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Sammanfattning 
Fjärrvärmesystemet har sedan dess begynnelse varit behovsstyrt. Detta innebär att kunden bestämmer 

hur mycket värme som ska levereras, vilket leder till stora variationer i värmeproduktionen. 

Variationerna leder till effekttoppar i fjärrvärmesystemet, dessa är dyra för energibolaget som då 

tvingas starta sina spetslastanläggningar som oftast består av oljepannor.  

För att jämna ut effekttopparna i fjärrvärmenätet använder sig fjärrvärmebolagen i dagsläget av 

ackumulatortankar som värmebanker, dessa laddas ofta upp under natten då effektbehovet från nätet är 

lägre. De är även dyra att införskaffa samt att de kräver driftunderhåll. Genom att använda sig av redan 

befintliga värmebanker i fjärrvärmenätet kan man undvika att investera i ytterligare 

ackumulatortankar.  

Genom att utnyttja redan befintlig teknik kan man använda flerbostadshus som virtuella värmebanker. 

Då majoriteten av flerbostadshusen innehar höga tidskonstanter vilket innebär att de inte kyls ut vid 

kortvarig minskning av tillförd värme. Detta fenomen kan utnyttjas för att tillämpa s.k. effektstyrning 

av fjärrvärmesystemet, vilket görs genom att manipulera utomhustemperaturgivaren hos 

flerbostadshusen.  

Genom att manipulera utomhustemperaturgivaren hos flerbostadshus kan dess effekt minskas under en 

kort period. Återföring av värme sker sedan under en längre period för att undvika en ny effekttopp, en 

s.k. återvändande last. Denna effektstyrning innebär inte att fastigheterna får en förändrad 

energianvändning eller att inomhusklimatet påverkas, syftet är endast att skapa en jämnare drift av 

pannorna samt undvika spetslaster.  

Projektgruppen har tagit fram en modell på hur effektstyrning kan tillämpas i fjärrvärmesystem. 

Modellen visualiserar effektstyrningar hos Trollhättan Energis fjärrvärmesystem och visar dess 

effekter på panndrift och inomhustemperatur hos flerbostadshus. De fastigheter som styrs bildar en 

sammanlagd e-signatur som bestämmer hur stor effekt som kan styras.  

Att styra effekten i fjärrvärmesystem är ut ifrån våra resultat fullt genomförbart beroende på hur stort 

fastighetsbestånd som ingår i effektstyrningen.  



Abstract 
Analysis of the heat storage in residential apartment buildings can be utilized to achieve a smoothing 

effect of the heat load in district heating system. This heat storage leads to a more optimal operation of 

the district heating system and will lead to reduced oil consumption for peak load purposes. The 

district heating system has since its beginning been demand-driven. This means that the customer 

determines how high the heat demand should be. This leads to large variations in heat production. The 

variations result in peak demands in the district heating system. These peaks are expensive for the 

utility company which will be forced to start their peak load plants, which usually consists of oil-fired 

boiler plants. In this bachelor thesis we have developed a system structure and a model for how the 

load control can be applied in the district heating system operated by Trollhättan Energi in Western 

Sweden. The model developed shows how the district heating system and the indoor temperature is 

affected by the new load control proposed. 
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1 Inledning 
Inledningen kommer att beskriva rapportens innehåll och bakgrunden till våra 

frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 
Fjärrvärmens historia. 

Redan i slutet av 1800-talet så gjordes det försök med fjärvärmesystem i USA och Tyskland. 

År 1882 fanns det fungerande fjärrångsystem i New York som försörjde hela Manhattan med 

värme. I Sverige dröjde det dock tills slutet på 1940-talet som fjärrvärmen fick sitt första 

genombrott. Detta berodde delvis på att landet tidigare haft ett överskott av vattenkraft. Men 

efter andra världskriget började städerna växa och el och värmebehovet ökade och blev mer 

koncentrerat till städerna då urbaniseringen tog fart[1]. 

I Karlstad år 1948 startades det första kommunala fjärrvärmesystemet. Detta 

fjärrvärmesystems första syfte var att förse ett gjuteri i kommunen med el och värme men 

redan vid årsskiftet 1949/1950 anslöts sju fastigheter med totalt 120 lägenheter till 

fjärrvärmenätet. Detta var startskottet för fjärrvärmen i Sverige men det var inte förrän efter 

den första oljekrisen 1973 som efterfrågan på fjärvärme verkligen slog igenom. Från år 1975 

till år 1985 så fördubblades försäljningen av fjärrvärme vilket resulterade i att 35 TWh 

fjärrvärme levererades per år. Efterfrågan på fjärrvärme har sedan dess fortsatt och i dagsläget 

så levereras 50 TWh fjärrvärme till kund. Hälften av den levererade fjärrvärmen går till 

flerbostadshus[1]. 

Fjärrvärmens idé är enkel, att förse kunder med den värme de är i behov av. Detta innebär att 

fjärrvärmesystemet är behovsstyrt, det är kunderna som bestämmer hur mycket värme de vill 

ha och på så sett hur mycket värme som fjärrvärme leverantören ska leverera.  

Generellt så kan man dela in fjärrvärmesystemet i tre olika delar, dessa är: 

 Produktionsanläggningar, där man producerar den värme som man förväntar sig 

kommer efterfrågas. 

 Distributionsledningar, som leder värmemediet, som vanligtvis består av uppvärmt 

vatten, från produktionsanläggningarna till kunden som efterfrågar värmen. 

 Fjärrvärmecentraler, som överför värmen från det uppvärmda mediet till kunden. 

För att fjärrvärmeleverantören ska kunna tillgodose kunderna med den värme de vill ha krävs 

det att den har tillräckligt med panneffekt för att kunna producera den efterfrågade värmen. 

För att kunna tillgodose momentana ökningar av efterfrågan på värme används ofta en 

ackumulator i systemet. På så sätt kan man producera värme i förväg för att tillgodose en 

kortvarig ökning av värme. Ett exempel på denna ökning är vardagsmorgnar då industrierna, 

skolor och kontor startar sin verksamhet. Så för att tillgodose detta ökade värmebehov på 

mornarna så värms vattnet i ackumulatorn upp i förväg, det vill säga under natten och när 

morgonen kommer så skickas det varma ackumulatorvattnet ut i fjärrvärmenätet[2]. 
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1.2 Syfte 
Examensarbetet genomförs under det tredje och sista året på utbildningen och de kunskaper 

som införskaffats ska omsättas i praktiken, detta görs i samarbete med Trollhättan Energi 

vilket är ett bolag som distribuerar fjärrvärme. De vill uppnå jämnare drift i sina 

produktionsanläggningar och få minskad oljeanvändning. Detta genom att använda sig av 

virtuella värmebanker. Virtuella värmebanker är de fastigheter som är anslutna till 

fjärrvärmenätet det vill säga fjärvärmekunder, i dessa banker kan man låna samt ge tillbaka 

värme. De kan jämföras med de fysiska värmebanker som används i dagsläget vilket utgörs av 

ackumulatortankar. Den lösning som projektgruppen ska utveckla kallas effektstyrning. 

1.3 Mål 
Projektgruppen ska arbeta fram ett förslag på en tilltänkt modell för att kunna lagra energi i 

byggnader, och visa på hur de kan styra sin anläggning. Vid ett senare tillfälle ska denna 

modell förhoppningsvis tillämpas praktiskt, för att se om modellen fungerar som den ska. 

1.4 Frågeställningar 
Huvudfrågan för detta ex-jobb togs fram genom samtal med Magnus Blomster på Trollhättan 

Energi. 

Hur väl kan effektstyrning tillämpas inom Trollhättan Energis fjärrvärmesystem? 

 

Nedan finns mindre delfrågor som kommer leda oss framåt i projektet och på så sätt hjälpa 

oss att besvara huvudfrågan. 

 Vilka typer av effektstyrning finns i dagsläget? 

o Vilka olika typer av centraler fungerar det på? 

 När ska effektstyrning tillämpas, vilka parametrar spelar in (temperatur etc.)? 

 Hur stort värmebehov måste fastigheterna ha för att det ska vara ekonomiskt 

försvarbart? 

o Vilka typer av hus är det lönsamt på? 

 Hur mycket kan man strypa värmetillförseln till huset utan att inomhusklimatet 

påverkas? 

o Under hur lång tid kan strypningen pågå? 

 Hur många kunder/fastigheter måste regleras för att undvika att spetslasterna kopplas 

in? 

 Hur stor kommer besparingen att bli energimässigt och ekonomiskt? 
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1.5 Avgränsningar 
Projektgruppen har valt att endast ta med flerbostadshus, alltså är det inga lokaler, skolor etc. 

med i denna rapport.  

Någon eventuell programmering som behöver göras i framtiden gällande styrningen kommer 

inte att tas upp då detta inte är vårt huvudområde. 

Inget om tryckändringar och pumpar kommer att tas upp då detta inte kommer att påverkas av 

vårt tilltänkta system. 

I projektet kommer inte tillämpning av effektstyrning för att optimera elproduktion under höst 

och vår att beröras.  

1.6 Metod 
Det första som projektgruppen gjorde var att upprätta en projektplan där beskrivning av 

projektet togs fram. Det togs även fram några konkreta frågeställningar som man ville ha svar 

på när projektet var till ända.  

 

Projektgruppen började med att läsa in sig på ämnet samt sökte efter tidigare forskning. När 

inläsningen av ämnet var klart gjordes en sammanställning om vad för information som 

hittats. Av denna information sållades det som ej ansågs vara av nytta bort. Efter ämnes 

undersökning gjordes en sökning efter vilka företag som är aktiva och agerade i branschen. 

De företag som projektgruppen ansåg vara av betydelse plockades ut och mer information om 

dessa företag och dess inriktningar togs fram.  

 

När projektgruppen gjort grundstudierna togs en kravspecifikation fram på hur ett system för 

effektstyrning kan se ut, detta gjordes i samråd med Trollhättan Energi. Utifrån denna 

kravspecifikation byggdes ett styrdokument upp i Microsoft Excel. I detta styrdokument var 

tanken att projektgruppen skulle kunna påvisa effektstyrningens för och nackdelar.  

När styrdokumentet var väl genomarbetat och det ansågs vara stabilt övergick arbetet till att 

mata in tidigare driftdata, så som utomhustemperaturer för de aktuella perioderna samt 

energianvändningen hos det fastighetsbestånd som var anslutna till Trollhättan Energis 

fjärrvärmenät. Uppgifterna tillhandahölls av Trollhättan Energi. Den inmatade informationen 

låg sedan till grund när projektgruppen visualiserade effektstyrningar för att se dess effekter i 

styrdokumentet. Tolkningen av de data projektgruppen fick ut ur styrdokumentet användes 

sedan som underlag för resultatet i denna rapport.   

 

Under hela projektet har projektgruppen fått handledning av professor Sven Werner vid 

högskolan i Halmstad. Handledning har även getts av Magnus Blomster som är driftchef på 

Trollhättan Energi. 



4 
 

Det har även under projektets gång hållits tre seminarier, ett uppstartande seminarium, 

halvtidsseminarium och slutseminarium. På dessa seminarier har projektgruppen presenterat 

sitt projekt med hjälp av Powerpoints som utarbetats. Dessa seminarier har hjälpt att få en mer 

överskådlig blick i arbetet. 

Vid slutet av projektet hade Högskolan i Halmstad en utställningsmässa för examensarbeten 

gjorda på högskolan, så kallad UTEXPO. Här medverkade projektgruppen och presenterade 

sitt projekt i en monter och förklarade vad de kommit fram till för intresserade parter.  

1.7 Projektbeskrivning 
Fjärrvärmesystemet delas vanligen in i tre delar, produktionsanläggningar, 

distributionsledningar och fjärrvärmecentraler. Det är kundernas värmebehov och 

värmeförluster som utgör det värmebehov som produktionsanläggningarna ska tillgodose, 

detta är värmelasten. 

Värmelasten i ett fjärrvärmesystem kan delas upp i fysikaliska och sociala värmelaster. De 

fysikaliska värmelasterna är till exempel det behov som krävs för uppvärmning av en byggnad 

till en behaglig inomhustemperatur beroende på vilken ute temperatur det är. Den sociala 

lasten bygger på individernas beteende t.ex. varmvattenanvändningen och när de är 

vakna/hemma. Denna sociala last innebär att det uppkommer så kallade effekttoppar i 

systemet. Dessa effekttoppar uppkommer framförallt på morgonen då majoriteten av 

individerna vaknar och startar sina dagar samt att industrierna startar. Det uppkommer även 

en mindre effekttopp på eftermiddagen då majoriteten kommer hem igen.  Genom att dessa 

effekttoppar uppstår så måste värmeproduktionen ökas eftersom efterfrågan ökar. Under årets 

kalla dagar då baslastanläggningarna
1
 redan går så måste man starta spetslastanläggningar

2
 för 

att tillgodose det värmebehov som uppstår. Dessa spetslastanläggningar är dyra i drift och står 

ofta stilla resterande tid av året. För att slippa starta spetslastanläggningarna kan man 

ackumulera varmvattnet i ackumulatortankar
3
 och ladda upp dessa med 

baslastanläggningarna, för att sedan tillgodose värmebehovet. Dessa ackumuleringstankar är 

kostsamma och kräver ständigt underhåll. 

I takt med att fjärrvärmenätet expanderas och allt fler kunder kopplas in så ökar värmelasten. 

För att tillgodose denna värmelast krävs större ackumulatorer, utökade 

produktionsanläggningar eller att köra spetslastanläggningarna i allt större utsträckning.  

Trollhättan Energi har kollat på att bygga en ny ackumulator i en gammal silo för att undvika 

att köra topplastanläggningarna, men detta sågs inte vara ekonomiskt försvarbart så de började 

kolla på alternativa lösningar för att ackumulera värmen. En alternativ lösning som dök upp 

var att ackumulera värme i de fastigheter som redan är inkopplade i nätet och på så sett styra 

bort effekttopparna, man styr effekten i nätet. Detta kallas effektstyrning.  

                                                           
1
 Baslast-Anläggning med låg rörlig kostnad och hög fast kostnad, ex flispannor. 

2
 Spetslast-Anläggning med hög rörlig kostnad men låg fast kostnad, ex oljepannor. 

3
 Ackumuleringstankar- Stor tank där varmt vatten lagras för att användas när temperaturen sjunker. 
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Effektstyrning bygger på att man reglerar värmelasten för att på så vis nå en jämnare gång i 

produktionsanläggningen och slippa starta upp spetslastanläggningarna. Genom att utnyttja 

den tröghet
4
 som finns en fastighet kan man strypa värmetillförseln vid ett tillfälle för att 

sedan tillföra den värme som strypts bort vid ett senare tillfälle. Detta måste ske utan att 

inomhusklimatet i fastigheten förändras. Denna reglering innebär att effekttoppar kan jämnas 

ut och en jämnare produktionsgång uppnås.  

Denna rapport redogör för hur väl effektstyrning kan tillämpas hos Trollhättan Energi samt 

vilka för och nackdelar som uppkommer vid denna tillämpning. 

2 Företagspresentationer 
Inleds med en kort beskrivning av organisationen Trollhättan Energi AB, följt av de aktuella 

företagen så som eGain, NODA Intelligent Systems samt Enreduce. 

2.1 Trollhättan Energi AB 
Trollhättan Energi är ett kommunalägt energibolag. Organisationen har produkter och tjänster 

inom el, fjärrvärme, vatten och avloppsnät samt stadsnät (Tv, telefoni, bredband) [3]. Deras 

omsättning 2011 var 396 mkr och antalet anställda personer 105 [4]. Kunder består av 17 500 

bostäder och 2 100 000 m
2
 skolor, industrier och övriga lokaler [5]. Hur organisationen är 

uppbyggd kan ses i figur 1. Deras affärsidé är att ”Erbjuda tjänster och produkter som bidrar 

till ett hållbart och enkelt vardagsliv i Trollhättan med omnejd” [6].   

Figur 1 – Organisationens uppbyggnad.  

                                                           
4
 Förklaras i kap. 2.4 
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2.1.1 Fjärrvärmeanläggningar 

Trollhättan Energi har fyra anläggningar som producerar värme, här följer de olika 

anläggningarna. 

Lextorp 

Lextorp kraftvärmeverk är den nyaste anläggningen och togs i drift vid årsskiftet 2005/2006. 

Att det är just ett kraftvärmeverk betyder att det genererar el och värme. Storleken på denna 

anläggning är för värmeproduktionen är 17 MW och för elgenerering 3,6 MW. Denna 

anläggning producerar numera ca 30 % av fjärrvärmen i Trollhättan. 

Stallbacka 

I industriområdet Stallbacka ligger detta värmeverk
5
. Här ligger även deras värmekontor. 

Anläggningen består av fem pannor, två oljeeldade med en effekt på 25 MW, en 25 MW 

elpanna, en 25 MW fastbränsleeldad panna som även har rökgaskondensering vilket bidrar till 

ytterligare 7 MW, slutligen en 10 MW fastbränsleeldad panna som har rökgaskondensering på 

runt 2 MW. 

Kronogården 

Här ligger två stycken oljeeldade pannor med vardera 8 MW effekt. Dessa används 

framförallt som reserv och spetslastproduktion. Även en 8 MW fastbränsleeldad panna finns 

här. 

Sjuntorp 

Denna värmecentral togs i drift januari 1999 och försörjer bl.a. Sjuntorpsskolan och badhuset 

med värme. Det finns två pelletseldade pannor med vardera effekten 500 kW och en oljeeldad 

reserv/spetslastpanna med en effekt på 575 kW. [7] 

                                                           
5
 Produktionsanläggning där endast värme produceras. 
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2.1.2 Produktionsdata och råvaruanvändning 

Trollhättan använder i huvudsak biobränslen till sin värmeproduktion. Nedan följer en tabell 

och figur över produktion och bränsleanvändning. 

Tabell 1, Produktions data 

År 2009 2010 2011 

Total produktion [GWh] 379 469 374 

Försäljning [GWh] 350 434 335 

Volym biobränsle [m2] 462 000 526 700 459 000 

 

Figur 2, Värmeproduktion 
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2.2 eGain 
eGain grundades år 2002 i Kungsbacka och riktar sig till fastighetsägare som vill minska sin 

energianvändning, detta med hjälp av s.k. prognosstyrning. Det går ut på att de byter den 

befintliga utomhustemperaturgivaren i fastigheten mot en prognosmottagare. Först görs en 

energibesiktning för den aktuella fastigheten för att få fram energianvändningen. Här behöver 

man ta reda på husets tröghet, vilket menas med att ju bättre isolering den har ju mindre 

värme behöver du tillföra för att behålla den önskade innetemperaturen. Alltså bättre isolering 

 Högre tröghet.  

Denna mottagare styr sedan värmetillförseln med hjälp av energibesiktningen och lokala 

väderprognoser. Det meterologiska institut som levererar dessa detaljerade lokala prognoser 

på 10 km
2
 heter Foreca, anledningen till att de inte använder sig utav t.ex. SMHI är att Foreca 

utvecklar sina tjänster i snabbare takt. Väderprognosen innehåller parametrar som temperatur, 

nederbörd, vindriktning, vindhastighet, solstrålning, solvinkel och solreflektion. Utifrån detta 

fås en s.k. ekvivalent temperatur som är en bättre temperatur att styra efter.  

Om det med traditionell styrning sker ett väderomslag så som en regnskur så uppfattar 

byggnaden att utomhustemperaturen sänks vilket den gör, då höjer den genast effekten för att 

kompensera så att inte huset får för lite värme. Blir det sedan sol ute igen så höjs 

innetemperaturen utan att den egentligen hade behövts. Men genom att tillämpa deras teknik 

så undviks dessa snabba styrningar då huset klarar av denna tillfälliga sänkning av 

utomhustemperatur utan att innetemperaturen påverkas[11]. 
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2.3 NODA intelligent systems 
NODA är ett företag i Karlshamn som jobbar med system inom övervakning och kontroll av 

fjärrvärmesystem, dessa system kallas ”agentsystem”. Det går ut på att NODA installerar ett 

datasystem i varje fastighet som är med i projektet och det kopplas sedan upp på internet[12].   

 

De riktar sig mot såväl fastighetsägare som energibolag. Till energibolag kan de erbjuda 

laststyrning vilket enligt företaget har följande fördelar: 

 Effekttopparna sänks, vilket leder till att man inte behöver starta upp spetslaster i lika 

stor utsträckning som innan. 

 Optimerad elproduktion, då man med hjälp av laststyrning kan flytta värmelasten från 

natten till dagen när spotpriserna är högre. 

 Minimera antalet problem vid produktionsbortfall, genom att minska andelen uttaget 

värme för uppvärmning kan tappvarmvattenkvalitén kvarstå under en längre period. 

 I belastade nät kan man undvika inköp av utökad produktionskapacitet med hjälp av 

laststyrning.[13] 

När en operatör vill styra bort en närmande effekttopp så meddelas systemet som i sin tur 

analyserar hur länge och hur stor styrningen skall vara. Sedan fördelar systemet ut en viss 

mängd styrning till alla fastigheter som ingår i försöket. Datacentralen i varje fastighet 

uppdateras hela tiden med avseende på hur stor mängd som kan styras utan att påverka 

inomhusklimatet. Det finns tre saker som centralen beräknar: 

1. Ändring av utomhustemperaturen 

2. Effektförändringen  

3. Hur lång tid styrningen kan fortgå utan att inomhuskomforten försämras för mycket 

För varje fastighet tas en matematisk modell fram där det ingår några parametrar som 

exempelvis byggnadsmaterial, ventilationsflöde och energiuttag. Förenklat innebär detta att 

systemet ska kunna beräkna hur länge styrningen kan fortgå utan att den påverkar 

inomhusklimatet i allt för stor utsträckning[14]. 

2.4 EnReduce 
EnReduce är ett företag inom energieffektivisering. Deras idé går ut på att använda 

byggnaders olika förmågor att lagra värme. De förklarar att ett hus får en del gratis energi 

genom framförallt solen men även från spisar, TV-apparater, datorer och dylik hemelektronik, 

och att vanliga styrsystem inte tar någon hänsyn till denna extra värmeenergi.  De vanliga 

styrsystemen har utomhusgivare som vid en temperatursänkning skickar in mer värme trots att 

de kanske inte behövs, detta ger ökade energikostnader som med deras system går att 

undvika.  

Systemet går ut på att räkna ut hur mycket energi varje hus kan lagra och på så sätt ta tillvara 

på för att få minskade värmekostnader. Systemet är framtaget av Tekniska högskolan i 

Stockholm[15]. 
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3 Bakgrunds teori 
I detta kapitel beskrivs den teori som ligger till grund för denna rapport. 

3.1 Fjärrvärmesystemet 
Här förklaras de tre delsystemen mer ingående. 

3.1.1Produktionsanläggningar 

Produktionsanläggningarna i fjärrvärmesystemet är där värmen produceras. Här tillförs 

energiråvaran för och sedan omvandlas till värme. Men det finns även ett annat alternativ att 

tillföra värme till fjärrvärmesystemet, nämligen genom att tillföra överbliven värme s.k. 

spillvärme från industrin.  

Det finns olika typer av produktionsanläggningar, baslastanläggningar och 

spetslastanläggningar. Baslastanläggningarna används som det hörs på namnet för att 

tillgodose den baslast som finns i fjärrvärmenätet. Dessa anläggningars bränsle består ofta av 

flis eller avfall, vilket är ett relativt billigt bränsle. Att dessa bränslen är billiga krävs då dessa 

anläggningar är i drift större delen av året. De spetslastanläggningar som finns i 

fjärrvärmesystemet används främst vid hög värmelast från nätet eller vid ett eventuellt 

produktionsbortfall i någon av baslastanläggningarna.  

De höga värmelasterna som uppstår i fjärrvärmenätet uppkommer främst när ute temperaturen 

sjunker och uppvärmningsbehovet blir högre. Men det uppkommer även en förhöjd värmelast 

på vardagsmornar då industrier, skolor och offentliga lokaler startar sina 

ventilationsanläggningar. Samt att många privatpersoner vaknar och använder mycket 

varmvatten för sina behov under dessa morgontimmar. Denna ökande värmelast är en så 

kallad ”morgontopp” i fjärrvärmesystemet.  

Spetslastanläggningarnas bränsle består ofta av olja såväl bio- som fossil-olja detta för att 

dessa anläggningar ska vara snabba att starta upp. För att inte behöva starta upp en spetslast 

vid en kortvarig värmelastökning i fjärrvärmesystemet så använder många energibolag sig av 

en ackumulatortank som värmebank. Denna tank laddas/fylls med varmvatten som man lagrar 

för att sedan distribuera ut till kund när värmelasten ökar[2]. 

3.1.2Distributionsledningar 

Den värme som produceras i produktionsanläggningarna distribueras ut till kund i 

distributionsledningar. Det finns tre olika typer av distributionsledningar, huvudledningar, 

fördelningsledningar och servisledningar. Skillnaden mellan dessa ledningar är 

diametermåttet på dem, huvudledningarna innehar den största diametern där efter kommer 

fördelningsledningarna och minst är servisledningarna. Ut från produktionsanläggningarna 

går huvudledningarna. För att distribuera ut denna värme till olika områden går det 

fördelningsledningar från huvudledningen. På fördelningsledningarna är det kopplat 

servisledningar som leder in värmen till fastigheternas fjärrvärmecentraler[2]. 
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3.1.3 Fjärrvärmecentraler 

Här överförs värmen från fjärrvärmesystemet till fastighetens uppvärmningssystem, det är 

även här som fjärrvärmebolagets fysiska ansvar tar slut i och med värmeväxlarens 

sekundärsida. Det finns två olika kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler, direkt och 

indirektkopplade centraler. Skillnaderna på dessa principer är att i de direktinkopplade 

fjärrvärmecentralerna är de det uppvärmda mediet från distributionsanläggningarna som går 

igenom radiatorerna. Medan de i det indirektkopplade systemet är en värmeväxlare som 

växlar värmen till radiatorkretsens medie. Det är då i de indirekt kopplade systemen inte 

samma medie som används i radiatorkretsen som i distributionsledningarna[2]. 

Fjärrvärmecentralerna är i Sverige oftast indirekt kopplade och använder sig ofta av så kallad 

parallellkoppling. Detta innebär att det finns två värmeväxlare i centralen en för 

tappvarmvatten och en för radiatorkretsen. Utöver denna kopplingsprincip finns det ett antal 

varianter men de vanligaste förekommande bygger på denna parallellkoppling.  

Regleringen av centralen görs enligt standardutförande med hjälp av två reglerventiler en 

placerad i radiatorkretsen och en i tappvarmvattenkretsen. Ventilen i radiatorkretsen styrs av 

en reglercentral som är kopplad mot utomhustemperaturen och temperaturen i radiatorkretsen. 

Regleringen av ventilen i tappvarmvattenkretsen styrs av tappvarmvattnets temperatur samt 

ett börvärde som vattnet ska hålla[2]. 
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3.2 Radiatorventiler 
En radiatorventil är en ventil som har till uppgift att reglera värmeflödet till radiatorerna, en 

sådan visas i figur 3. Ventilerna som finns idag utvecklades på 70-talet och har alltså knappt 

förändrats någonting. Förenklat består de av en termostatdel och en ventildel. Inuti 

termostatdelen finns en s.k. känselkropp som har till uppgift att expandera och på så sätt 

påverka ventilens kägla för att minska flödet vid en höjd innetemperatur. Vid 

temperaturminskning sker återrörelsen med en fjäder.  

 

Figur 3. Radiatorventil [16] 

För att ventilen ska ge utslag så pratar man om ”hysteres”, vilket är den temperatur som krävs 

för att friktionskrafterna ska bli så stora att de förflyttar käglan. Denna temperatur ligger runt 

0.5°C. Hysteresen är inte alltid densamma utan den kan variera kraftigt om en ventil stått 

stilla under en längre period. Denna period kan t.ex. vara under sommaren, då man senare 

under hösten börjar värma fastigheten igen. Anledningen till att hysteresen varierar är att 

friktionskrafterna ökar under tiden den stått stilla, detta beror bl.a. på smörjmedel som 

försvinner då det blir gammalt.  

En termostat har även en s.k. ”dödtid”, vilket är tiden det tar för termostaten att reagera på en 

temperaturändring. Denna tid ligger runt 0,6 -0,8 min[17]. 
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3.3 Teori 
För att kunna räkna ut hur länge en effektstyrning kan fortlöpa utan att påverka inneklimatet 

används ekvation 1. Detta illustreras i figur 4, där påvisas responstiden, alltså tiden det tar för 

fastighetens inomhustemperatur att sjunka 5 grader. Ur ekvation 1 löses t ut, då fås ekvation 

2, dvs. tiden när temperaturen sjunkit till det accepterade värdet. 

Ett enkelt exempel är som figur 4 visar om ute temperaturen är -20˚C och innetemperaturen 

20˚C, då får man en tid på 13,35 h innan temperaturen sjunkit 5˚C. Detta gäller om man 

stryper värmetillförseln helt och hållet. Exemplet gäller för fastigheter med en tidskonstant på 

100 h. 

(ekv 1)   

 
  
   

                  

          
 

(ekv 2)   

             
                 

            
  

t = Tid det tar för byggnaden att sjunka i temperatur till den acceptabla nivån. 

τ = Byggnadens tidskonstant 

Tinne = Inomhustemperaturen 

Tute = Utomhustemperaturen 

 

 
Figur 4. Beskrivning av hur tidskonstanten samt responstiden räknas ut för byggnader [12]. 
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Om man inte har möjlighet att i praktiken genomföra ett sådant moment som ovan så kan man 

räkna fram en fastighets tidskonstant teoretiskt. Genom att multiplicera byggnadens 

värmekapacitet med byggnadens massa så får man ett värde på hur mycket värme som kan 

lagras i byggnaden. När man sedan deriverar detta med byggnadens värmegenomgångstal 

multiplicerat med byggnadens totala ytterarea och sedan addera med värmebehovet för 

ventilationen, så får man ut byggnadens tidskonstant. Nämnaren i ekvationen är den så kallade 

e-signaturen för fastigheten. Detta visas i ekvation 3 nedan. 

(ekv 3)   

  
   

           
 

 

    
 

Men i detta projekt så kommer det inte vara aktuellt att strypa all tillförd värme till fastigheten 

vid effektstyrningen. Detta på grund av att de boende i fastigheterna inte ska uppleva 

bortfallet av värme. Om värmetillförseln stryps helt så innebär detta att elementen kommer att 

svalna av och de boende kommer att tro att det har uppstått ett fel i värmesystemet. Så för att 

slippa dessa missförstånd så minskas värmetillförseln med max 70 % av det maximala flödet, 

för att hålla elementen ljumna. Detta innebär att man för detta projekt måste räkna om 

tidskonstanten eftersom värme alltid kommer att tillföras dock lite mindre under själva 

effektstyrningen. Den nya tidskonstanten blir då följaktligen enligt ekvation 4 [12]. 

(ekv 4)   

      
   

                 
 

 

    
 

c = Byggnadens totala värmekapacitet, J/kgK  

m = Byggnadens massa 

U = Byggnadens totala värmegenomgångstal, W/m2 °C  

A = Byggnadens totala ytterarea, m2 

Pvent = Effektbehovet för ventilation, W 

Ptill = Tillförd värmeeffekt, W 

I och med att man subtraherar nämnaren med den effekt som tillförs vid en effektstyrning, dvs 

maxflödet*0,3 = Ptill, så blir tidskonstanten nu högre.  
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4 Tidigare arbete inom området 
Nedan kommer några arbeten som har berört effektstyrningar på ett eller annat sätt. Några 

är från Svensk Fjärrvärmes hemsida och några är examensarbeten. 

4.1 Demonstrationsprojekt inom effekt och laststyrning 
Det har utförts ett test projekt som heter Demonstrationsprojekt inom effekt och laststyrning, 

Rapport I 2009:2 [14]. Projektets syfte är att se hur operatörerna kan styra effekt och last. 

Deras tanke är att se om man kan använda fastigheterna som en slags effektreserv och att då 

operatörerna minskar tillförseln av värme så att de inte behövs producera lika mycket energi i 

fjärrvärmeanläggningarna.  

Det är tre olika fjärrvärmenät som ingick i studien. I Västerås var de främst offentliga 

byggnader och skolfastigheter, i Stockholm och Linköping var det mest flerbostadshus. Att 

det är olika byggnader med i projektet ansågs bra då mer generella slutsatser och resonemang 

kunde föras fram.  

Fastigheter som ingick i projektet var 40 stycken i Stockholm och 20 stycken i Västerås.  

I Linköping provade man att styra bort kommande effekttoppar, man jämförde sedan med en 

referens dag utan styrning. På morgonen mellan kl. 06:00 till 10:00 genomfördes en styrning 

och ytterligare en på kvällen mellan 18:00 till 22:00, resultatet visade på ett minskat 

effektuttag på ca 400 kW vid varje styrning. I figur 6 ses effektuttaget för alla fastigheter som 

ingick i installationen. 

 

Figur 5, Ett dygn, 2009-03-23, med två genomförda effektstyrningar i jämförelse med referensdygn, 2009-03-05, i 
Linköping [14]. 
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Ett varaktighetsdiagram har även tagits fram och där kan man se att det maximala 

effektbehovet har minskar från 1536 kW ner till 1255 kW med effektstyrningen. Minskningen 

har skett vid de högsta effekttopparna, vilket kan ses i figur 7. 

 

Figur 6, Effektuttagen sorterade efter storlek. Linköping [14] 

Vid beräkning av energianvändningen i en fastighet använder man den s.k. e-signaturen
6
 

I rapporten antar de en e-signatur på 10 kW/˚C för de stora fastigheterna, och de har då gjort 

experiment på att styra hela veckor i Linköping. Vecka 13 år 2009 uppmättes ett energibehov 

på 197 MWh med styrning och utan styrning med uträknad e-signatur 213 MWh. Skillnaden 

blir energibesparingen som uppgår till ca 7,5 %. Värdet är ett genomsnitt grundat på hela 

fastighetsbeståndet som då är sammankopplat i samma datasystem. 

Inomhusklimatet får inte påverkas vid dessa styrningar och den bästa mätaren är när folk 

börjar klaga på att det är för kallt. Dessa styrningar går förenklat ut på att operatören stryper 

energiuttaget till fastigheterna under en kort period för att minska det totala energibehovet i 

nätet. Vissa fastigheterna i Linköping som ingick i projektet har haft inomhusgivare som var 

tänkt att mäta temperaturskillnaden, men sådana skillnader har inte gått att identifiera, i alla 

fall har de inte varit större än de som normalt uppkommer [14]. 

                                                           
6
 E-signatur är ett mått på den tillförda effekt per grad som krävs för att hålla en temperaturskillnad mellan 

inom- och utomhustemperaturen [kW/˚C]. 
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4.2 Fjärrstyrning av fjärrvärmeventiler 

Ett examensarbete som gjorts inom samma ämne är Fjärrstyrning av fjärrvärmeventiler [12]. 

Detta gjordes ihop med TVAB som är Tekniska Verken i Linköping AB. I detta arbete 

användes NODA Intelligent Systems för att tillämpa effektstyrning. Resultatet på denna 

rapport visar att energibesparingen varierar stort mellan de olika fastigheterna där 

effektstyrning har tillämpats. Den genomsnittliga energibesparingen ligger på ca 5 % men 

varierar mellan fastigheterna från nästan ingen besparing till 10 % på den fastighet som sparar 

mest. Sett från produktionssidan så kan denna metod möjliggöra en effektsänkning på 20-30 

% under en tretimmars period. Dock så uppstår det ett ökat effektuttag på 13 % efter avslutad 

effektstyrning. Men denna effektökning är positiv då det leder till att effektbehovet jämnas ut 

över dygnet. I rapporten så kom de fram till att potentialen att undvika att starta upp en 

spetslastanläggning genom att utnyttja den installerade effektstyrningen är dålig. Detta på 

grund av att man inte kan styra bort tillräckligt stor effekt under ett tillräckligt stort 

tidsförlopp. För att undvika uppstart av spetslastanläggning så krävs det att fler fastigheter 

involveras i projektet. En annan fördel som tas upp är att vid ett driftstopp i 

produktionsanläggningen så kan effektstyrningen tillämpas på så sett att fördela värmen jämnt 

i nätet så att inte de mest närbelägna fastigheterna tar all värme. 

Inomhustemperaturen får inte variera så att de boende känner av en stor skillnad, så det 

gjordes även mätningar på hur inomhusklimatet påverkades vid denna styrning.  

 

 

Figur 7. Innetemperatur/utomhustemperatur för de fastigheter där temperaturen mäts [12] 
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I figur 7 ses exempel på medeltemperaturen över dygnet, där de röda punkterna är de styrda 

dygnen och de blå referensdygn. Man ser ingen tydlig skillnad i dessa fastigheter förutom en 

liten på Drabantgatan, där temperaturen är något lägre då styrning genomförts. Här är 

termometern placerad i ett gästrum som ingen av de inneboende regelbundet befinner sig i. På 

så sätt så är just Drabantgatan ett bättre exempel på att se hur detta system påverkar 

inomhustemperaturen, då inga yttre faktorer påverkar som att någon öppnar ett fönster för 

vädring etc. Det delades även ut en enkät till de boende i en del av de ingående fastigheterna, 

där de skulle bedöma hur de upplevde inomhuskomforten. Skalan var 5 gradig där 3 

motsvarade normalt, 1 för kallt, 5 för varmt. För att få ett så bra resultat som möjligt fick inte 

de boende veta när styrningar genomfördes. Tyvärr var det endast fyra som svarade på 

enkäten på ett sätt som gjorde det möjligt att utvärderas. Dessa fyra var boende på 

Drabantgatan.  

Tabell 2. Enkätsvar från de boende [12] 

 

Som tabell 2 visar så kan man se en skillnad på de styrda respektive referensdagarna. Det 

upplevdes något kallare då styrning genomfördes vid jämförelse med referensdagarna. Att de 

då var färre varma dagar under styrning än referensdagarna kan slutsatsen dras att det blivit en 

något lägre temperatur, dock får det tas med ro för att svarsfrekvensen var väldigt låg [12].  
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4.3 Reglering av fjärrvärmenät 
Ett annat intressant arbete inom reglering har utförts genom ett examensarbete av Susanne 

Holmström (Reglering av fjärrvärmenät) [18].  Hon har riktat in sig på hur man kan styra 

ventilerna som i dagsläget släpper igenom för mycket värme. Hon beskriver vidare att varje 

fastighet har en egen temperaturgivare som är oberoende av fjärrvärmecentralen. När då en 

hastig temperatursänkning uppkommer så märker givaren av detta och ventilerna öppnas på 

en gång. Om då inte operatörerna har hunnit höja det fiktiva
7
 värmebehovet i nätet genom att 

höja effekten, så får de som ligger nära centralerna varmt och skönt medan värmen kanske 

inte räcker till de som bor en bit bort. Anledningen till detta är att trycket har sjunkit så pass 

mycket för att alla ventiler är öppna samtidigt att de inte orkar pumpa runt all värme.  

I arbetet finns två olika lösningar på problemet: 

I den första lösningen undersöks om ventilerna kan användas var för sig utan att de är 

ihopkopplade med varandra. Det monteras en temperaturgivare inomhus hos varje kund och 

om temperaturen börjar falla utomhus så öppnas ventilen bara en viss del beroende på hur 

mycket temperaturen sjunkit inomhus. Först vid en grads sänkning av inomhustemperaturen 

öppnas ventilen för fullt.  

Det andra alternativet var att försöka synkronisera ventilerna i de olika fastigheterna så att 

trycket räcker till fastigheterna längst bort. Man måste i detta fall ha någon form av 

kommunikation som sker mellan alla ventilerna. Rapporten tar upp två olika sätt att 

kommunicera, dels genom trådlösa nätverk eller radiosignaler.  

Det alternativ som verkar vara det bästa är det trådlösa förslaget. Men det finns både för att 

nackdelar med båda som med allt annat. Alternativ två är dyrare att installera och krånglar det 

på ett ställe så kan de medföra problem för alla som är inkopplade, medan alternativ 1 

installeras och påverkar endast den aktuella fastigheten [18].  

                                                           
7
 Fiktivt värmebehov, Värmebehov som egentligen inte efterfrågas av kunderna. På sen natten höjs 

temperaturen för att möta de kommande effekttopparna som uppstår när ex. industrierna startar.  
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5 Prismodeller 
Det finns olika sorters prismodeller för att ta betalt av kunderna. Nedan kommer en 

beskrivning av hur det ser ut i dagsläget och den nya modellen som kommer att införas i 

Trollhättan  

5.1 Nuvarande prismodell 
I dagsläget använder sig Trollhättan Energi av en prismodell som innebär att kunden har en 

fast avgift och en effektavgift samt energiavgift. De olika taxorna framgår av tabell 3. 

Tabell 3, Priser exkl. moms [19] 

 Effekt Fast avgift Effekt avgift Energi avgift 

 kW kr/år kr/kW öre/kWh 

    1/4 – 31/10        1/11 – 30/3 

Taxa 2 20 - 270 8 000 200 28,1 55,2 

Taxa 3 271 - 700 20 000 180 28,1 55,2 

Taxa 4 701 - 35 000 160 28,1 55,2 

 

För att veta vilken taxa fastigheten går under använder man sig av de två föregående årens 

värden och räknar sedan fram effekten. Detta görs en gång varje år ifall det har skett några 

förändringar.  

Man kan räkna fram effektbehovet med hjälp av s.k. ”kategorital” enhet i timmar (h), vilka är 

olika beroende på fastighet. De olika talen är 2 500 för bostäder, 1 700 för lokaler och 1 500 

för industrier. Vid beräkningar av effektbehovet divideras energianvändningen (värme & 

varmvatten) i kWh för ett normalår med kategoritalet. 

Ett lätt exempel om ett flerbostadshus energibehov under ett år är 200 MWh blir 

effektbehovet: 

200 MWh / 2 500 h = 0,080 MW 80 kW 

Det finns några nackdelar med denna taxering och det är att de inte alltid det stämmer överens 

med verkligheten. Ligger fastigheten mellan någon utav taxorna kan kostnaden påverkas 

mycket[19].  
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5.2 Kommande prismodell 
Det finns en annan prismodell som kan tillämpas som går ut på att mäta flödeskapaciteten. 

Det finns en rad fördelar med detta sätt som t.ex. att det inte blir några ”hopp” i taxan mellan 

de olika stegen som kan ses i tabell 3. Samt att de fastigheter som har en hög returtemperatur 

och stora effekttoppar som alltså försämrar nätet får betala extra för det.  

En annan fördel med att tillämpa denna prismodell är att det fås en större avkylning hos 

kunden vilket innebär sänkt returtemperatur, på detta sätt utnyttjas mer energi ur bränslet. 

Kunden får på så sätt en lägre kostnad och sparar på miljön. Det fås även ett jämnare uttag 

och då kan man exempelvis spara pengar genom att inte starta alla ventilationsaggregat 

samtidigt på morgonen, och då kan man undvika att elda lika mycket olja för att klara av 

effekttoppen.  

För att räkna ut en taxa för flödeskapaciteten så används timvärden på flöden som är 

insamlade i varje anläggning. Timvärdena som används är ett snittvärdena mellan kl. 06:00-

10:00 under november- mars.  

En lista på de 50 högsta flödesvärdena under denna period ska dokumenteras med datum och 

klockslag, även effekt samt fram – returtemperatur. Anledningen till detta är ifall det sker en 

uppdatering av flödeskapaciteten så ska man kunna ändra taxan. Klockslagen mellan 06:00-

10:00 skall vara markerade så att de finns möjlighet till ändringar. 

Årskostnaden räknas ut genom att multiplicera flödeskapaciteten med medelvärdet. För att 

kunden ska få en så jämn kostnad över hela året så delas denna årskostnad ut mellan april- 

oktober[19].  
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6 Resultat 
Nedan kommer beskrivningar av hur vårt system är uppbyggt och tänkt att fungera. Ur Excel-

modellen kommer det att visas några exempel på dagar som styrning hade kunnat utföras på, 

och sedan hur stor besparingen kunde blivit. 

6.1 Funktionsbeskrivning av systemet 
I detta kapitel ges först önskemål från Trollhättan Energi om hur de vill att systemet ska 

fungera. Sedan följer en beskrivning av systemet och hur det är tänkt att fungera. 

6.1.1 Önskemål från Trollhättan Energi AB 

I samtal med Trollhättan Energi framkom de önskemål på det kommande systemet. Deras mål 

med systemet är att minska morgontoppen under eldningsperioden dvs. 1 november till 31 

mars. Systemet ska inneha manuell start av effektstyrningen samt automatisk effektåterföring. 

De vill även kunna avbryta effektstyrningen när som helst under händelseförloppet, ett så 

kallat nödstopp, i fall något oväntat inträffar. Vid användning av effektstyrning ska 

fastighetsägaren inte märka någon skillnad i höjd effektavgift samt att de boende inte ska få 

ett försämrat inomhusklimat. 

6.1.2Modifikation av eGains system 

I dagsläget byter eGain utomhustemperaturgivaren i fastigheten mot en prognosmottagare 

som beskrivs i kapitel 2.4. Genom att utnyttja detta system med endast en lätt modifiering så 

kan effektstyrning från fjärrvärmebolagets ledningscentral (LC) tillämpas. Modifieringen 

innebär att eGains server tar emot en fiktiv temperatur från LC istället för väderinformation 

som innan, detta visas i figur 8. 

  Figur 8. Modifikation av eGains systemuppbyggnad 



23 
 

6.2 Systemuppbyggnad  
När operatören märker en kommande effektökning exempelvis ”morgontopp” står hen i valet 

att starta en oljepanna eller en motsvarande åtgärd för att kunna tillgodose det kommande 

värmebehovet. I detta fall starta effektstyrning. Operatören knappar in förväntad effekt som 

ska styras bort, detta omvandlas till en fiktiv temperatur som är högre än den aktuella 

utomhustemperaturen. Temperaturen skickas till eGains server som sänder vidare 

informationen till fastighetens mottagare. Detta innebär att fastigheten nu upplever en högre 

utomhustemperatur än den aktuella och minskar då sitt momentana effektbehov. Hur länge 

detta händelseförlopp pågår beror på responstiden (se kap 3.3) som påverkas av fastighetens 

tidskonstant. När tiden utgått så startar automatisk återföring av värme. Hastigheten på denna 

återföring är förprogrammerad för fastigheten och sker under en lång tid för att jämna ut 

dygnsvariationen så bra som möjligt samt inte skapa en återvändande last. När återföringen är 

klar så återgår systemet till normaldrift. 

6.2.1 Loggfunktion 

I systemet ska det finnas en loggfunktion som loggar antalet avvikande gradtimmar
8
 och tiden 

för dessa, så att man kan se att antalet gradtimmar är oförändrade trots effektstyrning. Det är 

denna loggfunktion som visar om fastigheten får för mycket eller för lite värme. Visar loggen 

att antal gradtimmar är positiv så har systemet gett fastigheten mer energi än vad den behöver, 

visar den mindre så har fastigheten fått för lite energi. Med denna loggfunktion kan man 

sedan utvärdera och eventuellt förbättra systemet. Summeringen av gradtimmar behöver inte 

gå jämnt ut på en eller två dagar utan kan summeras ihop under en längre period på 

exempelvis en vecka då styrningsbehovet kan variera kraftigt. 

6.2.2 Excel modell  

För att utvärdera den framtagna systemlösningen har som tidigare nämnts ett styrdokument 

tagits fram i form av ett Excel dokument. Syftet med detta styrdokument är att kunna 

visualisera de effekter som effektstyrningen kommer att ha på värmeproduktionen och på de 

berörda fastigheterna. För att komma fram till en så verklighetstrogen visualisering som 

möjligt kommer utgångspunkten vara tidigare års driftstatistik och se hur effektstyrningen 

skulle påverkat systemet. Denna driftstatistik har tillandahållits av Trollhättan Energi, i kap 

6.2.3 beskrivs de inhämtade uppgifterna. I styrdokumentet finns det möjlighet att mata in drift 

info från andra fjärrvärmebolag, vilket innebär att det inte är låst till Trollhättan Energi utan är 

ett generellt styrdokument. 

Enligt systemuppbyggnaden och i de önskningar som Trollhättan Energi hade så har de 

parametrar som ska vara ställbara tagits fram. Det är dessa parametrar som styr 

visualiseringen av effektstyrningen. Med hjälp av dessa parametrar kommer man i 

styrdokumentet kunna pusha systemet och se vilka bristningspunkter som finns för systemet. 

De parametrar som går att styra framgår i kapitel 6.2.4. För att se resultatet för den 

visualiserade effektstyrning kommer styrdokumentet lämna resultaten i så kallade outputs. 

Dessa outputs redovisas i kapitel 6.2.5. 

                                                           
8
 Gradtimmar, Om temperaturen höjs/sänks 1˚C på en timme blir detta ”1 Gradtimme”.  
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6.2.3 Uppgifter från Trollhättan Energi AB 

De grunddata som styrdokumentet bygger på är tidigare års driftstatistik. Då det i 

systemuppbyggnaden är ett krav att styrningen kommer att bygga på en manipulation av 

utomhustemperaturgivaren så krävs data för den aktuella temperaturen. Dessa data är även 

väsentliga då fastigheternas normala effektbehov styrs från denna temperatur. En fastighet har 

en brytpunkt
9
 vid exempelvis 17 grader Celsius. Detta innebär att när utomhustemperaturen är 

17 grader eller högre så har fastigheten inte något behov av värme och kan då inte effektstyras 

då energi för uppvärmning inte tillförs till fastigheten. Det är även den aktuella 

utomhustemperaturen som påverkar fastighetens tidskonstant markant, detta påvisas i 

ekvation 3. 

För att påvisa vilka effekt förändringar effektstyrningen kommer medföra krävs det data för 

pannornas drift. Med hjälp av driftdata kan försök att styra bort en panna genomföras. Även 

vilka påverkningar som sker på bränsletillförseln kan erhållas då styrdokumentet kan jämföra 

visualiseringen för effektstyrning med en referensdag utan styrning. 

Energianvändningen för fastigheter anslutna till Trollhättan Energis fjärrvärmenät är också 

indata som hämtas från tidigare år. Det är denna energianvändning som avgör hur stor effekt 

som kan styras vid det önskade tillfället.  

6.2.4 Parametrar, Ställbara Variabler 

De parametrar som driftoperatören har tillgång är så få som möjligt för att underlätta 

hanteringen av systemet. Totalt så är det tre parametrar som operatören kan styra. Den första 

parametern är den önskade effekten på bortstyrningen, denna parameter förs in i kilowatt. Den 

andra parametern är hur stor del av fastighetsbeståndet som ska effektstyras, vilket indirekt 

bidrar till hur mycket energi som finns att spela med. Den tredje parametern är 

återföringsandelen av bortstyrningen. För att inte skapa en återvändande last och ny 

effekttopp vid återföringsskedet i effektstyrningen så minskar man återföringseffekten. Denna 

parameter innebär då att om återföringsandel ställs till 50 % kommer återföringseffekter att 

halveras och tiden för återföringen fördubblas, självklart kan operatören välja när 

effektstyrningen ska ske. 

De parametrar som ställs in för hela systemet ställs in dels för att kunna visualisera 

effektstyrningen och få den så verklighetstrogen som möjligt, och även för att kunna stressa 

systemet och utpeka vilka brister som finns för det. Den första parametern är tidskonstanten 

även kallad Tau. Denna parameter beskriver fastighetsbeståndets gemensamma tidskonstant. 

Denna parameter kan väljas till 100, 200 eller 300 timmar. Genom att sätta tidskonstanten till 

ett högt värde innebär detta att fastighetens innetemperatur inte påverkas lika snabbt som om 

den skulle satts till ett lågt värde. Med hjälp av att reglera denna parameter kan det utvärderas 

hur stor betydelse tidskonstanten har vid effektstyrningen. Den andra parametern är börvärdet 

för innetemperaturen, denna väljs efter det förvärde som fjärrvärmecentralerna arbetar mot. 

Den tredje ställbara parametern för hela systemet är energianvändning av fastighetsbeståndet 

med avseende på fastigheternas energianvändning. Då man vid praktisk installation av 

systemet kommer byta ut utomhustemperaturgivaren så kommer detta ge en viss 

                                                           
9
 Brytpunkten är den temperatur då fastigheten inte längre behöver någon tillförd värme för att hålla sig varm.  
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installationskostnad för respektive fastighet. För att kunna avgöra hur mycket energi som 

krävs för effektstyrningen och ställa detta mot installationskostnaderna i fastigheterna kan här 

väljas olika fastighetsbestånd. Denna parameter är som sagt främst för den ekonomiska delen 

då projektgruppen ska avgöra vilka fastigheter som ska medverka i effektstyrningen. 

6.2.5 Beräkningar outputs 

Det resultat som styrdokumentet levererar är den information som projektgruppen anser vara 

betydande. Dessa resultat är den så kallade outputen i styrdokumentet och det är dessa värden 

som kommer tolkas för att dra slutsatser och påvisa slutresultatet i projektet. De outputs som 

redovisas i styrdokumentet är totaleffekten, fastighetens uppfattade utomhustemperatur, nätets 

styrda effektbehov, inomhustemperatur, totalt förflyttade gradtimmar samt e-signaturen. 

Totaleffekten är summan av den effekt som samtliga pannor levererar vid den visualiserade 

effektstyrningen. I denna summa är inte effekten i ackumulatortanken inräknad. För att visa 

hur effektstyrningen påverkar nätets styrda effektbehov redovisas detta som en output. Denna 

kommer variera beroende på den önskade bortstyrningen samt återföringsandelen beroende på 

om det sker en effektstyrning eller inte. Vid styrningen beskrivs nätets styrda effekt enligt 

ekvation 5 och kommer således att vara mindre än totala effektbehovet. Om det är en 

återföring som sker så kommer denna effekt vara högre än total effekten och beskrivs i 

ekvation 6. Vid neutralläge kommer denna siffra överensstämma med total effekt. 

(ekv 5)   

                          

(ekv 6)   

                          

Vid effektstyrning kommer som tidigare nämnts fastighetens utomhustemperatur att styras, 

det vill säga att fastigheten kommer styra mot en manipulativ utomhustemperatur vid 

strypning och återföring. Beroende på om det sker en strypning, återföring eller är i 

neutralläge det vill säga normaldrift så kommer denna temperatur att skilja sig från den 

aktuella utomhustemperaturen. Om det är en strypning som sker kommer denna temperatur att 

vara över den aktuella utomhustemperaturen och om det är en återföring som sker så kommer 

denna temperatur vara under den aktuella utomhustemperaturen. Vid normalläge så kommer 

denna temperatur överensstämma med den aktuella utomhustemperaturen. 
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För att ta fram de manipulerade utomhustemperaturer som fastighetens reglercentral kommer 

styra mot används följande ekvationer; 

(ekv 7)   

                              
            

      
 

(ekv 8)   

                                
                              

      
 

I ekvation 7 och 8 används den tidigare nämnda e-signaturen och i fotnot 6 beskrivs vad e-

signaturen är. I det framtagna styrdokumentet räknas e-signaturen fram för hela 

fastighetsbeståndet. Enligt ekvation 9 beskrivs hur e-signaturen räknas fram med avseende på 

önskad bortstyrning av effekt och andel av fastighetsbeståndet som ska effektstyras. 

(ekv 9)   

       
                              

       
      

I kapitlet om systemuppbyggnad nämns en kontrollfunktion som ska räkna antalet förflyttade 

gradtimmar. Dessa redovisas i styrdokumentet som en output och beräkningen visas i 

ekvation 10. 

(ekv 10)  

                                                                 

6.2.6 Diagram 

Genom att redovisa resultat och förändringar i olika diagram blir den visualiserade 

effektstyrningens påverkan mycket tydlig och man kan på ett enkelt sätt följa med i 

redogörelserna. Projektgruppen har valt att i styrdokumentet redovisa fyra olika diagram för 

att påvisa styrningens effekter i fjärrvärmesystemet och dess påverkan på fastigheter som 

styrs. Det första diagrammet är en översiktsvy där en total översikt av effektstyrningen 

redovisas. De kurvor som har valts att visas är total effekt, aktuell utomhustemperatur, 

fastighetens uppfattade utomhustemperatur, nätets styrda effektbehov, inomhustemperaturen 

samt e-signaturen för olika fastighetsbestånd. För att ytterligare påvisa hur viktig 

innetemperaturens påverkan är och kunna redovisa detta på ett utförligt sätt så redovisas även 

detta i ett enskilt diagram. Den så kallade kontrollfunktionen det vill säga räkningen om 

antalet förflyttade gradtimmar har också valts att redovisas i ett enskilt diagram då det är en 

betydande faktor för att kunna påvisa att allt har gått rätt till parterna emellan. Det sista och 

fjärde diagrammet visar pannornas drift under referensdagen. 
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6.3 Fastighetsbeståndets inverkan på e-signaturen 
Genom att ta fram e-signaturen för fastighetsbeståndet kan det fås en överskådlig blick av hur 

mycket effekt som kan styras beroende av den rådande utomhustemperaturen. 

I tabell 4 redovisas e-signaturer beroende av hur stor del av fastighetsbeståndet som berörs av 

effektstyrningen. Om man ser till samtliga flerbostadshus som är anslutna till Trollhättan 

Energis fjärrvärmenät så uppgår deras totala energianvändning för endast uppvärmning till 

161727 MWh/år och totalt är det 325 stycken flerbostadshus som är anslutna. Den totala e-

signaturen för hela fastighetsbeståndet räknas fram med hjälp av ekv 9 och uppgår till 1,773 

MW/° C. När e-signaturen istället tas fram för flerbostadshus med enenergianvändning över 

706 MWh/år och flerbostadshus med energianvändning över 1500 MWh/år så sjunker e-

signaturen till 1,005 MW/° C respektive 0,415 MW/° C. Även antalet fastigheter som berörs 

minskar vid denna begränsning till 72 stycken respektive 21 stycken.  

Tabell 4. E-signatur med avseende på antal fastigheter 

Delar av fastighetsbeståndet Fastighetsbeståndets  
årliga energibehov 

Fastighetesbeståndets 
totala e-gignatur 

Antal 
fastigheter 

Hela fastighetsbeståndet 
 

161727 MWh  1,773 MW/° C 325 st 

Fastigheter med energianv. över 
706 MWh/år 

  91662 MWh 1,005 MW/° C   72 st 

Fastigheter med energianv. över 
1500 MWh/år 

  37817 MWh 0,415 MW/° C   21 st 

 

När gränsen för minimal energianvändning isället höjs till 1500 MWh/år så är det endast 21 

stycken fastigheter som kommer beröras. Dessa fastigheter har en hög energianvändning för 

uppvärmning vilket innebär att det här finns stora energimängder att styra. Detta påvisar att 

flerbostadshus med hög energianvändning lämpar sig väl för effektstyrning. Detta innebär att 

ett mindre antal fastigheter behöver beröras av styrningen för att att åstakomma samma e-

signatur. 
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Figur 9. Den e-signatur som erhålls vid olika fastighetsbestånd 

I figur 9 visas vilken e-signatur som kan erhållas beroende på hur många flerbostadshus i 

Trollhättan Energis fjärrvärmesystem som berörs. Med hjälp av detta diagram kan antalet 

fastigheter som måste anslutas till systemet för att uppnå en önskad effektstyrning bestämmas. 

Genom ekvation 11 fås e-signaturen som krävs för en önskad effektförflyttning fram. 

(ekv 11)   

           
             

                   
 

Den önskade effektförflyttningen,               kan exempelvis motsvara den återkommande 

morgontoppen i fjärrvärmesystemet. Fastighetens gränstemparatur,       , är den 

utomhustemperatur där fastighetsbeståndet kräver värme för uppvärmning.              som 

det suttraherars med i nämnaren är en konstant som krävs för att alltid bibehålla ett litet flöde i 

radiatorkretsen. Detta är ett av önskemålen från Trollhättan Energi, då de boende inte ska 

märka av att radiatorerna blir avkylda. När den krävda e-signaturen erhållits kan det i figur 9 

utläsas hur många fastigheter som effektstyrningen behöver tillämpas på. 
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6.4 Exempel på styrningar 
I detta kapitel kommer det att visas några dagar där effektstyrningen kan tillämpas och vid 

olika fastighetsbestånd. Samtliga beräkningar avser en tidskonstant på 200 timmar. 

6.4.1 Effektstyrning med avseende på e-signatur 

Strypning 

 

Figur 10. Strypning av de 21 största fastigheterna 

I figur 7 visas den totala e-signaturen för de 21 största fastigheterna i Trollhättan Energis 

fjärrvärmenät. Den aktuella dagen är det -0,63˚C vid starten av effektstyrningen. Som man 

kan se i figur 5, pil 1, så krävs det drygt 6 MW momentan effekt, vilket även betyder att det 

också är det som maximalt kan styras bort vid denna temperatur. Enligt tabell 5 kan man se att 

utomhustemperaturen inte manipuleras till över 12 °C, detta för att det alltid ska cirkulera lite 

värme i radiatorkretsen för att de boende inte ska uppleva de som kalla. Enligt vår modell blir 

denna nya maximala styrning 5,1 MW. Nu följs den 2:a pilen som går ner mot pil 3. Pil 3 

pekar på den nya temperaturen som fastighetsbeståndet känner av och regleras efter. Arean 

under pilarna är antalet gradtimmar som styrs bort.  
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Återföring 

I figur 11 återses samma e-signatur som i figur 10, men i detta fall handlar det om 

återföringen. När återföringen av gradtimmar sker är den aktuella temperaturen 2,9˚C (pil1), 

vilket motsvarar en e-signatur på ca: 5 MW. Denna effekt bestäms av återföringsandelen 

vilket i detta fall är ca: 2.55 MW (pil2). Den nya effekten som den kommer styra efter är pil 3, 

vilket blir ca: 8 MW. Som kan ses i figuren är arean hälften så stor som i figur 11. För att 

gradtimmarna ska gå jämt ut så behöver återföringen fortgå under dubbelt så lång tid och även 

för att ingen ny effekttopp ska uppkomma. 

 

Figur 11. Återföring av de 21 största fastigheterna 
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E-signatur för samtliga flerbostadshus 

 

Figur 12, e-signaturen för hela fastighetsbeståndet 

I figur 12 ses e-signaturen för hela fastighetsbeståndet, vilket innefattar 325 olika fastigheter. 

Vid samma dag som beskrivs tidigare kan man se att det går att styra betydligt mer effekt, 

närmare 30 MW. Det väljs här att reglera exakt lika mycket som i tidigare exempel dvs. 5,1 

MW, för att visa på temperaturskillnader och gradtimmar. 
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6.4.2 Översikt 

För att påvisa skillnaderna på hur den manipulerade temperaturen påverkas av hur stor del av 

fastighetsbeståndet som är med i effektstyrningen, har följande översiktsbilder tagits fram. I 

dessa översiktsbilder är det samma reglering som sker vid samma tillfälle men 

fastighetsbeståndet skiljer sig från hela hastighetsbeståndet till de fastigheter som har en 

energianvändning över 1500 MWh/år, det vill säga 21 stycken fastigheter. 

 

Figur 13. Effektstyrning på de 21 största fastigheterna, 2011-11-16 till 2011-11-17 

I figurerna 13 och 14 visas den panneffekt som krävdes den vid detta tillfälle samt den 

utomhustemperaturen vid samma tillfälle. Då den visualiserade effektstyrningen sker visas det 

i diagrammet hur effektbehovet från nätet minskar, samt hur det ökar då återföringen sker. 

När detta sker visas det även hur fastighetsbeståndets uppfattade utomhustemperatur varierar 

från den verkliga utomhustemperaturen, även inomhustemperaturen redovisas. 
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Figur 14. Effektstyrning på hela fastighetsbeståndet, 2011-11-16 till 2011-11-17 

I tabell 5 redovisas den uppfattade utomhustemperaturen för fastigheterna vid strypning. Märk 

här de stora variationerna mellan dessa temperaturer.  

Tabell 5. Uppfattad utomhustemperatur beroende på fastighetsbestånd, 2011-11-16 till 2011-11-17 

Strypning (h) Verklig 

utomhustemperatur 

˚C 

21 fastigheter 

uppfattad 

utomhustemperatur 

˚C 

Hela 

fastighetsbeståndet 

uppfattade 

utomhustemperatur 

˚C 

1 -0,63 11,67 2,25 

2 -0,51 11,79 2,37 

3 -0,31 11,98 2,56 
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När återföringen startas den 41:a timmen styrs fastighetsbeståndets utomhustemperatur efter 

tabell 6, vilket är en lägre temperatur än den verkliga. Återföringen har i denna styrning en 

återföringseffekt på 0,5*strypningen vilket medför att tiden för återföringen kommer att 

fördubblas för att energibalansen ska gå jämnt upp. Fastighetsbeståndets uppfattade 

utomhustemperatur sänks med 6,1 °C under den verkliga temperaturen. 

Tabell 6. Uppfattad utomhustemperatur beroende på fastighetsbestånd, 2011-11-16 till 2011-11-17 

Återföringstimme Verklig 

utomhustemperatur 

˚C 

 

21 fastigheters 

uppfattade 

utomhustemperatur 

˚C 

Hela 

fastighetsbeståndets 

uppfattade 

utomhustemperatur 

˚C 

1 2,90 -3,25 1,46 

2 2,80 -3,35 1,36 

3 2,89 -3,26 1,45 

4 3,06 -3,08 1,63 

5 3,08 -3,07 1,64 

6 3,02 -3,13 1,58 

 

Vid samma styrning men en förändring av fastighetsbeståndet från de 21 största till hela 

fastighetsbeståndet dvs. 325 fastigheter kommer en förändring av fastighetsbeståndets 

uppfattade utomhustemperatur att ske, detta visas i tabell 6. I detta fall är den manipulerade 

utomhustemperaturen inte lika hög som när endast de 21 största fastigheterna styrdes. Den 

manipulerade utomhustemperaturen för hela fastighetsbeståndet vid strypningen höjs endast 

med 2,9 grader C, vid återföringen sänks den med 1,4 grader C. 

Denna förändring av fastighetsbeståndets uppfattade utomhustemperatur sker då samma effekt 

ska styras bort i båda fallen men strypningen fördelas på olika antal fastigheter. När effekten 

som ska styras fördelas på många fastigheter så berörs varje individuell fastighet mindre än 

om effekten ska fördelas på ett litet antal fastigheter. Detta medför även att fastigheternas 

innetemperatur kommer att variera i de olika fallen. 
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6.4.3 Inomhustemperatur 

 

I figur 15 visas hur innetemperaturen varierar i de 21 största fastigheterna. Regleringen startar 

när linjen går neråt, och som kan ses så går den ner endast 0,18˚C under de tre timmarna som 

regleringen fortgår. När de tre timmarna har gått återgår systemet till normal drift under ett 

antal timmar och jobbar sig sakta uppåt börvärdet som i detta fall är inställt på 21˚C. När 

sedan återföringen startar så matas mer effekt in för att få tillbaka de gradtimmar som styrts 

bort. Då stiger temperaturen upp mot drygt 21˚C och sedan återgår den till normal drift. Som 

man kan se i figuren så är det väldigt små temperaturskillnader som uppkommer vid 

tillämpning av detta system vilket är en förutsättning för att inte radiatorventilerna ska ge 

utslag som beskrivs i kapitel 3.2, vilket kan orsaka en återvändande last och få motsatt effekt. 

Figur 15. Inomhustemperaturen för de 21 största fastigheterna, 2011-11-16 till 2011-11-17 
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Figur 16. Inomhustemperaturen hela fastighetsbeståndet, 2011-11-16 till 2011-11-17 

I figur 16 visas inomhustemperaturens variation för hela fastighetsbeståndet. Temperaturen 

sjunket till endast 0,042˚C, vilket är extremt lite.  
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6.4.4 Gradtimmar 

Antalet förflyttade gradtimmar varierar i de två olika fallen beroende på hur stor del av 

fastighetsbeståndet som är med i effektstyrningen. Dock kommer summan av gradtimmar i de 

båda fallen vara lika med noll vilket innebär att lika mycket energi som styrts bort från 

fastigheterna har återförts. 

Genom att jämföra figur 17 med figur 18, kan det påvisas att ett högre antal gradtimmar 

förflyttas vid styrningen av ett mindre fastighetsbestånd i detta fall. 

 

Figur 17. Förflyttade gradtimmar för de 21 största fastigheterna 
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Figur 18. Förflyttade gradtimmar för hela fastighetsbeståndet 
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6.4.5 Panneffekter 

 

Figur 19. Drift av pannor, 2011-11-16 till 2011-11-17 

I figur 19 kan man se hur mycket respektive panna har körts med avseende på effekten. Den 

aktuella dagen har det fokuserats på den 2:a oljetoppen som inträffar mellan 22:00-02:00. 

Som man kan se i figur 13 och 14, så styrs nästan hela toppen bort. Vid små justeringar i 

verkligheten kan alltså hela denna bränslekostnad undvikas. Återföringen startar timme 41 

(kl: 17:00) och håller på under dubbelt så lång tid som regleringen för att undvika en 

återkommande effekttopp.  

MW 

Timmar 

Drift av pannor 

Oljetot 

Kronogården flispanna 

Lextorp flispanna 

Stallbacka P4 

Stallbacka P3 
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6.5 Tillämpning hos Trollhättan Energi AB 

Vid granskning av driftdata har det framkommit att en vanligt förekommande morgontopp 

under eldningssäsongen ligger runt 12 MW och varar under 3 timmar.  Det har även setts att 

spetslastanläggningarna startas vi en utomhustemperatur runt 0 °C. För att styra bort en 

effekttopp på 12 MW krävs det en e-signatur på 1 MW/°C enligt ekvation 12. 

(ekv 12) 

  

    
       

För att uppnå denna e-signatur med hjälp av ett så litet antal fastigheter som möjligt bör det 

ses till de flerbostadshusen med den högsta energianvändningen. Genom att tillämpa 

effektstyrning på de 72 flerbostadshus som innehar den högsta energianvändningen (706 - 

2708 MWh/år) kan det uppnås en e-signatur på 1 MW/°C. Denna e-signatur kan leda till en 

effektförflyttning på 12 MW då utomhustemperaturen är 0 °C eller lägre. 

Under en styrning på 12 MW där strypningen av värmetillförseln pågår i tre timmar och 

återföringen under dubbel så lång tid, kommer inomhustemperaturen att variera enligt figur 

20. Som synes så kommer temperaturen att sjunka till 20,821 °C vid strypningen av 

värmetillförseln och vid återföringen kommer temperaturen att stiga till 21,014 °C. Denna 

variation av inomhustemperaturen under effektstyrningen är som här påvisas mycket liten och 

kommer inte att påverka radiatorernas termostatventiler då dess hysteres ofta ligger på 0,5 °C. 

Om tidskonstanten skulle varit lägre exempelvis 100 timmar så hade inomhustemperaturen 

varierat mellan 20,644 °C - 21,053 °C under styrningen. 
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Figur 20. Inomhustemperatur vid effektstyrning av de 72 största fastigheterna 

Den maximala tiden för strypningen som kan ske då utomhustemperaturen är runt 0 °C är åtta 

timmar då tidskonstanten för fastigheterna är 200 timmar. Motsvarande tid då tidskonstanten 

är 100 blir strypningen 4 timmar. 

6.6 Ekonomi  

6.6.1 Praktisk installation 

Vid praktisk installation av effektstyrningssystemet som projektgruppen har tagit fram, så 

krävs det samma utrustning som eGain forecasting använder för att tillämpa prognosstyrning 

på fastigheter. eGains priser visas i tabell 7. 

Tabell 7. Installationskostnader för prognosstyrning 

Installationskostnader Pris 

Prognosmottagare 5 000 kr 

Uppläggningskostnad databas    1 900 kr 

Elinstallation 4 000 kr till 8000 kr 

Total installationskostnad 10 900 kr till 14 900 kr 

 

Utöver installationskostnaden så tillkommer en årlig abonnemangskostnad vid 

prognosstyrning på ca 3 kr/kvm. 

I kapitel 6.5 visas det att för att kunna styra 12 MW krävs det att systemet tillämpas på de 72 

fastigheter med högst energianvändning. Vid en installation av systemet på dessa fastigheter 

1 

2 

3 
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kommer installationskostnaden uppgå till 928 800 kr, med en beräknad installationskostnad 

på 12 900 kr/fastighet. 

6.6.2 Bränslekostnader 

Vid start av de olika pannorna så uppkommer det såklart kostnader. Kostnaderna är olika 

beroende på vilken anläggning det är. Som tidigare beskrivits i kapitel 1.7 så finns det två 

olika sorters anläggningar; baslast & spetslast. Baslastanläggningar har en låg rörlig kostnad 

och en hög fast kostnad. Spetslastanläggningar har en hög rörlig kostnad men låg fast kostnad. 

Den rörliga kostnaden är priset på bränslet, den fasta kostnaden är investeringspriset på 

anläggningen. Alltså är en oljepanna billig i jämförelse mot en flispanna i 

investeringskostnad, men oljan i sig är dyr som bränsle där flis är billigt. Projektgruppen har 

från Trollhättan Energi fått uppskattade kostnader för vad olika pannor kostar vid uppstart och 

vid drift.  

Uppstartskostnader för en oljepanna innehåller förutom olja även el för pump -och fläktdrift. 

Grovt uppskattat 200 kWh (200 kr) + 100 liter olja (1000 kr) innan pannan börjar ge någon 

effekt av oljeflödet. Man kan även se till livscykeln och att då varje start och stopp sliter på 

utrustningen etc. och då ligger uppstarten på uppskattningsvis 1 500 kr. En flispanna är 

mångdubbelt dyrare att starta upp, uppskattningsvis 5000 kr. Detta på grund av den långa 

uppstartstiden som är ca 8 timmar vilket pannan behöver ha för att uppnå stabil effekt samt att 

få bra emissionsvärden
10

. 

Priser vid drift: 

 Flispanna 210 kr/MWh 

 Oljepanna (Bio) 600 kr/MWh 

 Oljepanna (Fossil) 900 kr/MWh 

                                                           
10

 Emissionsvärde- För att de ska få stabil effekt behöver pannan ha uppnått rätt temperatur så att 
förbränningen ska bli så fullständig som möjligt, och utsläppen minimeras.?!?!?!?! 
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6.7 Ekonomisk besparing 
Den ekonomiska besparingen som erhålls består av omfördelning av bränsleslag, alltså istället 

för att använda olja så används flis. Effekttoppar som tidigare skulle tillgodosetts med olja 

styrs bort för att sedan återföras med hjälp av fliseldade pannor. Nedan följer ett exempel på 

den ekonomiska vinning som kan erhållas. 

Med bränslekostnader som hämtats i kapitel 6.6.2, räknas kostnaden för en effektstyrning på 

12 MW under tre timmar.  

Kostnad för uppstart och drift av oljepanna. 

(ekv 13) 

                          

Ökade kostnader för flispannor. 

(ekv 14) 

                  

Besparing 

(ekv 15) 

                       

Pay-Off 

(ekv 16) 

        

      
                       

Investeringen på 928 800 kr är intjänad efter ca: 36 effektstyrningar. 

Under eldningsperioden 2011/2012 var det 34 dagar där temperaturen låg under 0°C kl. 6 på 

morgonen. Anledningen till att projektgruppen valt att använda kl. 6 är att spetslastpannorna 

oftast kopplas in då. Med denna investering skulle det vara möjligt med en återbetalningstid 

på drygt en eldningssäsong.  
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7 Diskussion 
Nedan följer diskussion runt projektet samt hur man skulle kunna gå vidare. 

Vår huvudfråga i detta arbete har varit ” Hur väl kan effektstyrning tillämpas inom Trollhättan 

Energis fjärrvärme system?”. Denna fråga har vi besvarat med utgång från Excel-modellen 

som vi har arbetat fram. Vi anser att vårt resultat stämmer bra med verkligheten då vi utgått 

från kända matematiska ekvationer. I tidigare liknande projekt fås ungefär samma resultat 

men då de inte har någon återföring av sin effektminskning leder detta automatiskt till en 

sänkt inomhustemperatur som i sin tur leder till minskad energianvändning. Dessa projekt 

använder avancerad utrustning och vi tror att denna minskning hade kunnat göras utan 

utrustningen genom att helt enkelt bara ställa in termostatventilerna på ett lägre börvärde. 

Detta visas i figur 7 (nedre vänstra bilden), där temperaturen är lägre vid en reglering. Det 

påvisades även vid varma dagar då reglering pågick att temperaturen upplevdes kallare. 

Genom tillämpning av vår modell fås ingen minskad energianvändning för fastighetsägarna 

då den är avsedd att minska oljeberoendet hos fjärrvärmebolaget.   

Det krävs att fastighetsägarna blir informerande om hur effektstyrningen ska fungera och att 

informationen framförs på rätt sätt. Man måste påvisa att inomhustemperaturen inte kommer 

variera så att det märks samt att de i längden kommer att tjäna på detta system. Dock kommer 

kanske fastighetsägarna kanske anse att de blir orättvist behandlade då det framförallt är 

industrier och allmänna lokalers ventilationsanläggningar som bidrar till de största 

näteffektsvariationerna. Men om man kan få fastighetsägarna att inse att de kan bidra till att 

fjärrvärmen blir mer effektiv utan att de påverkas samt att de kan bidra till en bättre miljö så 

kan de bli mer positiva.  

Vi tror även att fastighetsägarna kan bli mer positiva om prognosstyrning och vår tillämpning 

av effektstyrning kunde kombineras på något bra sätt. Då dosorna kan användas för att 

tillämpa båda systemen skulle det vara möjligt att använda dem för prognosstyrning på 

höst/vår då det är mest lönsamt och sedan koppla in effektstyrningen på vintern då spetslaster 

börjar köras. Detta skulle leda till att fastighetsägarna får en minskad energianvändning då det 

är bevisat att prognosstyrningen sänker dess energianvändning. 

De bristerna i modellen vi tagit fram är att vi sett fastighetsbeståndet som en enda fastighet 

och därmed samma tidskonstant. Om mer tid funnits till att utveckla modellen genom att mata 

in de individuella fastigheterna med individuella värden så som tidskonstant etc. hade troligen 

en mer verklig reglering kunnat simuleras.  

Vad det gäller den återbetalningstid vi kommit fram till på drygt ett år, kan denna variera 

beroende på hur temperaturen kommer varierar under de kommande åren. Men vi tror att 

investeringen borde vara återbetald på två år eftersom det är mycket sannolikt att 

utomhustemperaturen är under 0 °C 36 gånger under denna period. 

För att följa upp detta projekt skulle nästa steg vara att införa varje individuell fastighet i den 

modell som projektgruppen tagit fram och se hur de påverkas vid olika effektstyrningar då 

fastigheterna innehar olika tidskonstanter. Man skulle även sätta in begränsningar på hur 
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mycket varje fastighet skulle kunna styras beroende på hur stor energianvändning och 

tidskonstant fastigheterna innehar.  

När man kunnat påvisa dessa effekter bör nästa steg vara att redovisa hur en praktisk 

tillämpning kan ske. Detta genom att redovisa styrningarnas effekter för energibolag och 

berörda fastighetsägare. Samt redogöra för vilka installationer och tillämpningar som krävs 

för att detta system ska kunna installeras. 

Man skulle även kunna se till hur effektstyrning av fjärrvärmesystem kan påverka el och 

värmeproduktionen i kraftvärmeverk. Om man skulle kunna effektstyra när spotpriset på el är 

högt och då kunna producera mer el och sedan producera mer värme när spotpriserna sjunkit.  



46 
 

8 Slutsats 
Vi har kommit fram till att med befintlig teknik kan effektstyrning tillämpas på samtliga 

fastigheter som är anslutna till Trollhättan Energis fjärrvärmenät. Det är dock mer lönsamt att 

styra de flerbostadshus med hög energianvändning och en hög tidskonstant, då får man ut 

mest reglerbar effekt per installerad enhet. 

Effektstyrning kan användas som ett alternativ till att köra spetslastanläggningar under kortare 

perioder beroende på hur stor del av fastighetsbeståndet som ingår.  

Vi anser att det är möjligt att styra bort en effekttopp på 12 MW under tre timmar, om det 

tillämpas på de 72 fastigheterna med högst energianvändning. Inomhustemperaturen kommer 

inte variera så att den påverkar termostatventilerna då fastigheterna innehar en tidskonstant på 

minst 200 timmar. Men detta skulle även vara möjligt om deras tidskonstant skulle varit på 

100 timmar, dock skulle variationerna var aningen högre.  

Eftersom effektstyrning bidrar till minskad spetslastanvändning, leder detta till minskade 

utsläpp av växthusgaser. Detta innebär att investeringen gynnar såväl miljön som Trollhättan 

Energis ekonomi. Det skulle leda till att Trollhättan Energi kan visa upp en ännu bättre 

miljöprofil än vad de redan har.  

Vi anser att det är ekonomiskt försvarbart att investera i detta system med avseende på de 

kostnader vi har redovisat. Dock är den årliga kostnaden för systemet osäker då kostnaden för 

prognosstyrning hos eGain är 3 kr/kvm. Vad motsvarande kostnad blir för effektstyrning vet 

vi inte i dagsläget då detta system ännu inte finns.   
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