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Abstract 
District heating constitutes about 12 % (48 TWh) of the total energy usage in Sweden. Argu-
ments for utilize district heating to provide housings and premises with heat are the possibility 
to use different kinds of fuels with various prices and quality, the good efficiency a central-
ized heating plant gives and the benefits of produce electricity and heat at the same time. 
 
The energy company HEM supplies Halmstad and surrounding area with district heating and 
the produced amount of energy 2009 was 596 GWh. Waste and bio fuels constitutes the larg-
est part of produced energy but also industrial lost heat and small amounts of oil and natural 
gas are used to produce heat. 
 
The competitive situation for district heating is in many places close to monopolistic because 
only one major participant owns the market. It is important to improve a district heating sys-
tem to maintain it’s ability to be competitive in the future. The following report investigates 
and describes interventions to make an already existing district heating system more efficient.  
 
From meetings with personnel, ten items has been presented evaluating different elements in 
the district heating system of Halmstad. These elements also give a view of how well HEM:s 
district heating system works in different areas.  
 
The conclusion of this report shows that the potential of a more energy efficient system is 
possible but the economical benefits are few. 
 
Keywords: district heating, waste incineration, quality marking, energy efficiency, competi-
tiveness. 
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Sammanfattning 
Fjärrvärmen utgör idag ungefär 12 % (48 TWh) av Sveriges totala energianvändning. Starka 
argument att använda fjärrvärme för att tillgodose bostäders och lokalers värmebehov är möj-
ligheten att använda olika bränslen av skiftande pris och kvalitet, den goda verkningsgraden 
en centraliserad värmeanläggning erhåller samt fördelen med att kombinera produktionen av 
el och värme.  
 
Halmstad energi och miljö (HEM), förser Halmstad och närområdet med fjärrvärme och total 
mängd producerad energi uppgick 2009 till 596 GWh. Avfall och biobränsle utgör den största 
produktionsandelen men även industriell spillvärme samt mindre mängder olja och naturgas 
används för att framställa värme. 
 
Konkurrenssituationen för fjärrvärme är på många orter i det närmsta monopolistisk där en 
stor aktör äger hela marknaden. Det är viktigt att förbättra fjärrvärmesystemet för att i framti-
den behålla dess konkurrenskraft. Följande rapport utreder och beskriver åtgärder för att göra 
ett redan befintligt fjärrvärmesystem mer effektivt.  
 
Utifrån möten med personal på HEM har tio punkter presenterats, vilka utvärderar olika del-
moment i Halmstads fjärrvärmesystem. Utifrån dessa punkter presenteras en ”kvalitets-
stämpel” vilken beskriver hur väl HEM:s fjärrvärmesystem fungerar inom respektive 
delområde.  
 
Slutsatsen av rapporten visar att förbättringspotential ur en energieffektiv synvinkel är möjlig 
men att de ekonomiska fördelarna är få. 
 
Nyckelord: fjärrvärme, avfallsförbränning, kvalitetsstämpel, energieffektivisering, konkur-
renskraft 
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Förord 
Ett stort tack riktas till handledare och professor i energiteknik, Sven Werner, vem stimulerat 
och givit oss handledning genom examensarbetet. Vi vill passa på att tacka David Hoff, skol-
informatör på HEM, med vem en första kontakt togs och därigenom gjorde detta 
examensarbetet möjligt. 
 
Vi vill även ge följande personal, vilka visat engagemang, varit behjälpliga och besvarat våra 
frågor, ett stort tack. 
 
HEM 
Lars Bernhardsen, vice VD, värme- och marknadsansvarig 
Mats Bergenhem, driftchef fjärrvärme 
Göran Lindestam, avdelningschef  
Thomas Rasmusson, projekteringsingenjör 
Thore Carlsson, mätaransvarig 
Lars-Åke Holmqvist, driftstekniker 
Birgitta Andersson, fjärrvärmetekniker 
 
Henrik Gadd, industridoktorand, Högskolan i Halmstad 
Stefan Petersson, konsult Fjärrvärmebyrån AB (FVB) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Läsanvisningar  
I rapporten används uttrycken, kvalitetsvärde, kvalitetsvillkor och kvalitetsstämpel. Med kva-
litetsvärde avses ett värde i procent, vilket beskriver HEM:s prestation inom respektive 
område. Kvalitetsvillkor är de parametrar vilka bestämmer kvalitetsvärdet. Slutligen presente-
ras ett kvalitetsvärde för varje område i ett diagram, så kallad kvalitetsstämpel.  
 
Alla kvalitetsvärden presenteras i blå text för att enkelt åskådliggöra resultaten i rapporten. 
 
I rapporten anses spetslast vara den, för tillfället, dyraste produktionen av värme, alltså den/de 
första pannan/pannorna som kopplas bort vid ett minskat värmebehov. 
 
I stycke 5, ”kvalitetsstämpel”, är både inledning, genomförande och resultat beskrivet, för re-
spektive punkt. I stycket metod finns arbetsgången för hela rapporten beskriven och i stycket 
resultat är de viktigaste resultaten redovisade. 
 
Orden lågenergi- och passivhus syftar, i denna rapport, främst på hus vilka har ett lågt eller 
inget uppvärmningsbehov. 
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1 Inledning 
Konkurrensen inom fjärrvärmemarknaden är oftast obefintlig, då en stor aktör äger hela 
marknaden i en stad. Vid ökad konkurrens måste företagen bli effektivare för att fortfarande 
vara konkurrenskraftiga. Följande rapport identifierar och beskriver åtgärder för att göra ett 
redan befintligt fjärrvärmesystem mer effektivt.  
 

1.1 Bakgrund 
Energiingenjörsstudenter på Högskolan i Halmstad genomför ett obligatoriskt moment att un-
der det tredje läsåret skriva ett examensarbete på 22,5 hp, vilket motsvarar 15 veckors 
heltidsstudier. 
 
Idag utgör fjärrvärmen ungefär 12 %, 48 TWh, av Sveriges totala energianvändning. (Web 12) 
Fjärrvärmen är attraktiv eftersom olika bränsletyper används, såsom biobränslen, avfall, spill-
värme samt att systemet är pålitligt och i grunden enkelt. Möjligheten att producera el och 
värme från kraftvärmeverk gör området fjärrvärme ännu intressantare. Denna kombination 
gör att fjärrvärme tilltalar oss och därför föll det sig naturligt att vända sig till det kommunal-
ägda energibolaget, Halmstad energi och miljö (HEM), vilka är Halmstads leverantör av 
fjärrvärme, för kontakt och handledning i vårt examensarbete. 
 
Världen och inte minst Sverige står inför en utmanande uppgift framöver, då EU:s krav är att 
minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 % jämfört med 1990 års utsläpp. Ande-
len förnybar energi ska öka med 20 % jämfört med energianvändningen vilken också ska 
effektiviseras med minst 20 %. (Web 2) Därför är det viktigt att hushålla och tillvarata resur-
ser i största möjligaste utsträckning. Dessa krav gör fjärrvärmen mer intressant, då den 
utvinner energi ur exempelvis spillvärme och sopor, vilka annars inte skulle komma samhället 
till nytta i form av energi. (Bra klimat för fjärrvärme, 2010) 

1.2 Problem 
Hur kan ett befintligt fjärrvärmesystem göras mer effektivt? 

1.3 Mål 
Identifiera var störst förbättringspotential i ett redan befintligt fjärrvärmesystem finns samt 
redovisa åtgärder och lösningar för dessa. 

1.4 Syfte 
Göra Halmstads fjärrvärmesystem mer effektivt och ekonomiskt lönsamt för HEM, genom att 
presentera område med störst effektiviseringspotential. Dessutom ge projektledarna erfarenhet 
och ökad förståelse om fjärrvärmesystemets uppbyggnad och potential. 

1.5 Avgränsningar 
Fjärrvärmesystemet analyseras inte i detalj utan mer övergripande med inriktning på system-
helhet. Förbättringsåtgärder kommer att föreslås för att sedan överlåtas till HEM om 
lösningen är ekonomisk lönsam eller ej. 

1.6 Sluttidpunkt 
2010-05-26 
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1.7 Resurser 
Handledning från professor Sven Werner samt avdelningsansvarig personal på HEM. Skolans 
datorer och lokaler har funnits att tillgå. 

1.8 Projektkrav 
Projektet redovisas dels genom en muntlig presentation samt i en skriftlig rapport för exami-
nator. Slutligen uppför projektledarna en monter och närvarar vid UTEXPO. 

1.9 Samarbetspartner och uppdragsgivare 
Halmstad energi och miljö (HEM) och Högskolan Halmstad. 
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2 Metod 
Detta är en opartisk rapport med syftet att göra HEM uppmärksamma på hur väl deras dagliga 
arbete fungerar samt var förbättringspotential i ett redan befintligt fjärrvärmesystem är möjlig. 
Rapporten har för avsikt att tänja på gränserna, genom att jämföra HEM:s teknik med dagens 
bäst kända. Utgångspunkten har varit att bedöma HEM:s fjärrvärmesystem inom ett flertal 
områden, vilka valts utifrån möten med HEM:s personal. En kvalitetsstämpel där HEM:s 
fjärrvärmesystem presenteras och identifierar var störst effektiviseringspotential finns presen-
teras här utifrån de studerade områdena. 
 

2.1 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes för att få en god inblick över fjärrvärmesystemets uppbyggnad. Lars 
Bernhardsen, vice VD på HEM, bistod med kontaktinformation till områdesansvarig och sak-
kunnig personal på HEM.  

• Lars Bernhardsen, Värme och Marknad 
• Mats Bergenhem, Produktion 
• Thomas Rasmusson, Distribution 
• Thore Carlsson, Kundanläggningar  

Frågor (Bilaga 1) skickades via mejl till berörda kontaktpersoner, vilka gavs möjlighet att be-
svara dessa via mejl eller vid ett personligt möte. Samtliga valde att träffas personligen, för 
möte vilka varade mellan en och tre timmar. 

2.2 Litteraturstudie 
Rapporter och litteratur vilka beskriver fjärrvärmesystemets uppbyggnad och funktion m.m. 
har studerats.  

2.3 Handledning 
Tre officiella handledarmöten med Sven Werner har genomförts, startmöte, mittmöte samt 
slutmöte. Därutöver har en kontinuerlig dialog förts med handledare, både genom personliga 
möten och via mejlkonversationer, där uppkomna frågeställningar samt problem diskuterats.  
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3 Bakgrund fjärrvärmesystemet 

3.1 Fjärrvärme 
Användningsområdena för fjärrvärme är idag mångskiftande. Förutom att tillgodose bostads-
ytor och lokaler med uppvärmning och tappvarmvatten är elproduktion via kraftvärmeverk 
möjlig. En mängd olika bränslen kan användas i värmeverken, även distribution till många 
varierande kunder samt tillvaratagande av spillvärme från industriprocesser är möjligt.  

3.1.1 Historia 
Ångbaserade fjärrvärmesystem var den första storskaliga tekniken och denna introducerades i 
några av USA:s större städer 1870-1880. Under 1920-talet infördes fjärrvärmesystem för för-
säljning i Tyskland och under mellankrigstiden (1918-1939) anlades uppvärmningssystemet i 
många av Europas större städer. Karlstad började som första svenska stad att leverera fjärr-
värme 1948, där argumentet var minskad risk för bränder genom ett mer centraliserat 
uppvärmningssystem för hela staden, talade för fjärrvärme.  
 
Andra motiv för en etablering är:  

• Kombinerad el- och värmeproduktion i kraftvärmeverk. 
• Stora centraliserade anläggningar ger lägre investeringskostnader och en högre verk-

ningsgrad jämfört med många småskaliga system. 
• Alternativa och billiga råvaror, exempelvis flis och avfall, kunde användas som bräns-

le, liksom industriell spillvärme. Denna stora diversitet av olika bränslen gav en bättre 
konkurrenssituation vilken genererat förmånliga priser på fjärrvärme.  

• Förbättrad lokal miljö genom en god förbränning i pannor med höga skorstenar. 
• Större utrymme i byggnader då direktverkande värmeväxlare ersätter stora skrymman-

de ackumulatortankar.  
• Gynnsam och kontrollerad förbränning, där hårda krav på utsläpp ställs.  
• Bekvämligt ur ett kundperspektiv då mindre arbetsinsats krävs. 
 
Motsatta motiv vilka beskriver nackdelar med fjärrvärmen är bland annat: 
• Konsekvenser vid störningar eller haverier drabbar betydligt fler än i ett mindre fristå-

ende värmesystem. 
• Den allmänna kunskapen kring värmeförsörjning minskar eller försvinner helt hos de 

flesta samhällsmedborgare, då endast ett fåtal specialister ansvarar för verksamheten.  
• Enskilda människor får mindre inflytande och kan i mindre utsträckning påverka sin 

värmeförsörjningssituation.  
• Fjärrvärmen är främst avsedd att förse värmebehovet i tätorter vilket medför en be-

gränsad tillgänglighet.  
• Små möjligheter att välja leverantör.  
(Frederiksen & Werner, 1993), (Web 3) 
 

3.1.2 Produktion 
Fjärrvärme produceras i ett värmeverk eller via ett kraftvärmeverk vilket möjliggör produk-
tion av både elektricitet och värme. Industriell spillvärme och elpannor är andra sätt för 
uppvärmning av vatten för storskalig distribution. Olika typer av produktionsanläggningar är 
typiskt för dagens fjärrvärmesystem. Billiga och förnybara bränslen, vilka finns i stora kvanti-
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teter, används med fördel som baslast i dagens fjärrvärmesystem. Pannor med denna last, ex-
empelvis hushålls och industriavfall eller bioenergi i form av flis och grot, producerar värme 
hela året. Baslastanläggningar använder ofta en rosterpanna där bränslet matas fram på ett rör-
ligt band och primär förbränningsluft tillförs underifrån. Fluidiserande bädd, där sandkorn 
tillförs bränslet och luft därefter blåses genom bränsleblandningen vilken förvandlads till en 
flyttande bädd under förbränning, är en annan vanlig förekommande typ av förbrännings-
panna.  
  
Under kalla vinterdagar, eller då värmebehovet av andra anledningar är stort, räcker ibland 
inte baslastpannorna till för att förse kundernas uppvärmningsbehov. Under dessa perioder 
krävs spetspannor, vilka har ett mer lätthanterligt och högvärdigt bränsle, ofta eldningsolja 
eller naturgas. Bio- och avfallspannor har en större tröghet vid uppstart och avstängning jäm-
fört med spetspannor. Dessa ”lättmanövrerade” spetspannor används också som reserv-
anläggningar då baslastpannor av någon anledning skulle sättas ur funktion. (Web 4) 
 

3.1.3 Distribution 
Fjärrvärmedistribution i svenska system domineras helt av varm och hetvatten i 2-rörssystem 
nedgrävda i marken. En framledning distribuerar tilloppsvattnet och det andra röret utgör re-
turledningen. Vattnets lättillgänglighet, skonsamhet med avseende på korrosion samt dess 
låga gifthalt och kostnader är alla argument för att användas som värmebärare. Förutom 2-rör 
används i vissa fall 1, 3 och 4 rörsystem. 
 
Dagens kvalitetskrav för fjärrvärmerör är att kunna tillgodose kunder med tempererat vatten 
på 120 ˚C och klara av tryck upp till 16 bar, vilket är 16 gånger högre än normalt atmosfärs-
tryck. (Web 13) Fjärrvärmerör finns i en rad olika utföranden, dimensioner och material.   
 

 
Figur 1. Fjärrvärmerör.  
Tillåtelse har givits att 
publicera bild.  
Källa: www.sp.se 
 

 
Figur 2. Fjärrvärmerör. Tillåtelse har givits att 
publicera bild. Källa: www.mark.se  
 

 
Figur 3. Fjärrvärmerör. 
Tillåtelse har givits att pub-
licera bild  
Källa: www.elgocell.se 

 
Fördelar med dubbelrör är lägre värmeförluster och kostnader eftersom två rör grävs ner sam-
tidigt. För större rördimensioner används två separerade rör (Figur 1). 
 
”Aqua warm” är en annan typ där rören är tillverkade av koppar istället för stål. Alla fjärr-
värmesystem har distributionsförluster beroende på värmekonvektion mellan rörledningar och 
dess omgivning. Friktionsvärme uppkommer då fjärrvärmevattnet möter ledningarnas kon-
taktytor, böjningar och trånga passager i systemet. Även pumpenergi bidrar till värmning av 
fjärrvärmevattnet. Distributionsförluster uppskattas till omkring 10 % av total producerad 
värme för ett svenskt fjärrvärmesystem. (Frederiksen & Werner, 1993) 
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3.1.4 Kundanläggningar (fjärrvärmecentralen) 
Värmen i fjärrvärmesystemet distribueras ut till kunderna vars värmebehov kan variera kraf-
tigt beroende på vilken tid på dygnet eller vilken årstid det är. Även rådande uteklimat bidrar 
till behovsvariationer och variationer i värmeleverans. Uppvärmning av bostäder och lokaler 
samt garanti för tappvarmvattentemperatur representerar den största kundkretsen för fjärr-
värme. Viss processindustri kan tillgodose sig den billiga fjärrvärmen, istället för dyrare upp-
värmning från el, olja eller naturgas. Absorptionskylmaskiner ersätter elektrisk kraft med 
fjärrvärme för att producera fjärrkyla. En fjärrvärmecentral för bostäder kan se ut enligt Figur 
4, vilken har en värmeväxlare för tappvarmvattnet och en för radiatorsystemet. Fjärrvärme-
centralen består även av en varvtalsreglerad radiatorpump, en (varmvatten) VVC-pump, 
reglerutrustning (RC) och en givare.  
 

Vanliga typer av värmeväxlare är plattvärmeväxlare. 
Dessa finns i olika utföranden, där lödda eller gummi-
packnings försedda är två vanliga typer. Fördel med en 
lödd plattvärmeväxlare är att den har betydligt mindre 
benägenhet att läcka och har bättre verkningsgrad. 

 
Figur 4. Tillåtelse har givits att publice-
ra bild. Källa: www.nordiq.se 

 

 
Figur 5. Lödd värmeväxlare. 
Tillåtelse har givits att publicera 
bild. Källa: www.swetherm.se 

Fjärrvärmecentraler anpassas i första hand för tre olika ända-
mål, småhus, bostadshus och övriga anläggningar. Till 
småhus- och bostadshuscentralerna förekommer Prefabri-
cerade och standardiserade system medan fjärrvärmecentraler 
för övriga anläggningar anpassas mer individuellt. Liksom för 
fjärrvärmerör finns kvalitetskrav på fjärrvärmecentraler och 
värmeväxlare. (Web 5) 

3.2 Fakta Halmstad Energi och Miljö (HEM) 
Halmstad Energi och Miljö AB grundades 2006, genom en fusion mellan Energiverken i 
Halmstad AB och Miljö Nät AB, delas in i tre olika affärsområden: 
 - Avfall och återvinning 
 - Elförsörjning 
 - Energi och tjänster 
Dotterbolagen Halmstads Energi och Miljö Nät AB samt Halmstad IT-nät AB i koncernen, 
vilken totalt har omkring 270 anställda. 
 
579 GWh (gigawattimmar) fjärrvärme producerades varav 523,7 GWh levererades till kund, 
samt 72 GWh el och 3,64 GWh fjärrkyla. Bränslet utgjordes av 183 473 ton från avfall, 54 
388 ton biobränsle (TS), 414 m3 eldningsolja och 2 009 000 m3 (n) naturgas. (HEM – Årsre-
dovisning 2009) 
 
Total fram- och returledningslängd är 269 km för HEM:s fjärrvärmesystem. 
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4 Oönskade effekter 
Utifrån intervjuer sammanställdes en lista över oönskade effekter i HEM:s fjärrvärmenät. 
Oönskade effekter avser faktorer vilka påverkar fjärrvärmesystemet på ett negativt sätt. Föl-
jande elva punkter ansågs mest relevanta. 
 

4.1 Produktionsförluster 
Kristinehedverkets ”Panna 3” har en återkylare (sommarkylare) på taket, vars uppgift är att 
kyla bort överflödig värme. Vid frysrisk (frostdagar) måste återkylaren varmhållas genom ett 
varmvattenflöde på 14 m3/h och en inkommande temperatur på cirka 100 ˚C, för att undvika 
frostskador. Effekten för varmhållning av återkylaren är 1,4 MW. (L. Bernhardsen, 2010) 
 

4.2 Låg känslighet för lägre temperaturnivå 
Sänkning av systemtemperaturen medför en ökad potential för produktion av mer elektricitet, 
från turbinerna, samt tillvaratagande av mer spillvärme. För att motivera en sänkning av sy-
stemtemperaturen i ett fjärrvärmesystem är den ekonomiska lönsamheten avgörande och 
därför är låg känslighet för lägre temperaturnivå en oönskad effekt. En liten ekonomisk lön-
samhet av en temperatursänkning är alltså oönskad. 
 

4.3 Hög rökgastemperatur 
Hög rökgastemperatur på rökgaser vilka lämnar skorstenen är oönskat, eftersom energi i rök-
gasen går till spillo.  
 

4.4 Förluster i distribution 
Ett normalt svenskt fjärrvärmenät har distributionsförluster på omkring 10 %, vilka ökar vid 
högre systemtemperaturer i fjärrvärmenätet. Vilken typ av fjärrvärmerör som används påver-
kar också hur stora förlusterna blir. 
 

4.5 Läckage 
Läckage av fjärrvärmevatten bör undvikas eftersom utläckage av fjärrvärme innebär en vär-
meförlust samt en produktionskostnad, då det ska ersättas. Inläckage i fjärrvärmesystemet 
bidrar till ett försämrat fjärrvärmevatten. Förluster i form av läckage sker generellt i föråldra-
de och felaktiga värmeväxlare eller vid fjärrvärmerörens avluftningar.  
 

4.6 Hög returtemperatur 
Hög returtemperatur försämrar fjärrvärmesystemets effektivitet eftersom möjligheter att ut-
vinna värme från rökgaskondensering och spillvärme minskar, samt att distributions-
förlusterna ökar. 
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4.7 Hög framtemperatur 
Höga framledningstemperaturer genererar högre distributionsförluster eftersom skillnaden 
mellan omgivningstemperaturen och fjärrvärmevattnet ökar. Samtidigt minskar elproduk-
tionen i kraftvärmeverken, vid höjd framledningstemperatur. (Dahlvig, 1998) 
 

4.8 Höga temperaturkrav från kunder 
Kunder vilka kräver högre temperatur än nätets framtemperatur, medför dyrare spetsvärmning 
för att uppnå efterfrågad temperaturnivå, alternativt krävs en högre framledningstemperatur i 
systemet, med dess negativa konsekvenser som följd. 
 

4.9 Ineffektiva kunder 
Ineffektiva kunder avser kunder med överkonsumtion, alltså en icke optimal avkylning av 
fjärrvärmevatten, vilket bidrar till en högre returtemperatur i systemet.  
 

4.10 Brist på nya kunder 
Ineffektivitet i systemet leder till ökade förluster och därmed till minskad ekonomisk lönsam-
het, vilket leder till högre fjärrvärmepris. På längre sikt kan följden bli färre kunder, med 
uteblivna vinster som följd. 
 

4.11 Ojämn last  
Dygnsvariationer på grund av skiftningar i utetemperatur medför en ökad produktion av dyra-
re fjärrvärme, då det varierande värmebehovet måste kompenseras med spetspannor.  
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5 Kvalitetsstämpel 
En omarbetning av de elva punkterna ”oönskade effekter”, i samråd med handledare Sven 
Werner, resulterade i tio punkter inom områdena omvandling (produktion), distribution, leve-
ranser och kunder. ”Kvalitetsvärde” (0-100 %), där 100 % är bäst och 0 % sämst, redovisar 
hur väl HEM presterar i sitt dagliga arbete för respektive punkt. En ”kvalitetsstämpel” presen-
terar alla kvalitetsvärden i ett diagram, vilket identifierar var den största förbättrings-
potentialen finns. För några av punkterna, främst de med mindre bra kvalitetsvärde, finns åt-
gärdsförslag redovisade. 
 
Omvandling 
(Produktion) 

Distribution Leverans Kund 

Rökgastemperatur 
 

Vattenförluster Behovsvariationer Specifikt 
värmebehov 

Energieffektivt frostskydd 
 

 Returtemperaturen Framtiden 

Energieffektiv fjärrkyla 
 

 Höga temperaturkrav  

Avkylningens kostnadsgradient 
 

   

Tabell 1. Utifrån elva ”oönskade effekter” har de tio punkter sammanställts. Här jämförs HEM med da-
gens bäst och sämst kända teknik, vilket genererar i ett kvalitetsvärde. 

 

5.1 Omvandling (Produktion) 

5.1.1 Rökgastemperatur 
Efter att rökgaserna lämnat produktionsanläggningens skorstenar kan ingen ytterligare värme-
växling eller behandling göras. Låg temperatur på utgående rökgaser efter rökgas-
kondensering och uppfuktare innebär att stor del av energin i processen har tagits tillvara och 
därför eftersträvas lägsta möjliga rökgastemperatur. Gastemperaturen efter rökgas-
kondensering är direkt beroende av fjärrvärmevattnets returtemperatur vilken rökgasen 
vanligtvis värmeväxlas mot. Ett rimligt värde är en rökgastemperatur på 1-2 ˚C högre än re-
turtemperaturen. I uppfuktaren där rökgasen värmeväxlas mot förbränningsluften hamnar 
gastemperaturen i storleksordningen 1-3 ˚C över förbränningsluftens ingående temperatur 
(vanligtvis från pannhuset) vilken dimensioneras till 25 ˚C. (T. Börgesson, 2010) 
 
Avfallsförbränningsanläggningen Kristinehed (HEM) har utgående rökgastemperaturer inom 
intervallet 70 – 90 ˚C, vilket beror på hårda reduktionskrav av kväveoxid (NOx) i rökgaserna 
från avfall. Kristinehedverkets ”Panna 3” använder ammoniaklösning för NOx reduktion och 
”Panna 1 och 2” ureablandning. (F. Nilsson, 2010) Ammoniak (NH3) reagerar med kväveoxi-
der (NOx) så att vatten (H2O) och kvävgas (N2) bildas. För att driva NOx reduktionen krävs en 
katalytisk process vilken kräver hög arbetstemperatur. (Web 6) Rökgastemperaturen på Kris-
tinehed är före NOx reduktionen under 40˚C eftersom rökgaskondensering och 
absorptionsvärmepump utvunnit energi ur rökgaserna. Därefter värms rökgaserna åter upp för 
att genomgå NOx reduktionen. Ingen uppfuktare används på Kristinehed. 
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Genomförande 
HEM:s (driftstekniker Lars-Åke Holmqvist) bistod med data över rökgastemperaturen gällan-
de biobränsleanläggningen på Turbingatan. Givna värden verifierar rökgastemperaturen under 
April månad 2010 enligt Figur 6. Rökgastemperaturen beräknas vara konstant (temperaturni-
vån dryga 30 ˚C) under hela året, såvida rökgaskondenseringen är aktiv. (L-Å. Holmqvist, 
2010) 
 
Ett besök genomfördes på Kristineheds avfallsförbränning för att identifiera rökgastemperatu-
ren vid denna anläggning. Driftsdata för perioden (2010-04-28 till 2010-05-05) visar att 
rökgastemperaturen för ”Panna 3” är cirka 90 ˚C och för ”Panna 1” och ”Panna 2” cirka 70 
˚C. Rökgastemperaturen ställs in enligt ett börvärde och hålls konstant året runt. (F. Nilsson, 
2010) 
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Figur 6. Mätdata för rökgastemperaturer med vart 12:e timvärde redovisat, för Turbingatan under peri-
oden (2010-04-01 – 2010-04-28). Rökgastemperaturernas börvärden för avfallspannorna P1, P2 och P3 
redovisas också. 
 
Produktions- 
anläggning 

Högsta mätvärde [˚C] Medelvärde [˚C] Lägsta mätvärde [˚C] 

Turbingatan 60,6 34,1 23,0 

Tabell 2. Högsta, medel och lägsta mätvärde vilka inte finns redovisas i Figur 6.  

 
Kvalitetsvillkor 
Kvalitetsjämförelse 
 

Procent [%] 

Rökgastemperatur på 27 ˚C 100 
Rökgastemperatur på 150 ˚C 0 

Tabell 3. Kvalitetsvillkoret bestämdes genom diskussion med handledare Sven Werner, samt utifrån in-
formation från Tomas Börgesson, VD Radscan Intervex.  
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Kvalitetsvärdet för kategorin ”Rökgastemperatur” bestäms av medeltemperaturen på rökga-
serna från Turbingatan. Avfallsförbränningarnas rökgastemperaturer bortses, då de inte är 
jämförbara med en biobränsleanläggnings temperaturer på grund av reningskrav. 
 
Kvalitetsvärde: 100 % – ((100 % / (150-27 ˚C)) * (34,1-27 ˚C)) = 94 %  

  
Diskussion 
HEM använder rökgaskondensering och uppfuktare vid Turbingatan för att utvinna energi ur 
rökgaserna. Resultatet blir en god avkylning på rökgaserna, vilket kvalitetsvärdet visar. Figur 
6 redovisar rökgastemperaturerna för biopannan vid Turbingatan med 12 timmars intervall 
under perioden 2010-04-01 till 2010-04-28, dock har rökgastemperaturens medelvärde regi-
strerats för varje timme. Högst respektive lägst uppmätta rökgastemperatur är 60,6 ˚C och 
23,0 ˚C, vilka redovisas i Tabell 2. Den högsta temperaturen antas bero på att rökgas-
kondenseringen varit avstängd under en period. Dimensionerande förbränningsluft är 25 ˚C, 
dock förkommer lägre temperaturer vilket avspeglar sig på rökgastemperaturen efter rökgas-
kondensering och uppfuktare. Temperaturen på inkommande förbränningsluft (från 
pannhuset) kan därför vara orsaken till att en låg temperatur på 23,0 ˚C uppmätts i rökgaserna.  
 
Anläggningen vid Turbingatan används som spetsanläggning till en stor processindustri, med 
höga temperaturkrav, vilken har god avkylning och därmed en lägre returtemperatur jämfört 
med övriga nätet (T. Carlsson, 2010). Det kan vara en anledning till Turbingatans låga rök-
gastemperatur. 
 
Slutsatsen blir, kvalitetsvärde på 94 %, visar att HEM utvinner mycket energi ur rökgaserna. 
 
Felkällor 
Mätdata mindre än en månad för Turbingatan och endast några dagar för Kristinehed medför 
att den årliga medeltemperaturen kan avvika. 
 

5.1.2 Energieffektivt frostskydd (sommarkylare) 
Bränsle från industri- och hushållsavfall förbränns i avfallsanläggningar, vilka har en stor ka-
pitalkostnad och används därför som baslastpannor med många drifttimmar, då förbränning 
av avfall medför inkomster vilka återbetalar kapitalkostnaderna. Under sommarhalvåret mins-
kar lastbehovet i fjärrvärmesystemet och därför levereras inte lika mycket värme jämfört med 
vintermånaderna. Värmeproduktion i avfallsförbränningsanläggningar är i förhållande till ex-
empelvis olja och naturgas ekonomisk fördelaktig och istället för att stänga ner baslast-
anläggningar, då värmebehovet är lågt, kyls överproducerad värme bort. Överproduktion av 
värme i främst baslastpannor är möjlig på grund av ekonomiskt fördelaktiga bränslen och 
möjligheten att producera el i kraftvärmeverk. Överskottsvärme har möjlighet att kylas bort 
enligt ett flertal olika system och principer. HEM:s principlösning, vid avfallsförbränningen 
och tillika baslastanläggning Kristinehed, är en återkylare vilken kyler bort värme på taket 
med en för uteklimatet exponerad kylfläns (återkylare) samt avkylning i Nissan. Överproduk-
tion från ”Panna 3” kyls bort med hjälp av stora fläktar i återkylaren, medan ”Panna 1 och 2” 
kyls i Nissan. Kalla dagar (temperaturer under 0 ˚C) då frysrisk förefaller måste, oavsett över-
produktion eller inte, återkylarsystemet varmhållas för att undvika frostskador. Effekten för 
varmhållning av återkylare är 1,4 MW.  
(L. Bernhardsen, 2010)  
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Genomförande 
För att kvalitetsjämföra HEM inom kategorin ”Energieffektivt frostskydd” krävs kunskap om 
hur andra avfallsförbränningsanläggningars återkylare fungerar. Kontakt via e-post togs med 
orter i Sverige vilka producerar fjärrvärme utifrån avfallsförbränning (Tabell 4). (Web 7) 
 
För dessa beskrivs HEM:s lösning med återkylaren på avfallsförbränningsanläggningen vid 
Kristineheds ”Panna 3”. De tillfrågade fjärrvärmeproducenterna svarade på frågeställningen: 
”Fungerar återkylare på er avfallsförbränningsanläggningen enligt samma princip?”  
 
Eftersom företag omorganiserar och personer bytt jobb, fanns risk att e-postdresser inte var 
aktiva. Därför mejlades ett andra utskick med frågorna, efter cirka en vecka, till de som inte 
svarat, då istället företagens kundservice eller motsvarande kontaktades. På Avfall Sveriges 
hemsida saknades e-postadress för Hässleholm, vilka därmed uteslöts ur undersökningen. 
Fördelen med mejlutskick ansågs vara möjligheten till ett genomtänkt och behandlat svar, 
samt ur tidsaspekt fördelaktigt. 
 
För att kunna göra en bedömning av hemsidans relevans, varifrån kontaktuppgifter till avfalls-
förbränningar hämtats, kontaktades kundservice för hemsidan ”www.avfallsverige.se”. 
Senaste uppdateringen, av hemsidans information om avfallsanläggningar, skedde 2007. Se-
dan dess har endast en anläggning, Uddevalla, tillkommit och ingen frångått. Även Uddevalla 
Energi kontaktades i samma ärende som övriga företag. 
 
Resultat 
Ort Åter-

kylare 
Frostskydd  
Fjärrvärmevatten 

Annan principlösning 
Svar från företagen 

Avesta 
AB Fortum Värme samägt 
med Stockholm stad 

Ja Nej Värmeväxlare mellan fjärrvärmekrets 
och återkylare. Återkylarkretsen är 
uppblandad med glykol för att för-
hindra frysning. 

Boden 
Bodens Energi 

   

Bollnäs 
Bollnäs Energi 

Nej   

Borlänge 
Borlänge Energi 

Nej   

Borås 
Borås Energi & Miljö 

Ja Nej Öppet system med en mellanbassäng 
(med in- och utlopp till Viskan) var-
ifrån vatten pumpas eller inte till 
återkylaren. Det åtgår ingen värme för 
att undvika frostrisk. 

Eksjö 
Eksjö Energi 

Ja Nej En glykolfylld återkylare där cirkula-
tion av varmvatten inte behövs. 

Finspång 
Finspångs värmeverk 

Ja Ja Liknar HEM:s princip. 

Göteborg 
Renova 

Ja Nej Tappas vintertid på vatten. 

Jönköping 
Jönköping Energi 

Ja Nej Kylaren stängs av vintertid och fylls 
med glykol. 

Karlskoga 
Karlskoga Kraftvärmeverk 

Nej   
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Karlstad 
Karlstads Energi 

Ja Nej Återkylaren är placerad inomhus. 

Kil 
Kils Energi 

Nej   

Kiruna 
Tekniska Verken i Kiruna 

Nej   

Kumla 
SAKAB 

   

Köping 
Vafab Miljö 

Nej   

Lidköping 
Lidköpings kommun 

   

Linköping 
Tekniska Verken 
i Linköping 

Ja Nej Kylning med återkylare mot Stångån 
eller mot luft. Varmhåller ingen krets 
vintertid (frysrisk) utan troligtvis, gly-
kolbaserad.  

Ljungby 
Ljungby Energi 

   

Malmö 
Sysavs avfalls-
kraftvärmeverk 

Nej   

Mora 
E.ON. Värme 

Ja Nej Miljövänlig glykol skyddar kyltornen. 

Norrköping 
E.ON. Värme Region Norr-
köping 

   

Skövde 
Skövde Värmeverk 

   

Stockholm 
AB Fortum samägt 
med Stockholms stad 

   

Sundsvalls 
Sundsvall Energi 

   

Södertälje 
Söderenergi 

Nej   

Umeå 
Umeå Energi 

Ja Nej Glykolfylld kylare ställs av under vin-
tern. Ingen risk för frostskador.  

Uddevalla 
Uddevalla Energi 

Ja Nej Tappas på vatten. 

Uppsala 
Vattenfall Värme AB 

Nej   

Västervik 
Västerviks Miljö & Energi 

Nej   

Tabell 4. Utelämnade resultat i kolumnen ”Återkylare”, beror på att svar inte erhölls. Utav de svarande 
som hade återkylare, frågades även ifall de använde fjärrvärmevatten för frostskydd (Kolumn ”Frost-
skydd”). 

 
Enligt Tabell 4 använder 11 av totalt 21 svarande företag återkylare i avfallsanläggningarna. 
Av dessa 11 är det 1 (Finnspång) som använder tillförd energi för att undvika frostskador på 
återkylaren. 
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Kvalitetsvillkor 
Kvalitetsjämförelse 
 

Procent [%] 

Frostskydd utan processvatten inkluderat 100 
Frostskydd med fjärrvärmevatten producerat från förnybar energi eller 
spillvärme (inkl sopor) 

50 

Frostskydd med fjärrvärmevatten producerat från fossilt bränsle. 0 

Tabell 5.  Kvalitetsvillkor bedöms utifrån hur energieffektiv produktionen av fjärrkyla är. 

Frostskydd utan processvatten anses vara det mest energieffektiva sättet, varför det ger ett 
högt kvalitetsvärde. Frostskydd med varmvatten, producerat med förnybar energi eller spill-
värme anses vara en dålig lösning, men med liten miljöpåverkan, varför det genererar i ett 
medelvärde. Dock anses frostskydd producerat via fossila bränsle både vara ekonomiskt och 
miljömässigt oförsvarbart, när andra lösningar finns och genererar därför ett lågt kvalitets-
värde. 
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Figur 7. Medeltemperatur för uteluft per timme under 2009, enligt HEM:s mätstatistik. 

 

Lägsta dygnstemperatur
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Figur 8. Lägsta dygnstemperatur redovisat per dygn för 2009. Värden från Figur 7.  
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Antal dagar, då temperaturen understeg 0 ˚C och köldrisk därmed förelåg, var enligt Figur 8, 
59 dagar fördelade under vinterhalvåret (Oktober – Mars). Under denna period fanns över-
hängande frysrisk dag som natt och därför antas återkylaren varmhållits hela dygnet. Detta 
medförde 59 dagar eller 1416 timmar då varmhållning av återkylaren var nödvändig.  

 
Figur 9. Varaktighetsdiagram. HEM:s värmeproduktion 2009 redovisad per produktionsanläggning.  
Tillåtelse har givits att publicera bild. Källa: HE M 

De 59 kallaste mätpunkterna i Figur 8 antas vara de 1416 timmarna med lägst temperatur, då 
effektbehovet förutsätts vara störst. Eftersom återkylarens förluster är en onödig ineffektivitet, 
anses dessa utgöra topplasten och indirekt är det den dyraste produktionen som kyls bort.  
 
Dyraste spetsproduktion Antal timmar [h]  

 
Procentuell drifttid  
(av 1416 h) [%] 

Olja 100 7 
Gas (250+500) = 750 53 
Övrigt 566 40 

Tabell 6. Ur Figur 9 utläses andel spetslast av de 1416 timmar med störst effekt. 

Frostskyddslösning för återkylare 
 

Kvalitetsvärde 
[%] 

Procentuell driftstid 
[%] 

Frostskydd utan processvatten inkluderat. 100 0 
Frostskydd med fjärrvärmevatten produce-
rat från förnybar energi eller spillvärme 
(inkl sopor). 

50 40 

Frostskydd med fjärrvärmevatten produce-
rat från fossilt bränsle. 

0 (53+7) = 60 

Tabell 7. Kvalitetsviktning, med hänsyn till varmvattnets produktion vid olika tillfällen. 

 
Kvalitetsvärde: (100 % * 0 %) + (50 % * 40 %) + (0 % * 60 %) = 20 % 
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Diskussion 
Redogörelsen ”Energieffektivt frostskydd” (sommarkylare) klargör tydligt att HEM använder 
sig av en tämligen ovanlig principlösning. Varmhållning av återkylare är en omotiverad ener-
giförlust, vilken bör undvikas. Under dagar med högt lastbehov måste spetsanläggningar med 
vanligtvis fossila bränslen användas vilket får negativa följder för såväl ekonomi som miljö. 
Återkylaren varmhålls dagar då köldskador föreligger, då temperaturen understiger 0 ˚C nå-
gon gång under dygnet (L. Bernhardsen, 2010). Återkylaren är placerad på Kristinehedverket, 
där även värme produceras från avfallsbränsle. Indirekt kyls dock producerad värme från fos-
silt bränsle bort eftersom naturgas- och oljeanläggningar kalla dagar startas för att tillgodose 
uppvärmningsbehovet. Enligt Tabell 4 finns ett flertal alternativ att undgå varmhållning och 
energispill från återkylaren vintertid. De mest frekventa alternativen är att tömma återkylaren 
helt på vatten eller använda glykol i återkylaren. Tillförd energi för varmhållning av återkyla-
re vintertid, då värmebehovet är som störst, är i vår mening direkt onödigt och ett slöseri med 
dyra resurser.  
 
Trots många antagande, anses 59 frostdagar vara lågt räknat jämfört med Tabell 8, eftersom 
2009 hade en 0,7 ˚C kallare årsmedeltemperatur än 2008 och 2007. (Web 14) Antagandet om 
att dyr spetsproduktionen är igång, samtidigt som behovet av frostskydd är störst, alltså under 
de kallast dagarna då kundernas effektbehov borde vara störst.  
 
Felkällor 
Verifierad driftsdata för vilka timmar under året HEM:s olika produktionsanläggningar pro-
ducerar värme saknas, vilket medför att antaganden över dessa varit nödvändiga. Förutsatt är 
att de 59 dagarna med en temperatur under 0 ˚C någon gång under dygnet, under perioden 
Oktober - Mars, medfört att återkylaren varit igång hela dygnet på grund av frostskydd och att 
samtidigt spetsproduktion täckt upp denna bortkylning enligt Figur 9. I verkligheten har tro-
ligtvis inte temperaturen legat under 0 ˚C hela dygnet för samtliga 59 dagar, men det har 
förutsatts att värmning av återkylaren gjorts hela dygnet, då temperaturen understiger 0 ˚C 
någon gång under dygnet. Antagande har gjorts om att fossil spetsproduktion tagits i drift 
först vid minusgrader, vilket det inte finns verifierade uppgifter på. Det har även antagits att 
de 59 dagarna (1416 timmarna) med lägst temperatur medfört störst effektbehov av värme. 
 
Av 8760 timvärden 2009, saknades 362 värden, vilka inte hade något registrerat temperatur-
värde. Av de 362 saknade värdena, var 355 under vinterhalvåret (Oktober – Mars). Detta 
antas ha medfört att antalet frostdagar blivit färre än det verkliga värdet. Enligt Tabell 8 är 
antalet frostdagar under 2006-2008 i medel 82 stycken. 
 
Halmstad 2006 2007 2008 
Antal frostdagar 97 79 71 

Tabell 8. Frostdagar är dygn då lägsta temperaturen är under 0 ˚C.  
Medelvärdet för 2006-2008 är 82 frostdagar. (Web 8) 

 
Det var 8 stycken företag av 29 tillfrågade (Tabell 4), vilka inte besvarade de utskickade mej-
len. Frågorna till företagen var både ifall de använde samma princip av återkylare som HEM, 
samt hur mycket värme som isåfall kyldes bort på grund av frostskydd. Det anses lättare att 
svara om HEM:s lösning inte används, än ifall de använder fjärrvärmevatten som frostskydd, 
då de även behövde besvara frågan om hur mycket de kylde bort, vilket kan ha bidraget till 
färre svar från dessa eventuella företag. 
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5.1.3 Energieffektiv fjärrkyla 
 
Inledning 
Fjärrkyla och fjärrvärme bygger på samma princip med skillnaden att kyla levereras till kund 
istället för värme. Några få stora centrala kylanläggningar ersätter många små kylaggregat i 
bostäder och lokaler vilket minskar den totala elanvändningen. Ett centraliserat system ersätta 
mindre anläggningar medför att kundcentralen kräver mindre utrymme samt att lägre buller-
nivån erhålls då kylaggregatet ej placeras hos kund. HEM producerar fjärrkyla genom frikyla, 
absorptionsvärmepumpar och kompressormaskiner.  
 
Områden i Halmstad vilka förses med fjärrkyla från HEM är Fanborgen (anläggning vid Hög-
skola i Halmstad och ICA Maxi) samt Halmstad Arena (området Sannarp). 
 
Frikyla 
Att utnyttja naturens egna resurser för att producera kyla genom främst luft eller vatten är ex-
empel på frikyla. Kallt vatten (3-4 ˚C) eller luft används för att via en värmeväxlare kyla 
vattnet som cirkulerar i fjärrkylanätet. Vintertid använder HEM främst frikyla, där kall uteluft 
kyler vatten, vilket lagras i ett kyltorn. Temperaturen på köldbäraren till kund är då cirka 6 ˚C 
samt en returtemperatur på 16 ˚C. (Web 4) 
 
Absorptionsvärmepump 
En absorptionskylmaskin är uppbyggd av en konden-
sor och en förångare. En absorbator, cirkulations-
pump samt en generator använder värmeenergi från 
fjärrvärme för att producera kyla och ersätter på så 
vis den elektriska kraft en eldriven kompressor krä-
ver. Dagens absorptionskylmaskiner har lägre 
verkningsgrad, jämfört med kompressorkylmaskiner, 
varför fjärrvärme de förses med bör framställas bil-
ligt, vanligtvis från spillvärme eller avfall. 
Ineffektiviteten för värmeabsorptionspumpen, bero-
ende på dålig avkylning, medför höga 
returtemperaturer i fjärrvärmenätet.  
 
Kompressormaskin 
Ett kylskåp och en kompressormaskin fungerar enligt 
samma princip. Likheterna med absorptions-
värmepumpen är många med ett viktig undantag att 
kompressormaskinen drivs med elektricitet och inte värme. 
 
Genomförande 
Driftsdata på HEM:s fjärrkylaproduktion inhämtades från personal på Turbingatan. 
 
Resultat 
Fjärrkylaproduktion  Andel av total produktion [%] 
Frikyla 28 
Absorptionskyla 71 
Kompressorkyla 1 

Tabell 9. Produktion av fjärrkyla vid området Fanborgen. 

 
Figur 10. Fjärrkylaanläggning Fanbor-
gen, samt ackumulatortank. Privat foto. 
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Kvalitetsvillkor  
Frikyla [100 %] Absorptionskyla Kompressormaskin [40 %] 
 Spillvärme industri: [100 %]  
 Avfall: [90 %]  
 Biobränsle: [40 %]  
 Fossilt/elpanna: [0 %]  

Tabell 10. 

Frikyla genererar 100 % i kvalitetsvärde eftersom den framställs av naturens egna resurser 
och får därmed anses mest energieffektiv. Absorptionskyla framställs från fjärrvärme vilken 
kan produceras på olika sätt. Industriell spillvärme är mest energieffektiv då denna annars 
kyls bort. Avfall går till skillnad från industriell spillvärme att lagra vilket ger ett lägre kvali-
tetsvärde. Biobränslen samt fossil/el producerad fjärrvärme saknar de energieffektiva 
fördelarna avfall och industriell spillvärme har.  
 
Kvalitetsviktning  
 

Procent [%] Produktionsandel [%]  Summa [%] 

Frikyla  100 28 28 
Absorptionskyla 90 71 64 
Kompressormaskin 40 1 0,4 

Tabell 11. 

Kvalitetsvärde: (28 % + 64 % + 0,4 %) = 92 % 
 
Diskussion 
Trots ett bra kvalitetsvärde för kategorin ”Energieffektiv fjärrkyla” finns möjligheter till för-
bättring. Produktion av frikyla är, förutom från luften, även möjlig att utvinna ur Nissan eller 
havet. Potentialen av frikyla från luft är störst vintertid då kallt klimat råder. Att utnyttja havet 
eller Nissan skulle innebära att frikyla kan användas under en längre period av året då stora 
vattenmassor absorberar kyla och har mindre temperaturvariationer än luft. Behovet av fjärr-
kyla förväntas öka framöver och för att behålla den energieffektiva fjärrkylan HEM har idag 
bör utbyggnad av frikyla ske. 
 
Absorptionskylan är ett bra alternativ då överproduktion av fjärrvärme kyls bort. Detta scena-
rio sker främst sommartid då frikylans utnyttjningspotential är som lägst, varför 
absorptionskylan är ett bra komplement till frikylan i HEM:s nuvarande fall. Nackdelen med 
absorptionskyla är då fjärrkyla inte längre produceras av överskottsenergi, vilken annars kyls 
bort, utan värme behöver produceras för att producera kyla via absorptionsvärmepumpen med 
dess låga verkningsgrad. Absorptionsvärmepumpen kan med fördel kopplas i serie med fram-
ledningen (fram till fram). Största fördelen med detta är att returtemperaturen inte påverkas av 
absorptionsvärmepumpens dåliga avkylning. Fjärrkylaproduktionen blir med en  "fram till 
fram- koppling" än mer effektiv. 
 
Kompressorkylmaskinen kan jämföras med en spetslastpanna, med få drifttimmar, vilken 
producerar kyla. Till skillnad från frikylan och absorptionsvärmepumpen drivs kompressor-
kylmaskinen med elektricitet, vilken har högvärdig exergi. 
 
Felkällor 
Absorptionskylan antas producera kyla främst sommarhalvåret när överskottet av värme från 
Kristinehed är stort och annars kyls bort i Nissan (”Panna 1 och 2”) eller via återkylaren 
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(”Panna 3”). Absorptionskyla producerad enbart från avfallsvärme är en förenkling och kan 
ha bidragit till ett högre kvalitetsvärden. Produktionsstatistik för fjärrkyla från Halmstad Are-
na har utelämnats i denna rapport och hur kvalitetsvärdet påverkas av detta är ovisst. 
 
 
 

5.1.4 Avkylningens kostnadsgradient, [kr/MWh,˚C] 
Avkylningens kostnadsgradient [kr/MWh, ˚C] är en parameter och beskriver den ekonomiska 
lönsamheten av en temperatursänkning i fjärrvärmesystemet. Ju lägre känslighet (kostnads-
gradient) för sänkt temperaturnivå i fjärrvärmesystemet, ju mindre lönsamt är det att arbeta 
för en lägre temperaturnivå. För att erhålla ett mer energieffektivt nät, genom minskade distri-
butionsförluster, är ett högt värde för [kr/MWh,˚C] att föredra. Den ekonomiska lönsamheten 
ökar vid sänkning av systemtemperaturen, detta genom de minskade distributionsförlusterna 
och en ökad potential att ta till vara på större mängder spillvärme. Kostnadsgradientens värde 
beror både på fram- och returledningens temperaturändring och i HEM:s fall är det inte eko-
nomiskt att sänka framtemperaturen. (Petersson, 2007) 
Hänsyn har endast tagits till de ekonomiska aspekterna, vilket innebär en sänkning av retur-
temperatursänkningen.  
 
Lägre returtemperatur i ett fjärrvärmesystem medför att större effekt kan levereras om fram-
temperaturen bibehålls, samtidigt kan flödet och pumpenergin minskas. Alternativt kan 
framtemperaturen sänkas och därmed ökar teoretiskt elproduktionen i kraftvärmeverken.  
(S. Werner, 2010) 
 
Nyckeltalet [kr/MWh,˚C], för fram- och returtemperatur anses viktig att känna till för företag, 
då detta visar hur stor besparingspotential det finns i nätet vid sänkning av fram och eller re-
turtemperaturen. 
 

 
Figur 11. Bilden visar olika näts värde på nyckeltalet kr/MWh, ˚C.  
Tillåtelse har givits att publicera bild. (Petersson, 2010)  
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Genomförande 
Kvalitetsvillkor bestämdes i samråd med handledare Sven Werner. Verifierade uppgifter på 
HEM:s kostnadsgradient eftersträvades och kontakt togs med Stefan Petersson på FVB, som 
skrivit en rapport, vilken behandlar HEM:s nyckeltal [kr/MWh, ˚C]. För att få tillgång till 
rapporten kontaktades Thore Carlsson på HEM, som efter godkännande från högre instans, 
tillhandahöll rapporten. 
 
Resultat 
 Produktion 

(Värme) 
[GWh/år] 

Kundbehov 
[GWh/år] 

[kkr/ ○C, år] [kr/MWh, ○C] 

Returtemperatursänkning 
(2007) 

ca. 560 500 171  0,34  

Returtemperatursänkning 
(2010-2011) 

ca. 660 600 190 0,32 

Tabell 12. HEM:s värde på avkylningens kostnadsgradient. Därtill tillkommer en beräknad elproduktion 
på 74,48 GWh för 2007 och 93,4 GWh för 2010-2011. (Petersson, 2007) 

 
Kvalitetsvillkor  
Kostnadsgradient 
 

Kvalitetsvärde 

2 kr/MWh, ˚C 100 % 
0 kr/MWh, ˚C 0 % 

Tabell 13. 100 % är maxvärde och 0 % är det minsta värdet. Om en analys av avkylningens kostnads-
gradient inte är gjord, resulterar det i kvalitetsvärdet 0 %. Kvalitetsvillkoret bestämdes utifrån Figur 11, 
där även ett medelvärde presenteras. 

Kvalitetsvärde = 0,50 * (avkylningens kostnadsgradient) = 0,50 * 0,33 = 17 % 
 
Diskussion 
För att i framtiden möta ett lägre uppvärmningsbehov främst från lågenergihus, krävs lägre 
systemtemperaturer i fjärrvärmenäten och därigenom minskade distributionsförluster, för en 
fortsatt konkurrenskraft som värmeleverantör. 
 
”Avkylningens kostnadsgradient [kr/MWh, ˚C]” låga kvalitetsvärde anses beror till stor del på 
avfallsförbränningens överproduktion sommartid, vilken inte motiverar en temperatur-
sänkning, då värmebehovet är lågt. Intressant vore därför att bestämma en kostnadsgradient 
[kr/MWh, ˚C] för vinterhalvåret, då HEM inte har överproduktion av värme i samma ut-
sträckning som under sommarhalvåret. Vintertid används i större utsträckning fler typer av 
bränslen än avfall (Figur 9), vilket medför en dyrare värmeproduktion. Vid temperatur-
sänkning i systemet, är det i första hand värmeproduktion med det dyraste bränslet som 
minskas, eftersom det ger störst ekonomiskt lönsamhet. Därför antas kostnadsgradient 
[kr/MWh, ˚C] vara högre under vinterhalvåret. 
 
Det är inte lönsamt att sänka framtemperaturen om elpris och energiproduktionspris ligger 
kvar vid samma nivå som för 2007. (Petersson, 2007) I dagsläget är dock elpriset cirka 300 - 
400 kr/MWh (300 kr/MWh i rapporten) och för el-certifikat 300 kr/MWh (150 kr/MWh) för 
producerad el. (Web 9), (Web 10)  
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Kunders effektiviseringsåtgärder och ett varmare klimat medför en minskad värmeleverans 
och därmed reducerad produktion. (Bra klimat för fjärrvärme, 2010) Minskad värmeleverans 
medför att leveranserna per mil fjärrvärmeledning minskar och därmed ökar andelen distribu-
tionsförluster. Den ekonomiska lönsamheten borde därför öka jämfört mot dagens nyckeltal 
om systemtemperaturerna sänks. Utbyggnader av fjärrvärmesystemet, vilka minskar linjetät-
heten medför större andel distributionsförluster och därmed ett större nyckeltal. Det omvända 
gäller för ökad linjetäthet i systemet. 
 
Beroende på lönsamheten för el- och fjärrvärmeproduktion, antas avkylningens kostnads-
gradient [kr/MWh, ˚C ] förändrats sedan rapporten utfördes. Minskad ersättning för soporna 
och ökat råvarupris för bränslen påverkar den ekonomiska lönsamheten i att sänka temperatu-
rerna (fram, retur och båda) [kr/MWh, ˚C], kan också bidra till en förändrad kostnadsgradient. 
 
Eftersom det skett en del förändringar sedan nyckeltalet uppdaterades, föreslås att en ny och 
uppdaterad rapport görs, vilken tar hänsyn till dagens råvarupris och elpriser, samt tar hänsyn 
till vinter och sommarhalvår, för att fastställa dagens värde för avkylningens kostnads-
gradienten [kr/MWh, ˚C].  
 
Felkällor 
HEM:s värmeproduktion 2009 antas vara mellan 2007 och 2010-2011 års värmeproduktions-
uppskattningar (Figur 9), vilket därför resulterar i ett värde för kostnadsgradienten på 0,33 
[kr/MWh, ˚C], för returtemperatursänkningen.  
 
 
 
 
 
 

5.2 Distribution 

5.2.1 Vattenförluster 
Vattenförluster är inte enbart en förlust av vatten i ett fjärrvärmesystem utan också en värme-
förlust. Läckor av fjärrvärmevatten medför en produktionskostnad då förlorad mängd vatten 
måste ersättas med behandlat vatten, i fjärrvärmesystemet, detta för att bortföra syre och mot-
verka korrosion på fjärrvärmerör. (T. Rasmusson, 2010), (G. Lindestam, 2010) 
 
Vattenförluster kan även orsaka skador vid ett läckage, alltifrån underminering till vattenska-
dor. Behandlat fjärrvärmevatten innehåller kemikalier, vilket kan läcka in till kunders 
färskvatten genom skadade värmeväxlare. (T. Carlsson, 2010) 
 
Metod 
Efter kontakt tagits med Thomas Rasmusson erhölls uppgifter om vattenvolymer i fjärrvärme-
systemet via Birgitta Andersson. Därefter införskaffades uppgifter på tillsatt spädvatten (2008 
- Mars 2010) i HEM:s fjärrvärmesystem, vid ett besök på HEM:s produktionsanläggning, 
Turbingatan. Siffror på tillsatt spädvatten 2010 används inte, då det anses krävas ett helt års 
statistik för att ge ett rättvist resultat, eftersom det årligen finns återkommande perioder då 
läckaget minskar respektive ökar.  
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Resultat 
Månad 2008 [m3] 2009 [m3] 

 
Januari 43 47 
Februari 118 70 
Mars 210 136 
April 182 177 
Maj 184 108 
Juni 204 226 
Juli 76 75 
Augusti 95 167 
September 258 430 
Oktober 141 233 
November 152 199 
December 139 312 
Summa 1802 2180 
   
Medelvärde 150 182 
Procentökning [%]  21 

Tabell 14. Tillsatt spädvatten i fjärrvärmenätet presenterat per månad. 

 
Total vattenmängd i  
systemet 2010-04-13 

8940 m3 

Spädvattentillsatts  
under år 2009 

2180 m3 

Antal omsättningar 2180 / 8940 = 0,24 

Tabell 15. Beräknade omsättningar av fjärrvärmevatten under ett år.  

 
Kvalitetsvillkor 
Antal omsättningar av fjärrvärmevattnet Kvalitetsvärde 
3 0 % 
0,5 100 % 
0 0 % 

Tabell 16. Kvalitetsvillkoret bestämdes utifrån diskussion med handledare Sven Werner. 

Vid bestämning av kvalitetsvärdet antas det råda ett linjärt samband mellan 0-0,5 omsättning-
ar och likaså mellan 0,5-3. Alla värden större än 3 omsättningar per år ger resultatet 0 %, 
vilket även är fallet för omsättningar mindre 0. Vid mindre än 0,5 omsättningar förutsätts in-
läckage i fjärrvärmesystemet, för äldre fjärrvärmenät. (S. Werner, 2010) 
 
Kvalitetsvärde = 0,24 omsättningar * (100 % / 0,5 omsättningar) = 48 % 

 
Diskussion 
Kvalitetsvärdet 48 % för antalet omsättningar av fjärrvärmevattnet kan tyda på ett inläckage i 
systemet. Under möten med HEM:s personal har det framkommit att företaget är noga med 
kvalité på inköpt utrustning och tjänster. Det låga antalet omsättningar behöver inte bero på 
inläckage utan istället ett effektivt fjärrvärmesystem med litet läckage. Kvalitetsvärdet borde 
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isåfall bli högre än 48 %. HEM:s fjärrvärmesystem är byggt sent (1980), vilket också talar för 
låga in och utläckage.  
 
Skillnaden mellan systemtemperaturen och årsmedeltemperaturen utomhus i HEM:s fjärrvär-
mesystem var 64,5 °C (Tabell 23).  Spädvattentemperaturen antas vara 10 ˚C, därmed krävs 
uppvärmning på 54,5 ˚C. Uppvärmning av 2180 m3 med 54,5 ˚C kräver 140 MWh, då inget 
inläckage förutsetts och spädvattenpåfyllnad på grund av utbyggnad försummas. 
 
För att få bort felkällor beroende på utbyggnad av fjärrvärmenätet, krävs att spädvatten-
påfyllnaden på grund av utbyggnad, räknas bort från den totala spädvattenpåfyllnaden i 
fjärrvärmesystemet. Även inläckage påverkar statistiken över antalet omsättningar eftersom 
det leder till mindre mängd tillsatt spädvatten. 
 
Tillsatt spädvatten ökade mellan 2008 – 2009 med 21 % (Tabell 14). Statistik över utbyggd 
fjärrvärmeledning för denna period har inte erhållits. Fjärrvärmenätets vattenvolym antas inte 
ökat med 21 %, varför läckaget under denna period förutsatts ha ökat. 
För att tidigt identifiera läckor, är färgning av fjärrvärmevattnet en åtgärd, vilket även HEM 
har planer på. (T. Rasmusson, 2010) 
 
En kombination av färgning och mätning av färgkoncentration i fjärrvärmevattnet är en åtgärd 
för att identifiera inläckaget. Detta genom att fjärrvärmevattnet färgas till en koncentration för 
att sedan mätas årligen. Därifrån kan det årliga inläckaget räknas ut och därmed även det årli-
ga läckaget. Försmutsning av fjärrvärmevatten blir ett direkt följd av inläckage, vilket riskerar 
att försämra bl.a. värmeväxlarnas verkningsgrader och korrosionsriskerna ökar, varför känne-
dom om inläckaget i systemet anses viktigt. 
 
Felkällor 
Jämförelse mellan olika års vattenomsättningar ger ingen rättvis bild då variationer beror dels 
på utbyggnad av fjärrvärmesystem och avvikande väderförhållanden vilka ger olika stor på-
verkan på fjärrvärmerör i form av tjälskador.  
 
HEM:s fjärrvärmesystem innehöll den 13 april 2010 en total vattenvolym på 8940 m3. Efter-
som utbyggnaden av nätet inte sker vintertid (T. Rasmusson, 2010) antas systemets 
vattenvolym vara konstant under vinterhalvåret 2009 - 2010. Verifierade uppgifter för årsme-
delvärdet av fjärrvärmesystemets vattenmängd 2009 saknas varför 8940 m3 används vid 
uträkning av antalet vattenomsättningar. 
 
Det är främst in- och utläckage i fjärrvärmesystem som är av intresse och därför räknas inte 
vattenvolymer i ackumulatortankarna med, då dessa inte antas läcka. 
 
Mängden tillsatt spädvatten i början av 2010 är större än normalt vilket resulterar i ett föränd-
rat kvalitetsvärde om 2010 års spädvatten skulle jämförts.  
 
En utbyggnad av fjärrvärmesystemet medför att vattenvolymen i nätet ökar och därmed måste 
spädvatten fyllas på. Beräkningar av HEM:s vattenläckage gjordes genom att beräkna total 
mängd påfyllnad av spädvatten och därmed är inte hänsyn tagen till fjärrvärmesystemets ut-
byggnad. Därför blir antal omsättningar per år, högre än verkligt, vilket i detta fall bidragit till 
ett högre kvalitetsvärde på vattenläckaget. 
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5.3 Leveranser 

5.3.1 Behovsvariationer 
Kunders behov av värme varierar under dygnet och benämns i denna rapport behovs-
variationer. Ett fjärrvärmesystem utan variationer är en utopi och om leveranserna till 
kunderna vore konstanta, hade fjärrvärmeproduktionen optimerats mot billigaste drift, med 
minsta överproduktion. Behovsvariationer kan vara dyra beroende på storlek, då överpro-
duktion sker eller dyrare spetspannor kan behöva startas. Behovsvariationer är oftast störst 
under höst och vår, då dygnstemperaturen skiftar kraftigast. (M. Bergenhem, 2010) 
  
Metod 
Uppgifter om HEM:s levererade fjärrvärme, energi/h (inklusive distributionsförluster), för 
skottåret 2008 erhölls av Henrik Gadd, som även var behjälplig vid framtagandet av kvalitets-
villkor. Tilldelad data presenterades i form av energileverans per timme, vilka jämfördes mot 
varje dygns medellevererade energimängd. Timleveranser större än timmedelleverans summe-
rades för varje dygn (leverans över medelleverans), alltså dygnsvariationen [MWh].  
 
Dygnsvariationerna [%] beräknades genom att dividera dygnsvariationerna [MWh] med re-
spektive dygnsleverans [MWh], vilken varierar under året. Se lila kurva (Dygnsvariation 
/Dygnsleverans) i Figur 12! 
 
En annan metod att redovisa dygnsvariationerna [%] är genom att dividera dygnsvariationerna 
[MWh] med årsmedelleverans utifrån 520 GWh (årsleveransen) dividerat med 366 (antalet 
dygn 2008). Se blå kurva (Dygnsvariation/Dygnsleverans) i Figur 12! 
 
För båda metoderna beräknades ett medelvärde för dygnsvariationerna i [%] (behovs-
variationerna) fram, vilka redovisas i Tabell 17. 
 
 
Resultat 
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Figur 12. Dygnsvariationer i procent [%] (t.v.). Dygnsleverans (inkl. distributionsförluster) i MWh (t .h).  
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Behovsvariation Behovsvariationer [%] 
(medelvärde)  

Dygnsvariation / (520 GWh / 366 dygn) [%] 4,4 
Dygnsvariation / Dygnsleverans [%] 5,0 

Tabell 17. Visar årsmedelvariationerna i procent för respektive metod. 

 
Kvalitetsvillkor 
Fjärrvärmesystem 
 

Behovsvariationer [%] Kvalitetsvärde [%] 

Bra  2 100 
Normalt 4 50 
Dåligt 6 0 
Inga uppgifter  0 

Tabell 18. Kvalitetsvillkoret bestämdes efter diskussion med Henrik Gadd. 

 
Kvalitetsvärde = 100 % - (((100 % / (6-2)) * (5,0-2)) = 25 % 

 
Diskussion 
Dygnsvariation / Dygnsleverans [%] (lila kurva i Figur 12) visar att behovsvariationerna är 
störst under perioden April och Maj, samt September till Oktober. Behovsvariationerna är 
som lägst, procentuellt, under vinterhalvåret, vilket anses rimligt då värmebehovet under den-
na period antas vara mer konstant på grund av bostäder och lokalers behov av uppvärmning.  
 
Dygnsvariation / (520 GWh / 366 dygn) [%] (blå kurva i Figur 12) 
Fördelen med denna metod är att referensvärdet (dygnsmedelleveransen) är konstant under 
hela året och inte beroende av dygnsleveransen, samt att det lätt går att räkna ut dygnsmedel-
leveransen utifrån årsleveransen. Med denna metod blev värdet för behovsvariationerna 
relativt stort hela året förutom under sommarperioden.  
Skillnaden 0,6 % (5,0 % - 4,4 %) mellan beräkningsmetoder av de årliga behovsvariationerna 
anses försumbar. Dock finns en tydlig avvikelse mellan metoderna, när behovsvariationerna 
är som lägst i respektive metod. 
 
Produktionsvariationer i fjärrvärmesystem kan stabiliseras med hjälp av en värme-
ackumulator. HEM har idag en ackumulatortank placerad på Turbingatan med en 
energimängd på 150 MWh. Ackumulatorns maximala upp- och urladdningseffekt är 25 MW 
respektive 22 MW. (M. Bergenhem, 2010) En ny ackumulatortank med större värmelagrings-
kapacitet och ökad urladdningseffekt skulle minska behovet av att starta upp nya 
produktionsanläggningar, under perioder då kundernas effektbehov överstiger ackumulatorns 
största urladdningseffekt (22 MW). En annan fördel med en större ackumulatortank är dess 
ökade värmelagringskapacitet, vilket medför att längre och större behovsvariationer klaras 
utan uppstart av dyrare spetspannor.  
 
Minskade produktionsvariationer beroende av behovsvariationerna kan ske genom lagring av 
överproducerad värme i kunders byggnader, via höjning av inomhustemperaturen, vilken ut-
nyttjas då behovet blir större än produktionen. (Olsson Ingvarsson & Werner, 2008) 
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Felkällor 
Statistik, över HEM:s levererade energi/h (inklusive distributionsförluster) för skottåret 2008, 
saknar driftsdata för 60 timmar vilket förutsätts påverkar slutresultatet marginellt. Siffror för 
årsleveransen 520 GWh (inklusive distributionsförluster), baseras på total energimängd från 
statistiken vilken studerats. De 60 timmarna då ingen energimängd registrerats, anses inte 
motsvara skillnaden mellan 520 GWh och HEM:s producerade fjärrvärme 565 GWh eller 
HEM:s levererade fjärrvärme 512,5 GWh år 2008. (Web 15)  
 
 
 
 

5.3.2 Returtemperaturen 
Överkonsumtion (inte optimal avkylning av fjärrvärmevatten) och kortslutningsflöden leder 
till höga returtemperaturer i fjärrvärmesystem. I ett fjärrvärmesystem eftersträvas en god av-
kylning, vilket ger låg returtemperatur. Fördelar med låg returtemperatur är: 
- Större temperaturdifferens (dT), vilket ger en högre effekt vid bibehållen framlednings-
temperatur (Formel 1). 
- Möjlighet till sänkt framtemperatur utan minskad effekt. 
- Mindre distributionsförluster. 
- Potential att utvinna mer energi ur spillvärme och rökgaskondensering. 
- Ökad elproduktion till följd av lägre systemtemperatur (sänkning av fram och retur). 
 

 
Figur 13. Följande bild visar optimal returtemperatur vilken nås med redovisade åtgärder.  
Tillåtelse har givits att publicera bild. (Petersson & Werner, 2000) 

 
Genomförande 
Efter kontakt tagits med Thomas Rasmusson erhölls uppgifter om fram- och returlednings-
temperaturer, i HEM:s fjärrvärmesystem 2009, via Birgitta Andersson. Dessa värden 
presenterades som timmedelvärden för olika mätpunkter i HEM:s fjärrvärmesystem. Ett viktat 
medelvärde för nätets fram och returtemperatur presenterads utifrån samtliga mätpunkter. Ef-
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ter möte med Thore Carlsson tillhandahölls information för HEM:s effektviktade temperatu-
rer, vilka gav avvikande värden jämfört mot den först erhållna temperaturstatistiken. 
Resultat 
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Figur 14. Timmedelvärden i HEM:s fjärrvärmesystem.  

 
Redigerade och oredigerade mätvärden 
 
2009 
 

Viktad  
framtemperatur 

Viktad returtemperatur 
(Oredigerade värden) 

Viktad returtemperatur 
(Redigerade värden) 

Januari 98,7 51,6 51,6 
Februari 97,7 51,3 51,3 
Mars 94,5 51,5 51,5 
April 97,9 52,5 52,5 
Maj 98,8 51,1 51,1 
Juni 97,8 51,5 51,5 
Juli 98,9 52,1 52,1 
Augusti 96,8 53,4 54,1 
September 97,9 52,4 52,4 
Oktober 97,8 49,4 49,4 
November 97,8 48,9 48,9 
December 99,0 52,6 52,6 
    
Månadsmedel 97,8 51,5 51,6 

Tabell 19. Mätvärden från HEM:s, temperatur/h. Värden under 80 ˚C för framtemperaturen har uteslu-
tits i kolumn ”redigerade värden”, liksom returtemp eraturvärden över 80 ˚C och under 40 ˚C för 
returtemperaturen. Kursiv och understruken text visar förändrade värden. 

 
Årsmedel 2009 
 

Viktad framtemperatur 
 

Viktad returtemperatur  
 

Red. medel 98,1 51,6 
Tot. medel 97,9 51,6 
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Tabell 20. Årsmedelvärde för 2009. ”Red. medel” avser redigerade mätvärden. ”Tot. medel” avser medel-
värdet av alla mätvärdena (oredigerade värden). 

Effektviktade temperaturer 
 
2009 
 

Utetemperatur [˚C] 
 

Effektviktad  
framtemperatur 

Effektviktad  
returtemperatur  

Januari 1,3 98,7 47,7 
Februari 0,1 98,1 47,3 
Mars 4,0 94,5 46,9 
April 10,9 95,8 48,6 
Maj 12,4 94,2 52,2 
Juni 12,3 96,6 53,8 
Juli 15,5 98,0 53,5 
Augusti 16,0 98,0 54,2 
September 14,6 97,6 51,0 
Oktober 10,9 96,5 47,4 
November 6,6 97,6 45,5 
December 0,0 99,2 46,0 
    
Månadsmedel 8,7 97,1 49,5 
Årsmedel 8,8 97,1 49,5 

Tabell 21. Medelvärde för effektviktade temperaturer. 

Kvalitetsvillkor 
System Effektviktad returtemperatur [˚C] Kvalitetsvärde [%] 
Bra  30 100 
Dåligt 60 0 

Tabell 22. Kvalitetsvillkoret bestämdes utifrån FVB:s rapport ”Samband mellan 
produktion och vältrimmade radiatorsystem” 2000 av S. Petersson & S. Werner.  

 

Kvalitetsvärde = 100 % - (((100 % / (60-30)) * (49,5-30)) = 35 % 
 
Diskussion 
Resultaten för viktad returtemperatur har tagit felaktiga värden då fjärrvärmevatten vid vissa 
mätpunkter saknat flöde. (L-Å. Holmqvist, 2010) Följden av detta blir felaktiga temperaturer 
på fram- och returvattnet, vilka därför bortses i Tabell 19 kolumn 3. Returtemperaturers ”top-
par” (över 80 ˚C) och ”dalar” (under 40 ˚C) visas i Figur 14. För ett mer tillförlitligt värde på 
returtemperaturen bör kontinuerlig mätning vid de större produktionsanläggningar, Turbinga-
tan och Kristinehed utföras, detta eftersom här hålls ett konstant flöde. 
 
För att få ett rättvist temperaturvärde används HEM:s statistik över effektviktad temperatur. 
Resultatet av denna undersökning visar att returtemperaturen i HEM:s fjärrvärmesystem är 
högst sommartid. Detta antas beror på kortslutningsflöde och hög returtemperatur från absorp-
tionsvärmepumpar, med dålig avkylning, vilka producerar fjärrkyla. Kortslutningsflöden är 
nödvändiga sommartid, då värmebehovet för uppvärmning är minimalt, detta för att hålla en 
tillräckligt hög framledningstemperatur för att förse tappvarmvatten och absorptions-
värmepumpar med värme. Kortslutningsflödet genererar en högre returtemperatur. Byte av 
försämrade föråldrade värmeväxlare och styrventiler bidrar till en lägre returtemperatur. 
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För att uppnå en bättre avkylning och därmed en lägre returtemperatur finns möjlighet att in-
föra flödestaxa där kunderna betalar för använd mängd fjärrvärmevatten. Dock är inte enbart 
införandet av flödestaxan en åtgärd för att minska kundernas överkonsumtionen (Figur 15). 
Utan det krävs information till kunderna i samband med införandet av flödestaxa. (Petersson 
& Werner, 2000)  
 

 
Figur 15. Tillåtelse har givits att publicera bild. (Petersson & Werner, 2000) 

 
Felkällor 
Figur 14 är oredigerade bortsett från ett värde i augusti 2009, som uteslöts på grund av ett 
orealistiskt negativt värde. 
 
Effektviktad returtemperatur (Tabell 21) användes vid beräkning av kvalitetsvärdet, eftersom 
den viktade returtemperaturens (Tabell 19) högre värde troligtvis berodde på lågt eller inget 
flöde av fjärrvärmevatten vid vissa mätvärden. Distributionsförlusterna är lika stora, oavsett 
flöde eller inte, då skillnaden mellan systemtemperaturen och utomhustemperaturen är kon-
stant, dock fanns inga uppgifter om stillastående vattnen i längre partier rörledning eller om 
det endast var vid mätpunkterna. 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3 Höga temperaturkrav 
Höga temperaturkrav leder till höga framledningstemperaturer i fjärrvärmesystemet vilket bi-
drar till en lägre elproduktion, alternativt medför höga temperaturkrav spetsvärmning med 
vanligtvis dyrare produktionskostnad. Indirekt tenderar returtemperaturen att bli högre bero-
ende på bland annat kortslutningsflöden. Mindre potential att tillvarata spillvärme blir en följd 
av högre returtemperatur vilket nämnts tidigare. Ett fjärrvärmenät med högre systemtempera-
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tur ger större distributionsförluster på grund av en större temperaturdifferens mot omgivning-
en (Formel 2). 
 

 
Figur 16. Diagrammet visar att lägst kända framtemperatur för svenska fjärrvärmesystem ligger strax 
över 60 ˚C och högsta över 110 ˚C. Tillåtelse har givits att publicera bild.  (Petersson, 2010) 

 
Genomförande 
Statistik över HEM:s framledningstemperaturer per månad erhålls av Lars-Åke Holmqvist. 
Utifrån denna sammanställs ett effektviktat årsmedelvärde för 2009. 
 
Resultat 
Effektviktade temperaturer 
 
2009 
 

Utetemperatur [˚C] 
 

Effektviktad  
framtemperatur 

Effektviktad  
returtemperatur  

Januari 1,3 98,7 47,7 
Februari 0,1 98,1 47,3 
Mars 4,0 94,5 46,9 
April 10,9 95,8 48,6 
Maj 12,4 94,2 52,2 
Juni 12,3 96,6 53,8 
Juli 15,5 98,0 53,5 
Augusti 16,0 98,0 54,2 
September 14,6 97,6 51,0 
Oktober 10,9 96,5 47,4 
November 6,6 97,6 45,5 
December 0,0 99,2 46,0 
    
Månadsmedel 8,7 97,1 49,5 
Årsmedel 8,8 97,1 49,5 

Tabell 23. Medelvärde för effektviktade temperaturer. 
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2009 var HEM:s framledningen 97,1 ˚C och returtemperaturen 49,5 ˚C samt utetemperaturen 
8,8 ˚C  för 2009 enligt Tabell 21. Medelsystemtemperaturen i fjärrvärmesystemet var därmed 
73,3 ˚C, år 2009. Skillnaden mellan systemtemperaturen och årsmedeltemperaturen i Halm-
stad var då 64,5 ˚C. 2009 var distributionsförlusterna 55,3 GWh (HEM – Årsredovisning 
2009). Det medför 0,86 GWh i förluster per ˚C, då medelsystemtemperaturen i fjärrvärme-
nätet är varmare än årsmedeltemperaturen, förenklat. 
 
 
Kvalitetsvillkor 
System Effektviktad framtemperatur [˚C] Kvalitetsvärde [%] 
Bra  60 100 
Dåligt 120 0 

Tabell 24. Kvalitetsvillkor bestämdes utifrån Figur 16, i samråd med handledare Sven Werner. 

 
Kvalitetsvärde = 100 % - (((100 % / (120-60)) * (97,1-60)) = 38 % 

 
Diskussion 
I Figur 16 framgår systemtemperaturen för 129 olika svenska fjärrvärmesystem. Kvalitets-
villkoren (60 ˚C bra och 120 ˚C dåligt) motiveras delvis utifrån dessa data. HEM:s 
framtemperatur (97,1 ˚C) är en följd av att det 100 % kommunalägda företaget distribuerar 
fjärrkyla via absorptionsvärmepumpar samt förser industriella processer med höga framled-
ningstemperaturer. Sommartid är denna systemtemperatur inget problem för HEM då 
ekonomiskt fördelaktig avfallsförbränning tillgodoser dessa temperaturkrav.  
 
Kortslutningsflöden bidrar till en ökad returtemperatur vid ökad framledningstemperatur, vil-
ket innebär en högre systemtemperatur. Det innebär att distributionsförlusterna ökar med 0,86 
GWh per ˚C som systemtemperaturen håller över årsmedeltemperaturen. Kundernas höga 
temperaturkrav borde granskas, för att i framtiden kunna sänka framledningstemperaturen, 
med minskade distributionsförluster som följd. En karläggning vilken presenterar värme-
leverans vid kundernas olika temperaturkrav vore därför intressant. Utifrån denna 
undersökning kan diskussion föras om alternativa lösningar för att tillgodose kunder med 
höga framtemperaturer. En annan orsak till höga temperaturer är så kallade ”trånga passager” 
i fjärrvärmerören, där effektbehovet är större än leveransen, vilket medför en ökning av vat-
tenflödet eller höjning av framtemperaturen i fjärrvärmesystemet för att erhålla efterfrågad 
effekt (Formel 1).  
 
Felkällor 
Höga temperaturkrav på grund av trånga passager har uteslutits i denna rapport. 
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5.4 Kund 

5.4.1 Specifikt värmebehov [kWh/(m 2 * år)] 
Kunders värmeförbrukning, kWh/(m2 * år) är ett sätt att identifiera höganvändare i ett fjärr-
värmesystem. Att för fjärrvärmeleverantören knyta en god kontakt med kunderna är viktigt 
för en i framtiden fortsatt god relation. Via information alternativt aktiva åtgärder för att 
minska kundens värmeanvändning stärks förtroendet för fjärrvärmeleverantören.  
 
Genomförande 
Först bestämdes 8 frågor utifrån arbetet med att identifiera och åtgärda kunders värme-
användning. Frågorna bygger på varandra, vilket innebar att en ny fråga ställdes endast om 
föregående besvarades med ett ”ja”. Utifrån hur många frågor som besvaras med ett ”ja” ge-
nereras ett kvalitetsvärde. Frågorna besvarades av Thore Carlsson och utifrån dessa gavs ett 
kvalitetsvärde.  
 
Resultat 
 
Kvalitetsvillkor 
Rutiner för kWh/(m 2 * år)  
 

Svar Kvalitetsvärde [%] 

Finns det planer på att ta fram nyckeltalet kWh/(m2 * år)? Ja 10 
Känner ni till alla kunders ytor? Nej 30 
Har en kartläggning av kWh/(m2 * år) gjorts? - 50 
Vet ni vilka höganvändarna med avseende på kWh/(m2 * år) 
är? 

- 60 

Är höganvändarna informerade om deras höga värme-
användning? 

- 70 

Har det gjorts någon utredning för att hitta åtgärder vilka 
minskar energianvändningen, för höganvändarna? 

- 80 

Finns strategier för att minska höganvändarnas förbrukning? - 90 
Utifrån strategin, har några aktiva åtgärder gjorts? - 100 

Tabell 25. HEM:s svar på frågorna. 

 
Kvalitetsvärde = 10 % 

 
Diskussion 
KWh/(m2 * år) är ett sätt att identifiera kunder, vilka på sikt riskerar att byta upp-
värmningsform, från fjärrvärme, för att minska värmekostnaden. Information till dessa 
höganvändande kunder samt bistå dem med kunskap och erfarenhet över hur värme-
förbrukning kan reduceras, vilket anses bidra till en god kundrelation. Det rekommenderas 
därför att nyckeltalet kWh/(m2 * år) tas fram för alla kunder, för att på så sätt kunna informera 
och eventuellt hjälpa höganvändarna med att minska deras värmeförbrukning. 
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5.4.2 Framtiden 
Hur är fastighetsägarnas syn, i Halmstad, på att bygga energisnåla hus (lågenergihus) jämfört 
med fjärrvärmeleverantören HEM:s ambition att förse dessa byggnader med värme? Lågener-
gihus (passivhus) har helt andra förutsättningar och behov av uppvärmning. Passivhus är 
välisolerade byggnader vilka till stor del värms upp med hjälp av den i huset befintliga ener-
gin från exempelvis människor och hushållsapparatur. Solinstrålning används för att värma 
både byggnaden och i vissa fall även tappvarmvattnet. (Web 11)  
 
Uppvärmningsbehovet till lågenergihus är litet vilket medför att leveransen av fjärrvärme till 
dessa bostäder är lägre än genomsnittets. Ett lågtempererat fjärrvärmesystem (4:e genera-
tionen) använder sig av låga systemtemperaturer och med dagens teknik är ett ”50/20-system” 
en möjlighet att förse värmebehovet till lågenergihus.  
(The District Heating and Cooling Technology Platform, 2010) 
 
Genomförande 
För att få en uppfattning av möjligheterna för HEM att ansluta passivhus till fjärrvärmenätet i 
framtiden har enkätfrågor angående intresset för framtida lågenergiområden ställts till HEM 
samt tre av Halmstads största fastighetsägare, HFAB, Stena fastigheter samt Akelius bostäder 
(där svar erhölls från samarbetspartner, Appartment bostad). Fastighetsägarföreningen, vilken 
för de privatägda bostädernas talan, kontaktades också. Enkätfrågor skickades i första hand 
till ortsansvarig och om svar inte erhölls kontaktades respektive kundservice. 
 
 
 
Resultat 
Skala 1-5 
 

HFAB Appartment 
Bostad 

Stena  
fastigheter 

Fastighetsägarnas 
förening 

Hur är ert framtida intresse att 
bygga lågenergihus, (passiv-
hus)?  
(1=lägst och 5=högst) 

5 5   

När förväntas lågenergihus ut-
göra mer än 50 % av 
nybyggnationen? 
(5= utgör redan/i år,  
4 = inom 2-5 år, 3 = 6-10 år,  
2 = 11-15 år, 1 = efter 16 år) 

4 3   

Hur stor del av er nybyggna-
tion kommer vara lågenergihus 
om 5 år? 
(5= 100 %, 4 = 80 %, 3 = 60 
%, 2 = 40 %, 1 = 20 %) 

5 4   

Tabell 26. Svar erhölls från:  
HFAB - Fastighetsutvecklingschef Henrik Axelsson.  
Akelius - Ulf Eriksson, ortschef för Appartment bostad. 
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Leverantör, HEM 
Skala 1-5 HEM 

Hur är ert framtida intresse för att en omställning till 4:e generationens fjärr-
värmesystem? 
1=lägst och 5=högst 

1 

När förväntas 4:e generationens fjärrvärmesystem (lågtempererat) utgöra mer 
än 50 % av nybyggnationen? 
(5= utgör redan/i år, 4 = inom 2-5 år, 3 = 6-10 år,  
2 = 11-15 år, 1 = efter 16 år /aldrig) 

1 

Hur stor del av er nybyggnation kommer att vara 4:e generationen om 5 år? 
(5= 100 %, 4 = 80 %, 3 = 60 %, 2 = 40 %, 1 = 20 %, eller mindre) 

1 

Tabell 27. Svar erhölls från: Lars Bernhardsen. 

 
Kvalitetsviktning  HFAB Appartment 

Bostad 
Medelvärde HEM Procentuellt [%] 

Fråga 1 5 5 5 1 1/5 = 20 
Fråga 2 3 4 3,5 1 1/3,5 = 29 
Fråga 3 5 4 4,5 1 1/4,5 = 22 
Medel     24 

Tabell 28. Ett kvalitetsvärde utifrån besvarade frågor från fastighetsägare och fjärrvärmeleverantör pre-
senteras. 

 
Kvalitetsvärde = 24 % 

 
Diskussion 
Lars Bernhardsen svarar att HEM inte kommer att bygga ett enskilt 4:e generationens fjärr-
värmesystem men att möjlighet finns att ett lågenergiområde, mellan 20-50 bostäder, kan 
komma att förses med fjärrvärme via ”shuntning”. ”Shunta” innebär att fjärrvärmevattnets 
framledning ”späds ut” med returen för att få en temperatur där distributionsförlusterna till 
passivhusen blir acceptabla. Fastighetsägarnas intentioner att bygga lågenergihus är höga i 
jämförelse med HEM:s inställning till att bygga ett lågtempererat fjärrvärmesystem, vilket 
medför ett lågt kvalitetsvärde. Anläggning av fjärrvärmeledning är en stor kapitalkostnad och 
fjärrvärmeanslutningen är mindre lönsam för lågenergihus på grund av deras låga värme-
behov. Fördelen med lågenergihus, vilkas värmebehov främst täcks av tappvarmvattnet, är 
deras lägre variation av lastbehov över året jämfört med övriga byggnader. Detta borde ge en 
trygghet för HEM, då värmeförsörjningen av dessa hus hålls mer konstant året runt bidrar till 
mindre spetsproduktion och därmed till minskad reservkraft, under uppvärmningsperioder, 
vilket är ekonomiskt fördelaktig.  
 
Lågenergihus anses bidra till ökade dygnsvariationer, under perioder då varmvattenbehovet 
utgör större andel av värmebehovet, eftersom tappvarmvattenanvändningen är ett brukar-
beteende och är störst på dagen. Dock antas det finns dygn då det dagliga 
uppvärmningsbehovet minskar när tappvarmvattenbehovet ökar, främst vår- och höstdagar.  
Lågenergihusens värmebehov består främst av tappvarmvattenbehovet och anses bidra till god 
avkylning och därmed låg returtemperatur, till fördel för fjärrvärmeleverantören. 
 
Lågenergihusens framledningstemperatur behöver endast klara kraven för uppvärmning av 
tappvamvatten (cirka 60 ˚C), vilket bidrar till mindre distributionsförluster. Fördelen med 
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shuntning jämfört med tillförsel av fjärrvärmevatten från fjärrvärmesystemets framlednings-
temperatur, är att nätet inte ”byggs fast” i ett högtempererat system, utan 
framledningstemperaturen kan i framtiden sänkas i systemet utan problem. Andelen distribu-
tionsförluster från fjärrvärmerör till lågenergihus behöver med dagens teknik inte vara större 
än för övriga nätet och är därmed inte ett argument för att inte installera fjärrvärme till låg-
energihus.  
 
Felkällor 
Svar erhölls ej från samtliga tillfrågade fastighetsägare vilket medför en viss osäkerhet kring 
inställningen till lågenergihus.  
 
Definition av lågenergihus har inte redovisat och kan ha resulterat i missuppfattningar. Dock 
visar Appartment bostad och HFAB tydligt att de är intresserade av att bygga energieffektiva 
hus i framtiden.  
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6 Resultat kvalitetsstämpel 
 
Nummer Kategori 

 
Procent [%] 

1 Rökgastemperatur 94 

2 Energieffektivt frostskydd 20 

3 Energieffektiv fjärrkyla 92 

4 Avkylningens kostnadsgradient 17 

5 Vattenförluster 48 

6 Behovsvariationer 25 

7 Returtemperaturen 35 

8 Höga temperaturkrav 38 

9 Specifikt värmebehov 10 

10 Framtiden 24 

Tabell 29. Sammanställning av alla kvalitetsvärden. 

 
 
 

 
Figur 17. Kvalitetsstämpel, vilken presenterar värden från Tabell 29. Inspiration till presentationen av 
kvalitetsvärdena, i form av en "kvalitetsstämpel", kom från rapporten ”Benchmarking” från ”News from 
DBDH 1/2003”. (Web 16) 
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7 Slutsats 
Rapporten visar att HEM:s utnyttjande av rökgaskondensering och energieffektiv fjärrkyla 
fungerar mycket väl. Önskvärt vore att fortsätta i samma goda stil samtidigt som ytterliggare 
förbättringar är möjliga. Potential för att sänka rökgastemperaturen på avfallsförbränningen 
Kristinehed finns liksom att utnyttja än mer frikyla från Nissan och havet för fjärrkyla-
produktionen, vilken antas öka i framtiden.  
 
Större potential till förbättring finns inom områdena vattenläckage, sänkning av retur-
temperatur samt kunders höga temperaturkrav i fjärrvärmenätet. Aktivt arbete för lägre 
systemtemperaturer ger i dagsläget en låg ekonomiska lönsamhet, speciellt sommartid efter-
som HEM får betalt för att elda avfall.  
 
Principen är den samma vad gäller vattenläckage där ingen tydlig ekonomisk vinning finns. 
En utredning vilken beskriver vad färgning av fjärrvärmevatten skulle medföra för positiva 
åtgärder, i form av kännedom över in- och utläckage, samt även snabbare identifiering av 
fjärrvärmeläckor vore intressant att utföra. 
 
En mer energismart lösning för att kyla bort överflödig värmeproduktion vintertid och därmed 
undvika frostskador på återkylare (”sommarkylare”) känns för oss nödvändig. Avfalls-
förbränning medför att utredningen över ”[kr/MWh, ˚C]” får ett lågt kvalitetsvärde. För att 
undersöka detta ytterliggare rekommenderas en uppdatering av HEM:s nyckeltal, 
[kr/MWh,˚C].  
 
Behovsvariationernas påverkan av värmeproduktion kan ytterliggare jämnas ut med ökad ef-
fekt och värmelagringskapacitet exempelvis via en större ackumulatortank. En annan åtgärd 
är värmelagring i kunders byggnader. Detta är dock inga lösningar utan lindrar endast konse-
kvenserna. 
 
Statistik för energianvändning per m2 och år, [kWh/(m2 * år)], ger en ny möjlighet att identifi-
era kunder med hög användning av värme. Detta för att informera och hjälpa höganvändare 
med att minska deras värmeförbrukning och därmed skapa en god eller bättre kundrelation.  
 
Utvärdera potentialen och se möjligheterna med lågenergihus i ett redan befintligt fjärrvärme-
system rekommenderas, då detta troligtvis är framtidens kunder.  
 
Sammanfattningsvis medför avfallsförbränningens ekonomiska fördelar ett energi ineffektivt 
nät. I framtiden då tillgång på avfall kan tänkas minska, medför ett ineffektivt fjärrvärme-
system en mindre ekonomisk lönsamhet och därmed en nackdel ur  konkurrenssynpunkt. 
 
Slutligen, har rapportens mål uppnåtts? 
”Identifiera var störst förbettringpotential, i ett redan befintligt fjärrvärmesystem finns samt 
att redovisa åtgärder och lösningar till dessa”. Identifiering av förbättringspotential anser vi 
uppfyllts med avseende på rapportens tio punkter. Angående åtgärder och lösningar till dessa 
finns mycket mer att arbeta utifrån. Vi anser att tillgång till fakta saknas för att kunna föreslå 
relevanta lösningsförslag till en del av våra utvärderade punkter. 
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Bilaga 

B.1 Intervjufrågor 
Intervjufrågor presenteras nedan och det är frågor som i första hand ställdes för att få en så 
bred syn som möjligt på eventuella problem i deras fjärrvärmesystem. Det tillkom under mö-
tets gång även en hel del frågor, men dessa har valt att inte redovisas. Dock finns en del finns 
redovisade i form av intervjusvar i rapporten. 

B.1.1 Lars Bernhardsen 
 
Värmeansvarig 

• Vad görs för arbeten för att få ett ”smartare” (effektivare/lättare) fjärrvärmesystem? 
• Finns det många pågående eller avslutade (system)effektiviseringsprojekt? 
• Har ni identifierat er egen effektiviseringspotential? 
 

Marknadsansvarig 
• Hur fördelar sig värmebehovet hos kunderna mellan hög- och låganvändare? 
• Vad görs för att minska ”höganvändares” värmeanvändning? (Kundvård) 
• Vad görs för att informera fastighetsskötare/driftansvarig om hur en anläggning styrs 

optimalt? 
 

 

B.1.2 Mats Bergenhem 
 
Produktionsansvarig 

• Finns det några kända eller typiska driftproblem som sänker systemets effektivitet? 
• Vad görs för att sänka systemtemperaturen och därmed producera mer el från de bägge 

befintliga ångturbinerna och rökgaskondenseringsanläggningarna? 
• Hur sker ert underhåll med avseende på systemets effektivitet? 
• Hur ser effektbehovet ut när det är riktigt kallt (som nu i Januari, 2010)? Hur avviker 

effektsignaturen från en rät linje? Har ni timstatistik på utlevererad effekt och sam-
tidiga värden av fram-, retur och utetemperaturerna som vi skulle kunna få ta del av? 

• Hur används er kraftproducerade el? Intern användning eller bara export ut på nätet? 
• Hur hanteras er elproduktion för att få maximalt betalt? 
• Vad görs för att bibehålla önskvärd effekt i pannan då bränslekvalitén på soporna vari-

erar mycket? 
• Hur sker regleringen av förbränningen i förhållande till lasten? (Är effekten alltid kon-

stant för pannan under dygnet trots att lasten varierar)  
• Vilken betydelse har framtemperaturen på systemsts totala effektivitet?  
• Vad görs för att bibehålla en hög temperaturverkningsgrad på värmeväxlare i produk-

tionsanläggningar? Hur lång brukar den termiska längden (NTU) vara för de större 
värmeväxlarna i era produktionsanläggningar? 
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B.1.3 Göran Lindestam och Thomas Rasmusson 
 
Distributionsansvariga 

• Hur ofta utförs tryckfallsberäkningar för nätet? 
• Finns trånga sektioner i nätet och var i så fall? (Trånga sektorer innebär stor värmelast 

men en trång ledning) 
• Vid utbyggnad av fjärrvärmenät, hur går planeringen till med avseende på högre effek-

tivitet? 
• Finns det någon uppföljning av värmeförluster och driftkostnader i nätet? 
• Vid ombyggnad av nät, hur hanterar ni olika möjligheter till att rationalisera nätet? 
• Är ”bypass”- och kortslutningsflöden termostatstyrda? (eller vad görs för att hålla 

sommartemperaturen uppe då värmebehovet är lägre än under vinterhalvåret?) Hur 
kontrolleras termostatventiler och andra ventiler så att de inte ”står öppna” i onödan? 
Är kortslutningsflödena betydande? Exempelvis till fler kunder som använder värme-
pump i stor utsträckning istället för fjärrvärme. 

• Är kortslutningsflödena på Kristinehedverkets tak betydande? (vid minusgrader måste 
avkylningsrör varmköras för att undvika förfrysning) 

• Finns läckage och vad görs för att minska dessa? Hur mäts läckaget och finns stati-
stik?  

• Finns det stora områden med låg täthet (längre avstånd mellan hus vilket medför läng-
re rörledningssystem och därmed större värmeförluster) och vad är era erfarenheter av 
att leverera fjärrvärme till dessa bostäder? 

 

B.1.4 Thore Carlsson 
 
Fjärrvärmecentraler 

• Vilka är typiska problem i fjärrvärmecentraler? 
• Hur följer HEM upp att fjärrvärmecentralerna fungerar bra och ger låga retur-

temperaturer? 
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Ordlista 
 
Fjärrvärme 
System vilket oftast förser ett större bostadsområde eller en hel tätort med värme. Fjärrvärmen 
produceras vanligtvis i en hetvattencentral, där inkommande vatten upphettas till högre tem-
peratur (80-120˚C). Vattnet distribueras via ett rörledningssystem till en byggnad 
fjärrvärmecentral. (Frederiksen & Werner, 1993) 
 
Energieffektivisering 
Genom teknikval och bättre avvägning mellan investering och driftkostnad uppnå den mest 
ekonomiska energianvändningen för en i princip oförändrad energitjänst. (Web 1) 
 
Värmeverk 
Anläggning vilken producerar fjärrvärme via förbränningspannor för fast, flytande eller gas-
formiga bränslen, men även elpannor förkommer. Värmeproduktionen kan också erhållas med 
hjälp av värmepumpar. (Web 1) 
 
Kraftvärmeverk 
Förutom värme produceras även el i ett kraftvärmeverk. Kombinationen, el och värme, med-
för att 80–90 % av bränslets energiinnehåll utnyttjas. (Web 1) 
 
Fjärrvärmeledning 
Isolerat rörsystem vilket innefattar både fram- och returledning i vilka fjärrvärmevattnet dis-
tribueras.  
 
Rökgaskondensering 
Energi utvinns via kondensering av vattenångans rökgas. Denna värme kan, såvida tillräckligt 
låg returtemperatur erhålls på fjärrvärmevattnet, sedan värmeväxlas ut på fjärrvärmenätet. Är 
returtemperaturen hög behövs en mellanliggande värmepumpprocess för att höja temperatur-
nivån. (Frederiksen & Werner, 1993) 
 
Uppfuktare 
Ett steg i rökgaskondenseringen där energi utvinns genom värmeväxling mellan rökgasen och 
förbränningsluften. (T. Börgesson, 2010) 
 
Kortslutningsflöde 
Cirkulation av fjärrvärmevatten från fram till returledning utan värmeuttag i värmeväxlare. 
Resultatet blir en högre returtemperatur.  
 
 
Formler 
P [kJ/s] =       [kg/s] * cp [kJ/(kg*K)] * dT [K] 

Formel 1. Effekt [J/s eller W] 

 
Q [kJ] = m [kg] * cp [kJ/(kg*K)] * dT [K] 

Formel 2. Energi [J eller Wh] 

 


