturen. Det innebär att mätpunkterna över
balanstemperaturen i effektsignaturen motsvarar tappvarmvattenbehovet.

Figur 2 Generell figur över en e-signatur baserat på tappvarmvatten- och uppvärmningsbehov.
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2.3.5

Varaktighetsdiagram

Ett varaktighetsdiagram baseras utifrån samlad data för fjärrvärmeproduktionen timme för
timme under ett år. Värdena sorteras sedan i fallande storleksordning och beroende på vilken
anläggning som körts och drifttid (Andersson, Bergenhem, Gunnarsson & Tångring, 2015).
2.3.6

Lastvariationer

Lastvariationer i nätet beror på att människors värmebehov varierar, både mellan årstider och
under dagen. Fjärrvärmebehovet delas in i två kategorier, uppvärmningsbehov och
tappvarmvattenbehov. Uppvärmningsbehovet varierar mellan årstiderna, på vintern när det är
lägre utomhustemperaturer är uppvärmningsbehovet högt och på sommaren är det lägre.
Tappvarmvattenbehovet är relativt konstant genom hela året, människor använder generellt
inte mer varmvatten beroende på årstiden. Under ett dygn uppstår däremot variationer. Det
beror på att människan har ett liknande mönsterbeteende under dygnet gällande
tappvarmvatten. Lastvariationerna sker främst under morgon och kväll (Frederiksen & Werner,
2014).
2.3.6.1 Effekttopp
En effekttopp i ett fjärrvärmesystem uppstår när fjärrvärmebehovet kraftigt ökar under en kort
tidsperiod för att sedan minska igen. Uppvärmningsbehovet är inte den största bidragande
faktorn till att en effekttopp uppstår utan avgör snarare vid vilket effektbehov effekttoppen
börjar. Anledningen till att en effekttopp uppstår i fjärrvärmeproduktionen är på grund av
lastvariationerna, främst tappvarmvattenbehovet under dygnet.
Problematiken kring effekttoppar är att HEM ofta tvingas starta deras fossila
förbränningspannor för att producera det efterfrågade värmebehovet. Fjärrvärmeproduktion
har i dagsläget en positiv korrelation med fjärrvärmebehovet. Vid plötsliga effekttoppar är det
viktigt att leverera värmeeffekt på fjärrvärmenätet snabbt och effektivt, därför används fossila
bränslen. Olje- eller naturgaspannor går snabbt att starta och levererar direkt en hög effekt
jämfört med biobränsle- eller avfallspannor där det tar längre tid.
2.3.7

Laststyrning

Laststyrning utnyttjar byggnadens värmetröghet, byggnadens förmåga att lagra värme. Genom
att styra bort kundernas värmebehov under en viss tidsperiod och istället utnyttja byggnadens
värmetröghet anpassas kundernas värmebehov med tillgänglig värmeproduktion. På detta sätt
kan höga effekttoppar motverkas och lastvariationerna hos kunderna jämnas ut, det vill säga att
kundernas värmebehov kan förflyttas och styras. När effektbehovet är högt och en effekttopp
uppstår, styrs effekt bort från byggnaden och när effektbehovet är lågt återförs effekten till
byggnaden.
Effekttoppar som uppstår när varmvattenbehovet ökar kraftigt under en kort tidsperiod för att
sedan minska igen kan motverkas genom att styra bort uppvärmningsbehovet under samma
tidsperiod. Laststyrningssystemet “lånar” effekt från uppvärmningsbehovet och tillför till
tappvarmvattenbehovet, det vill säga att tappvarmvattenbehovet prioriteras framför
uppvärmningsbehovet.
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2.3.7.1 Intelligent system
För att ett laststyrningssystem inte ska kräva manuella styrningar i praktiken krävs det att
systemet är ett så kallat “intelligent system” med tre grundläggande funktioner. Första
funktionen är förmågan att uppfatta indata från omvärlden, till exempel temperaturer, tryck,
flöden, väderprognoser och produktionsförutsättningar. Andra funktionen är förmågan att
analysera och utvärdera indata, det vill säga automatiskt kunna dra slutsatser baserat på alla
mätvärden och kommunikation som görs med omvärlden. Den tredje och sista funktionen är att
kunna styra värmesystemet baserat på den information som uppfattats och de slutsatser som
dragits. Alla dessa tre funktioner ska automatiskt fungera tillsammans i en process som
kontinuerligt uppdateras timme för timme (NODA, u.å.)
2.3.7.2 Tre laststyrningssystem
Om flaskhalsarna lokaliserade på HEM:s fjärrvärmenät ska kunna reduceras behöver de
separata laststyrningssystem. På så sätt kan systemet fokusera på att reducera flaskhalsen i
området utan att ta hänsyn till det övriga nätet. Därför kommer tre olika laststyrningssystem
tillämpas, ett för hela nätet och ett för respektive flaskhals.
2.3.7.3 Hysteres
För att ett laststyrningssystem ska vara praktiskt möjligt krävs det att värmesystemet i
byggnaden inte reagerar på temperaturskillnaderna inomhus när utegivaren manipuleras,
annars kommer de två systemen arbeta mot varandra. Äldre radiatorer brukar reagera på en
temperaturdifferens mellan 1-1,5℃ beroende på ventilernas skick, detta fenomen kallas
hysteres (Svedberg & Olsson, 2012). Temperaturdifferensen inomhus som en styrning bidrar till
måste därför vara mindre än radiatorsystemets förmåga att uppfatta förändringar i
inomhustemperaturen.

2.4 Nulägesbeskrivning
2.4.1

Tillgängliga anläggningar

2.4.1.1 Kristinehedsverket
Kristinehedsverket är ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme. Bränslet i verkets
pannor utgörs till största del av hushållsavfall och industriavfall. Panna 1 och 2 är de äldsta
pannorna som senare kompletterades med en ny panna, panna 3 som är deras största panna. De
tre pannorna har också varsin tillhörande hetvattenpanna där energin i rökgaserna omvandlas
till fjärrvärme med hjälp av rökgaskondensering (HEM, u.å.). Kristinehedsverket är den
billigaste anläggningen att ha i drift, varför den utgör basen i HEM:s fjärrvärmeproduktion.
2.4.1.2 Oceanen
Oceanen är det andra kraftvärmeverket beläget i Halmstad. Anläggningen har två flispannor
med tillhörande rökgaskondensering samt tre pannor där naturgas förbränns. Det finns även en
elturbin på Oceanen som vid behov kan producera värme, även om det är sällsynt (HEM u.å.)
Flispannorna beskrivs som en “mellanlastanläggning” och ska starta när Kristinehedsverkets
kapacitet inte räcker till.
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2.4.1.3 Bäckagård
Bäckagård är en spetslastanläggning med två oljepannor. Det innebär att när Kristinehed och
Oceanen inte kan producera tillräckligt med värme behövs en spetsanläggning för att leverera
den efterfrågade värmeeffekten. Oljepannorna på Bäckagård har en begränsning på hur länge de
får vara i drift, 220 timmar. Gränsen har aldrig inte överskridits eller varit nära att överskridits
enligt T. Rasmusson (personlig kommunikation, HEM, 1 april 2017) då Bäckagård sällan är i
drift eftersom det finns andra spetslastanläggningar som prioriteras.
2.4.1.4 Vapnöhöjdens panncentral
Vapnöhöjdens panncentral är en spetsanläggning som sällan används och drivs på olja eller
naturgas. Syftet med pannan är att försörja sjukhuset med värme vid extremt kalla
temperaturer. Enligt T. Rasmusson (personlig kommunikation, HEM, 1 april 2017) underlättar
pannan i drift trycket i fjärrvärmesystemet som endast försörjer sjukhuset med värme. Följden
blir att HEM inte behöver leverera värme till sjukhuset och kan istället prioritera andra kunder.
På så sätt “kopplas sjukhuset bort” från fjärrvärmenätet vid effektbrist och försörjs endast av
egen oljepanna. Detta underlättar belastningen i fjärrvärmesystemet.
2.4.1.5 Stena
Oljepannan vid Stena Metall (Kistinge) är en spetslastanläggning och används främst under
vintern, när det finns ett högt effektbehov och effekttoppar. Oljepannan har som syfte att
minska flaskhalsen som finns i Fyllinge enligt T. Rasmusson (personlig kommunikation, HEM, 1
april 2017).
2.4.1.6 Ackumulatortank
På Oceanen står det en ackumulatortank med en in- och urladdningskapacitet på 25 MW och
lagringskapaciteten 150 MWh, det vill säga att den räcker max i 5-6 timmar (Andersson,
Bergenhem, Gunnarsson & Tångring, 2015). Enligt Å. Linderoth (personlig kommunikation,
HEM, 3 mars 2017) används ackumulatortanken för att motverka effekttopparna under
morgontimmarna.
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2.4.2

Tillgänglig produktionseffekt

Tabell 1 Översikt på HEM:s produktionsanläggningar och deras kapacitet (Källa: Andersson, Bergenhem,
Gunnarsson & Tångring, 2015)
Produktionsanläggning

Teoretisk effekt [MW]

Faktisk effekt [MW]

P1/P2 Khd (avfall), panna

24

24

P1/P2 Khd, rökgaskondensering

4

4

P3 Khd (avfall), panna

33

33

P3 Khd, rökgaskondensering

9

9

P1/P2/P3 Oceanen (naturgas/olja)

75

70

P3 Khd, elturbin

9

9

P4 Oceanen (flis), panna

25

25

P4 Oceanen, rökgaskondensering

7

7

P5 Oceanen (flis), panna

14,5

14,5

P5 Oceanen, rökgaskondensering

5

4,5

P1 Bäckagård (olja/bioolja)

15

13

P2 Bäckagård (olja, bioolja)

15

13

Vapnöhöjdens PC (naturgas/olja)

6

6

Stena (olja)

10

10

Total effektkapacitet (utan elturbin)

242,5

233

Total effektkapacitet (med elturbin)

251,5

242

Tabell 2 Översikt på HEM:s spillvärmeleverantörer och deras leverans (Källa: Andersson, Bergenhem,
Gunnarsson & Tångring, 2015)
Spillvärmeleverantörer

Teoretisk effekt [MW]

Höganäs

3

Total värmeleverans

3

Tabell 3 Översikt på HEM:s värmelager och deras lagringskapacitet (Källa: Andersson, Bergenhem,
Gunnarsson & Tångring, 2015)
Ackumulatortank

In- och urladdning [MW/MWh]

Oceanen

25/150

Totalt värmelager

25/150

2.4.3

Fjärrvärmeproduktion

2.4.3.1 Varaktighetsdiagram
HEM:s fjärrvärmeproduktion varierar från år till år och ett enkelt sätt att redovisa den totala
fjärrvärmeproduktionen är med hjälp av ett varaktighetsdiagram, för det valda året.
Figur 3 är uppdelat i bas-, mellan- och spetslastanläggningar och enligt figuren har HEM en
ojämn fjärrvärmeproduktion. HEM har ett automatiskt styrsystem med syfte att basera sina
driftstyrningar efter historik och utomhustemperatur. Den har inte som syfte att optimera
produktionen för de olika anläggningarna genom att prioritera full kapacitet på bas- och
mellanlastanläggningarna innan spetslastpannorna startas. Det innebär att
mellanlastproduktionen startar trots baslastanläggningarna inte körs med sin fulla kapacitet,
likadant gäller mellan spets- och mellanlastanläggningarna.
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Figur 3 Varaktighetsdiagram för HEM:s fjärrvärmeproduktion år 2016.

2.4.3.2 Årsvariationer
Under sommaren är värmebehovet lägre än de övriga årstiderna vilket förklarar varför Diagram
1 ser ut som ett “badkar”, dygnsvariationerna är också mindre.

Diagram 1 Översikt på HEM:s fjärrvärmeproduktion 2016.

2.4.3.3 Drift av spetslastanläggningar
Följderna av att spetslastanläggningarna körs oregelbundet gör att det blir svårt att sätta ett
intervall vid vilket värmebehov spetslastpannorna startar.
Figur 4 visar hur spetslastpannorna har körts under året och ger en tydlig översikt på hur
oregelbundet spetslastproduktionen är. Ur figuren tolkas det att fossila bränslen används under
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sommaren trots att värmebehovet inte är lika stort jämfört med vintermånaderna. Följderna
blir att laststyrningssystemet inte kommer kunna sänka drifttiden på spetslastpannorna när
utomhustemperaturen är högre än balanstemperaturen, främst under sommaren.

Figur 4 Översikt på spetslastpannornas drifttid.

2.4.4

Miljöperspektiv

Spetslastpannorna eldar med fossila bränslen vilket medför koldioxidutsläpp till atmosfären.
Varför det är av intresse att minska koldioxidutsläppen är på grund av att det resulterar bland
annat till en ökad medeltemperatur på jorden som gör att glaciärer smälter och havsnivån ökar.
Om mängden förbränt fossilt bränsle minskar och istället ersätts med flis kommer en miljövinst
erhållas. Under år 2016 producerades 29794 MWh värme från spetslastanläggningar.
Tabell 4 Olika bränslens koldioxidutsläpp som inkluderar LCA (Källa: Statens fastighetsverk, 2014)
Bränsle
Flis+ rökgaskondensering
Naturgas
Olja (E01)

2.4.5

Koldioxidutsläpp [kg/MWh]
16
247
291

Ekonomiskt perspektiv

Olja och naturgas är förutom fossilt, ett dyrt bränsle att förbränna för HEM. Om mängden fossilt
bränsle kan minska med hjälp av laststyrning och istället ersättas med flispannorna på Oceanen
som är ett billigare bränsle kommer det leda till en kostnadsbesparing.
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Tabell 5 HEM:s kostnader för olika bränslen (Källa: personlig kommunikation M. Palmqvist, HEM, 10 maj
2017)
Bränsle

Kostnad [kr/MWh]

Flis + rökgaskondensering

190

Naturgas

600

Olja

850

2.4.6

Effektbrist

Om Kristineheds största panna skulle haverera vid -16°C skulle effektbrist råda i
fjärrvärmenätet på grund av de effekttoppar som uppstår, trots att de övriga anläggningarna
skulle köras med full kapacitet. För att kunna simulera ett scenario inte långt från verkligheten
används ett dygn under år 2016, där utomhustemperaturen låg kring -16°C under några
timmar. Därefter undersöks om effekttopparna kan minskas med 10 MW och vad den maximala
reduceringen var under dygnet.
2.4.7

Lokaliserade flaskhalsar

I HEM:s fjärrvärmesystem uppstår temporära flaskhalsar i vissa områden när effektbehovet är
högt från kunderna. Det innebär att fjärrvärmenätet inte är utformat på ett sätt som är anpassat
eller dimensionerat för att undvika de flaskhalsar som uppstår i vissa punkter.
2.4.7.1 Fyllinge
År 2013 stängdes Pilkington Floatglas AB ner och HEM förlorade en av sina värmeleverantörer
(Pilkington Floatglas AB, 2014). Pilkington var lokaliserat i Kistinge och levererade spillvärme
till HEM på cirka 10 MW.
Istället tog Stena Metall- koncernen över Pilkingtons fastighet och fabrik och blev en
fjärrvärmekund istället för en spillvärmeleverantör. Det innebar ett ökat värmebehov i ett
område som även innan Stena Metall hade problem med värmeleveranser. Lösningen blev att
placera en oljepanna vid Stena Metall på 10 MW, trots det består flaskhalsen.
Figur 5 illustrerar de två ledningar som förser Fyllinge och Kistinge med värme. Oljepannan vid
Stena Metall räknas som en spetsanläggning som HEM försöker undvika att köra på grund av
kostnaderna och det fossila bränslet. Det gör att det, förutom spetsanläggningen, endast finns en
värmeanslutning till Fyllinge och Kistinge. HEM kan inte, vid ett för stort värmebehov från
området vid oftast låga utomhustemperaturer och lastvariationer, upprätthålla det tryck som
krävs. Anledningen är att röret som ansluter Fyllinge och Kistinge med resterande
fjärrvärmenät är underdimensionerat.
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Figur 5 Översikt över Fyllinges flaskhals och värmetillförsel.

Enligt Figur 6 påverkar flaskhalsen i Fyllinge även Kistinge och om scenariot där den största
pannan i Kristinehedsverket havererar och utomhustemperaturen sjunker till -16℃ är Fyllinge
och Kistinge områden som kommer drabbas hårt trots att spetslastanläggningen vid Stena
Metall är i drift.

Figur 6 Förstoring på Fyllinges flaskhals.

Enligt T. Rasmusson (personlig kommunikation, HEM, 9 april 2017) finns det en pump belägen i
ledningen som kan pumpa både fram och tillbaka, i syfte att öka trycket i ledningen. Trots det
kvarstår problemet med flaskhalsen.
2.4.7.2 Vallås
Enligt Figur 7 har Vallås har tre förbindelser som tillför området med värme. Anledningen till
att en flaskhals uppstår i den ledning som är markerat med rött i Figur 7 är enligt T. Rasmusson
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(personlig kommunikation, HEM, 9 april 2017) på grund av att den är underdimensionerad.
Den rödmarkerade ledningen har endast i uppgift att försörja Vallås och Snöstorp med värme.
Det är många fjärrvärmekunder som har anslutit sig till Vallås och Snöstorp de senaste åren
vilket gör att ledningen behöver vara större för att undvika en effektbrist.

Figur 7 Översikt över Vallås flaskhals och värmetillförsel.

Figur 8 Förstoring på flaskhalsen i Vallås.

2.4.8

Potentiella kunder

HEM har runt 4500 fjärrvärmekunder, utav dem är det enbart en handfull som är intressant för
ett laststyrningssystem. Villor och mindre värmekunder är inte relevanta eftersom deras
värmebehov och potentialen att styra bort effekt är närmast obefintlig och inte motiverad, med
hänsyn till total effekt i relation till investeringskostnad. Diverse processindustrier är inte heller
aktuella eftersom de är känsliga för variationer i värmetillförseln och därmed inte lämpliga för
laststyrning som manipulerar utegivaren i byggnaden och styr värmetillförseln.
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Kunderna som först valdes var dem i områdena där flaskhalsproblematiken råder. I
Fyllinge/Kistinge och Vallås identifierades alla flerbostadshus eftersom de ansågs bäst lämpade
för ett laststyrningssystem. Vidare undersöktes de kunder som har störst värmebehov i hela
fjärrvärmenätet och av dessa valdes flerbostadshus.
2.4.8.1 Fjärrvärmecentral
Varje byggnad som är kopplad till fjärrvärmenätet har minst en fjärrvärmecentral som kopplar
samman fjärrvärmenätet med värmesystemet. Kunder kan ibland ha flera fjärrvärmecentraler
därför är det svårt att bestämma hur många kunder som behövs utan snarare hur många
fjärrvärmecentraler som ska väljas för laststyrning.
2.4.8.2 Flerbostadshus
Det finns flera bostadsbolag i Halmstad som är kopplade till HEM:s fjärrvärmenät. De äger
många tunga byggnader i form av flerbostadshus med höga tidskonstanter på 100-300 timmar
vilket innebär att dessa byggnader är bäst lämpade för laststyrning (Selinder & Zinko, 2003).
2.4.8.3 Samband mellan kunder med laststyrning och dem utan
För att laststyrning i byggnader skall ha en positiv inverkan på fjärrvärmesystemet krävs det
också byggnader som inte tillämpar laststyrning. Med hjälp av de utvalda kunderna kan ett
laststyrningssystem skapa en motvikt till de lastvariationer som sker i det totala
fjärrvärmesystemet. Har inte styrsystemet några effekttoppar eller effektdalar att arbeta mot
innebär det att styrsystemet kommer skapa nya lastvariationer.
2.4.9

Värmebehov

Hur mycket de utvalda kunderna som ska tillämpa ett teoretiskt laststyrningsschema kan
motverka de effekttoppar som de övriga kunderna ger upphov till är av intresse att undersöka.
Värmebehovet för de utvalda kunderna och för alla kunder behövs därför.
2.4.9.1 Alla potentiella kunder
Det finns som tidigare nämnt en positiv korrelation mellan fjärrvärmeproduktionen med det
totala värmebehovet från kunderna om värmeförluster bortses. Det innebär att när
värmebehovet ökar, ökar fjärrvärmeproduktionen. HEM har som tidigare nämnt en
ackumulator tank som påverkar sambandet mellan fjärrvärmeproduktionen och värmebehovet.
I Formel 4 används till ackumulatortankens in- och urladdningsdata som är en viktig
förutsättning för att kunna sätta fjärrvärmeproduktionen ekvivalent med det totala
värmebehovet.
𝑄̇𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑡𝑜𝑡 − 𝑄̇𝑖𝑛 + 𝑄̇𝑢𝑟

(Formel 4)

Där:
𝑄̇𝑡𝑜𝑡 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 [𝑀𝑊]
𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑀𝑊]
𝑄̇𝑖𝑛 = 𝑖𝑛𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑎𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑘𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑘 [𝑀𝑊]
𝑄̇𝑢𝑟 = 𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑎𝑐𝑘𝑢𝑚𝑢𝑘𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑘 [𝑀𝑊]
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2.4.9.2 Flaskhalsområdena
Kunderna som tillämpar ett teoretiskt laststyrningsschema i flaskhalsområdena ska endast
motverka de effekttoppar som uppstår inom områdena. Det är anledningen till att
värmebehovet för alla kunderna inom områdena behövs, timme för timme. Rapporten har
kännedom om det totala värmebehovet för kunderna år 2016. För att beräkna värmebehovet på
timbasis utnyttjas vetskapen om hur värmebehovet ser ut för de kunder som tillämpar
laststyrning i området. Rapporten utgår från en av avgränsningarna att beteendemönstret för
kunderna i flaskhalsområdena är samma. Det innebär att kvoten mellan värmebehovet för
kunderna med laststyrning i området och de övriga kunderna i området sammanlagt för året
kan användas för att beräkna värmebehovet på timbasis för kunderna.
𝑄̇𝑡𝑜𝑡 = (𝑄𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝑄̇𝑘𝑢𝑛𝑑 )/ 𝑄𝑘𝑢𝑛𝑑

(Formel 5)

Där:
𝑄̇𝑡𝑜𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑖 𝑓𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡 [𝑀𝑊]
𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 𝑖 𝑓𝑙𝑎𝑠𝑘ℎ𝑎𝑙𝑠𝑜𝑚𝑟å det [𝑀𝑊ℎ]
𝑄̇𝑘𝑢𝑛𝑑 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑀𝑊]
𝑄𝑘𝑢𝑛𝑑 = 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 [𝑀𝑊ℎ]

2.5 Modellering av ett teoretiskt laststyrningsschema
Följande avsnitt beskriver de olika stegen för hur modelleringen av ett teoretiskt
laststyrningsschema ser ut. Modellen utgick från att timmedeleffekten för värmelasten på
dygnsbasis är känd.
2.5.1

Identifiering av effekttoppar och effektdalar

Det var lika viktigt att identifiera en effekttopp som en effektdal i fjärrvärmesystemet eftersom
laststyrningen bestod av två delar, en bortföring och en återföring av effekt. När en effekttopp
uppstod bortfördes effekt från de valda kunderna som tillämpade ett teoretiskt
laststyrningsschema och när en effektdal inträffade återfördes effekten till dem.
För att kunna identifiera när en effekttopp eller effektdal uppstod under dygnet behövs ett
medelvärde för samtliga kunder. Sammanlagt beräknades med hjälp av Formel 6, 3661
dygnsmedelvärden baserat på kundernas värmebehov på timbasis. Dygnsmedelvärdet
redogjorde vid vilket fjärrvärmebehov som fjärrvärmesystemet var balanserat, det vill säga
optimalt. Det innebar att det uppstod antingen en effekttopp eller en effektdal under de
tidpunkter på dygnet då fjärrvärmebehovet skiljde sig från dygnsmedelvärdet.
24

𝑄̇𝑡𝑜𝑝𝑝 >

1
∑ 𝑄̇𝑖 > 𝑄̇𝑑𝑎𝑙
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(Formel 6)

𝑖=1

Där:
𝑄̇𝑡𝑜𝑝𝑝 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑡𝑜𝑝𝑝 [𝑀𝑊]
𝑄̇1 , 𝑄̇2 , 𝑄̇3 … . 𝑄̇24 = 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑀𝑊]
𝑄̇𝑑𝑎𝑙 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑑𝑎𝑙 [𝑀𝑊]

1

Skottår

18

2.5.2

Uppvärmningsbehov

Effektbehovet från kunderna som valts för laststyrning behövdes för en kvantifiering av hur
mycket som potentiellt kunde styras bort under en viss tidpunkt. Tappvarmvattenbehovet tas
bort från det totala effektbehovet eftersom endast uppvärmningsbehovet användes för
laststyrning. Genom effektsignaturen i Figur 2 erhölls värdet på kundernas
tappvarmvattenbehov och med hjälp av Formel 7 beräknades uppvärmningsbehovet.
𝑄̇𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑡𝑜𝑡 − 𝑄̇𝑉𝑉

(Formel 7)

Där:
𝑄̇𝑡𝑜𝑡 = 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 [𝑀𝑊]
𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 [𝑀𝑊]
𝑄̇𝑉𝑉 = 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 [𝑀𝑊]
2.5.3

Bortföring och återföring av effekt i en byggnad

Laststyrningen bestod av två delar. Första delen syftade till att styra bort effekt från byggnaden
och den andra delen att återföra den effekt som tidigare styrts bort. För att det ska vara möjligt
att styra effekttillförseln till och från byggnaden manipulerades utegivaren till byggnaden. Om
syftet var att styra bort effekt från byggnaden, manipuleras utegivaren till att tro att det var en
högre utomhustemperatur än den faktiska. När en återföring skulle ske manipulerades
utegivaren att uppfatta utomhustemperaturen som lägre och därigenom höjdes
temperaturkurvan till uppvärmningssystemet och byggnaden fick ett extra tillskott av värme.
Det fanns en begränsning på hur mycket effekt som kunde styras bort vilket berodde på att
utegivaren inte kunde manipuleras mer än till byggnadernas balanstemperatur. Teoretiskt
kunde mängden återförd effekt till byggnaden inte begränsas med utegivarens manipulerade
temperatur utan berodde endast på hur inomhustemperaturen förändrades.
Formel 8 beskriver hur mycket effekt som kunde styras till eller från byggnaden med hänsyn till
e-signaturen och förändrad utomhustemperatur.

𝑄̇𝑠𝑡𝑦𝑟𝑑 = 𝑒‐ 𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗ (𝑇𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 − 𝑇𝑢𝑡𝑒 )

(Formel 8)

Där:
𝑄̇𝑠𝑡𝑦𝑟𝑑 = 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑀𝑊]
𝑀𝑊
𝑒‐ 𝑠𝑖𝑔𝑛 = 𝑒‐ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟 [
]
𝐾
𝑇𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾]
𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝐾]
Hur mycket effekt som faktiskt styrdes bort bestämdes av en prioriteringsordning som
utgjordes av de villkor som tidigare nämnts. Optimala bortföringen var när hela effekttoppen
under det specifika dygnet kunde styras ner till dygnsmedelvärdet. Effekttoppen kunde dock
under tillfällen överstiga den maximalt tillåtna effekten som kunde styras bort. Maximalt tillåtna
effekt som fick styras bort den timmen var uppvärmningsbehovet för de valda byggnaderna.
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Bortföring gjordes nu med hjälp av e-signaturen och manipulerad utomhustemperatur som
maximalt manipulerades till balanstemperaturen. Om även denna styrning överskred
uppvärmningsbehovet för valda byggnader styrde endast uppvärmningsbehovet storleken av
bortföringen.
𝑄̇𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 < 𝑄̇𝑠𝑡𝑦𝑟𝑑 < 𝑄̇𝑘𝑢𝑛𝑑

(Formel 9)

Där:
𝑄̇𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙 = 𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑑𝑦𝑔𝑛𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 [𝑀𝑊]
𝑄̇𝑠𝑡𝑦𝑟𝑑 = 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑠𝑡𝑦𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑒‐ 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟 [𝑀𝑊]
𝑄̇𝑘𝑢𝑛𝑑 = 𝑣𝑎𝑙𝑑𝑎 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 [𝑀𝑊]
2.5.4

Inverkan på inomhustemperatur

Det var viktigt att ta hänsyn till hur inomhustemperaturen påverkades av laststyrningarna.
Tidigare i rapporten nämndes det att radiatorerna i byggnader reagerade på 1-1,5℃ skillnad i
inomhustemperatur. För att undvika att de två systemen arbetar mot varandra måste
inomhustemperaturen till följd av laststyrningen inte påverkas mer än vad intervallet angav.
Därför var det av intresse att undersöka parallellt med laststyrningarna hur
inomhustemperaturen påverkades med hjälp av Formel 2. Formeln gav den
temperaturförändring som inträffade varje timme i byggnaderna. Genom att summera
temperaturen från föregående timme med nästkommande gavs ett faktiskt värde på
temperaturdifferensen som uppstod.
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3 Resultat
Resultatet består av flera avsnitt, dels en kort sammanfattning på kundurvalet som gjordes, ett
exempel på ett laststyrningsschema och en sammanställning över resultatet för det totala
fjärrvärmesystemet samt flaskhalsområdena. Både miljövinsten och den ekonomiska
besparingen beräknades. Om laststyrningssystemet klarade av att minska effekttopparna med
10 MW när utomhustemperaturen ligger kring -16℃ undersöks också.

3.1 Kundurval
Totalt valdes 214 fjärrvärmecentraler ut som alla var anslutna till HEM:s fjärrvärmenät och
kopplade till ett flerbostadshus. Bostadsbolagen som äger flerbostadshusen är stora kunder till
HEM med ett högt värmebehov, cirka 98,5 GWh år 2016. Det totala värmebehovet från alla
HEM:s kunder samma år var cirka 646 GWh vilket innebar att de 214 utvalda
fjärrvärmecentralerna motsvarade cirka 15 procent av det totala värmebehovet.
I Fyllinge och Kistinge fanns strax under 600 fjärrvärmecentraler varav 40 stycken
flerbostadshus valdes för laststyrning vilket motsvarade cirka 17 procent av Fyllinge/Kistinges
totala värmeanvändning. Orsaken till att kunderna i Kistinge också ingick i urvalet var på grund
av att området också påverkades av flaskhalsen.
I Vallås fanns 54 fjärrvärmecentraler och 14 stycken fjärrvärmecentraler ansågs lämpliga för
laststyrning. Utav de 14 som valdes motsvarade dem cirka 52 procent av det totala
fjärrvärmebehovet i Vallås.

3.2 Exempelfall på ett laststyrningsschema under ett dygn
Följande avsnitt demonstrerar hur ett teoretiskt laststyrningsschema för alla utvalda kunder
fungerar med verkliga värden under ett dygn. Observera att det endast är under det aktuella
dygnet som laststyrningsschemat gäller. Alla dygn under året har unika laststyrningsscheman
då förutsättningarna för dygnen varierar, proceduren sker dock på liknande sätt.
Trots att laststyrningsschemat består av två delar, bortföring och återföring, är det viktigt att de
två samverkar med varandra för att det ska vara möjligt att jämna ut lastvariationerna i hela
fjärrvärmesystemet.
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3.2.1

Beräkning av dygnsmedelvärde

Det första steget var att beräkna dygnsmedelvärdet för dygnet för att veta vilken effekt
laststyrningarna skulle arbeta mot och enligt Figur 6 är dygnsmedelvärdet 153,35 MW.
Tabell 6 Dygnsmedelvärdet för 7:e januari 2016
Fakta
Totalt värmebehov [MWh]
Antal timmar [h]
Dygnsmedelvärde [MW]

3 680,40
24
153,35

Diagram 2 Värmebehovet under dygnet och beräknat dygnsmedelvärde.
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3.2.2

Laststyrningsschema

3.2.2.1 E-signatur
E- signaturen behövdes för att veta hur mycket lagringskapacitet som fanns i de utvalda
byggnaderna och hur mycket tappvarmvattenbehovet var. Balanstemperaturen var bestämd till
17℃.
Figur 9 visar tappvarmvattenbehovet för alla kunderna som låg på cirka 4 MW. Det medför att
om utomhustemperaturen uppgick till 17℃ kunde bortföring av värmeeffekt inte ske, däremot
gick det att återföra värmeeffekt. Lutningen på e-signaturen bestämde hur mycket värmeeffekt
som kunde styras bort under en viss utomhustemperatur, det vill säga hur mycket lager som
potentiellt kunde styras bort från alla utvalda kunder. Hur väl linjen stämde överens med
mätpunkterna fås av determinationskoefficienten som i detta fall uppgick till 0.81.
Tidskonstanten som valdes för alla flerbostadshus var bestämt till 200 timmar.

Figur 9 E-signatur baserat på alla utvalda kunder.
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3.2.2.2 Fyllinge och Vallås
E-signaturerna för flaskhalsområdena var uppbyggda på samma sätt, i exempelfallet användes
dock e-signaturen för alla utvalda kunder. Determinationskoefficienten uppgick till 0,72 för
linjen som motsvarade värdena för Fyllinge och 0,71 för Vallås.

Figur 10 E-signatur för de utvalda kunderna i Fyllinge/Kistinge.

Figur 11 E-signatur för de utvalda kunderna i Vallås.

3.2.2.3 Bortföring av effekt från en byggnad
När bortföring av effekt sker från en byggnad var det viktigt att veta hur mycket effekt som var
möjligt att styras bort, detta beräknades med hjälp av e-signaturen och Formel 8. Det fanns en
begränsning på hur mycket effekt som kunde styras bort eftersom utegivaren under en
bortföring maximalt manipulerades upp till balanstemperaturen.
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Figur 12 visar hur mycket värmeeffekt som kunde styras bort klockan 06.00 då
utomhustemperaturen var -11,1 ℃ och manipulerades till 17℃ vilket blev 28,3 MW.

Figur 12 Illustration av hur en bortföring av effekt sker med hjälp av e-signaturen.

Nästa steg var att undersöka hur stor effekttoppen var under samma tidpunkt eftersom det inte
är säkert att all värmeeffekt den tidpunkten behövde styras bort.
Klockan 06.00 var storleken på effekttoppen 20,8 MW vilket är mindre än vad som potentiellt
kunde styras bort. Det innebar att hela lagret inte behövde utnyttjas och att hela effekttoppen
styrdes bort den timmen.

Diagram 3 Översikt på vald effekttopp i förhållande till dygnsmedelvärdet.
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Det fanns däremot en tidpunkt under samma dygn när lagret inte räckte till. Klockan 08.00 var
utomhustemperaturen -9,3℃ och manipulerades till 17℃. Då blev lagret 26,5 MW under den
tidpunkten.

Figur 13 Bortföring av effekt då lagret inte räcker till.

Effekttoppen under samma tidpunkt var 30,7 MW vilket innebar att lagret inte räckte till att
styra bort hela effekttoppen ner till det optimala dygnsmedelvärdet.

Diagram 4 Högsta effekttopp under det valda dygnet.

I fallet när effekttoppen blev större än vad lagringskapaciteten var, användes hela
lagringskapaciteten även om det innebar att effekttoppen inte kunde sänkas till
dygnsmedelvärdet.
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3.2.2.4 Återföring av effekt till en byggnad
Under samma dygn behövde en återföring av effekt till en byggnad göras. Återföringen gjordes
när effektdalar uppstod för att “höja upp” effektbehovet till dygnsmedelvärdet. Till skillnad från
en bortföring fanns det teoretiskt sett ingen gräns på hur mycket utgivaren kunde manipuleras.
Begränsningarna utgjordes av att utegivaren inte manipuleras till en temperatur som resulterar
i ny effekttopp eller att inomhustemperaturen påverkas för mycket.
Ett exempel på när en återföring gjordes var den 7:e maj och klockan var 17.00. Vid denna
tidpunkt var utomhustemperaturen var -2,3℃ och manipulerades till -9℃. Den totala effekten
som återfördes uppgick till 6,82 MW och gav resultatet att effektdalen kunde höjas upp till
dygnsmedelvärdet.

Figur 14 Illustration av hur återföring av effekt sker med hjälp av e-signaturen.

Diagram 5 Översikt på vald effektdal i förhållande till dygnsmedelvärdet.
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3.2.2.5 Före och efter styrning
När alla bort- och återföringar hade utförts under dygnet jämfördes slutresultatet mot hur
förhållandena såg ut innan laststyrningar gjorts.
Diagram 6 visar hur värmebehovet från alla kunderna såg ut under dygnet (röd linje) innan
någon styrning gjordes. Den svarta linjen visade hur värmebehovet såg ut för alla kunderna när
styrningar hade gjorts, det vill säga hur mycket lagret eller de utvalda kunderna lyckades jämna
ut lastvariationerna till dygnsmedelvärdet. Det fanns fortfarande en variation i den svarta linjen
och det innebar att lagret inte räckte till vid den tidpunkten för att minska effekttoppen till
dygnsmedelvärdet.

Diagram 6 Illustration över hur värmebehovet såg ut före och efter styrning under det valda dygnet.

3.2.2.5.1 Förändrad utomhustemperatur
För att få det önskade resultatet gjordes stora förändringar i hur utegivarens uppfattade
utomhustemperaturen. Diagram 7 visar hur mycket den manipulerade utomhustemperaturen
skiljde sig från verkliga utomhustemperaturen.
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Diagram 7 Utomhustemperaturen före och efter styrning under det valda dygnet.

3.2.2.5.2 In- och urladdning av lager
Lagret tömdes och fylldes på kontinuerligt beroende på om en bortföring eller återföring
inträffade. Diagram 8 visar hur lagrets i- och urladdning såg ut under dygnet. Diagrammet visar
också hur tappvarmvattenbehovet erhålls.

Diagram 8 Hur de valda kundernas värmebehov påverkas av styrning.

3.2.2.5.3 Förändrad inomhustemperatur
Det var viktigt att studera hur inomhustemperaturen förändrades i samband med
laststyrningarna eftersom radiatorerna reagerade på en 1-1,5℃ skillnad i inomhustemperatur.
Diagram 9 visar att den högsta inomhustemperaturdifferensen i samband med en laststyrning
blev 0,5℃ vilket var lägre än gränsvärdet.
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Diagram 9 Hur inomhustemperaturen påverkas av styrning.

3.2.2.5.4 Spetslast
Under det totala dygnet levererades 3680 MWh värme till alla kunderna varav 560,7 MWh
producerades från HEM:s spetslastanläggningar. I Diagram 10 visar den blåa linjen när och vid
vilken effekt spetslastanläggningarna startades under dygnet innan laststyrning. Arean mellan
den blåa och röda linjen är alltså hur mycket spetslasteffekt som levererades. Den gröna linjen
visar hur mycket spets som ersattes av flis efter laststyrning. Totalt reducerades 109,2 MWh
värme från fossila bränslen i samband med laststyrningsschemat. Det gjordes sammanlagt tio
stycken bortföringar vilket resulterade i att effekttopparna i genomsnitt sänktes med 10,9 MW.

Diagram 10 Hur spetslastanläggningen påverkas av styrningen.
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3.3 Totalt
3.3.1

In- och urladdning

366 unika dygnsmedelvärden och laststyrningsscheman för år 2016 beräknades. Tabell 7 är en
sammanställning på hur många bort- och återföringar som genomfördes samt hur mycket
värme det motsvarade.
Enligt Tabell 7 tillfördes lika mycket energi som det bortfördes. Anledningen var att
laststyrningssystemet inte hade som syfte att minska värmebehovet i byggnaderna utan att
jämna ut lastvariationerna.
Tabell 7 Översikt över antal bort- och återföringar år 2016
Laststyrning

Antal timmar [h]

Total värmeenergi styrd [MWh]

Bortföring

3177

17 489,27

Återföring

2842

17 489,27

Diagram 11 visar hur effektbehovet varierade under året både före och efter styrning för de
utvalda kunderna. Medelvärdet på tappvarmvattenbehovet visade sig tydligt i diagrammet då
denna sattes som minimivärde. Värmebehovet under maj-oktober är relativt lågt och här
gjordes få styrningar, detta på grund av utomhustemperaturen var hög. Anledningen till att
lastavariationerna blev större efter laststyrningen är att de utvalda kunders lastvariationer ska
fungera som en motvikt till de övriga kundernas lastvariationer.

Diagram 11 De valda kundernas effektbehov före och efter styrning.

3.3.2

Värmebehov

I Diagram 12 illustrerar den blåa grafen vad värmebehovet för alla kunderna var innan ett
teoretiskt laststyrningsschema tillämpades. Vad värmebehovet för alla kunderna var när det
teoretiska laststyrningssystemet tillämpades illustreras i den svarta grafen, det vill säga
lastutjämningen.
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Diagram 12 Översikt över hur värmebehovet ser ut innan det teoretiska laststyrningsschemat och efter.

3.3.3

Effekttoppminskning

Tabell 8 delar in resultatet i olika delar, avseende på tiden på året och den maximala
reduceringen som gjordes.
Tabell 8 Översikt över hur mycket effekttopparna har reducerats för 2016
Resultat

Kategori

Effekt [MW]

1

Maximal reducering av en effekttopp över ett år

28,06

2

Maximal reducering av en effekttopp under dygnet genom ett år (medelvärde)

7,33

3

Maximal reducering av en effekttopp under dygnet genom ett år, exklusive maj-sep (medelvärde)

11,66

4

Maximal reducering av en effekttopp under ett dygn, genom dec-feb (medelvärde)

13,09

3.3.3.1 P3
Den 18:e januari inträffade låga temperaturer som låg kring -16°C. Om Kristineheds största
panna skulle haverera låg det i HEM:s intresse att kunna minska effekttopparna med 10 MW för
att minska effektbristen som eventuellt kunde uppstå.
Tabell 9 Översikt över hur mycket effekttopparna kan reduceras över det valda dygnet
Resultat

Kategori

Effekt [MW]

1

Maximal reducering av en effekttopp under dygnet

28,06

2

Reducering av effekttoppar under dygnet (medelvärde)

19,98

3.3.4

Inomhustemperatur

Enligt Figur 16 förändrades inte inomhustemperaturen mer än 0,9℃ vilket innebar att
radiatorerna i byggnaden inte reagerade på temperaturförändringen.
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Figur 16 Förändringen av inomhustemperaturen för de valda kunderna under året.

3.3.5

Följder av ett laststyrningssystem

Fördelarna av att kunna reducera effekttopparna i HEM:s fjärrvärmesystem var att
produktionen från spetslastanläggningarna minskade, varav användningen av fossila bränslen
blev mindre. Enligt Tabell 10 reducerades 7197 MWh värme från fossila bränslen vilket
motsvarar en minskning med cirka 24 procent av den totala produktionen från
spetslastanläggningarna.
Rapporten utgick från att bränslet som användes vid återföring var flis och priserna på olja och
naturgas var fullskattade samt att priset för flisen var efter rökgaskondensering enligt M.
Palmqvist (personlig kommunikation, HEM, 20 maj 2017).
Tabell 10 Översikt över hur bränsleförutsättningarna såg ut efter laststyrningssystemet
Bränsletyp

Reducering [MWh]

Återföring [MWh]

Kostnad [kr/MWh]

Koldioxidutsläpp
[kg/MWh]

Flis+ rökgaskondensering

10 292

17 489

190

16

Naturgas

6 998

0

600

247

Olja

199

0

850

291

3.3.5.1 Kostnadsbesparing
Laststyrningen resulterade i att effekttopparna reducerades vilket kommer minska drifttiden på
spetslastpannorna på Bäckagård, Stena och Oceanen. Till följd av ett teoretiskt
laststyrningsschema reducerades totalt 7197 MWh värme från fossila bränslen. Det var därför
av intresse att beräkna hur mycket den ekonomiska besparingen eller utgift skulle vara för år
2016.
Tabell 11 visar att med det teoretiska laststyrningsschemat skulle HEM få en kostnadsbesparing
på cirka 2.7 miljoner kronor i samband med minskad användning av fossila bränslen. Det
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berodde på att fossila bränslen är mer kostsamt än förnybart bränsle varav det blev mer
lönsamt att ersätta spetslastpannor med flispannor.
Tabell 11 Översikt över hur stora kostnadsbesparingar som gjorts för år 2016
Bränsle
Flis+ rökgaskondensering
Naturgas
Olja
Sammanlagt

Kostnadsbesparing [kr]
1 995 480
4 198 800
169 150
6 363 430

Utgift [kr]
3 322 910
0
0
3 322 910

Ekonomisk vinst/förlust [kr]
-1 327 430
+4 198 800
+169 150
+ 2 702 220

3.3.5.2 Miljövinst
Enligt Tabell 12 minskar koldioxidutsläppen med cirka 1671 ton koldioxid vilket skulle
motsvara koldioxidutsläppen från 353 bensindrivna personbilar med en körsträcka på 1826 mil
per bil och år (EPA, u.å.)
Tabell 12 Översikt över hur stor koldioxidreducering som gjorts
Bränsle

Reducering/Ökning [MWh]

Koldioxidutsläpp [kg]

Flis+ rökgaskondensering

+ 7197

+ 115 152

Naturgas

- 6998

- 1 728 506

Olja

- 199

- 57 909

Sammanlagt

0

- 1 671 263

3.4 Flaskhalsar
I följande avsnitt redovisas resultatet för laststyrningssystemet för flaskhalsarna.
Både för Fyllinge/Kistinge och Vallås har det skett en lastutjämning vilket kan ses i både
Diagram 13 och 14. På grund av balanstemperaturen hade inga större lastförändringar skett
under månaderna juni till oktober.

Diagram 13 Före och efter det teoretiska laststyrningsschemat för Fyllinge/Kistinge.

34

Diagram 14 Före och efter det teoretiska laststyrningsschemat för Vallås.

Problematiken kring flaskhalsområdena uppstod främst på vintern och hösten när
värmebehovet var högt, varför maj fram till september exkluderas i Tabell 13.
Tabell 13 Översikt över hur mycket effekttopparna har reducerats över 2016 för Fyllinge/Kistinge och Vallås
Resultat

Kategori

1

Maximal reducering av en topp över ett år
Maximal reducering av en effekttopp under ett dygn genom ett år, exklusive
maj-sep (medelvärde)
Maximal reducering av en effekttopp under ett dygn, genom dec-feb
(medelvärde)

2
3

Fyllinge/Kistinge
Effekt [MW]

Vallås

1,02

1,49

0,63

0,70

0,72

0,71

Effekt[MW]
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4 Diskussion
Utifrån de förutsättningar, metoder och antaganden rapporten utgått från har
frågeställningarna rapporten arbetade kring besvarats.
Målet att reducera effekttopparna med 10 MW har åstadkommits med hjälp av det teoretiska
laststyrningsschemat rapporten modellerat. Vad som var viktigt att uppmärksamma gällande
resultatet var att det baseras på värden från år 2016 och därför kan resultatet variera från år till
år.
Rapporten tolkade “reducera effekttopparna med 10 MW” som den maximala bortföringen som
gjordes inom loppet av ett dygn och därefter medelvärdet för alla dessa bortföringar genom ett
år. Anledningen till att rapporten valt att definiera målet på detta sätt var att om alla
bortföringar som gjordes under dagen skulle vara med i beräkningarna, hade det inte ha gett
rättvisa förutsättningar till att nå målet med 10 MW. För att kunna sänka en effekttopp med
minst 10 MW krävdes det att effekttoppen under dygnet var över 10 MW, vilket inte var fallet
för alla effekttoppar under dygnet. Därför valdes den maximala bortföringen för ett dygn och
medelvärdet för alla dem under ett år.
I Tabell 8 presenterades resultatet baserat på de olika årstiderna och det är tydligt att under
vintermånaderna (december till februari) kan effekttopparna reduceras mer. Orsaken var att
under vintern är både värmebehovet högre och lastvariationerna större (Diagram 1).
Orsaken till att HEM var intresserade av ett laststyrningssystem var att reducera driften av
spetslastanläggningarna och minska risken för en eventuell effektbrist i fjärrvärmesystemet.
Enligt Figur 4 kördes spetslastpannorna främst januari till april och september till december, då
en effektbrist hade störst chans att uppstå. Av den orsaken valde rapporten att avgränsa sig till
att endast presentera resultatet för de givna månaderna.
Laststyrningsschemat klarade av att styra ner effekttopparna med minst 10 MW när scenariot
var om Kristineheds största panna, P3, skulle haverera vid -16°C några timmar (Tabell 9). Vad
som var viktigt att uppmärksamma med resultatet var att det baserades på ett verkligt dygn då
temperaturen -16°C rådde. År 2016 var ett relativt varmt år utan några extrema temperaturer
en längre tid. Om -16°C skulle råda en längre en tid än några timmar skulle resultatet förändras
eftersom laststyrning i byggnader inte var anpassat för extrema temperaturer en längre
tidsperiod, på grund av deras värmetröghet. Förmodligen skulle effekttoppar kunna reduceras
mindre. Därför skulle flera simuleringar behöva göras för att fastställa ett säkrare resultat. Den
teoretiska laststyrningsmodellen som skapade ett schema för året kan dock tillämpas på vilket
år som helst.
Hur rapporten valde att definiera en effekttopp eller effektdal hade en väsentlig inverkan på
resultatet eftersom begreppen effekttopp och effektdal kunde tolkas på olika sätt. Rapporten
definierar en effekttopp och en effektdal när värmebehovet avviker från dygnsmedelvärdet. Om
byggnader skall användas som ett värmelager var det viktigt att ta hänsyn till byggnadens
begränsningar. Laststyrning med hjälp av byggnader hade som syfte att jämna ut
dygnsvariationer och exempelvis inte säsongsvariationer. Därför valde rapporten att
styrschemat skulle arbeta mot ett medelvärde baserat på den aktuella dagen.
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Enligt Figur 16 förändrades inte inomhustemperaturen mer än 0,9℃, en temperaturskillnad ett
radiatorsystem inte skulle reagera på. Vad som kan vara en problematik kring manipulerad
utomhustemperatur var att det ändrade flödet i radiatorsystemet som gör att det antingen blev
varmare eller kallare i radiatorerna. Om en kall vinterdag inträffade och en bortföring skulle ske
innebar det att radiatorerna skulle bli kalla. Hur människor upplever en inomhustemperatur
kan påverkas av olika parametrar, en av dem är att om de känner på radiatorn och den är kall
upplevs det också som kallare i rummet. Det är en aspekt som kunde vara intressant att ta
hänsyn till genom att begränsa hur mycket den manipulerade utomhustemperaturen fick vara,
något som rapporten inte har tog hänsyn till.
Modellen byggde på att manipulera utomhustemperaturen för att erhålla önskat resultat, detta
var också den mest väsentliga parametern för laststyrning. Hur denna manipulation påverkade
inomhustemperaturen iakttogs först efter styrningen gjorts. Laststyrningsschemat i rapporten
påverkade inte inomhustemperaturen i den utsträckningen att resultatet påverkades negativt.
Om förutsättningarna hade sett annorlunda ut för andra år hade modellen behövt ett villkor på
högst tillåten förändring på inomhustemperatur, det vill säga 1-1,5℃.
I Tabell 13 redovisades hur mycket effekttopparna kunde reduceras i flaskhalsområdena. Under
projektets gång fanns inget simuleringsprogram att tillgå för att undersöka hur stor effektbrist
som uppstod i flaskhalsarna. Reduceringen som laststyrningen gav upphov till kunde därför inte
appliceras på flaskhalsarna. Flaskhalsproblematiken har reducerats men kan inte relateras till
den faktiska effektbristen i flaskhalsområdena. I HEM:s fjärrvärmenät fanns fler än två
flaskhalsar och möjligheten var att flera flaskhalsar än dem i Fyllinge och Vallås påverkades av
laststyrningen.
HEM:s spetslastanläggningar hade en oregelbundenhet i sina driftscheman vilket kan ses i Figur
3, vilket innebar att det kunde variera i effektbehov när en spetslastanläggning startade. Det
gjorde det svårt att uppskatta ett medelvärde. Om en återföring av effekt skulle resultera i att en
spetslastanläggning startade eller ersättas med flis var svårt att avgöra. Avgränsningen var att
rapporten antar att den effekt som återförs kom från en flispanna. HEM:s styrsystem gällande
anläggningarnas körschema måste bytas ut eller omprogrammeras till att bas-och
mellanlastpannorna ska köra på full kapacitet innan en spetslastpanna startar vilket inte är
fallet i dagsläget, se Figur 3. Med hänsyn till återföringen skulle det medföra att anläggningarnas
körscheman optimeras vilket gör att ett laststyrningssystem skulle få bättre förutsättningar till
att minska behovet av fossila bränslen.
Fördelarna av att minska mängden fossila bränslen i HEM:s pannor var reducerade
koldioxidutsläpp och en ekonomisk besparing. Anledningen till att rapporten betecknade den
ekonomiska aspekten som en ekonomisk besparing och inte ekonomisk vinst var för att en
ekonomisk kalkyl inte genomförts med bland annat hänsyn till investeringskostnaden för ett
eventuellt laststyrningssystem. Det var alltså inte korrekt att benämna kostnadsbesparingen
som en ekonomisk vinst utan kunde snarare ses som en intäkt HEM kan använda för att
finansiera ett laststyrningssystem. Kostnadsbesparingen kommer dock variera från år till år
eftersom förutsättningarna såg olika ut med hänsyn till bland annat lastvariationer och
utomhustemperatur. Koldioxidutsläppen som reducerades i samband med ett
laststyrningssystem kunde däremot räknas som en vinst eftersom olja och naturgas kunde bytas
ut mot träflis.
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Laststyrningsschemat som gjordes i rapporten var baserade på värden från 2016 vilket innebar
att bland annat utomhustemperaturen timme för timme fanns tillgängligt. Rapporten
undersökte endast potentialen att reducera effekttoppar för ett år som redan varit och all data
redan varit samlad. För att kunna undersöka hur mycket effekttopparna kunde reduceras i
framtiden krävs ett intelligent laststyrningssystem. För att ett laststyrningssystem ska ha
förutsättningarna till att vara effektivt krävs det en kännedom om kundernas värmelast på
timbasis för varje dygn.
I rapporten ingick inte ett praktiskt utförande av ett laststyrningsschema utan endast en
teoretisk simulering. Det innebar att resultatet kan se annorlunda ut i praktiken trots att den
teoretiska modellen var baserad på verkliga värden. Trots det var bedömningen att rapporten
gav en översiktlig bild över hur mycket de utvalda kunderna kunde reducera i effekttoppar i
HEM:s fjärrvärmenät.
Kundurvalet för laststyrning baserades på hur lämpliga och tåliga de skulle vara inför en
eventuell justering av deras värmebehov. Med ett urval på flerbostadshus gjordes ett antagande
på en gemensam tidskonstant eftersom kunskap om varje enskild byggnads tidskonstant inte
fanns. Information om deras beståndsdelar fanns inte heller tillgänglig för denna rapport.
Tidskonstanten valdes till 200 timmar och baserades på ett medelvärde för generella
byggnaders värmetröghet. Byggnaderna har inte alla samma värmetröghet och om andra
tidskonstanter skulle tillämpats hade resultatet förändrats.
Värmebehovet vid gällande utomhustemperatur från de utvalda kunderna gav
lutningskoefficienten på e-signaturen. Huruvida punkterna som utgjorde e-signaturen stämmer
med linjen kunde avläsas från determinationskoefficienten. Resultatet visade på att esignaturerna från flaskhalsarna stämde sämre överens än e-signaturen som utgjorde det totala
värmebehovet från kunderna. Totala e-signaturen stämmer till 81 procent
(determinationskoefficient på 0,81) vilket kan anses som ett förväntat bra värde på grund av att
de värden som linjen baserades på var kundernas verkliga värmebehov på timbasis där fler
parametrar än utomhustemperaturen påverkade. Faktorer som kunde förändra hur väl
värmebehovet stämmer med utetemperaturen påverkades av yttre förhållanden som blåst och
solinstrålning.
Balanstemperaturen antogs till ett gemensam värde över alla byggnader. Det resulterade i att esignaturen inte stämde överens med trendlinjen över tappvarmvattenbehovet. Trendlinjen för
uppvärmningen ska sluta där tappvarmvattnets trendlinje börjar. I Figur 9 är det tydligt att
detta inte var fallet vilket medförde komplikationer i modellen och gjorde att ett minimivärde
för tappvarmvattenbehovet alltid skulle vara uppfyllt. Om e-signaturen baserades på kundernas
verkliga balanstemperatur och inte ett generellt värde hade lutningskoefficienten,
tappvarmvattenbehovet och determinationskoefficienten förändrats.
Enligt de två vetenskapliga artiklarna (Protíc et.al (2015)och Kensby et. Al (2015)) stärker
rapporten deras slutsats om att potentialen för att utnyttja byggnaders lagringskapacitet är stor.
Laststyrningen medför små variationer i inomhustemperaturen som inte påverkar
värmekomforten i byggnaderna. Stora kostnadsbesparingar och miljövinster erhålls.
Problematiken kring rapportens modell är att värmelasten måste förutses på timbasis över ett
dygn för att modellen ska vara effektiv, men enligt Protíc et.al (2015) kan detta vara möjligt.
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5 Slutsats
Frågeställningen rapporten arbetat kring har besvarats och målet har uppnåtts. Referensåret
var 2016 och genom att tillämpa ett teoretiskt laststyrningsschema på 214 fjärrvärmecentraler
reducerades effekttopparna med minst 10 MW samt att effektbristen i flaskhalsarna minskade.
Valda fjärrvärmecentraler baserades på de två lokaliserade flaskhalsområdena, Fyllinge och
Vallås, samt lämpliga byggnader med en hög värmetröghet i hela fjärrvärmenätet. Byggnaderna
bestod av enbart av flerbostadshus. Effekttopparna kunde främst reduceras under
vintermånaderna när både värmebehovet och lastvariationerna var stora.
Spetslastanläggningarnas drifttid har minskat och det medförde en kostnadsbesparing och
reducerade koldioxidutsläpp eftersom pannorna använder på fossila bränslen.
Under rapportens gång upptäcktes det att HEM:s styrsystem för produktionsanläggningarna
inte var optimerad efter anläggningarnas kapacitet. För att laststyrningen skall kunna resultera
i att mindre fossila bränslen används är rekommendationen att styrsystemet för
produktionsanläggningarna ses över.
Om Kristineheds största panna skulle haverera år 2016 var bedömningen att laststyrningen
kunde kompensera för 10 MW. Flera simuleringar för olika år behöver dock göras för att få ett
säkrare resultat.
Trots att laststyrningen har skett med en teoretisk modell utan några praktiska utföranden är
bedömningen att rapporten kan användas som en referens till hur stor potential de utvalda
kunderna har för att reducera effekttoppar i HEM:s fjärrvärmesystem. Den teoretiska
laststyrningsmodellen för att skapa ett laststyrningsschema kan tillämpas på vilket år som helst.
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