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Sammanfattning
I Sverige utgör fjärrvärme en betydande del av den energi som förser bostäder och lokaler
med värme. Utgångspunkten för denna parameterstudie har varit att undersöka
möjligheterna att förse området Tullkammarkajen med en effektiv lågtempererad
fjärrvärmeleverans där rest- och spillvärme från en närliggande industri utnyttjas. Området
ligger i centrala Halmstad, och är för närvarande endast i planeringsstadiet. I området
förväntas det byggas bostäder och lokaler.
Studien utgår från följande tre basparametrar: typ av systemlösning, systemtemperatur samt
vilket effektbehov som förväntas råda. De systemlösningar som undersöks är konventionell
fjärrvärme, lågtempererad fjärrvärme där restvärme från närliggande industri utnyttjas och
dess spillvärme används som spetsvärme, lågtempererad fjärrvärme där spetsvärme förses
av en värmepump samt lågtempererad fjärrvärme med spetsvärme från primärnätets
framledning med hjälp av värmeväxlare. Vidare har även en jämförelse mellan dessa
parametrar gjorts, både ur ett energimässigt samt ekonomiskt perspektiv.
Efter genomförd parameterstudie har två olika fjärrvärmenät konstruerats, ett för systemet
med lågtempererad fjärrvärme och ett för det högtempererade. Konstruktionen har gjorts
möjlig genom användandet av nätsimuleringsprogrammet NetSim. Ledningsdragningen har
gjorts utefter dagens rådande förutsättningar för markområdet för att minimera miljöpåverkan
samtidigt som god effektivitet i nätet uppnås. Ledningsdimensioner, flödeshastigheter samt
ledningsförluster är exempel på faktorer som beräknats efter att näten konstruerats.
Den bakomliggande idén till studien var att ta fram en energieffektiv lösning som är
anpassad till begreppet hållbar utveckling och har ett fokus på det miljövänliga perspektivet.
Dock kan det tydligt ses i det presenterade resultatet att det i dagens läge, är mer lönsamt
att använda sig av konventionella metoder som inte är anpassade till en hållbar utveckling.
Här får man överväga vad som prioriteras högst, miljön eller ekonomin.

Abstract
District heating plays a major part of the energy system used for heat supply in Sweden. The
starting point of this parameter study have been to investigate the possibilities to provide the
area Tullkammarkajen with efficient district heating supply in help of low temperature
residual heat and waste heat from a nearby industry. The area is located in the city center of
Halmstad and is currently in its planning phase. Facilities and apartments are planned to be
built.
The study is based on three different parameters: type of system, system temperatures and
energy demand. The different type of systems that is analyzed is conventional district
heating, low-temperature district heating with a heat pump as a complement as well as lowtemperature district heating with the primary network’s feed line as a complement. Further
comparison was made between these parameters, both from an energy wise perspective as
well as from an economic perspective.
The underlying idea to this study has been to obtain an energy efficient solution that at the
same time suits the principle of sustainable development. However, it can clearly be seen in
the presented results that it is more profitable to use more conventional methods that are not
adapted to sustainable development, based on today’s market. Thus, the question becomes
whether the future of innovative solutions or economical funds should be prioritized.
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Nomenklatur
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Förklaring

4GDH

4th Generation District Heating

4GDH-3P

4th Generation District Heating system 3 pipe solution

PUR

Polyuretanskum, isoleringsmaterial

PEHD

Polyeten, plastmantel till mediarör som används för
dess goda isoleringsförmåga

COP

Coefficient of performance

NTU

Number of transfer units
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Lågtempererat fjärrvärmesystem
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Kapitalkostnad
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Linjetäthet

försåld värme dividerat på ledningslängd (Qs/L)

Carnot processen

Förklaring

Ε

Exergifaktorn
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förlust av värmeeffekt
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Värmegenomgångstal

A

Area eller annan yta
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Fjärrvärme har gått från en icke-effektiv värmetransportör till att idag vara en klart mer
effektiv lösning. För att ta tillvara på förnybara källor som sol, bioenergi, geotermi samt
lågtempererad restvärme krävs dock ett ännu effektivare system. Den nya tekniklösningen
kallas 4GDH, 4th Generation District Heating, och karaktäriseras av lägre fram- och
returledningstemperaturer. Genom att använda 4GDH kan lägre värmeförluster nås och
därmed kan bättre ekonomiska förutsättningar skapas. Den största ekonomiska fördelen
med 4GDH är dock att kunna ta tillvara på spill- och restvärme från olika verksamheter som
tidigare inte kunnat utnyttjas på grund av tredje generationens temperaturkrav. Det är lätt att
upprätthålla höga systemtemperaturer med fossila bränslen, dock är detta ingen lösning för
framtiden. För att kunna ha en effektiv värmeleverans samtidigt som vi fasar ut fossila
bränslen krävs en ny och effektiv teknik, 4GDH.

1.1.1 Kort om fjärrvärme
Fjärrvärme bygger på principen att använda bränslen eller värmeresurser för att tillgodose
lokala kundkrav för uppvärmning. Värmetillförseln sker genom att använda ett
distributionsnät som lokal marknad. Man har alltså en central omvandling av energin och
distribuerar sedan ut värme via rörledningar i marken, motsatsen till detta kan vara lokal
förbränning i exempelvis en pelletspanna. Man kan se fjärrvärmen som en kooperativ
lösning, där man samsas om värmekällan.
De viktigaste kundfördelarna med fjärrvärme kontra andra uppvärmningssystem är att
fjärrvärme erbjuder en bekväm, enkel, kontinuerlig, tillförlitlig och direkt värmeleverans.
Fjärrvärmesystem har även lägre brand- och explosionsrisker eftersom förbränning sker
centralt och därmed undviks förbränning i byggnader. Kunderna som ansluter sig till
fjärrvärmesystem betalar enbart för den köpta värmemängden och behöver därmed inte
investera i exempelvis en lokal panna. Kunden får också tillgång till en fossilfri
värmeförsörjning utan att behöva göra ytterligare investeringar.
Fjärrvärmen som levereras till kunden används till tappvarmvatten och
uppvärmningssystemet. I Sverige bereds det fjärrvärmeanslutna vattnet vanligen i
genomströmningsberedare utan förrådstank. Uppvärmningssystemet bygger på strålning
och konvektion av fjärrvärmeleveransen med hjälp av anslutna radiatorer i byggnaden
(Johansson, 2007).
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De fem nuvarande, lämpliga lokala värme- och bränsleresurserna för fjärrvärme är enligt
(Persson & Werner, 2011).
•

Uppgraderad överskottsvärme från värmekraftverk (CHP-combined heat and power).

•

Uppgraderad överskottsvärme från avfallsförbränning (waste-to-energy).

•

Spillvärme från industriprocesser och raffinaderier.

•

Bränslen som är svåra att hantera i mindre pannor (skogsbränslen, träavfall med
mera).

•

Naturliga geotermiska värmekällor.

1.1.2 Fjärrvärmens generationer
Första generationens fjärrvärmesystem använder ånga som värmebärare. Dessa system
introducerades först i världen i USA på 1880-talet. De flesta fjärrvärmesystemen fram till
1930-talet byggde på denna teknik och förekom både i Europa och i USA (Lund et al., 2014).
Systemets typiska utformning är att ångan transporteras i stålrör isolerade med mineralull
placerade i stora betongkulvertar. Det fanns också utrustning för att kondensera ångan samt
kompensatorer. Systemet är idag föråldrat och förknippas med stora värmeförluster och
explosionsproblem av ånga. Dessutom blev returledningen mycket sliten på grund av den
kondenserade ångan. Trots detta finns än idag systemen kvar på ett fåtal platser.
Andra generationen använder trycksatt vatten som värmebärare. Vattentillförseln håller för
det mesta temperaturer på över 100 °C. Dessa system uppstod på 1930-talet och var det
dominerande systemet fram till 1970-talet. Typiska komponenter i detta system var
betongrör, kompensatorer, luftningsanordningar och stora värmeväxlare förlagt i
betongkulvert. Liksom första generationens teknik har andra generationen också problematik
med slitage av systemet på grund av inträngande vatten med hög koncentration av salt.
Tredje generationen introducerades på 1970-talet, med samma princip som föregående
generation, trycksatt vatten. Denna teknikgeneration håller dock inte lika höga
systemtemperaturer, istället ligger dessa under 100 °C. Fler signifikanta skillnader mellan
teknikgenerationerna är att den 3:e generationen är direktförlag utan kulvert. Fjärrvärmeröret
består, till skillnad från föregående generationer, av PUR isolerskum och ett PEHD mantelrör
(Frederiksen & Werner, 2014).

1.1.3 Kort om HEM
Halmstads Energi och Miljö AB2 bildades den 1 november 2006 och består av ett
moderbolag och ett dotterbolag. Moderbolaget HEM ägs till 100 % av Halmstad kommun.
Dotterbolaget, HEM nät AB är ett helägt dotterbolag. HEM förser över 45 000 kunder i
Halmstad med olika tjänster inom avfallshantering och energi. De har två olika
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energitjänster, fjärrvärme och el. Merparten av HEM:s fjärrvärme kommer från två
anläggningar, kraftvärmeverken3 Oceanen och Kristinehedsverket.
KVV Oceanen producerar el, värme och kyla. Anläggningen har en totaleffekt på drygt 120
MW och består av tre hetvattenpannor och två flispannor. Genom effektiv
rökgaskondensering kan mer effekt för värmeproduktion utvinnas ur deras processer.
På Kristinehedsverket bedrivs avfallsförbränning. Verksamheten står för nästan 70 % av den
producerade värmen i Halmstads fjärrvärmenät.
En tredje värmekälla i Halmstads fjärrvärmenät är spillvärme. HEM har ett samarbete med
Höganäs AB, världens största metallpulvertillverkare. Samarbetet går ut på att den höga
värmen som genereras från industrins smältprocesser tas till vara på. På detta sätt kan man
värma upp 2500 villor i Halmstad med värme som annars hade gått till spillo.
Det befintliga fjärrvärmenätet i Halmstad består i större utsträckning av konventionell
fjärrvärme. Det är inte förrän på senare tid man börjat titta närmare på lågtempererade
alternativ. Det konventionella nätet är uppbyggt med systemtemperaturer mellan 100 – 80
°C i framledning, respektive 50 - 40 °C i returledning. Höga systemtemperaturer innebär
höga förluster i och med att temperaturskillnaden mellan framledningen och omgivningen är
större i det konventionella systemet.

1.1.4 Kort om Viking Malt
Viking Malt är norra Europas ledande mälteri (förädlare av malt). I norra Europa har de 6
olika anläggningar varav en i Halmstad. De levererar årligen 600 000 ton malt över hela
världen. Viking Malt är en av HEM:s största fjärrvärmekunder, om inte den största, och
därmed också en av de viktigaste. De har höga temperaturkrav för sina processer, ungefär
120 °C, och deras verksamhet är i drift året om. De har också relativt höga
returtemperaturer, ungefär 40 °C i medelvärde under året. Med tanke på deras höga
returtemperaturer väcktes ett intresse att undersöka möjligheten att ta tillvara på denna
värme och förse bostäder med denna värmekälla.

1.1.5 Kort om Tullkammarkajen
Tullkammarkajen är ett byggnadsprojekt som är i planeringsfasen av Halmstad kommun
vilket betyder att en detaljplan behöver tas fram över området innan planläggning av marken
kan göras. Detaljplanen förväntas vara klar inom 1–1,5 år. På grund av detta är det svårt att
idag finna exakta siffror på antal bostäder, verksamheter etc. som kommer att byggas. Enligt
Halmstad kommun talas det om 800 bostäder på 80 000 kvadratmeter totalt, med en
beräknad genomsnittsyta per lägenhet på 100 kvadratmeter. En tidig bedömning har även
gjorts av kommunen gällande planläggning av cirka 40 000 kvadratmeter för verksamheter
så som exempelvis restauranger, kontor och skolor. Det betyder att området eventuellt
kommer ha en total byggnadsyta på 120 000 kvadratmeter. Tullkammarkajen sträcker sig
3
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utmed Nissan i ett större område vid Halmstads hamn (Eklund, 2018). Se Figur 1 nedan för
en illustration av stadsdelen.

Figur 1. Beskrivning över området Tullkammarkajen. Hämtad med tillstånd från Nyréns Arkitektkontor.

1.2 Problemformulering
Tullkammarkajen kommer bli en helt ny stadsdel i Halmstad med stora bostads- och
verksamhetsytor. Långsiktig hållbarhet i form av bland annat ekologisk hållbarhet utgör en
viktig punkt i kommunens vision med byggnadsprojektet. Det påpekas att hållbarhet inte
skall ses som en begränsande faktor, utan snarare ses som möjligheter för innovativa
lösningar. I kommunens styrdokument från 2016 påpekas det att bebyggelsen i
Tullkammarkajen ska vara både energi- och resurseffektiv (Halmstad.Kommun, 2016).
Industrin Viking Malt som förädlar spannmål året om är placerad drygt en kilometer från
områdets centrum där Tullkammarkajen ska byggas. Deras industriprocesser kräver så pass
höga temperaturer att fjärrvärme från kommunens avfallsförbränning inte kan användas.
4

Värmeleveransen sker i stället från det närbelägna KVV Oceanen där man förbränner
biomassa. Industriprocesser med höga temperaturer gör att returtemperaturerna i deras
fjärrvärmesystem är högre än vanligt, cirka 40 °C, och att spillvärme blir en mer betydande
energiförlust som inte tas till vara på i dagsläget.
Det finns på det här sättet en potential att kombinera det framtida stora energibehov som
Tullkammarkajen kommer utgöra med Viking Malts spillvärme och höga returtemperaturer.
Dessa två faktorer skapar bra förutsättningar för att finna innovativa och energieffektiva
lösningar på dessa problem och detta examensarbete anser att ett lågtempererat
fjärrvärmenät hade utgjort ett energi- och resurseffektivt sätt att förse stadsdelen med
värme.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att förse kommunens planerade
bostadsområde Tullkammarkajen med lågtempererad fjärrvärme. Genom att arbeta kring
följande fyra utgångslägen för värmeleverans kan för- och nackdelar för varje alternativ
vägas mot varandra:
● Konventionell fjärrvärme.
● Returtemperatur från Viking Malt som spetsas av deras spillvärme.
● Returtemperatur från Viking Malt som spetsas av deras primärledning.
● Returtemperatur från Viking Malt som spetsas av en värmepump.
Arbetet syftar således även till att presentera tekniken kring 4GDH:s fjärrvärme och genom
en jämförelse mot konventionell fjärrvärme påvisa dess potential och vilka vinningar som
finns att erhålla med denna teknik.

1.4 Frågeställningar
Projektets frågeställningar har utarbetats tillsammans med HEM och lyder:

● Vilket effekt- samt värmebehov kommer Tullkammarkajen kräva?
● Vilka möjligheter finns det att ta tillvara på spillvärmen som genereras av Viking Malts
processer och förse Tullkammarkajen med denna?

● Kan returtemperaturen från Viking Malt användas som primär värmetillförsel och vilka
olika lösningar för spetsvärme finns det?

● Vilken effektleverans är möjlig med detta system och påverkar processcykler från
Viking Malt leveranssäkerheten?

● Vad blir de in- och utgående parametrarna till växlingsalternativen samt kostnaden
för dessa?

● Är projektet ekonomiskt försvarbart kontra konventionell högtempererad fjärrvärme?
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1.5 Avgränsningar
Detta arbete kommer att avgränsas och de parametrar som valts att exkluderas är saker
som är av intressant karaktär för arbetet, men som respondenterna tyvärr inte har tid eller
kunskap att vidare avhandla. Nedan listas de parametrar som inte avhandlas.

1.5.1 Värmepumpars miljöpåverkan
Det kan möjligtvis finnas komplikationer kring köldmediet i en värmepump. Respondenterna
anser att det krävs expertkunskap för att avgöra konsekvenser kring köldmediets påverkan.
Det är därför svårt att avhandla detta i denna rapport, och kommer därför att exkluderas.

1.5.2 Tredje röret, 4GDH-3P
Det tredje röret anses som en av dellösningarna för att nå en ny effektiv generation av
fjärrvärme, men har även det valts att exkluderas. Detta eftersom samarbetspartnern HEM
menade på att de vill ha ett arbete som kan implementeras i dagens nät. De är inte
främmande för tekniklösningen med ett tredje rör, men i dagsläget ser de hellre en lösning
med den “traditionella” tekniklösningen. Det blir också problematiskt att dimensionera med
ett tredje rör då inga av HEM:s beräkningsverktyg har förmågan att dimensionera detta
varmhållningsrör. Däremot kommer tekniken presenteras i rapporten eftersom
respondenterna anser att 4GDH-3P är den effektivaste lösningen med avseende på
värmeleverans.

1.5.3 Fjärrkyla
Det är vanligt att man talar om fjärrvärme och fjärrkyla i kombination med varandra. Enligt
data som behandlats i detta projekt kommer det finnas kylbehov på sommaren. Här hade
fjärrkyla kunnat vara en lösning men kommer dock inte behandlas då syftet med
examensarbetet är att tillgodose ett värmebehov och inte ett kylbehov.

1.5.4 De tekniska lösningarna
De lösningar som presenteras var i första hand tänkt som endast tekniska lösningar eller
rent av förslag. Till en början angreps de tekniska lösningarna utan att beakta de
ekonomiska aspekterna. Detta för att området fortfarande befinner sig i ett så tidigt stadie.
Detta gör att man inte vet hur byggnaderna i området kommer se ut, och därmed vet man
inte heller hur ledningsdragningen av nätet med säkerhet kommer se ut. Man vet inte heller
hur det exakta behovet av värme kommer bli. Med all denna osäkerhet i beaktande blir
resultatet att respondenterna inte kan avgöra placering, drift eller reglersystem. Detta leder i
sin tur till att man inte kommer kunna avgöra några kostnader kring installation, material, drift
eller arbetskostnader. Komplementen, värmepump och värmeväxlare kommer endast att
utvärderas ur investeringskostnaden av själva komponenterna. Installation och andra
kringkostnader kommer därmed inte att beaktas.
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1.6 Mål
Målet med examensarbetet är att finna en lösning på det framtida värmebehov som
Tullkammarkajen kommer utgöra där samtliga aktörer, Viking Malt samt HEM, kan dra nytta
av systemet. Målet är även att lågtempererad fjärrvärme skall kunna utgöra detta system
och på så sätt bidra till sänkta energiförluster genom att vara ett energi- och resurseffektivt
system.
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2. Metod
2.1 Data/informationsinsamling
2.1.1 Litteraturstudier
Litteraturstudier har genomförts i detta examensarbete för att på så sätt skapa en god
teoretisk referensram för arbetet. Informationsmaterial kring fjärrvärmens grundläggande
teknik och metod för produktion samt distribution av värme har studerats i kombination med
informationsmaterial som behandlar 4GDH. Ur detta har lämpliga formler, begrepp samt
teorier hämtats och redogörs i mer detalj längre fram i detta arbete. Vidare har även teori
kring uppbyggnaden och funktionen av en värmepump studerats. Formler för att beräkna
COP-faktor, pumpeffekt och värmeförluster har granskats och även de redogörs längre fram
i denna rapport.

2.1.2 Data från HEM
För att etablera en översiktsbild över hur värmeleveransen från HEM:s KVV Oceanen till
Viking Malt ser ut har tillhandahållet material från HEM i form av Excel-dokument studerats.
Ur detta material har mätvärden för returtemperatur i fjärrvärmenätet, rådande utetemperatur
samt effekter kunnat avläsas för varje timme under 2015, 2016 och 2017. Materialet
innehåller mätbortfall under ett antal kortare perioder som konsekvens av uppgradering av
operatörs- samt mätsystem. I några få fall har även mätbortfall orsakats till följd av
strömavbrott. Manuella korrigeringar har gjorts för att åtgärda dessa bortfall genom att
ansätta medelvärden på saknade mätdata baserat på historik kort innan samt efter bortfallet.
Mätdata över framledningstemperaturen från KVV Oceanen till Viking Malt har inte kunnat
tillgodoses av HEM då loggning över detta saknas. Efter kontakt med Karl-Axel Tångring,
drift- och automationsingenjör på HEM, tillhandahölls information om att
framledningstemperaturen regleras konstant för att hålla minst 118 °C och sällan överstiga
120 °C under en längre period.

2.2 Programvara
2.2.1 Excel
Majoriteten av examensarbete har utförts i Microsoft Excel. All data som erhölls från HEM
var i Excelformat. 3 år av timmedelvärden resulterade i flera tiotusentals värden. För att
kunna behandla all data krävdes först en granskning av denna. Likt nämnt ovan var den
första problematiken som upptäcktes tomma celler, alltså saknade mätvärden. Nedan
presenteras Tabell 1, där sammanställs data över noterade driftbortfall och vid vilka
tidpunkter dessa inträffat.
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Tabell 1. Beskriver mätbortfall från data som erhölls av HEM.

Tidpunkt

Anmärkning

2015-01-20 09:00 till 2015-01-20 11:00

Saknas data kring effekt

2015-02-08 11:00 till 2015-02-09 06:00
2015-04-02 09:00 till 2015-04-02 13:00
2015-07-08 16:00
2015-10-01 06:00 till 2015-10-01 11:00

Saknas data kring effekt
Saknas data kring utomhustemperatur
Saknas data kring utomhustemperatur
Saknas temperatur och effekt

2015-11-04 11:00 till 2015-11-30 13:00
2016-01-02 14:00 till 2016-01-04 08:00
2017-02-08 16:00 till 2017-02-09 00:00
2017-03-09 03:00 till 2017-03-09 08:00
2017-04-08 08:00 till 2017-04-10 15:00

Saknas data kring temperatur SMHI använt
Saknas data kring effekt
Saknas data kring effekt
Saknas data kring effekt
Saknas data kring effekt

2017-04-27 12:00 temp effekt
2017-11-09 13:00 till 2017-11-13 06:00

Saknas data kring effekt
Saknas data kring effekt

2.2.1.1 Excelbokens uppbyggnad
Den konstruerade Excelboken består av 38 stycken blad innehållandes data, diagram och
tabeller för de tre studerade åren 2015, 2016 och 2017. Det första bladet benämnt Info ger
en kort förklaring till vad varje blad innehåller, därefter följer ett blad innehållandes
konstanter och grundläggande parametrar.
För varje år som studerats konstruerades 8 olika blad identiskt utformade oberoende av
vilket år som studerats.
Det första bladet benämnt DATA201X, där X är det år som studeras, beskriver vilka
förutsättningar som råder vid värmeleveranser från KVV Oceanen till Viking Malt.
Returtemperatur från Viking Malt, vilket driftfall som råder i Oceanen samt massflödet anges
timme för timme under årets alla 8760 timmar.
Det andra bladet beskriver effektbehovet för området. Effektbehovet för
byggnadsuppvärmning har först beräknats följt av en effektberäkning för uppvärmning av
tappvarmvatten för området. Avslutningsvis summeras effektbehoven för hela
Tullkammarkajen på blad två.
Det tredje bladet beskriver data för värmepumpen för det givna året. Här anges COP, effekt
samt elbehov för värmepumpen.
Det fjärde bladet presenterar eleffektbehovet och andra behov i pivottabeller. För en
förklaring av vad en pivottabell är och hur den fungerar, se kapitel 2.2.1.3.
De femte, sjätte, sjunde och slutligen åttonde bladen visar grafiska representationer av
värmepumpens eleffektbehov vid olika systemtemperaturer. Dessa presenteras senare i
rapporten. När dessa blad utarbetades uppstod problem. Mer om dessa problem går att läsa
om nedan. Resterande blad innehåller bland annat data och diagram kring massflöde för
spetskomplement samt övriga grafiska representationer.
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2.2.1.2 OM-satser i Excel
Negativa värden uppstod i samband med beräkningar som utfördes i Excel för de olika fall
som studeras. För att motverka och förhindra dessa har avgränsningar fått göras. Den första
avgränsningen som gjorts är att endast positiva transmissionsförluster beaktas vilket betyder
att projektet inte beaktar det kylbehov som uppkommer under vissa timmar på
sommarhalvåret.
Transmissionen beräknas enligt (Warfvinge & Dahlblom, 2010) på följande vis:

(Ekvation 1)

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 = 𝑈 × 𝐴 × (𝑡𝑖 − 𝐷𝑈𝑇)

där
U = Värmegenomgångskoefficient [W/m2, °C]
A = ytan genom vilken värmen leds [m2]
ti = inomhustemperatur [°C]
DUT = Dimensionerande utetemperatur [°C]
De fall där det uppkommer negativa tal beror på att utomhustemperaturen är högre än den
önskade inomhustemperaturen. För att undvika dessa negativa värden har en så kallad OMsats använts, vilket är en inbyggd funktion i Excel. Förenklat sett så säger denna sats att de
värden som är negativa, alltså de tillfällen där det finns ett kylbehov snarare än ett
värmebehov, skall sättas till 0. Anledningen till att denna sats används är för att få ett så
realistiskt eleffektbehov för värmepumpen som möjligt. När det uppkommer negativa tal
leder det till att pumpens COP-faktor blir mycket dålig och ett orimligt elbehov uppkommer.
Användandet av OM-satsen för att undvika negativa värden och i stället ange dessa som
noll, anses i detta arbete som den mest lämpliga metoden för att hantera problemet. Det är
dock värt att påpeka att lösningen leder till en viss osäkerhet i de värden beräkningarna
resulterar i.
Vidare påträffades även problem vid timmar då returtemperaturen från Viking Malt översteg
den valda systemtemperaturerna (50, 55, 60, 65 °C). Problematiken som uppstod då var att
COP-faktorn till värmepumpen blev felaktig. COP faktorn för värmepumpen i vårt fall
beräknas enligt (Dincer, 2017).

COP = (𝑇

𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ

(Ekvation 2)

ℎ𝑖𝑔ℎ−𝑇𝑙𝑜𝑤 )

där
Thigh = Vald systemtemperatur (i vårt fall 50, 55, 60 & 65 °C)
Tlow = Den varierande returtemperaturen från Viking Malt
Enligt formeln ovan kan det ses att, vid fall då returtemperaturen från Viking Malt översteg
den valda systemtemperaturen, blir nämnaren i ekvationen negativ och COP-faktorn därmed
inkorrekt. För att lösa detta problem valdes samma metodik som vid tidigare problem, att
göra en OM-sats. Dock krävdes det ännu en gång ett antagande. En första tanke var att
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angripa problemet som tidigare, alltså att sätta 𝑇𝑙𝑜𝑤 till 0 då den överstiger 𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ . Om man
skulle göra detta blev dock COP faktorn 1 vilket är orimligt då man i praktiken inte kommer
ha något elbehov på grund av att man inte behöver höja returtemperaturen.
Efter att ha utvecklat modellen drogs slutsatsen att det mest rimliga antagandet torde vara
att sätta 𝑇𝑙𝑜𝑤 till precis under 𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ vid de ovan nämnda tillfällena. Då blev det fortfarande en
differens mellan nämnaren och täljaren. Formeln förutsätter att man arbetar i grader Kelvin.
När man testar modellen får man en mycket hög COP-faktor och då också ett lågt, nästan
obefintligt, behov av el till värmepumpen. Detta resultat känns högst logiskt då man inte
kommer att behöva höja en returtemperatur som redan är varmare än systemtemperaturen.
Ju lägre systemtemperatur som väljs desto fler värden kommer att innefattas av denna OMsats.

2.2.1.3 Pivottabell
Den data som bearbetats och sammanställts har behövt komprimeras och göras mer
lättillgänglig. Med hjälp av en pivottabell kunde data sorteras och sammanställas på ett mer
överskådligt sätt. Det som lagts mest tyngd på är att presentera den elektricitet som behövs
till värmepumpen. För att kunna få en bra representation på hur eleffekten varierar över året
har funktionen “Gruppera” använts. Med hjälp av denna funktion komprimeras de 8760
timvärdena ner till 365 dygnsmedelvärden. Den grafiska representationen blev på så sätt
tydligare i och med att 365 värden användes istället för 8760. Med hjälp av pivottabellen
skapades 4 stycken diagram, där 3 olika K-värden vid 4 olika systemtemperaturer skapade
12 olika utfall för eleffektbehovet för pumpen. Detta resultat kan ses i kapitel 12.1.

2.2.1 NetSim
För dimensionering av fjärrvärmenät använder sig HEM av programvaran NetSim.
Programvaran simulerar hur nätet beter sig vid olika förhållanden. Beräknings- och
analysverktyg inbyggt i programmet underlättar arbete kring dimensionering och optimering
av fjärrvärmenätet vilket resulterar i att så låga förluster som möjligt kan nås. Syftet med att
använda sig av detta program har varit att fastställa ledningslängder, ledningsdimensioner
och antal knutar som fjärrvärmenätet i detta arbete kommer resultera i. Med denna
information har sedan kostnadskalkyler för kulvertsystem kunnat upprättas.
Programmet kan med lätthet även hitta optimal placering av pumpar och dimensionera
dessa, lösa upp flaskhalsar, dela upp nät optimalt, sammanfoga nät optimalt, upptäcka
stillastående vatten samt räkna ut sannolika varmvattenflöden hos kunder. Programmet har
alltså en rad olika funktioner dock lämpar sig endast ett fåtal av dessa till detta arbete.

2.2.2 AutoCAD
Eftersom Tullkammarkajen fortfarande är i planeringsstadiet finns ingen detaljplan tillgänglig
för området. För att kunna använda NetSim på ett så överskådligt och tillförlitligt sätt som
möjligt krävs det att man har en bakgrundskarta. Detta fanns dock inte att tillgå eftersom
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Tullkammarkajen som tidigare nämnt fortfarande är i planeringsstadiet. För att konstruera
denna bakgrundskarta har AutoCAD använts. Då HEM tillhandahöll en karta över Halmstad i
dwg-format var det lättaste alternativet att kopiera denna karta och därefter rita in
byggnaderna i Tullkammarkajens område. Halmstad kommun har i samarbete med Nyréns
Arkitektkontor haft ett antal workshops där man tagit fram två alternativ på hur
Tullkammarkajen kan komma se ut. Efter dialog med Halmstad kommun har man kommit
fram till att ett av dessa alternativ har större sannolikhet att bli verklighet än det andra. Under
kapitel 1.1.5 redovisades Figur 1. Denna bild är en illustration över hur det tänkta området
kan komma att se ut. Nedan visas samma bild, fast avritad i AutoCAD. Den avritade bilden i
AutoCAD är inte skalenlig utan ritad som en approximation då skala inte angivits av varken
kommunen eller Nyréns på de bilder som deras workshop resulterade i.

Figur 2. Beskrivning över området Tullkammarkajen avritat i AutoCAD.
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3 Grundläggande teori
3.1 Fjärde generationens fjärrvärme - 4GDH
I föregående avsnitt beskrevs de 3 generationer av fjärrvärme som för närvarande
implementerats i storskalig utsträckning varav den tredje generationen är den senaste.
Fjärde generationens fjärrvärme, 4GDH, är den nyaste tekniken inom fjärrvärme. Syftet med
4GDH-tekniken är att sänka systemtemperaturerna i nätet. Visionen är att hålla
framtemperatur på 50 °C och returtemperatur på 20 °C. Genom att sänka
systemtemperaturerna kan fler kostnadseffektiva värmekällor utnyttjas såsom spillvärme från
industrier och geotermisk värme. Dessutom blir solfångare mer effektiva om de arbetar vid
lägre systemtemperaturer. Om mer värme kan återvinnas från omgivningen krävs inte
samma mängd el för att driva värmepumpar. På samma sätt kan då KVV producera större
andel el och rökgaskondenseringen blir också effektivare. Slutligen så medför lägre
systemtemperaturer mindre förluster i ledningarna vilket leder till att ett mer kostnadseffektivt
system erhålls (Averfalk & Werner, 2018).
Föreslagen systemlösning bygger på tre förändringar av dagens teknik och definieras av
(Averfalk & Werner, 2017):
1. Trerörssystem i distributionsnät
2. Lägenhetscentraler i flerbostadshus
3. Längre termiska längder för alla värmeöverförande ytor i fjärrvärmecentraler
och uppvärmningssystem
Vidare presenteras de fem grundläggande egenskaper för tekniken kring fjärde
generationens fjärrvärme av (Lund et al., 2014) och lyder:
1. Förmåga att leverera lågtempererad värme till befintliga, renoverade och nya
byggnader med låga värmebehov.
2. Förmåga att distribuera fjärrvärme med låga värmeförluster.
3. Förmåga att återvinna lågtempererad värme och använda förnyelsebar värme från
sol och geotermi.
4. Förmåga att ingå som en integrerad del av smarta energisystem bestående av
samverkande smarta el-, gas-, vätske- och värmenät.
5. Förmåga att garantera lämpliga strukturer för planering, kostnader och drivkrafter för
såväl drift som strategiska investeringar för att stödja övergången till ett framtida
uthålligt energisystem (Lund et al., 2014).
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3.1.1 Tredje röret 4GDH-3P
4GDH-3P står för 4th Generation District Heating - Triple Pipes Solution.
Traditionell fjärrvärme har som tidigare nämnts en framledning och en returledning.
Föreslagen systemlösning bygger på tre principiella förändringar av dagens teknik:
lägenhetscentraler, längre NTU och ett tredje rör. Det tredje rörets funktion och syfte
redogörs nedan medan längre NTU och lägenhetscentraler beskrivs i kapitel 3.5 respektive
3.6.
Traditionell fjärrvärme karaktäriseras av två rör, ett framlednings- och ett returledningsrör.
Syftet med införandet av ett tredje rör är att separat återcirkulera de varmhållnings-flöden
som behövs i nätet vid de tidpunkter när det inte finns värmebehov hos kunderna. Då
blandas inte dessa flöden, de otappade varmvattenflödena med leveransflödenas låga
returtemperaturer. Att få låga temperaturer är önskvärt eftersom det tyder på god
systemfunktion, den låga returtemperaturen har erhållits efter god avkylning i
fjärrvärmecentralerna. Det tredje rörets varmhållningsflöde går således inte in byggnadens
värmare utan återcirkulerar endast (Li et al., 2014).
Tredje röret har alltså en stabiliserande effekt på fjärrvärmenätet och man kan också
undvika återkommande temperaturfel. I många av dagens system åker stora delar av
värmeflödet rakt genom systemet då ledningarna kortsluts för att motverka stillastående
flöden vid kritiska punkter. Den stora nackdelen med dagens system är som tidigare nämnt
att man inte separerar varmhållningsflödet från returflödet utan att dessa två flöden blandas,
detta leder till onödigt höga returtemperaturer och därmed högre värmeförluster (Averfalk &
Werner, 2017).

Figur 3. Beskriver tanken bakom det tredje röret. Hämtad med tillstånd.

Under sommarmånaderna är uppvärmningsbehovet mycket litet. För att undvika att
servisledningarna svalnar av har man en så kalla “by-pass”, som dras mellan tillförsel- och
returledning. Vid ett mycket litet behov blir fjärrvärmens enda uppgift att värma
tappvarmvattnet, alltså cirkulera. Egentligen är det varmvattencirkulationens uppgift att göra
detta. Om det då inte sker ett uttag kommer varmvattnet som cirkulerar i fjärrvärmecentralen
att och skickas tillbaka på returledning utan avkylning (Gadd & Werner, 2014).
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3.1.2 Lägenhetscentraler
I det konventionella systemet använder man sig av undercentraler vid varje lägenhetshus för
distribution av fjärrvärme. Detta upplägg bygger på att man använder ett cirkulationsrör med
varmvatten vars primära uppgift är att förhindra dröjsmål vid behov av fjärrvärme. Vid varje
undercentral placeras en energimätare för redovisning av energianvändning till syfte att
kunna vidta åtgärder och reglera energianvändandet. Upplägget medför dock vissa förluster
samt att det inte är en ideell lösning när det kommer till LTFS.
Enligt (Riksdag, 2016/17:FPM43) är det från och med 2017 lagstadgat att
lägenhetsbyggnader skall installeras med individuella mätare för varje enskild lägenhet,
detta gäller endast byggnader som förses med fjärrvärme. Tanken är att man vid LTFS
ersätter undercentralerna med lägenhetscentraler. Lägenhetscentraler innebär bland annat
att man inte längre har användning av varmvattencirkulationen från det konventionella
systemet, då uppvärmningen sker direkt hos kunden, samt att man automatiskt löser
problemet med individuella mätare (Averfalk & Werner, 2016). Med mindre dimensioner på
tappvattenrör från lägenhetscentral undviker man legionella, då bakterien inte överlever i en
miljö där vattenvolymen är mindre än 3 liter (Thorsen, September 5th to September 7th,
2010).

3.1.3 Längre termiska längder (NTU)
Kortfattat kan man säga att fjärrvärmecentralens uppgift är att växla ned den högre
temperaturen för att matcha kundens behov. Majoriteten av de kunder som är inkopplade till
fjärrvärmesystem har en tillförsel på ungefär 60 °C och trycket 6 bar. Distributionsnätet har
både högre tryck och högre temperatur, och man växlar därför ner inkommande leverans i
fjärrvärmecentralen. I centralen finns det bland annat avstängningsventiler, värmeväxlare
och reglerventiler, dessa komponenter sänker trycket och temperaturen på inkommande
vatten för att på så sätt matcha kundens behov. Genom att sänka tryck och temperatur
undviker man skållningsrisk och skador på komponenter i huset (Frederiksen & Werner,
2014).
I fjärrvärmecentraler finns som tidigare nämnt värmeväxlare. Den vanligaste typen av
värmeväxlare är plattvärmeväxlaren. Den är uppbyggd av ett antal plattor, dessa plattor
skapar en turbulens som avger värme med hög temperatur. Man kan reglera
värmeföringsytan genom att öka eller minska antalet plattor. Värmeväxlarens uppgift är att
överföra värme mellan de olika distributionsnäten, för att matcha kundbehoven (Averfalk &
Werner, 2017). Dess förmåga att överföra denna värme, uttrycks med dess termiska längd.
Denna termiska längd är ett dimensionslöst tal. För att beskriva den termiska längden
använder man förkortningen NTU. Denna förkortning är baserad på den engelska termen
”Number of Thermal Units” (Kakac, Liu, & Pramuanjaroenkij, 2012).
Med en ökande NTU minskar den värmeöverförande temperaturskillnaden mellan
värmeväxlarens primär- och sekundärsida enligt Ekvation 4.
15

𝑁𝑇𝑈 =

𝐾𝐴
𝑚𝑑ℎ×𝐶𝑝

=

𝛥𝑡𝑑ℎ
𝜃𝐿𝑀𝑇𝐷

(Ekvation 3)

där
K = värmegenomgångstalet [W/m2 °C]
A = värmeväxlarytan [m2]
Mdh = fjärrvärmeflöde [kg/s]
Cp = vattnets specifika värmekapacitet [J/kg°C]
Δtdh = avkylningen på fjärrvärmesidan [°C]
ΘLMTD = logaritmisk medeltemperaturdifferens
Med dagens medeltemperaturer i de svenska fjärrvärmenäten och ett antagande om NTU =
4, erhålls en temperaturskillnad på drygt 10 °C. Om man hade ersatt samtliga värmeväxlare
med NTU = 8 halveras temperaturskillnaden. Även nättemperaturerna minskar således med
5 °C enligt formel ovan.
Längre termiska längder i värmeväxlare bidrar alltså till lägre systemtemperaturer som i sin
tur leder till lägre värmeförluster. Att implementera längre termiska längder är således ett
viktigt verktyg för att få både lägre fram- och returtemperaturer i fjärrvärmesystem och på så
sätt lägre värmeförluster. För att nå längre termiska längder krävs en rad olika åtgärder.
Först och främst tjockare värmeväxlare, men också effektivare systemkomponenter och rätt
justering. Det lättaste sättet att nå ökad effektivitet är att ha tydliga kravspecifikationer enligt
branschpraxis. Dock behöver också exempelvis radiatorer injusteras på ett korrekt och
effektivt sätt för att kunna få längre NTU (Averfalk & Werner, 2017).

3.2 Värmebehov
Det vanligaste uppvärmningssystemet för fjärrvärmeanslutna byggnader är vattenburna
radiatorer. Eftersom projektet Tullkammarkajen fortfarande befinner sig i planeringsfasen
finns det i dagsläget inga exakta siffror på områdets förväntade värmebehov. För att
uppskatta detta behov kontaktades Mattias Prytz, driftingenjör på Halmstads Fastighets AB.
Mattias bidrog med sin kunskap om energiprestanda i byggnader genom bland annat
information kring nyckeltal för en byggnads specifika energianvändning. Nyckeltal för en
byggnad beskrivs i kapitel 3.3.3. I kapitel 3.3.1 nedan med tillhörande underrubriker utförs en
djupare redogörelse av en byggnads uppvärmning och hur den kan delas upp i två delar:
värmetransmission och uppvärmning av inkommande ventilationsluft.

3.2.1 Byggnadsuppvärmning
Uppvärmningen av en byggnad består av flera delar, dessa beskrivs nedan. Tydliga
skillnader angående vilken effekt som krävs för att värma upp en byggnad kan ses över ett
år. Denna skillnad beror främst på det faktum att under vintertid, när utomhustemperaturen
är lägre än den inomhustemperatur som önskas, så motverkar man detta med
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byggnadsuppvärmning. Det krävs då mer effekt för byggnadsuppvärmning under
vinterhalvåret. Det kan också konstateras att den effekt som krävs för
byggnadsuppvärmning varierar med geografisk placering. Det är viktigt att ha detta i
beaktande när man dimensionerar sitt uppvärmningssystem. Det går inte att ha samma
effekt på sitt värmesystem i norra Sverige som i södra Sverige. Det blir då ett
underdimensionerat system, detta kan tyckas logiskt men är väl värt att nämna. Det blir då
uppenbart att den faktor som till majoritet styr behovet av byggnadsuppvärmning är
utomhustemperaturen.

3.2.1.1 Värmetransmission
Värmetransmission står för en stor del av en byggnads värmebehov. Transmission av värme
är kort sagt läckage och utstrålning av värme som exempelvis kan ske genom fönster och
väggar. Den enklaste åtgärden för att minska detta är att välja fönster med bra
värmegenomgångskoefficient samt isolera väl. Det som karaktäriserar ett bra fönster är dess
U-värde, även kallat K-värde. Ju lägre U-värde (eller K-värde) desto bättre är fönstret på att
bevara värmen.

3.2.1.2 Uppvärmning och kylning av ventilationsluft
För att uppnå ett behagligt inneklimat till- och bortför man luft till en byggnad. För att stärka
kundens rättigheter till bra klimat finns den obligatoriska ventilationskontrollen, där man
kontrollerar ventilationssystemets funktion. Vid nybyggnation som detta arbete avser är det
viktigt att ha ett energieffektivt system. Äldre system såsom självdrag med mera är inte
aktuellt i detta fall utan snarare ett system med värmeåtervinning såsom ett FTX-system. I
dessa system kan man under vinterhalvåret värma den intagne luften och på
sommarhalvåret kyla luften. Värme kan återanvändas ur frånluften på två sätt. Antingen
genom att återföra en andel av frånluftsflödet till tilluften eller genom att använda en
värmeväxlare som fångar upp värmen ur frånluftskanalen och därefter tillför denna i tilluften.
Att leda om en andel av frånluften via spjäll och på så vis återanvända värmen som finns i
frånluften är en ekonomisk metod för värmeåtervinning då extrakostnaden för att installera
dessa ofta är liten. Värmeåtervinning genom värmeväxlare är en betydligt mer kostsam
metod om man ser till den initiala kostnaden för systemet. I ett livscykelperspektiv är dock
värmeåtervinning genom värmeväxlare fortfarande en kostnadseffektiv metod. Det finns
delade meningar om huruvida värmeåtervinning genom att återleda frånluft är en bra metod
för värmeåtervinning eftersom man då har en konstant tillförsel av förorenad luft i tilluften
(Abel et al., 2003).

3.2.1.3 Värmetillskott i byggnader
I byggnader där människor bor och vistas finns ofta energikrävande elektronik. Denna
elektronik i form av lampor, datorer, tv-apparater med mera avger värme. Människor avger
också värme från vår ämnesomsättning. Människors värmeavgivning och elektroniks
värmeavgivning brukar kallas för internvärme, värme som genereras internt i byggnaden.
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Utöver detta genereras det även värme i byggnader från solinstrålning när solen lyser på
byggnaden och på så sätt värmer upp den. I detta arbete har dessa tillkommande
värmetillskott tagits i beaktande vid beräkning av områdets värmebehov. Tullkammarkajen
kommer bli ett stort område med många byggnader på en stor yta, därmed utgör
internvärme en signifikant skillnad, och kommer därmed leda till ett lägre värmebehov.
Internvärme kan enligt (Østergaard & Svendsen, 2016) skattas till 5 W/m2. Denna skattning
har vidare använts i arbetet, både för lokaler och för byggnader.

3.2.2 Varmvattenberedning
Effektbehovet för beredning av varmvatten kan enligt (Frederiksen & Werner, 1993) räknas
ut på följande sätt.

P = ṁ ⋅cp⋅(Tv – Tk)
där

(Ekvation 4)

P = effekt [W]
ṁ = massflöde [kg/s]
Cp = specifik värmekapacitet för vatten [kJ/kg*K]
Tv = Varmvattentemperatur [K]
Tk = Kallvattentemperatur [K]
Den temperatur som installationer vanligtvis dimensioneras efter är 50 °C. Temperaturen
avser vad som ska uppnås vid tappstället. För att minimera risken för skållning är det övre
temperaturkravet att tappvarmvattnet inte får överstiga 60 °C vid tappstället. Det finns vidare
krav på temperatur och utformning. Dels att vatten under 50 °C inte förekommer och dels att
stillastående vatten minimeras. Det finns också krav på att installation för tappvarmvatten
utformas på ett sådant sätt att vattnet inte värms upp oavsiktligt (Boverket, 2017).
Allt detta för att hindra mikrobiell tillväxt. Mer bakgrund om mikrobiell tillväxt i form av
legionella finns under kapitel 3.4.
Dessa regler och krav kan komma att justeras i framtiden på grund av så kallade
lågenergibyggnader. Trots att bostäder i framtiden kommer att dimensioneras för allt lägre
temperaturer eftersom vi går mot nyare generationer av fjärrvärme, förblir effektbehovet för
beredning av varmvatten lika stort. Därmed blir denna effekt dimensionerande för hela
installationen (Svensk.Fjärrvärme, Februari 2014).
I dagens bostäder och med dagens levnadssätt kan tydliga variationer på effekten för
varmvattenberedning ses. Människor använder vatten under dagen och inte under natten
bland annat. Mer om hur effektbehovet varierar går att läsa under rubrik 9.4 “värmelastens
variation”.
Den genomsnittliga användningen av vatten har legat relativt konstant historiskt sett. Under
de senaste 60 åren har vi nästan använt samma mängd vatten. Dock har ökad användning
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på grund av ökat hygienbehov uppkommit de senare åren. Detta har däremot kompenserats
med effektivare vattenarmaturer och på så sätt har användningen relativt sett varit tämligen
konstant. Vidare vill man fortsätta effektiviseringen av vattenarmaturer, EU-kommissionens
Joint Research Centre (JRC) har startat ett arbete för att utreda möjligheten till
ekodesignkrav och/eller energimärkning av vattenkranar och duschar. Förbrukningen av
varmvatten har uppskattats av (Andreasson, Werner, & Borgström, 2009) till ungefär 540
liter varmvatten per kvadratmeter byggnadsyta. Denna förbrukning är på årsbasis. På
dagsbasis säger man att en genomsnittsfamilj använder cirka 95 liter varmvatten per person
(Forslund & Forslund, 2016).
För att få en uppfattning om varmvattenförbrukningens effektstorlek har Boverkets
Byggregler studerats. I Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och
allmänna råd (2016:12) om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt
brukande och ett normalår; kapitel brukarindata finner man värden för
tappvarmvattenanvändning. Förbrukningen går att se i Tabell 2 nedan.
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Tabell 2 Brukarindata för kontorslokaler och bostadshus. Källa: Boverkets byggregler.

Parameter

Delparameter

Delparameter

Innetemperatur

Uppvärmningssäsong

Utrymme för

Bostäder

(°C)

bostadsändamål

Värden
21

Utrymmen för
Innetemperatur
(°C)

bostadsändamål i

22

Bostäder
äldreboende

(°C)

Temperetur
beroende av typ
av lokal

21 respektive 23

Energi

(kWh/m2 Atemp år)

25

Energi

(kWh/m2 Atemp år)

2

Innetemperatur
Lokaler
Tappvarmvatten
Bostäder
Tappvarmvatten
Lokaler

När man dimensionerar system i vanliga fall, dimensionerar man efter den högsta effekten.
Detta blir dock en kraftig överdimensionering i tappvarmvattensammanhang. Man använder
vatten en relativ kort tid, därför kan det dimensionerande vattenflödet vara mycket lägre än
den totala installerade användningseffekten. Det faktum att man använder tappvarmvatten
en relativt kort tid gör att man kan tillämpa vad som kallas sammanlagring. Om man tillämpar
sammanlagring, alltså att man “delar” på effekt, kan man minska ledningsdimensionen på
servisledningarna och på så sätt undviker man överdimensionering.
En uppskattning av effektbehov för varmvatten har gjorts av (Li et al., 2014). Där undersöker
man 7 stycken lågtemperaturnät. I de fall när man har framtemperatur på ungefär 50 °C så
har man en retur på cirka 30 °C.

3.2.3 Specifik värmeanvändning i bostäder och lokaler
I Boverkets byggregler kan man hitta riktvärden för energiprestanda i nybyggnationer.
Största tillåtna värdet för uppvärmning av bostäder är 80 kWh/m2 samt 65 kWh/m2 för
lokaler. Man tar i regel hänsyn till geografisk placering och delar därför in landet i olika
klimatzoner. Figur 4 nedan visar krav för olika bostäder och lokaler.
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Figur 4. Krav för byggnadens specifika energianvändning. Källa: Boverkets byggregler.

Precis som nämndes ovan beror den specifika värmeanvändningen dels på den geografiska
placeringen men framför allt på materialet byggnaden byggs i. Isoleringsförmågan hos ett
material beror på en rad antal olika faktorer, bland annat på materialets densitet samt
värmeledningsförmåga. Varje enskilt material testas därför för att kunna erhålla ett
isoleringsvärde, K-värde, som beskriver materialets förmåga att fungera som isolering. Alla
olika material jämförs med varandra och fördelas upp beroende på deras isoleringsförmåga.
Ett högt K-värde representerar en sämre isoleringsförmåga jämfört med ett material med lågt
K-värde. Därmed bestäms det specifika värmebehovet till stor del av vilket material man
väljer att bygga med. Värdena baseras på temperaturen för alla timmar under 2015.
Utgångspunkten för detta projekt var tio olika fall vad gäller den specifika
värmeanvändningen. Efter vidare beräkningar utgick man ifrån tre simulerade fall med olika
K-värden (0,4, 0,9 & 1,3) för att på så sätt få fram den specifika värmeanvändningen.
Tabell 3. Specifik värmeanvändning i de olika fallen

Specifik värmeanvändning kWh/m2
Bostäder

Lokaler

K=0,4

32

9,5

K=0,9

77,4

54,4

K=1,3

117,1

94,1

Utförliga beräkningar gjordes i Excel som tydligt visar resultatet för diverse K-värde. En
jämförelse mellan de slutgiltiga värdena och BBR:s krav kommer vara av största vikt för att
säkerställa ifall de olika simulerade fallen antingen hamnar innanför respektive utanför
BBR:s stadga.
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3.3 Legionella
År 1976 upptäcktes bakterien legionella för första gången, då ett sjukdomsutbrott skedde
bland krigsveteraner (legionärer), därmed namnet legionärssjukan. Bakterien refereras bland
annat som Legionella pneumophila (den som älskar lungor), vilket är en av ca 50 stycken
legionella-arter. Bakterien angriper lungorna och sprids genom inandning av vattenånga från
t.ex. dusch. Bakteriens inverkan kan variera allt från mild feber till dödshotande tillstånd
beroende på individens resistans. Den huvudsakliga målgrupp som är mest utsatt för
sjukdomen är de individer som redan är sjuka, har hög ålder eller har ett nedsatt
immunförsvar (Bartram, 2007).
Legionellabakterien lever och förekommer i sötvattensystem, både i naturliga habitat och
även konstgjorda miljöer. Legionellabakterien trivs bäst i 38 gradigt vatten men kan leva och
föröka sig mellan temperaturerna 20 och 45 °C. Emellertid, på grund av bakteriens
överlevnadsförmåga mellan de angivna temperaturerna, har detta skapat ett problem vad
gäller lågtempererade fjärrvärmesystem (LTFS). I de konventionella fjärrvärmesystemen
använder man sig av högre systemtemperaturer vilket gör att man inte behöver ta hänsyn till
problemet i den utsträckning som med LTFS. Dock har man enligt BBR satt upp regler vid
nybyggnation för att förhindra spridning av Legionellabakterien vilka lyder:
●

Alla installationer för kall- och varmvatten i nybyggen konstrueras så att Legionella
inte kan föröka sig till hälsofarliga nivåer.

●

Temperaturen för varmvattnet vid varje tappställe får inte understiga 50 °C.

●

Temperaturen vid varje tappställe får inte överstiga 65 °C på grund av skållningsrisk.

●

I större byggnader där man installerat varmvattencirkulation måste även returvattnet
hålla minst 50 °C.

●

Kallvattnet (dricksvattnet) får inte värmas upp oavsiktligt då bakterien kan förekomma
redan vid 20 °C (Boverket, Januari 2000).

I LTFS där man vill använda sig av en lägre systemtemperatur, det ideala fallen är mellan
50–55 °C i framledningen samt 20–25 °C i returledningen, måste man kolla på de alternativa
lösningarna för att möta de krav som presenteras ovan. Tidigare studier inom ämnet
redovisar diverse lösningar på problemet vid LTFS och de alternativ som valts ut är de som
ansetts mest passande för denna rapport för att möta de krav som ställs. Några exempel på
lösningar är t.ex. lägenhetscentraler och ett tredje rör. Alternativen kommer beskrivas mer
under kapitel 3.6.
De fall som kommer att undersökas och presenteras i denna rapport är gällande: 1)
konventionell fjärrvärme, 2) lågtempererad fjärrvärme med värmepump som komplement vid
behov, 3) lågtempererad fjärrvärme med spetsvärme som komplement.
Systemtemperaturerna för de olika fallen kommer vara 65 - 35 °C, 60 - 30 °C, 55 - 25 °C, 50
- 20 °C. Detta innebär att vid den lägsta systemtemperaturen kommer nödvändiga åtgärder
behöva vidtas för att klara kraven som ställs.
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Under vinterperioden antas det att de båda typerna erhålla samma mängd förluster från
systemet, men under sommarhalvåret erhåller man lägre förluster med lägenhetscentraler
jämförelse med konventionella undercentraler. Anledningen som ligger till grund för lägre
systemförluster under sommarhalvåret för LFTS, är att kundernas behov minimeras tack
vare det varmare klimatet. Då behovet minskar innebär det att man i det konventionella
systemet där man använder sig av ett cirkulationsrör med varmvatten, kommer erhålla större
förluster då varmvattencirkulationen blir överflödig denna period. Lägenhetscentralerna
erbjuder då en lösning utan varmvattencirkulation vilket innebär färre systemförluster.

3.4 Distributionskostnader
Fjärrvärmens distributionskostnader består i huvudsak av fyra olika kategorier av årliga
kostnader. De fyra kategorierna är:
1. Kapitalkostnaden av nätet (nätets årliga återbetalning-storlek) Cc. Denna kostnad
beror mycket på områdets linjetäthet (Qs/L). Kvoten är baserad på den försålda
värmen Qs, i förhållande till nätets längd, L. Kapitalkostnaden för nätet brukar
estimeras till mer än hälften av den totala kostnaden för värmeleveransen.
2. Värmeförlustkostnaden, Chl. Denna kostnad beror på systemtemperaturerna,
diametern på rören, val av rörisolering samt lokala förutsättningar för fjärrvärme.
3. Tryckfallskostnaden, Cp
4. Underhållskostnaden Cm (Persson & Werner, 2011).
De två sista kostnaderna för tryckfall och underhåll utgör i vanliga fall endast liten den av
den totala kostnaden för värmeleveransen.
Vissa av dessa kostnader går att förutbestämma. Enklast är att göra beräkningar med
simuleringsprogram. Enkelt sett kan man jämföra den avgivna effekten med den mottagna
effekten. I rapporten “Heat distribution and the future competitiveness of district heating”
beskrivs en beräkningsmetodik för att få en uppfattning om en investering är lönsam eller ej.
Hur som helst kan inte denna implementeras i detta arbete då de parametrar som krävs
bland annat är population, area, försåld värme med mera. Dessa parametrar kan inte
erhållas än då Tullkammarkajen som tidigare nämnt fortfarande befinner sig i
planeringsfasen. Man kan dock se att vid låga systemtemperaturer och hög linjetäthet finns
det mycket goda förutsättningar för fjärrvärmen.

3.5 Distributionsledningar
Det maximala flödesuttaget bestäms av ledningsdimension och differenstryck i
anslutningspunkten. Systemets primära framledningstemperatur och sekundära
returtemperatur samt värmeväxlarens kapacitet och termiska längd (NTU) begränsar
differenstemperaturen (ΔT) på primär- och sekundärsida.
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Den överförda värmeeffekten beror sedan på massflödet och temperaturskillnaden (ΔT).
Den överförda värmeeffekten under en drifttid ger slutligen den överförda energimängden
enligt Ekvation 5.

(Ekvation 5)

𝑄 =𝑃∙𝑡

där
Q = överförd värmeenergi [Wh]
P = värmeeffekt [W]
t= drifttid [timmar]
Ledningsdimension och differenstryck i anslutningspunkten, tillsammans med avstånd till
anslutningspunkten samt tryckförluster längs sträckan, avgör flödeskapaciteten vid kundens
fjärrvärmecentral (Steen, Sagebrand, & Wallentun, 2015).
Det projekterade fjärrvärmesystemet kommer att dimensioneras efter tappvarmvattnets
systemtemperaturer. Fyra olika systemtemperaturer för tappvarmvattnets framtemperatur
har antagits, dessa temperaturer är 50, 55, 60 och 65 °C. Valda systemtemperaturer
speglas av vad som anses som rimliga systemtemperaturer inom de kommande åren.
Energieffektiviteten i nybyggnation förväntas bli bättre och därför kan de lägre
systemtemperaturerna komma att bli verklighet i ett framtida scenario. Det har visat sig att
traditionella uppvärmningssystem har varit kraftigt överdimensionerade, så med bättre
dimensioneringskännedom torde de nybyggda lågenergihusen kunna dimensioneras
smartare och effektivare (Ottosson, Wollerstrand, Lauenburg, Heimo, & Marek, 2012).

3.6 Värmeförluster
3.6.1 Temperaturförlust i strömningsriktning
I ett fjärrvärmenät förekommer det värmeförluster i både fram- och returledningar till följd av
temperaturfall i de båda flödena. Detta temperaturfall blir framförallt märkbart under
sommaren eftersom värmebehovet under denna period är litet i förhållande till
värmeförlusterna i ledningarna. Då temperaturen alltid är högre i framledningen jämfört med
returledningen, är också temperaturfallet större. Hur stora dessa förluster är beror på flera
faktorer, en av faktorerna är hur väl isolerade rören är. BBR ställer krav på att installationer
för värme i byggnader ska vara utformade så att de ger god verkningsgrad under normal drift
(Boverkets byggregler, avsnitt 9 Energihushållning). En enkel åtgärd i detta sammanhang är
att investera i isolering, både till varmvattenledningar och till kallvattenledningar. Dels för att
varmvattenledningar inte kyls av och därmed får stora värmeförluster, och dels att
kallvattenledningar inte värms upp oavsiktligt. Storleken på temperaturfallet beror även på
ledningens tjocklek. Små rör genererar större temperaturfall på grund av att formeln för
temperaturfall i strömningsriktningen där rörets inre diameter finns placerat i nämnaren, se
Ekvation 6 nedan (Frederiksen & Werner, 2014).
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𝛥𝑡𝑠 = −4 ⋅ 𝐾 ⋅ 𝐿 ⋅ 𝑑𝑜 ⋅

𝑡𝑠 −𝑡𝑎
𝑣⋅𝑑𝑖2 ⋅𝜌⋅𝑐

(Ekvation 6)

där
K = värmegenomgångskoefficient [W,m2 K]
L = rörlängd mellan tvärsnitten [m]
do = yttre rördiameter [m]
ts = framtemperatur [°C]
ta = omgivningstemperatur [°C]
v = vattenhastighet [m/s]
di = inre rördiameter [m]
ρ = vattnets densitet [kg/m3]
c = Specifik värmekapacitet för vatten [kJ/kg*K]
Under vinterhalvåret är det vanligt med ett temperaturfall i framledningen på 1–2 °C, medan
på sommaren stiger temperaturfallet till ett intervall på mellan 5–10 °C. (Boverkets
byggregler kapitel 9, Energihushållning)

3.6.2 Årliga värmeförluster
En jämförelse mellan den årliga värmeförlusten Qhl och den årliga värmetillförseln i
fjärrvärmesystemet från tillförselenheterna resulterar i den relativa distributionsförlusten q h i
fjärrvärmesystemet. Den årliga värmeförlusten kan beräknas enligt Ekvation 7. Nedan kan
det ses att den årliga värmeförlusten beror på fyra faktorer: total
värmegenomgångskoefficient från värmemotstånden i fjärrvärmesystemet, medeldiameter,
gradtidtal för värmedistributionen det vill säga nätets temperaturnivå samt linjetäthet
(Frederiksen & Werner, 2014).

(Ekvation 7)

𝑄ℎ𝑙 = 𝐾 ⋅ 2𝜋 ⋅ 𝑑𝑎 ⋅ 𝐿 ∙ 𝐺

där
K = total värmegenomgångskoefficient [W/m2K]
da= medeldiameter [m]
G = gradtidtal för värmedistribution [°Cs]
L = ledningslängd för rörparet (halva rörlängden normalt) [m]

3.7 Kraftvärmeverk - Oceanen
Ett KVV utvinner både el och värme genom dess processer. Kraftvärme är ur ett
termodynamiskt perspektiv ett energieffektivt sätt att använda bränsle på. Då el genereras
utan användning av kraftvärme tas inte all energi tillvara på då outnyttjad spillvärme kommer
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släppas ut. I ett KVV används denna värme vilket gör processen till ett energieffektivt
system.
Ett KVV och dess process kan drivas på en rad olika bränslen, fossila eller förnyelsebara.
Det blir dock idag allt mer vanligt att använda förnyelsebara bränslen i stället för fossila
bränslen för att uppnå minskade koldioxidutsläpp. Exempel på ett förnyelsebart bränsle är
biobränslen såsom träflis, avfall eller energiskog (Mattei, 2013).
Tekniken som används för el- och värmeutvinningen i ett KVV kan delas upp i fem olika
typer. En vanligt förekommande teknik bland dessa fem är användandet av en ångcykel.
KVV Oceanen i Halmstad innefattar totalt fem pannor. Pannorna P1, P2 och P3 är alla tre
hetvattenpannor med en effekt av 25 MW vardera. Naturgas används främst som bränsle för
minskad miljöpåverkan, men olja kan även användas. Panna P4 och P5 är fliseldade pannor
och är de pannor som används primärt för värmeproduktion, resterande tre pannor används
vid behov. Panna P4 är av typen fluidiserad bädd (BFB - Bubbling fluidized bed) vilket
innebär att förbränningen sker på en bädd av sand och aska. Blandningen av bränslet,
sanden och askan hålls svävande av en luftström som tillförs underifrån. Processen
möjliggör en mycket bra omblandning av bränsle och förbränningsluft vilket resulterar i bland
annat lägre utsläpp av kväveoxider.

Figur 5. Bild över Kraftvärmeverket Oceanen. Hämtad med tillstånd från HEM.

Efter värmeproduktion i panna P4 kyls pannan med vatten som tillförs via tuber i dess
pannväggar. Vattnet värms således upp och leds vidare till pannans ångdom där en
temperatur på 200 °C bibehålls. Via en värmeväxlare kyls sedan det uppvärmda vattnet av
mot vattnet ute på fjärrvärmenätet (HEM, 2012).
Rökgaskondensering tillämpas vid förbränningsprocessen, se kapitel 3.11 för redogörelse av
denna teknik.

26

3.8 Rökgaskondensering
Rökgaskondensering är en teknik som bygger på att man utvinner energi från gaserna som
bildas vid förbränningsprocesser. Tekniken kan användas till all form av förbränning men
mest energi utvinns genom tekniken vid förbränning av material med hög fukthalt. Hela
processen sker genom att man ansamlar rökgaserna efter förbränningen och kyler gaserna
till under vattenångans daggpunkt. Kondensationsvärme frigörs då när ångan övergår till
vatten och denna värme tar man tillvara på genom direkt eller indirekt värmeväxling till
lämpligt medium. Indirekt värmeväxling innebär att köldmediet inte kommer i kontakt med
rökgaserna vilket betyder att några föroreningar inte överförs till mediet och således behöver
ingen hänsyn tas angående rening av köldmediet. Direkt värmeväxling sker genom att
rökgaserna kommer i kontakt med köldmediet som leder till att föroreningarna överförs till
vattnet. Figur 6 nedan illustrerar en rökgaskondenseringsprocess.

Figur 6. Egenproducerad illustration över processen för rökgaskondensering.

Rökgaskondenseringssystem: 1. Panna, 2. Tvättorn, 3. Kylare, 4. Rökgaser, 5. Rökgaser till
skorsten, 6. Tvättvatten, 7. Retur fjärrvärmevatten, 8. Tillopp fjärrvärme, 9. Kondensat till
rening, 10. Droppavskiljare.
Den totala verkningsgraden ett KKV erhåller mäts genom att jämföra energiinnehållet som
puttas in i förbränningsanläggningen i förhållande med den energi man får ut. Emellertid när
man eldar biobränsle bildas det mycket ånga, i en vanlig förbränningsprocess, som endast
släpps ut till omgivningen. Fördelen med rökgaskondensering är att man kan ta tillvara på
den ånga som bildas och utvinna ytterligare energi ur förbränningsprocessen och på så sätt
höja verkningsgraden för hela anläggningen. Detta i sin tur innebär att man inte behöver
samma mängd bränsle för att utvinna samma mängd energi genom rökgaskondensering.
Det är därför man vill elda biobränsle med hög fuktighet alternativt att man fuktar bränslet
ännu mer innan förbränningen för att på så sätt maximera verkningsgraden (Axby, 2000).
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Rökgaserna kyls sedan ned till under daggpunkten för att utvinna den tillgängliga energin,
och detta sker då exempelvis genom en värmeväxlare som låter returflödet i fjärrvärmenätet
kyla ned rökgaserna. Hur effektiv denna process blir bestäms av temperaturen på
köldmediet, i det här fallet returen från fjärrvärmenätet. Om returen från fjärrvärmenätet är
hög sjunker effektiviteten av processen markant vilket innebär att man måste komplettera
processen med t.ex. en värmepump. Till följd av detta innebär det en förlust av
elförbrukningen värmepumpen kräver (Per Nobel, 2014).

3.9 Värmepump
En värmepump fungerar ungefär på samma sätt som ett kylskåp bortsett från att processen i
en värmepump är omvänd den i ett kylskåp. I ett kylskåp hämtas värme från insidan av
kylskåpet då det är där kyla eftersöks och avges sedan med hjälp av en kompressor på dess
baksida. Med en värmepump överför man istället värme från en kall plats till en varm genom
tillförsel av energi som kan komma från en rad olika källor.
Den mest vanliga typen av värmepump som används är mekanisk värmepump vad det
gäller industriprocesser. En mekanisk värmepump ökar med hjälp av kompressorn i pumpen
trycket på köldmediet, som vanligtvis drivs av en elmotor. Denna tryckökning bidrar till att
kondensationstemperaturen höjs och därmed ökar framledningstemperaturen. Figur 7 nedan
illustrerar hur en mekanisk värmepump fungerar.

Figur 7. Egenproducerad illustration över värmepumpens fundamentala systemfunktion.

Tekniken kring en värmepump bygger på termodynamikens andra huvudsats som innebär
att ett isolerat systems entropi aldrig minskar. Den process en värmepump arbetar utefter
kallas carnot-processen och arbetar utefter två temperaturer, Thigh och Tlow, där värme
bortförs från den ena och tillförs den andra (Cengel, Turner, Cimbala, & Kanoglu, 2008).
Processen består av fyra delprocesser:
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1. Reversibel isoterm expansion vid temperaturen THigh där gasen tillåts expandera
genom absorption av värme från den varma sidan utan att dess temperatur
förändras, därmed en isoterm process. På så sätt öka systemets entropi.
2. Reversibel adiabatisk expansion. Vid en adiabatisk process varken tillförs eller
bortförs värme från en fluid. Expansionen av gasen fortlöper i detta steg samtidigt
som dess inre energi minskar. Gasens expansion får en kylande effekt och dess
temperatur kyls till temperaturen TLow. Entropin förblir opåverkad.
3. Reversible isoterm kompression av gasen vid TLow. Här utför omgivningen ett arbete
på gasen vilket resulterar i att en andel värme lämnar systemet och överförs till den
kalla sidan som skall värmas. Entropin sjunker således i detta steg och motsvarar
den entropiökning som skapats i steg 1.
4. Reversibel adiabatisk kompression. Omgivningen utför arbete på gasen vilket ökar
dess inre energi samt komprimerar den vilket även får temperaturen att stiga till THigh.
Entropin påverkas ej och gasen är tillbaka i samma stadie som för steg 1.

Figur 8, Egenproducerad illustration av Carnot-process i ett p-v och ett s-t diagram.

Likt kylmaskiner har en köldfaktor som anger hur mycket värme som kan föras bort i
förhållande till tillfört arbete, så har värmepumpar på motsvarande sätt en värmefaktor som
benämns COP-faktor. COP-faktorn definieras som kvoten mellan avgiven samt tillförd
energi. Se 4.2 för vidare redogörelse av detta begrepp.

3.9.1 Stora värmepumpar i fjärrvärmesystem
I rapporten “Large heat pumps in Swedish district heating systems” beskrivs den starka
kopplingen mellan fjärrvärme och KVV och hur den är baserad på värmeåtervinningen. Man
identifierar denna värmeåtervinning som den grundläggande fundamentala idén kring
fjärrvärme. Trots en stark anslutning till kraftvärmeanläggningar påpekas dock att ett
fjärrvärmesystem har hög flexibilitet när det kommer till värmeförsörjningen och att därmed
andra alternativ till denna värmeförsörjning har börjat undersökas. En värmepump är ett av
dessa alternativ som undersökts där förhoppningen varit att de ska kunna tillföra värme mer
variabelt. Diskussionen kring användandet av stora värmepumpar i svenska fjärrvärmenät
uppkom i samband med expansionen av den svenska kärnkraften under 70- och 80-talet.
Den kraftiga ökningen av elproduktion som detta resulterade i medförde även att ett
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långvarande elöverskott i Sverige skapades. Då detta överskott inte kunde exporteras till
andra länder, på grund av en för liten exportkapacitet, tvingades detta överskott att
absorberas inom landet. Användandet av stora värmepumpar i fjärrvärmesystem
introduceras som en lösning och ersatte då användandet av olja i KVV och värmepannor för
värmeproduktion i fjärrvärmesystem.
Att använda stora värmepumpar i fjärrvärmesystem har möjlighet att leda till en förbättrad
miljöpåverkan för värmeproduktionen. Omfattningen beror på hur den el som tillförs
värmepumpen har genererats samt hur värmeförsörjningen har skett innan införandet av
värmepumpen. Att uppskatta den totala miljöpåverkan för en värmepump och ange en
allmän lösning vad gäller miljöfördelar är dock svårt då det skulle resultera i flera potentiella
resultat. Detta eftersom införandet av en värmepump i ett fjärrvärmesystem innebär
förändringar inom både el- och värmeförsörjningssystemen. En viktig aspekt att även
påpeka kring en värmepumps miljöpåverkan är läckage av köldmedier. Ett årligt läckage på
3 % skulle resultera i mindre än 4 g koldioxidekvivalenter per MJ värme som levereras
(Averfalk, Ingvarsson, Persson, Gong, & Werner, 2017).

3.10 Exergi
Eftersom detta arbete involverar värmeenergi och elenergi, som är två olika former av
energi, så kommer begreppet exergi att behandlas för ökad förståelse. Enligt
termodynamikens första lag kan energi varken skapas eller förstöras, den kan endast byta
form. Den andra lagen beskriver hur energins kvalitet minskar i samband att entropin ökar.
Denna kvalitet hänförs till dess exergi. Nedan beskrivs termodynamikens lagar kortfattat.
●

Termodynamikens nollte huvudsats säger att två kroppar som var för sig står i
termisk jämvikt med en tredje kropp, står även i termisk jämvikt med varandra.

●

Termodynamikens första huvudsats eller energiprincipen, säger som ovan, att energi
varken kan skapas eller förstöras och att värme är en form av energitransport

●

Termodynamikens andra huvudsats, beskriver hur energins kvalitet minskar i
samband att entropin (oordningen) ökar.

●

Den tredje och sista satsen säger att en perfekt kristall har sin lägsta entropi vid
absoluta nollpunkten.

Det fundamentala med begreppet exergi är att inte förväxla energi-begreppen värme (Q) och
arbete (W). Anledningen till att man inte ska förväxla dessa är att de ur ett termodynamiskt
perspektiv inte har samma värde. Exergi kan alltså ses som en markör för hur stor del av en
energimängd som är tillgänglig i form av arbete (Ekroth & Granryd, 2005).
Exergifaktorn kan ses som en relation mellan exergi och energi. I ett fjärrvärmesystem med
två rör räknas enligt (Gong & Werner, 2015) den ut på följande sätt:
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𝜀 =1−

𝑇0
𝑇
𝑙𝑛 𝑠
𝑇𝑠 −𝑇𝑟
𝑇𝑟

(Ekvation 8)

där
𝑇0 = referenstemperatur
𝑇𝑠 = framledningstemperatur
𝑇𝑟 = returtemperatur

4. Tekniska parametrar
4.1 Effekt
För att beräkna den effekt som finns tillgänglig att hämta ur Viking Malts returledning
användes den grundläggande formeln för överföring av värme i ett fjärrvärmesystem. Den
specifika värmekapaciteten för vatten har i detta arbete ansatts till ett konstant värde på 4,18
kJ/kg*K, således beror effekten P på de två resterande variablerna. Differensen mellan framoch returledningstemperaturen i primärnätet som distribuerar värme till Viking Malt, samt
dess massflöde (Frederiksen & Werner, 1993).

P = ṁ ⋅Cp⋅(Tf – Tr)
där

(Ekvation 9)

P = effekt [W]
ṁ = massflöde [kg/s]
Cp = specifik värmekapacitet för vatten [kJ/kg*K]
Tf = framledningstemperatur [°C]
Tr = returtemperatur [°C]

4.2 Carnotverkningsgrad värmepump
I en av de alternativlösningar som undersöks i detta projekt används en värmepump för
spetstillförsel av värme. För att bestämma den eleffekt som kommer krävas av
värmepumpen användes formeln för en värmepumps verkningsgrad. Verkningsgraden för en
värmepump mäts med hjälp av en värmefaktor benämnd COP, Coefficient Of Performance.
COP-faktorn indikerar på hur mycket värmeenergi som genereras per enhet elenergi som
tillförs. Då formeln för COP är en kvot mellan Qh och W arrangerades formeln om så att
eftersökt värde W gavs ut. Qh utgjordes i detta fall av beräknat energibehov för
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tullkammarkajen. Då en parameterstudie genomfördes på COP-faktorn ansattes en rad olika
värden på denna (Dincer, 2017).
𝑄

COPHP = 𝑊ℎ

(Ekvation 10)

Formeln ändrades om till:
𝑸

W = 𝑪𝑶𝑷𝒉

(Ekvation 11)

𝑯𝑷

där
W = Eleffekt värmepump [W]
Qh = Värmeenergi [Wh]
COPHP = COP-faktor värmepump [Dimensionslös]

4.3 Energibalans värmepump
Då eleffekten för värmepumpen beräknats med formeln ovan användes formeln för
energibalans för en värmepump (Dincer, 2017).

QH = QL + W
där

(Ekvation 12)

QH = Värmeenergi sekundärnät [Wh]
QL = Värmeenergi Primär-retur [Wh]
W = Eleffekt värmepump [W]
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5. Systemlösningar
I detta arbete har fyra olika systemlösningar för att förse Tullkammarkajen med värme
undersökts. Tre av dessa är lågtempererade system med spetsvärme från tre olika källor. Ett
konventionellt högtemperatursystem undersöks även och ur detta utförs en jämförelse
mellan dagens fjärrvärmeteknik och lågtempererade system. Inledningsvis var det tänkt att
ett fjärde alternativ skulle undersökas, se 5.1 för en redogörelse av detta.

5.1 Lågtempererat med spillvärme från Viking Malt som
spetsvärme
Det första och mest önskvärda alternativet som detta arbete inledningsvis skulle undersöka
utgjordes av ett lågtemperatursystem. Likt alternativ 5.2 och 5.3 skulle returtemperaturen
från Viking Malt på cirka 40 °C utnyttjas i samband med att använda spillvärme från deras
industriprocesser som spetsvärme. Ur detta skulle önskad temperatur på primärledningen till
Tullkammarkajen uppnås. Dock uppstod hinder under arbetets gång som förhindrade vidare
arbete med alternativet, en diskussion kring detta förs under kapitel 9.

5.2 Lågtempererat med spetsvärme från industriell värmepump
Det andra alternativet utgörs av ett lågtemperatursystem där returtemperaturen på 40 °C
från Viking Malt utnyttjas i kombination med spetsvärme från en stor industriell värmepump.
Vilka olika storlekar på denna som behövs beroende på vilken systemtemperatur som
används undersöks. Alternativet ses som en rimlig systemlösning där värmepumpen
fungerar som en tillförlitlig källa av spetsvärme.

5.3 Lågtempererat med spetsvärme från primärledning till
Viking Malt
För det tredje alternativet används ett lågtemperatursystem med spetsvärme från
primärledningen till Viking Malt. Lösningen görs möjlig genom användandet av
värmeväxlare, storlek och funktion på dessa bestäms i samband med konsultation med
företaget KE Therm. Då relativt stora flöden kommer erhållas i detta system innebär det att
något större värmeväxlare kommer krävas. Denna lösning kommer kräva två värmeväxlare.
Den kommer bli dyrare än lösning 5.4 men effektivare. Man kan genom att jämföra
resultaten under 12.4 se att lösningen 5.3 kommer ge lägre massflöde och bättre avkylning
kontra lösning 5.4 nedan. Detta är väl värt att anmärka.
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5.4 Högtempererat genom anslutning till befintligt fjärrvärmenät
Avslutningsvis undersöks i detta arbete en systemlösning där ett konventionellt
högtemperatursystem används. Tullkammarkajens nät ansluts via Stuvaregatan och den
DN400 ledning som går där vilket betyder att lösningen inte kommer kräva några
värmeväxlare. Det är viktigt att påpeka att anslutningsledningen från DN400-ledningen i
Stuvaregatan kommer bli betydligt kortare jämfört med anslutningsledningen från Viking Malt
till Tullkammarkajens nät eftersom Viking Malt ligger mycket längre ifrån området.
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6. Nulägesbeskrivning
I dagsläget förser KVV Oceanen Viking Malt med fjärrvärme. Från anläggningen till industrin
ligger en ungefär 500 meter fjärrvärmeledning dragen i marken. Området Tullkammarkajen
har en diameter på ungefär 800 meter. Det ungefärliga avståndet från Viking Malt till
Tullkammarkajens närmaste bebyggelse är ungefär 500 meter, till det längsta är det ungefär
1500 meter. Dessa mått är inte helt tillförlitliga då man med säkerhet inte vet områdets
storlek.

6.1 Tullkammarkajen
Tullkammarkajen är ett område nära beläget centrala Halmstad där det idag i stor
utsträckning bedrivs industriverksamhet vilket gör att förekomsten av föroreningar och
utsläpp är högre än inne i centrum. För allmän trivsel inom bostadsområdet och för att
Tullkammarkajen projekteras för att bli en hållbar så bör detta tas i beaktande under
projektets utformning. Likt nämnt ovan så är ett KVV, ägt av HEM, vid namn Oceanen
placerad i närheten av detta område. Eftersom området i högsta grad utnyttjas för
industriverksamhet finns det inte några bostäder eller andra typer av verksamheter i
området. På grund av detta sträcker sig det konventionella fjärrvärmenätet inte ut till detta
område idag. Se kapitel 6.3 i detta arbete för en mer utförlig beskrivning av det
konventionella fjärrvärmenätets placering.
En viktig aspekt att påpeka inför detta projekt är risker som kan uppstå vid upprivning av
vägar och andra asfalterade ytor. Då området är relativt gammalt finns risken för förekomst
av så kallad tjärasfalt, framför allt i stationsgatan, vilket är äldre asfaltlager innehållandes
stenkolstjära. Tjärasfalt klassas enligt svensk lagstiftning som ett miljöfarligt avfall enligt
bilaga 4 i avfallsförordningen (SFS, 2011:927). Vad som utgör risken med tjärasfalt är dess
innehåll av PAH, polyaromatiska kolväten, vilka är miljö- och hälsofarliga ämnen. Därmed
måste all hantering av asfalt innehållandes dessa ämnen ske i samråd med
miljöförvaltningen. Tjärasfalt kan i fall då halten av PAH inte överstiger 1000 ppm
återanvändas i trafikprojekt vid anläggning av väg inom mindre känsliga områden. Då
Tullkammarkajen kommer bli en tätbefolkad stadsdel är det viktigt att provtagning görs för att
bedöma förekomsten av PAH-ämnen. Beslut bör även tas om bortförsel av samtlig tjärasfalt
för att minimera påverkan på framtida boendes hälsa och miljö (Göteborgs.Stad, 2015).

6.2 Fem huvuddriftfall för Viking Malt
I dagsläget sker produktionen av fjärrvärme till Viking Malt genom fem huvuddriftfall där
operatören väljer vilket av dessa fem fall som skall användas. Nedan följer en kortare
beskrivning av dessa fem driftfall som har tillgodosetts av Karl-Axel Tångring på HEM.
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6.2.1 Driftfall 1. Baslast
KVV Oceanen producerar värme till Viking Malt genom drift av flispanna 5 och/eller 4 i
kombination med att eventuellt ytterligare olje/gaspannor samt ackumulatorn är i drift. Under
vinterdriftfall är värmebehovet på nätet större än vad Kristinehedsverket kan leverera under
hela eller huvuddelen av dygnet. Kristinehedsverket är ytterligare ett KVV som ägs av HEM
och som genom avfallsförbränning producerar el, värme och kyla.

6.2.2 Driftfall 2. Spetslast från valfri panna
Effekten från Kristinehedsverket räcker för att, under hela eller huvuddelen av dygnet, förse
både fjärrvärmenätet och Viking Malt med värme. För att uppnå det höga temperaturkravet
till Viking Malt på 118–120 °C, måste någon av gas- eller oljepannorna användas för denna
temperaturhöjning. Driftfall 2 används normalt inte utan fungerar istället som ett reservfall då
driftfall 3 eller 5 inte är tillgängligt.

6.2.3 Driftfall 3. Spetslast med panna 3
Sommardriftfallet vid revision av panna 5. Effekten från Kristinehedsverket räcker för att,
under hela eller huvuddelen av dygnet, förse både fjärrvärmenätet och Viking Malt med
värme. För att klara temperaturkravet till Viking Malt används panna 3 för att höja
tillförseltemperaturen till önskad nivå. Panna 3 är direktkopplad mot pumphuset.

6.2.4 Driftfall 4. Ö-drift, KVV Oceanen isolerat förser Viking Malt med
värme
Vid detta driftfall försörjer KVV Oceanen Viking Malt prioriterat med värme. Detta driftfall är
ovanligt men kan användas vid kulverthaveri eller liknande oplanerade händelser. Driftfallet
förutsätter att den inre kretsen på Oceanen är uppfylld.

6.2.5 Driftfall 5. Spetslast med panna 5
Det normala sommardriftfallet. Effekten från Kristinehedsverket räcker för att, under hela
eller huvuddelen av dygnet, förse både fjärrvärmenätet och Viking Malt med värme. För att
klara temperaturkravet till Viking Malt används panna 5 för att höja tillförseltemperaturen till
önskad nivå. Panna 5 är likt panna 3 direktkopplad mot pumphuset med möjlighet att köra ut
överskottseffekt mot fjärrvärmenätet eller ackumulatorn.
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6.3 Anslutningsmöjligheter

2

1

Figur 9 Översiktsbild för Tullkammarkajens existerande ledningsdragningar med konventionell fjärrvärme.
Kraftvärmeverket Oceanen samt Viking Malt har tilldelats siffrorna 1 respektive 2. Hämtad med tillstånd från HEM.

I kapitel 6.1 görs en nulägesbeskrivning av Tullkammarkajen och dess rådande
förutsättningar för byggnadsprojektet. Det nämns att det till största del idag bedrivs
industriverksamhet på området. Inför dimensionering och rördragning av det
fjärrvärmesystem som detta examensarbete utvecklar har en översiktlig studie över
nuvarande fjärrvärmesystem i området utförts. Likt Figur 9 illustrerar, finns idag rörledningar
dragna från KVV Oceanen till Viking Malt. KVV Oceanen är beläget strax utanför ytan som
Figur 9 är tagen över. De två röda ledningarna i det västra området symboliserar dessa.
Utöver det finns det även ett antal ledningar dragna i områdets östra del som går till
verksamhetslokaler och lägenheter.
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7. Nätkonstruktion
Inför utformningen av det lågtempererade fjärrvärmenät som skall dras i Tullkammarkajen
hölls ett antal diskussioner med HEM i samband med ett heldagsbesök på deras kontor.
Under dessa diskussioner konstaterades det att ledningsdragningen inte bör göras för nära
hamnen då lastning av fartyg och tung motortrafik i form av lastbilar och truckar förekommer
där. Vidare bör den även inte göras nära, eller i, Stationsgatan då förekomsten av tjärasfalt
är som störst där. Det här diskuterades mer genomgående i kapitel 6.1. Istället för att dra
ledningarna nära hamnen eller längs stationsgatan, togs beslutet om att dra dem längs den
befintliga järnvägen i området. Att dra ledningarna längs järnvägen möjliggör en lättare
schaktning vilket medför att kostnader minimeras och ett smidigt installationsarbete kan
göras. Systemets primärledning dras parallellt med järnvägen från Viking Malts
returledningar och fördelar sig därefter vidare ut strax innan järnvägen går från att vara ett
tvådelat spår till ett enkelspår. Banverket har bestämmelser kring schaktning vid järnväg och
hur denna får utföras, dock har inte någon större vikt lagts på detta i projektet med anledning
av tidsplanen.
Huvudledningen och servisledningar fram till bostäder och verksamhetslokaler dras på ett
sätt där symmetri uppnås på största möjliga vis. Dock har en rad faktorer tagits i beaktande
vid konstruktionen av nätet. Avstånd mellan varje servisledning samt vinkel på böjar i nätet
är två av dessa. Det bör vara minst 2 meter mellan varje servisledning. För böjar i nätet bör
enbart 45° eller 90° böjar användas då det anses som standard. Mer specifika ojämna
vinklar blir svårt att konstruera och leder till merkostnader. Utöver detta används inte 4-vägs
ledningar då flödena vid dessa kan störa varandra och orsaka oregelbundenhet i flöden.
Vilka ledningstyper som kommer användas för kulvertsystemet samt för- och nackdelar med
dessa redogörs det för senare i detta kapitel.

7.1 Värmekulvert för lågtemperatursystem
En del i detta examensarbete har varit att minimera systemets förluster samtidigt som
ekonomiskt smarta lösningar används. Elgocell är ett miljöteknikföretag vars verksamhet i
stor del utgörs av projektering och teknisk konsultverksamhet. Utöver detta konstruerar och
säljer Elgocell även teknisk isolering av expanderad polystyren, EPS-cellplast. Inför frågan
om det kan vara lönsamt att installera fjärrvärme i lågenergihus så har de tagit fram ett
kulvertsystem för lågtempererad värme då de anser att det kan vara lönsamt förutsatt att det
görs på rätt sätt. Kulvertsystemet isoleras med hjälp av cellplast där antingen ett 2- eller 4rörssystem kan dras genom. Elgocells teknik för deras 2-rörssystem integreras i detta
examensarbete och används som en av ett antal lösningar på den ledningsdragning som
behövs.
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Figur 10 (Elgocell, 2018) Mälarenergi och bostadsbolaget Aroseken är först ut att använda tekniken
med sekundärt lågtemperatursystem från Elgocell. EPS PEX-kulverten kan här ses i dess isolering av
cellplast. Hämtad med tillstånd från Elgocell.

Genom att använda Elgocells kulvertsystem minskas kulvertförlusterna samtidigt som
kostnaderna blir lägre jämförelsevis mot traditionella lösningar. Det finns även möjligheter för
minskade kostnader vid installation då denna kan utföras av markentreprenören eftersom
fjärrvärmeledningar kan dras fram till byggnaderna i samband med övrig ledningsdragning
såsom stadsnät, el och VA.

Figur x (Elgocell 2018).

Figur 11. (Elgocell, 2018) Illustration av EPS PEX-kulverten i tvärsnitt. Hämtad med tillstånd från Elgocell.

7.2 Plastmantelrörsledningar
Utöver ett kulvertsystem specialanpassat för lågtempererad fjärrvärme så om Elgocells
produkt, kommer även mer traditionella kulvertsystem att undersökas som en lösning för
detta examensarbete. Tredje generationens fjärrvärme, som nämns kort i bakgrunden till
detta arbete, är starkt förknippat med så kallade plastmantelrörsledningar. Den variant som,
efter en tid på marknaden, blivit den mest dominanta är direktskummade ledningar. Dessa
ledningar utgörs av ett mediarör i olegerat stål omslutet av isolering bestående av
polyuretanskum (PUR). Mediaröret och isoleringen omsluts i sin tur av en yttre plastmantel
av polyeten (PEHD). Det finns två varianter av plastmantelrörsledningar, styva och flexibla.
De två olika varianterna har olika funktion och tillämpningsområde. Flexibla
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plastmantelrörsledningar finns enbart i mindre dimensioner till skillnad för styva som finns för
alla dimensioner (Svensk.Fjärrvärme, Oktober 2015).
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8. Resultat
8.1 Uppskattat värmebehov Tullkammarkajen
För att uppskatta ett värmebehov för Tullkammarkajen har simulationer genomförts utifrån
en parameterstudie av olika K-värden för byggnaderna i området. Samtliga K-värden, från
0.4 till 1.3 med gradvis ökning av 0.1, användes för att utföra dessa simulationer. Den givna
arean för bostäder och lokaler multipliceras med dessa K-värden. Tappvarmvattenbehovet
räknades ut momentant och sammanfördes med det totala värmebehovet. Det simulerades
alltså 10 stycken K-värden som i sin tur resulterade i 10 stycken momentana behov för
Tullkammarkajen, som vidare blev 8760 stycken timvärden. Dessa slutliga värden
undersöktes i förhållande till den givna arean som var fastställd sedan tidigare. Efter
överläggning med Mattias Prytz valdes de K-värden som matchade de nyckeltal som
rekommenderats. Se Figur 12 nedan för en presentation av alla olika utfall. Observera att
beräkningarna är medelvärden under årets alla timmar. I det verkliga fallet skulle alla linjer
gå samman under sommarmånaderna då där egentligen inte finns något
uppvärmningsbehov. Anledningen till att linjerna inte gör detta är som tidigare nämnt på
grund av att behovet är utslaget över årets alla timmar.

Figur 12. Effektbehov Tullkammarkajen.

Diagrammet representerar utfallen av de olika K-värdena under årets månader, där K-värde
1,3 innebär störst värmebehov och i fallande ordning avslutas med K-värde 0,4 som bästa
utfall.
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8.2 Massflöden för spets från primärledning
Genom att multiplicera det specifika värmebehovet för bostäder och lokaler med total
förväntad byggnadsyta för respektive byggnadstyp erhölls ett totalt värmebehov för området.
Varje utfallsscenario erhåller således olika massflöden då massflödet i dessa fall kommer
variera beroende på effektbehovet samt vilken systemtemperatur som antas råda i
sekundärnätet. Enligt Ekvation 9 i kapitel 4.1 erhålls massflödet genom omordning av
formeln:

ṁ=

P
cp⋅(Tf – Tr)

(Ekvation 13)

ΔT för spetsen kommer vara skillnaden mellan systemtemperaturen i sekundärnätet och
returtemperaturen från det primära nätet, i förhållande till framledningstemperaturen från det
primära nätet. Enligt formel nedan presenteras deltatemperaturen:

ṁ=

𝑃
𝐶𝑝⋅(𝑇𝑓 – 𝑇𝑟)

→ṁ=

𝑃
𝐶𝑝⋅(𝑇𝑓,𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟 −(𝑇𝑓,𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟 – 𝑇𝑟,𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟 ))

(Ekvation 14)

Tf samt Tr varierar under alla årets timmar varpå deltatemperaturen varierar utefter dessa. I
tabellerna nedan presenteras följande resultat av massflöden för de olika scenarierna där
massflöde 4 representerar det scenario där effektbehovet är som störst, följt av massflöde 3
etc.
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Figur 13. Beskriver massflöden vid systemtemperaturer 50, 55, 60 & 65 °C samt K-värde 0,4.

Figur 14. Beskriver massflöden vid systemtemperaturer 50, 55, 60 & 65 °C samt K-värde 0,9.
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Figur 15. Beskriver massflöden vid systemtemperaturer 50, 55, 60 & 65 °C samt K-värde 1,3.

Effektbehovet bestäms, som tidigare nämnts enligt Ekvation 9 i kapitel 4.1, men även
beroende på vilket isoleringsmaterial, K-värde, som används. Enligt formel ovan ser man hur
massflödet erhålls beroende på en rad olika parametrar och de parametrar som kommer att
påverka mest är effektbehovet samt den totala deltatemperaturen. Med den totala
deltatemperaturen menas skillnaden mellan framledning i primärnätet minus skillnaden
mellan framledningen i sekundärnätet och returledningen i primärnätet. Graferna ovan
beskriver massflödet vid olika systemtemperaturer och vid användning av olika K-värden.
Det kan tydligt ses att vid lägre K-värden samt lägre systemtemperatur erhålls ett lägre
massflöde. Detta på grund av att deltatemperaturen blir högre vid lägre systemtemperatur
samt att effekten blir lägre vid lägre K-värde.

8.3 Värmeförluster i ledningar
8.3.1 Lågtempererat fjärrvärmenät av plastmantelrör
En kalkyl gjordes för varje lednings värmeförlust. Kalkylen baseras på ledningens dimension
samt totala längd och har utförts på samtliga ledningsdimensioner i nätet. Data över förluster
per meter ledning bistods från HEM ur en produktkatalog från Powerpipe, och resulterade i
de totala förluster som presenteras i Tabell 4 och Tabell 6. Förlusterna förknippade med
ledningar av PEX har beräknats utefter nyckeltalet 6 W/m som tilldelats projektet av Elgocell.
Dessa förluster kan ses i Tabell 5.
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Tabell 4. Lågtempererat nät stål.

DN

Ledningslängd

Förlust

Förlust

Förlust

Förlust

[mm]

[m]

[kWh/m.år]

[W/m]

[kWh/år]

[W]

200

1400,9

349

40

488 914,1

56 036,0

150

132

224

26

29 568,0

3 432,0

125

382,8

182

21

69 633,2

8 038,8

80

52

200

23

10 400,0

1 196,0

65

472,8

177

20

83 685,6

9 456,0

50

117,1

144

16

16 862,4

1 873,6

40

348,9

145

17

50 590,5

5 931,3

749 653,8

85 963,7

Totala
förluster

8.3.2 Lågtempererat fjärrvärmenätet av plastmantelrör & PEX
Tabell 5. Lågtempererat fjärrvärmenätet av plastmantelrör & PEX.

DN

Ledningslängd

Förlust

Förlust

Förlust

Förlust

[mm]

[m]

[kWh/m,år]

[W/m]

[kWh/år]

[W]

200 (Stål)

1 400,9

349

40

488 914,1

56 036

150 (Stål)

132

224

26

29 568,0

3 432

125 (Stål)

382,6

182

21

69 633,2

8 034,6

90 (PEX)

52

52,56

6

2 733,1

312

75 (PEX)

472,8

52,56

6

24 850,4

2 836,8

63 (PEX)

117,1

52,56

6

6 154,8

702,6

50 (PEX)

348,9

52,56

6

18 338,2

2 093,4

640 191,8

73 447,4

Totala
förluster
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8.3.3 Konventionellt fjärrvärmenät av plastmantelrör
Det konventionella nätets kalkyl av ledningsförluster resulterade i följande förluster:
Tabell 6. Konventionellt fjärrvärmenät av plastmantelrör.

DN

Ledningslängd

Förlust

Förlust

Förlust

Förlust

[mm]

[m]

[kWh/m,år]

[W/m]

[kWh/år]

[W]

200

423

349

40

147 627

16 920

150

640

224

26

143 360

16 640

125

547

182

21

99 554

11 487

100

67

254

29

17 018

1 943

80

120

200

23

24 000

2 760

65

141

177

20

24 957

2 820

50

109

144

16

15 696

1 744

40

86

145

17

12 470

1 462

484 682

55 776

Totala
förluster

Utifrån tabellen gjordes diagram som visar mer ingående hur förlusterna varierar med
ledningslängden. Figur 16 och Figur 17 nedan illustrerar förlusterna för varje
ledningsdimension i kWh/m.år respektive W/m.
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Figur 16. Illustration av årliga förluster kWh/m, vid olika DN-dimensioner.

Figur 17. Illustration av förluster i W/m vid olika DN-dimensioner.

Man kan tydligt se att förluster inte varierar linjärt med ledningsdimension. Både
ledningsdimension 100 samt 80 har högre förluster jämfört med dimension 125. Likaså har
dimension 40 större förluster än 50. I diskussionen tar man upp bland annat huruvida en
optimering av ledningsdimension gentemot förlusterna skulle vara lämpligt.
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8.4 Andel spillvärme från Viking Malt
I kapitel 5.1 beskrivs arbetets ursprungliga utgångspunkt där tanken var att utnyttja Viking
Malts höga returtemperaturer i kombination med att använda spillvärme från deras
processer som spetsvärme. Viking Malt har under vissa perioder tillräckligt fluktuerande
produktion att effekt måste kylas bort vilket görs i ett kyltorn. Tanken var att, istället för att
kyla bort ånga, försöka använda denna som spetsvärme tillsammans med returledningen
och på så sätt nå önskad temperatur. Det gjordes otaliga försök att få tag på data kring vilka
mängder spillvärme deras process resulterade i och hur dessa varierar över året. Dessvärre
kunde inte data kring detta erhållas trots kontakt med ett flertal personer. Enligt Viking Malt
saknas mätvärden över mängden spill deras processer ger upphov till då inga tidigare
undersökningar kring detta genomförts. Till följd av detta fick projektet avgränsas och
kvarvarande tid har ägnats åt resterande tre alternativ som presenterades i kapitel 5.

8.5 Elektricitet till värmepump
I detta kapitel redovisas resultatet av den eleffekt som värmepumpen för systemlösning två
kräver. Värmepumpen är en del av systemlösningen där ett lågtempererat system används
och värmepumpen tillför spetsvärme. Den eleffekt som värmepumpen kräver räknas ut enligt
formeln för Carnotverkningsgrad, se Ekvation 10 i kapitel 4.2, och kommer variera beroende
på vilka systemtemperaturer och K-värden som används. Beräkningarna görs för varje
timme under 3 års tid. Utifrån dessa kan tydliga slutsatser dras om att behovet varierar både
från år till år och från dag till dag, se Tabell 7. Nedan redovisas den mängd el som
värmepumpen behöver på årsbasis för att drivas. I kapitel 12 presenteras fullständiga
resultat av eleffektbehovet.
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Tabell 7. Elektricitet till värmepump

År

Elbehov (MWh) vid
systemtemperatur 65
°C

Elbehov (MWh) vid
systemtemperatur
60 °C

Elbehov (MWh) vid
systemtemperatur
55 °C

Elbehov (MWh) vid
systemtemperatur
50 °C

K = 0,4

381

312

242,1

171

K = 0,9

1087

896

700

500

K = 1,3

1705

1405

1097

784

K = 0,4

446

370

290,4

209

K = 0,9

1232

1025

812

593

K = 1,3

1899

1580

1252

914

K = 0,4

411

336

260,5

181

K = 0,9

1136

934

728

512

K = 1,3

1766

1453

1132

796

År 2015

År 2016

År 2017

8.6 NetSim
8.6.1 Vald nätkonstruktion
I kapitel 7 beskrivs det tillvägagångssätt som använts för utformning och dimensionering av
fjärrvärmenätet i NetSim. En rad olika faktorer har reglerat nätets utformning. Inför placering
av ledningar och knutar behövde en uppskattning av varje hus effektbehov i
Tullkammarkajen göras. Likt nämnt tidigare i detta arbete används förslag på placering och
storlek av byggnader från workshopar som Nyréns arkitektbyrå arrangerat. I dessa ansåg
man att blandad bebyggelse med 2–5 våningar var av intresse för området. I detta
examensarbete har därför antaganden gjorts om antal våningar på byggnaderna och av
estetiska skäl har femvåningshus placerats längst från Nissan och i fallande ordning minskar
därefter antal våningar desto närmare Nissan de är placerade. Se Figur 18 nedan för tänkt
antal våningar per bostad. Summan av antal våningar i området blev 56 stycken. Det totala
effektbehovet för området dividerades med 56 och nyckeltalet effekt per våning gavs ut
(kW/våning). På så sätt kunde effektbehov per bostad bestämmas och kunde anges i de
knutar som placerades i varje hus dit servisledningen drogs. I Figur 18 kan man läsa av en
färgkod, där grön representerar förvaringsbyggnader utan behov, blå fem våningar, gul fyra
våningar, rosa tre våningar och slutligen svart två våningar.
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Figur 18. Beskrivning av olika våningar (=effektbehov)

Det färdiga nätet resulterade i 33 stycken ledningar och 34 stycken knutar. Den totala
ledningslängden för nätet blev 2 900,8 meter.

8.6.2 Verktyget Beräkning
I NetSim finns ett beräkningsverktyg som heter Beräkning som används för att kalkylera
ledningsförluster, flödeshastigheter, tryckfall och DN-dimensioner i nätet. Verktyget kan
användas först efter att nätet konstruerats och följande indata är känd: maximal
flödeshastighet, differenstryck i nätet, statiskt tryck för produktionsanläggningen samt önskat
flöde i nätet. En ledningsdiameter på 1000 mm angavs även som största ledningsdiameter i
nätet för att beräkningsverktyget skulle utföra beräkningen för hela nätet. Att en ledning
skulle kräva en dimension större än 1000 mm var högst osannolikt och därmed togs med
säkerhet nätets alla ledningar med i beräkningen.
Maximal flödeshastighet i nätet, differenstryck och statiskt tryck bestämdes utefter
branschpraxis under dialog med HEM. Ett beslut att öka parametern förlustfaktor, från det
förinställda värdet 1,0 till 1,2 togs samtidigt. Förlustfaktorn anger förhållandet mellan
effektförlust och total överförd effekt i nätet. Då en förlustfaktor på 1,0 användes resulterade
beräkningar på nätet i orimligt låga förluster. Efter en ökning av förlustfaktorn till 1,2
resulterade beräkningar i mer rimliga förluster i nätet.
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Tabell 8. Indata.

Maximal ledningsdiameter

1000 mm

Maximal flödeshastighet

1,2 m/s

Differenstryck

150 kPa

Statiskt tryck

350 kPa

Förlustfaktor

1,2

Utifrån de indata som använts ovan kunde beräkningarna genomföras och nätets
karakteristik fås ut.
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Tabell 9. Utdata.
Ledningsnamn

Flöde

Hastighet

Diameter

Tryck

Temp.

Friktionsförlust

Värmeförlust

Kg/s

m/s

mm

kPa

°C

Pa/m

kW

L1

33,40

0,98

210,1

331,9

64,9

39,94

7,220

L2

33,40

0,98

210,1

331,9

64,9

39,94

0,420

L3

33,40

0,98

210,1

330,9

64,9

39,94

1,070

L3:1

2,32

0,61

70,3

328,2

64,9

61,96

0,370

L4

31,80

0,91

210,1

326,5

64,9

34,75

0,770

L4:1

2,32

0,61

70,3

326,5

64,9

61,74

0,430

L5

28,77

0,85

210,1

326,0

64,9

29,91

0,300

L5:1

2,32

0,61

70,3

326,0

64,9

61,71

0,350

L6

26,45

0,78

210,1

325,1

64,9

25,43

0,540

L6:1

2,32

0,61

70,3

325,1

64,9

61,67

0,210

L7

24,13

0,71

210,1

324,8

64,9

21,31

0,240

L7:1

1,20

0,84

43,1

324,8

64,9

212,31

1,160

L8

22,93

1,16

160,3

321,8

64,9

76,72

0,490

L8:1

2,88

0,76

70,3

321,8

64,9

93,58

0,190

L9

20,05

1,01

160,3

319,4

64,9

59,11

0,510

L9:1

1,76

0,77

54,5

319,4

64,9

132,64

0,170

L10

17,53

0,89

160,3

319,4

64,9

45,57

0,320

L10:1

1,76

0,77

54,5

318,2

64,9

132,68

0,180

L11

15,78

1,17

132,5

318,2

64,9

98,37

0,470

L11:1

2,88

0,76

70,3

314,7

64,9

93,66

0,150

L12

12,90

0,95

132,5

314,7

64,9

66,50

0,520

L13

7,54

0,56

132,5

312,0

64,9

23,66

0,810

L13:1

2,88

0,56

132,5

310,6

64,9

93,94

0,210

L13:2

4,66

0,34

132,5

310,2

64,8

9,48

0,490

L13:3

1,76

0,77

54,5

310,2

64,8

133,28

0,150

L13:4

2,90

0,76

70,3

310,2

64,8

94,64

1,130

L14

5,36

0,40

132,5

312,0

64,9

12,35

0,200

L14:1

1,20

0,84

43,1

311,8

64,9

210,85

0,390

L15

4,16

0,79

82,5

311,8

64,9

84,02

0,440

L15:1

1,20

0,84

43,1

309,6

64,9

210,66

0,190

L16

2,96

0,78

70,3

309,6

64,9

99,01

0,830

L16:1

1,76

0,77

54,5

304,6

64,8

133,88

0,300

L16:2

1,20

0,84

43,1

304,6

64,8

212,15

0,400
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8.6.3 Verktyget Analyze
Ett annat verktyg i NetSim som använts i detta examensarbete är Analyze. Med detta
verktyg kan flödeshastighet i nätet kontrolleras så att denna ej överstigs i någon del av nätet.
Verktyget kan även användas för illustration av nätet och dess flöden. Dimensionerna på
ledningarna som den första användningen av verktyget Beräkning resulterade i,
konstaterades vara felaktiga efter att verktyget Analyze använts. Flödeshastigheten översteg
1,2 m/s vid ett antal ledningar. Manuella justeringar behövde göras på en del
ledningsdimensioner. Verktygen Beräkna och Analyze användes växelvis för att justera
ledningsdimensioner och därefter kontrollera flödeshastigheter. Proceduren upprepades tills
det att önskad flödeshastighet inte överskreds i någon del av nätet. Se Figur 35 och Figur 36
för flödena från Analyze.

8.7 Investeringskostnad
8.7.1 Värmekulvert
8.7.1.1 Elgocells värmekulvert
Magnus Klingheim på Elgocell kontaktades inför upprättandet av en kostnadskalkyl för deras
värmekulvert. Efter att Tullkammarkajens fjärrvärmenät dimensionerats och ledningslängd,
effekt, DN-dimensioner och temperaturer var kända genomfördes ekonomiska beräkningar
på vad det hade kostat att installera deras kulvertsystem. Dimensionerna på PEX och stålrör
skiljer sig åt. Enligt Magnus är ett vanligt resonemang när det kommer till
ledningsdimensionering att gå upp en dimension i PEX i förhållande till stål se Tabell 10.
Vad som ingår i den totala kostnaden för en meter ledning, oavsett material, är rörmaterial,
svetsningskostnader, muffmontage och kostnader för schaktning av mark. Inledningsvis är
PEX ett dyrare rörmaterial än stål med rådande stålpriser. Dock tar stålrör avsevärt längre
tid att installera då de måste svetsas vart 12 meter. Detta betyder att PEX-ledningar har
betydligt lägre montagekostnader, det vill säga summan av kostnader för svetsning och
muffmontage. Enligt Magnus handlar det om 20–30 % av kostnaden för stål.
För att beräkna den ekonomiska skillnaden av att använda PEX istället för stål, har en
kostnadskalkyl för stålrör framtagen av Svensk Fjärrvärme använts. I denna kostnadskalkyl
delas den totala kostnaden, för varje meter ledning som behövs, upp i kategorierna
rörmaterial, montagekostnad samt markkostnad. Materialkostnaden skiljer sig givetvis åt
beroende på om stål eller PEX används och Elgocell har försett detta arbete med priser på
olika dimensioner av PEX. På så sätt beräknades montagekostnaden för PEX genom att
beräkna montagekostnaden för motsvarande dimensioner av stål, och därefter enbart ta 20–
30 % av denna kostnad. Markkostnad har antagits förbli densamma oavsett om stål eller
PEX används för att underlätta beräkningen även om PEX i verkligheten är billigare vid
schaktning likt nämnt ovan.
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Tabell 10. Differens i storlek mellan PEX och stål

PEX

Stål

32

25

40

32

50

40

63

50

75

65

90

80

110

80/100

125

100

En jämförelse mellan kulvertsystem av stål och ett av PEX blir svår att göra om man i
utgångspunkten inte dimensionerar med PEX. Se Tabell 11 nedan för beräknad totalkostnad
för användandet av plastmantelrör i kombination med PEX.
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Tabell 11. Total investeringskostnad för lågtemperatursnät av stål och PEX.

DN

Längd

Pris/m

Pris

[mm]

[m]

[kr/m]

[kr]

200 (Stål)

1400,9

5 300

7 424 770

150 (Stål)

132

4 500

594 000

125 (Stål)

382,6

4 000

1 530 400

100 (Stål)

-

3 800

-

90 (PEX)

52

730

182 000

75 (PEX)

472,8

656

1 418 400

63 (PEX)

117,1

518

327 880

50 (PEX)

348,9

466

907 140

Montage (PEX)

85 544

Mark (PEX)

1 354 678

Tillägg servis

16st

20 000/st

Total investering

320 000
11 880 740

8.7.1.2 Värmekulvert av plastmantelrör
I konversation med HEM togs meterpriser fram för olika DN-dimensioner av plastmantelrör. I
priset har samtliga kostnader, såsom schakt- och svetshållningskostnader, anknutna till
kulvertsystemet inkluderats. Meterpriset har tagits fram med hjälp av rådande priser på
marknaden och expertkunskap från HEM. Eftersom projektet fortfarande är i
planeringsstadiet kan mycket ändras på kort tid som kan få konsekvenser för ledningspriset.
För att ge ett exempel på detta kan det stigande stålpriset under 2017/2018 ges som ett
exempel.
Rör med dimension DN200 beräknas ekonomiskt som två enkelrör då ett twinrör, även kallat
dubbelrör, av denna dimension blir klumpig och svårhanterlig. Övriga dimensioner, DN150
och mindre, räknas som twinrör. Utöver använda meterpriser i detta arbete har en
engångskostnad på 20 000 kr lagts på kostnaden för en servisledning med anledning för att
täcka upp för merkostnader som kan uppstå vid anslutning till bostäder. Vanligtvis fastställs
inte var en servisledning ska anslutas till en byggnad innan byggnaden är anlagd. Enligt
kontaktpersoner på HEM beror detta på att en byggnads utformning eller placering kan
ändras något till följd av beslut som tas under ett byggprojekts gång.
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Tabell 12. Total investeringskostnad för högtemperatursnät av stål.

DN

Längd

Pris/m

Pris

[mm]

[m]

[kr/m]

[kr]

200

423,1

5 300

2 242 430

150

640,4

4 500

2 881 800

125

546,6

4 000

2 186 400

100

67,2

3 800

255 360

80

120,4

3 500

421 400

65

140,6

3 000

421 800

50

109

2 800

305 200

40

86,2

2 600

224 120

Tillägg servis

16st

20 000/st

320 000

Total investering

9 258 510

Tabell 13. Total investeringskostnad för lågtemperatursnät av stål.

DN

Längd

Pris/m

Pris

[mm]

[m]

[kr/m]

[kr]

200

1400,9

5 300

7 424 770

150

132

4 500

594 000

125

382,6

4 000

1 530 400

100

-

3 800

-

80

52

3 500

182 000

65

472,8

3 000

1 418 400

50

117,1

2 800

327 880

40

348,9

2 600

907 140

Tillägg servis

16st

20 000/st

320 000

Total investering

12 704 590

56

8.7.2 Värmepump
För att matcha Tullkammarkajens systemtemperatur undersöktes flera olika alternativ. Ett av
dessa alternativ var att höja temperaturen med en industriell värmepump. Den el som
kommer krävas till pumpen redovisades ovan, se kapitel 8.5. För att få någon slags
uppfattning om storleken på värmepumpen kontaktades Peter & Henrik Ohlsson på
Halmstad Kylteknik AB. De erhöll den ingående data som krävdes för att göra en grov
uppskattning. När väl informationen behandlats kom man fram till en lämplig systemlösning.
Denna lösning var 2 stycken 61XWH-ZE, se Figur 19. Lösningen kan endast ses som en
approximativ lösning och därmed ingen definitiv lösning. Den största faktorn som påverkar
storleken av värmepumpen i detta arbetets fall är driften. Det kan bli olika storlekar på
exempelvis kompressorn, beroende på hur man kör pumparna. Den simulering som har
gjorts har därför ingen validitet utan ska mer ses som ett grafiskt exempel på hur det kan se
ut. Den uppskattade investeringskostnaden för dessa värmepumpar uppgick till ungefär 3,2
miljoner kronor. Anledningen till att detta endast kan ses som en approximation går att läsa
mer om i kapitel 1.5.4.

Figur 19. Värmepump av modell 61XWH-ZE från Carrier. Med tillstånd av Carrier.
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8.7.3 Värmeväxlare
Ett alternativ som undersökts är att använda sig av värmeväxlare och växla ner
temperaturen från det primära nätet. I detta fall finns det två alternativ att gå tillväga.
Antingen använder man sig utav en värmeväxlare och växlar ner endast från framledningen
från det primära nätet. Andra alternativet använder man sig utav två värmeväxlare, en som
växlar returledningen från det primära nätet kompletterat med en spetsvärmeväxlare som
växlar ner från framledningen från det primära nätet. Erhållna data från KE Therm resulterar
i att det första alternativet innebär en investeringskostnad på 62 000 kr exklusive moms. Det
andra alternativet har en investeringskostnad på 69 000 + 63 000 kr exklusive moms. Något
som ska belysas är att varken installationskostnader eller driftkostnader är medtaget.
Kostnaderna som finns med är endast för de enskilda värmeväxlarna. Se anledningen till
detta i kapitel 1.5.4. För att få en uppfattning kring hur denna lösning rent principiellt hade
kunnat se ut, se Figur 46.

8.8 Pay-Off fjärrvärmenät
En kalkyl utfördes för att se investeringens återbetalningstid. Detta genomfördes med genom
Pay-Off metoden vilket erhölls ur (Lantz, Isaksson, & Löfsten, 2014), likaså
nuvärdesmetoden som illustreras i kapitel 8.9. I dessa kalkyler kommer inga
installationskostnader att tas i beaktande likaså kommer inte driftkostnader eller andra
kringkostnader att tas i beaktande.
Å=

𝐺

(Ekvation 15)

𝑎

där
Å = Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛
𝐺 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑎 = 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑒𝑡
Betalningsöverskottet fås ut genom att summera energibehovet över hela området och
multiplicera det med kostnaden för energi. Detta åskådliggörs i Tabell 14 nedan.
Tabell 14. Betalningsöverskott med data från år 2017.

K-värde

Energipris

Totalt energibehov

Betalningsöverskott

[W/m2K]

[k/kWh]

[kWh]

[kr]

0,4

0,41

3 245 235

1 330 546

0,9

0,41

8 800 745

3 608 306

1,3

0,41

13 688 454

5 612 266

Då priset på fjärrvärme varierar under året har ett snittpris tagits ut som ligger på 0,41
kr/kWh. Snittpriset erhölls genom att lägga ihop de gällande priserna per månad för alla
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månaderna och sedan dividera med antalet månader. I Figur 45, som erhölls från HEM,
finns uppgifter angående hur fjärrvärmepriset varierar månadsvis under 2018. De beräknade
betalningsöverskotten resulterade i följande pay-off värden enligt Ekvation 15. Tabell 15
beskriver Pay-Off tiden vid olika investeringar. Detta med hjälp av data från Tabell 14 och
dess investeringskostnad.
Tabell 15. Beskriver Pay-Off tid.

K-värde [W/m2K]

Högtemperatursnät

Lågtemperatursnät+värmepump

Lågtemp (PEX) + värmepump

0,4

0,9

1,3

7

2,6

1,7

9,6

3,5

2,3

9

3,3

2,1

8.9 Nuvärdesmetoden fjärrvärmenät
Nuvärdesmetoden beskriver ifall en investering är lönsam på sikt baserat på livslängden
samt kalkylräntan. Kalkylräntan antas till 6 % enligt (Reidhav & Werner, 2008). Vidare antas
ledningarna ha en livslängd på 30 år (Energiforsk, 2017).

(Ekvation 16)

𝑁 = −𝐺 + 𝑎 ∗ 𝑓𝑠

där
𝐺 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
𝑎 = 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡𝑒𝑡
𝑓𝑠 = 𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
𝑓𝑠 = (1 −

(1+𝑟)−𝑛
)
𝑟

(Ekvation 17)

där
𝑟 = 𝑟ä𝑛𝑡𝑎𝑛
𝑛 = 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑
Nuvärde för nätinvestering av ett högtemperatursnät av plastmantelrör vid olika K-värden.
Med räntan 6 % och livslängd 30 år erhålls följande nusummefaktor.
𝑓𝑠 = (1 −

(1+0,06)−30
)=13,7..
0,06
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Notera att alla decimaler är av stor betydelse då energimängden är mycket stor och således
påverkas resultatet av alla decimaler i faktorn.
Tabell 16. Nusumma för högtemperatursnät.

K-värde

Grundinvestering

Betalningsöverskott

Nusumma
Nusummefaktor

[W/m2K]

[Mkr]

[Mkr]

[Mkr]

0,4

9,3

1,3

13,8

9,1

0,9

9,3

3,6

13,8

40,4

1,3

9,3

5,6

13,8

68,0

Tabell 17. Nusumma för lågtemperatursnät med plastmantelrör.

K-värde

Grundinvestering

Betalningsöverskott

Nusumma
Nusummefaktor

[W/m2K]

[Mkr]

[Mkr]

[Mkr]

0,4

12,7

1,3

13,8

5,6

0,9

12,7

3,6

13,8

36,9

1,3

12,7

5,6

13,8

64,5

Tabell 18. Nusumma för lågtemperatursnät med plastmantelrör och PEX-rör.

K-värde

Grundinvestering

Betalningsöverskott

Nusumma
Nusummefaktor

[W/m2K]

[Mkr]

[Mkr]

0,4

11,9

1,3

13,8

6,4

0,9

11,9

3,6

13,8

37,8

1,3

11,9

5,6

13,8

65,4
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[Mkr]

9. Diskussion
9.1 Viking Malt
I tidigare kapitel diskuterades möjligheten kring att utnyttja Viking Malts spillvärme. Det
konstaterades att det i dagsläget inte är möjligt att genomföra en sådan undersökning då
mätvärden saknas över mängden spillvärme som deras processer ger upphov till. Det blir
därför svårt att avgöra hur stor påverkan utnyttjandet av denna spillvärme hade resulterat i
och därför kan enbart spekulationer göras.
Det mest eftertraktade scenariot hade varit om Viking Malts processer gav upphov till en
jämn andel spillvärme över året, tillräcklig för att höja deras returtemperatur från cirka 40
grader till önskad nivå på framledningen till Tullkammarkajen. Då deras verksamhet i
dagsläget är aktiv året om är detta ett scenario som bör vara fullt möjligt. Då hade behovet
av en värmepump eliminerats och kostnaderna för detta projekt minskat betydligt vilket är
önskvärt. Hur realistiskt detta är kan dock ifrågasättas då mängden spillvärme som deras
processer ger upphov till eventuellt varierar över året.
Likt nämnt tidigare är ytterligare ett möjligt scenario en situation där spillvärmen från deras
processer varit otillräcklig och därmed behövt kombineras med en värmepump. Situationen
hade fortfarande betytt lägre kostnader för detta projekt jämfört med att enbart använda en
värmepump för spetsvärme. En mindre värmepump hade behövt användas och den elenergi
som hade behövt köpas in för att driva denna hade varit mindre. Återigen är det svårt att
göra en mer exakt uppskattning av påverkan på kostnadskalkylen för projektet om detta
scenario kunnat realiseras.

9.2 Risken med industriell restvärme
Likt att det finns risker med värme från andra energikällor, finns det även risker med att
utnyttja industriell restvärme. Då restvärmen från Viking Malt ska utnyttjas för att förse en ny
stadsdel med värme är det av största vikt att kartlägga risker involverade med detta och
minimera möjligheten för dessa att inträffa.
Den första uppenbara risken har att göra med industrins driftförhållanden. För att restvärme
från industri ska kunna utgöra en tillförlitlig värmekälla krävs det att industrin ofta är driftsatt
med låga risker för driftstopp. I detta arbete fanns det en klar fördel då Viking Malt är driftsatt
årets alla timmar med få tillfällen av driftbortfall, se kapitel 2.2.1 för redogörelse av dessa.
En annan risk att ta i beaktande om restvärme ska utnyttjas är risken av att industrin kan
flytta sin verksamhet. Det är inte helt ovanligt att europeiska industrier flyttar utanför EU:s
gränser, då det visar sig mer ekonomiskt. Viking Malts verksamheter är förlagda i norra
Europa och med största sannolikhet finns det inga planer på att flytta industrierna. Om det i
framtiden skulle bli aktuellt att Viking Malt förser Tullkammarkajen med värme, skulle man
med största sannolikhet skriva ett avtal som säkerhet.
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Enligt (Lygnerud & Werner, 2017) har restvärme goda förutsättningar och tenderar till att
vara långvariga. I rapporten “Risk of industrial heat recovery in district heating systems”
bedömer man utifrån en insamlad mängd data hur stor risken med att återanvända
restvärme från industrier är. Man kommer fram till att det finns relativt låga risker och god
potential för restvärmen, dock måste man undersöka det vidare. Detta eftersom man
bedömer att det finns risker förknippade med värmepumpar i kombination med fjärrvärme.
Denna risk uppkommer på grund av det ständigt fluktuerande priset på el. Det är därför svårt
att göra bedömningar på lönsamhet, och det kommer vara svårt att någonsin göra detta på
grund av det varierande elpriset. Man får helt enkelt överväga fördelarna mot nackdelarna
och på så sätt uppskatta hur stor risk den framtida investeringen har.

9.3 Fördelar samt nackdelar med industriella värmepumpar
I 3.12 beskrivs funktionen med värmepumpen och dess process. Eftersom en mekanisk
värmepump används i detta arbete innebär det att den kommer kräva energi i form utav el
för att kunna drivas. Denna elenergi behöver köpas in och blir, sett i systemet som helhet en
negativ kostnad. Behovet av spetsvärme för att höja returtemperaturen från Viking Malt till
önskad systemtemperatur innebär, oavsett energislag, både en ekonomisk kostnad och en
påverkan på miljön. Nedan redogörs för- och nackdelar med att använda en stor industriell
värmepump och en motivation till varför en värmepump har använts i detta projekt som
spetsenergi.
En värmepump använder sig utav ett köldmedium, ofta någon form av kemikalier, som
värmebärare. Dessa kemikalier har en negativ inverkan om det kommer i kontakt med
omgivande miljö. Detta kan innebära att man antingen behöver utföra regelbundna kontroller
av behållare av köldmedium alternativt att man har ett köldmedium som inte består av något
miljöfarligt ämne. Emellertid är miljövänliga köldmedium fortfarande i utvecklingsfasen (KTH,
2017).
I ett scenario där värmepumpen slutar fungera skulle man eventuellt behöva använda sig
utav en extra värmepump. Detta leder till att man vid investeringen köper in två
värmepumpar vilket fördubblar investeringskostnaden. I annat fall kommer en alternativ
lösning behöva tas fram vid eventuella driftstopp om man väljer att endast ha en
värmepump. Därmed tillkommer diverse driftkostnader av underhåll för att undvika driftstopp
av de befintliga värmepumparna.
Alternativet med en värmepump bidrar till en stabil energikälla under de dagar då energin
från returen i det primära nätet inte räcker till. På så sätt finns det alltid tillgång av tillräcklig
energitillförsel för de bostäder samt lokaler som kräver detta.
Med två värmepumpar kan man samköra pumparna för att på så sätt öka effekten vid behov.
Vidare kan en pump vara i drift för att köra reservpumpen vid driftstopp för att undvika stopp.
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9.4 Värmelastens variation
Data som erhölls visar på tydliga variationer i utetemperatur i Halmstad. Värmelastens
säsongsvariation beror på den faktorn att vinterdagar är kallare än sommardagar.
Värmelastens dag- och timmedeleffekt beror däremot mindre av utetemperaturen och mer
av människors sociala beteenden. Det finns två typer av värmelaster, fysisk värmelast och
social värmelast. De laster som är beroende av fysiska parametrar såsom
temperaturskillnad och graden av isolering, hänförs till fysiska värmelaster. Fler faktorer som
påverkar de fysiska värmelasterna är solinstrålning och kraftiga vindar. Sociala värmelaster
beror som tidigare nämnt av sociala beteende. Vanliga sociala värmelaster är
tappvarmvatten. Man kan se en tydlig trend av minskad användning av tappvarmvatten på
sommaren, antagligen för att människor har semester och då kanske inte spenderar lika
mycket tid i hemmet som på vintern (Gadd & Werner, 2013).
För att försöka minimera de variationer som sker under dagen, och på så sätt skapa ett mer
kostnadseffektivt system kan man använda sig av den energi som finns lagrad i byggnader
och dess värmesystem. Denna metodik har visat stor potential i bland annat Göteborg och
kan komma att bli ett viktigt verktyg för framtida energieffektiviseringsåtgärder (Olsson
Ingvarson & Werner, 2008).
Figur 20 beskriver medeleffektbehovet under årets alla dagar för Tullkammarkajen.
Observera att alla timvärden har komprimerats till dygnsmedelvärden.

Figur 20. Dygnsmedeleffektbehov Tullkammarkajen.

Grafen visar de tre valda K-värdena 0,4, 0,9 samt 1,3. Man kan se att om man väljer ett
mycket bra K-värde så finns det inget värmebehov under sommaren. Anledningen till detta
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är att det är varmt ute men också den internvärme och värmetröghet som finns i
byggnaderna. Den plana linjen representerar det tappvarmvattenbehov som finns under
sommarhalvåret.

9.5 Värmeförluster i ledningar
I kapitel 8.3 redovisas de totala förlusterna i de dimensionerade näten, både det
konventionella samt det lågtempererade för både stål och PEX rör. I förhållande till det totala
behovet av Tullkammarkajen kan förlusterna anses vara små. Dock kan man tydligt se att
förlusterna skiljer sig en del i det konventionella och det lågtempererade näten emellan. En
jämförelse av de totala förlusterna från Tabell 4, Tabell 5 och Tabell 6 har utförts och
skillnaderna erhålls i kWh/år vilka är följande:
•

Lågtemp. PEX - Konventionellt ≈ 156 MWh/år

•

Lågtemp. stål - Konventionellt ≈ 265 MWh/år

Med snittpriset på fjärrvärme som presenterades i kapitel 8.8, på ca 0,41 kr/kWh, innebär det
en besparing på 63 759 kr/år respektive 108 638 kr/år. Besparingen som blir vid det
konventionella nätet beror på att ledningslängden är avsevärt mindre. Detta på grund av
olika anslutningsmöjligheter beroende på vilket systemfall man använder sig av. Vidare kan
man dra slutsatsen att ledningsdimensioneringen kommer ha en viss betydelse vid
investering samt kalkylering, som presenteras i Figur 16 och Figur 17, då förlusterna inte
varierar linjärt beroende på dimension.
En aspekt att beakta är att förlusterna både för det konventionella samt det lågtempererade
nätet kommer vara oförändrade oavsett värmebehov då delta temperaturen är densamma
för alla fallen. Detta innebär att vid ett lågt K-värde som innebär lägre värmebehov kommer
förlusterna bli högre i förhållande till behovet. I detta arbete utförs inte en optimering mellan
värmeförlusterna, investeringen av ledningarna samt K-värdet. Vid ett intresse kan en sådan
optimering tillämpas för att hitta det mest lönsamma alternativet.
Vid låga värmebehov kräver nätet inte lika höga flöden vilket i sin tur leder till att man inte
behöver lika stora ledningsdimension gentemot om värmebehovet är högre då man skulle
behöva ett högre flöde.
Avslutningsvis är det värt att påpeka att lägre värmeförluster hade genererats om bättre
isolering använts i enkelröret DN200. Vid beräkningarna som presenterats i detta arbete har
respondenterna använts sig av standardrör.

9.6 Uppskattat värmebehov
När värmebehovet för området skulle bestämmas behövdes vissa förenklingar av
verkligheten göras. Först och främst antogs det att man kan tillämpa sammanlagring av
tappvarmvatten. För det andra så antog man en momentan vattenanvändning. Detta betyder
att man räknade ut varmvattenanvändningen under årsbasis och sedan slog ut detta värde
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över årets alla timmar. I själva verket kommer varmvattenanvändningen variera under
dygnets timmar. I och med att 3 års data erhölls hade det varit för omfattande att behandla
över 20 000 mätvärden och på så sätt få ut den varierade vattenanvändningen under de 20
000 timmarna. När väl tappvarmvattnet bestämts, var det uppvärmningsbehovet som skulle
bestämmas. Uppvärmningsbehovet består av transmissionsförluster. Dessa förluster beror i
sin tur på materialvalet. Det var i detta skede som parameterstudien började. Det som
simuleras var K-värden från 0,4 till 1,3. Alltså 10 olika fall. 1 timmes energianvändning
motsvarar en wattimme. Alla mätvärden under ett år, alltså 8760 värden resulterade i ett
värmebehov på några GWh (gigawattimmar). Detta värmebehov slogs sedan ut på total area
för att på så sätt få nyckeltalet specifik värmeanvändning (kWh/m 2). Detta nyckeltal beskriver
en byggnads energiprestanda. De 10 olika K-värdena genererade 10 olika specifika
värmeanvändningar. Det var vid detta stadie som arbetet preciserades till 3 stycken Kvärden. Av dessa 3 värden valdes ett som representerade mycket bra och effektiva
byggnadsmaterial (K=0,4), ett som är branschpraxis vid nybyggnation (K=0,9) och ett “worst
case scenario” (K=1,3). Dessa 3 K-värden genererade 3 värden för specifik
värmeanvändning, 27 kWh/m2, 73 kWh/m2 och 114 kWh/m2 (2017 års data).
Det uppskattade värmebehovet av Tullkammarkajen är gjort med 3 års data och med de
ovan nämnda förenklingarna. Man kan därför inte se denna uppskattning som en definitiv
lösning då det finns många variabler som kan förändra resultatet. De faktorer som kan
ändrar resultatet är:
•

Utomhustemperatur.

•

Varmvattenbehov.

Utomhustemperaturen såg olika ut för de olika åren, man kunde se tydliga skillnader
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Figur 21 Utomhustemperatur.

Tappvarmvattnet kan i det verkliga fallet variera. Vanligast är att det finns toppar i
förbrukningen innan arbetstid, några timmar mitt på dagen samt kvällstid. Detta faller sig
ganska logiskt med tanke på hur människor i dagens samhälle lever sina liv.

9.7 Värmepump
Investeringskostnaden för alternativet med värmepump gäller endast pumpen i sig. Då
installationskostnader samt driftkostnader skiljer sig från fall till fall tas dessa parametrar inte
i beaktande i denna ekonomiska kalkyl, detta då man i dagsläget inte har tillräcklig med
information angående dessa kostnader. Då mer ingående information krävs vid beräkning av
installations- samt driftkostnader ansågs man inte kunna erhålla en validerad kalkyl vilket var
anledningen till att dessa parametrar exkluderade kalkylen.
I och med att man i detta fall endast kan utgå ifrån kostnaden för pumpen och den effekt
som pumpen förväntas kräva är det svårt att uppskatta om lösningen är ekonomiskt
försvarbar. K-värdet kommer spela roll i uppskattningen av den effekt pumpen förväntas dra.
Enligt kalkylen i kapitel 8.5 där effektbehovet redovisas ser man att beroende på vilken
systemtemperatur samt vilket K-värde som används kommer effektbehovet skilja sig. Om
man exempelvis tar 2017 och tittar på K-värdet enligt branschpraxis, alltså K-värde 0,9, och
jämför det mellan högsta och lägsta systemtemperatur skiljer det 627 MWh. Denna skillnad
kommer med sannolikhet påverka den fullständiga och slutgiltiga kalkylen. Likaså kan det
tänkas att den kommer ha påverkan på beslutsunderlaget för vilket alternativ man i
slutändan använder sig av.
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9.8 NetSim
Vid konstruktion av fjärrvärmenät i NetSim har en enklare förstudie utförts för att bestämma
vart det är lämpligt att anlägga schakt och dra ledningar. Begränsningar i samband med val
av placering för fjärrvärmeledningar har konstaterats i kapitel 7. I ett verkligt projekt där
placering av ledningar ska bestämmas genomförs givetvis mer noggranna och omfattande
förundersökningar inför ett sådant beslut. Eftersom detta examensarbete varit tidsbegränsat
har inte fokus legat på att följa den verkliga processen till punkt och pricka. En studie av
stadsplanekartor över området och diskussioner med handledare på HEM anses som ett
lämpligt tillvägagångssätt med projektets tidsplan i åtanke.
Ur det inbyggda verktyget Beräkning i NetSim har bland annat ledningsförluster kunnat
beräknas. Inledningsvis uppfattades dessa som låga och förlustfaktorn ökades från 1,0 till
1,2. För att öka validiteten i dessa förlustberäkningar har de även beräknats manuellt utifrån
nyckeltal ur en produktkatalog från Powerpipe. De manuellt utförda beräkningarna anses
som mest rimliga och är de slutgiltiga förlustberäkningar som använts i detta arbete.
Anledningen till att problem har uppstått vid förlustberäkningar genom NetSim är att
programvaran, enligt HEM och Vitec kan få problem vid beräkningar som ska utföras på
mindre nät likt i detta projekt.
Avslutningsvis skall det även nämnas att det har påträffats begränsningar när det kommer till
simulering av projektets olika fall av systemlösningar. Simuleringar har inte kunnat utföras på
de olika fall av spetsvärme som projektet studerar och därför har inte slutsatser kunnat dras
om hur dessa påverkar nätet. Att göra mer djupgående simuleringar över projektets olika
systemlösningar hade visserligen inneburit ökad tillförlitlighet i arbetet men hade även med
stor sannolikhet varit betydligt mer tidskrävande. Därför ses de simuleringar som gjorts i
detta projekt fullt tillräckliga för att kunna göra bedömningar av de olika systemlösningarnas
funktion, investeringskostnader samt kapacitet.

9.9 Ekonomisk kalkyl
I den ekonomiska kalkyl som upprättats över totala investeringskostnader för de olika nät
som studeras har två olika tillvägagångssätt använts. I beräkningen av den totala
investeringskostnaden för ett fjärrvärmenät av plastmantelrör har branschnyckeltal för
meterkostnader använts. För beräkningar på PEX har uppskattningar gjorts, se kapitel
8.7.1.1 för en beskrivning av dessa. Användandet av branschnyckeltal anses i detta arbete
som ett tillförlitligt sätt att beräkna investeringskostnad på. Kostnadskalkylen från Svensk
Fjärrvärme som används för att beräkna investeringskostnaden för PEX är från 2012 och har
justerats med en faktor 1,2. Detta för att de nyckeltal som genereras av denna kalkyl på
plastmantelrör, ska motsvara de nyckeltal som erhållits från HEM. Detta gör att
uppskattningen av investeringskostnaden för PEX i detta arbete anses som tillräckligt
tillförlitlig.
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Som man kan se i resultatet från den ekonomiska kalkylen skulle det vara mer lönsamt att
anlägga byggnader med en sämre isoleringsförmåga, då detta innebär ett högre
betalningsöverskott. Dock finns det restriktioner angående val av isolering vilket innebär att
man inte enbart kan titta på det mest ekonomiska alternativet. Då samhället i dagsläget står
inför större klimatutmaningar motiveras energieffektiva lösningar vilket i detta fall både är
rimligt och ekonomiskt försvarbart.
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10. Slutsats
Den initiala tanken med examensarbetet var att utreda möjligheten att ta tillvara på
spillvärme från Viking Malt. Det visade sig dock bli omöjligt att genomföra undersökningar på
detta av flera olika skäl och fick till en början projektet att stanna upp en kortare tid.
Projektets huvudfokus fick omarbetas och blev istället att använda returtemperaturen från
Viking Malt, där en undersökning av olika alternativ för spetsvärme utfördes vilket har
fungerat bra.
Efter avslutat arbete görs bedömningen att det finns goda förutsättningar att använda
restvärme från Viking Malt till att förse Tullkammarkajen med fjärrvärme. Projektet har
undersökt två olika alternativ för tillförsel av spetsvärme, användandet av en industriell
värmepump samt spetsvärme från primärledningen till Viking Malt via värmeväxlare.
Samtliga alternativ för spetsvärme uppfyller dess syfte väl och klarar av att leverera
varierande mängder värme över året till följd av säsongsvariationer.
Efter genomförd parameterstudie kan det konstateras likt förväntat att desto sämre K-värde
som Tullkammarkajen byggs utefter, desto större blir behovet av värme och därmed
fjärrvärmeleveransen. Säljs det mer värme innebär detta även att pay-off tiden blir kortare
eftersom större intäkter genereras. Därför kommer det bli ett scenario där man antingen
prioriterar effektiva systemlösningar eller prioriterar man sitt kapital
Kostnader associerade med de konstruerade fjärrvärmenäten som materialkostnader och
schaktkostnader har baserats på nyckeltal från produktkataloger och branschfolk. Därmed
anses dessa investeringskostnader som tillförlitliga utefter de priser som råder på
marknaden idag. Det högtemperaturnät som konstruerats resulterade i en total nätkostnad
på 9 258 510 kr, medan lågtemperaturnäten av stål samt en kombination av stål och PEX
resulterade i totala nätkostnader på 12 704 590 kr respektive 11 880 740 kr. De nätstrukturer
som tagits fram anses som fullt tillräckliga för projektets ändamål. Den största anledningen
till den högre investeringskostnaden i lågtemperatursnätet beror på en ledning av dimension
DN200. Denna ledning är i lågtemperatursnäten tre gånger så lång och bidrar därför med en
signifikant skillnad i slutresultatet. Nätstrukturen kan dock se ut på flera olika sätt och kan
optimeras ytterligare för att nå en kostnadsoptimal konstruktion.
Vad gäller de ekonomiska kalkyler som uträttats för investeringskostnader associerade med
alternativen för spetsvärme, det vill säga värmepump samt värmeväxlare, anses dessa ge
en översiktlig bild över investeringskostnader som kan förväntas. För att nå en högre
tillförlitlighet i dessa beräkningar hade dock kostnader som installationskostnader och
driftkostnader behövt inkluderas.
Även fast inte ett lågtemperatursnät med fjärde generationens tekniklösning projekteras i
detta arbete, bör detta alternativ ändå övervägas. I detta arbete har fördelarna med 4GDH
presenterats och beslutsfattare borde överväga denna lösning då Tullkammarkajen ska
karaktäriseras av resurs och energieffektiva system. Detta arbete har visat på att Halmstad
har god potential att implementera ett 4GDH-nät i området Tullkammarkajen. Om detta blir
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verklighet kan Halmstad också marknadsföra sig och stoltsera med att man i kommunen
använder sig av den senaste tekniken för en hållbar framtid. Detta kan leda till att man ser
Halmstad som ett ledande exempel och att övriga Sverige hädanefter bygger sina
fjärrvärmesystem med bästa tänkbara teknik.
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Bilagor
Excel
2015
Figur 22 visar vilken el som behöver köpas in för att driva värmepumpen vid
systemtemperatur 65 °C. Den blå linjen “VP1” beskriver den el som behövs köpas in vid
värmegenomgångstalet 0,4. “VP2” vid värmegenomgångstalet 0,9 och “VP3” vid
värmegenomgångstalet 1,3. Samtliga av nedanstående diagram följer samma struktur. Den
högsta linjen symboliserar alltså den högsta värmegenomgångskoefficienten

Figur 22. Behov av elenergi vid systemtemperatur 65 °C år 2015.
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Figur 23. Behov av elenergi vid systemtemperatur 60 °C år 2015.

Figur 24. Behov av elenergi vid systemtemperatur 55 °C år 2015.
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Figur 25. Behov av elenergi vid systemtemperatur 50 °C år 2015.

2016

Figur 26. Behov av elenergi vid systemtemperatur 65 °C år 2016.
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Figur 27. Behov av elenergi vid systemtemperatur 60 °C år 2016.

Figur 28. Behov av elenergi vid systemtemperatur 55 °C år 2016.
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Figur 29. Behov av elenergi vid systemtemperatur 50 °C år 2016.

2017

Figur 30. Behov av elenergi vid systemtemperatur 65 °C år 2017.
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Figur 31. Behov av elenergi vid systemtemperatur 60 °C år 2017.

Figur 32. Behov av elenergi vid systemtemperatur 55 °C år 2017.
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Figur 33. Behov av elenergi vid systemtemperatur 50 °C år 2017.

Returtemperaturer

Figur 34. Returtemperatur för samtliga år.
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NetSim

’
Figur 35. Flöden högtemperatursnät.
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Figur 36. Flöden lågtemperatursnät.
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Värmepump systemsimulation

Figur 37. Systemsimulation värmepump del 1.
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Figur 38. Systemsimulation värmepump del 2.
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Värmeväxlare systemsimulation
Returvärme

Figur 39. Systemsimulation för returvärme del 1.

Figur 40. Systemsimulation för returvärme del 2.
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Spets

Figur 41. Systemsimulation för spetsvärme del 1.

Figur 42. Systemsimulation för spetsvärme del 2
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Endast primär

Figur 43. Systemsimulation för primärvärme del 1.

Figur 44. Systemsimulation för primärvärme del 2.
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Figur 45. Fjärrvärmepriser
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.

Figur 46. Principiell skiss över en värmeväxlare.
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