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Sammanfattning 

Fjärrvärmeverksamhet bedrevs år 2012 i 285 av Sveriges 290 kommuner och fjärrvärmeleveranserna i 

Sverige uppgick då, totalt, till 52,3 TWh. De senaste åren har mer uppmärksamhet riktats mot 

effektivisering av det egna systemet och detta kan bland annat göras genom att sänka 

fjärrvärmevattnets returtemperatur. I en sammanställning av 158 svenska fjärrvärmesystem med data 

insamlad mellan åren 1997 och 2013 visas att majoriteten av dessa har en förhöjd returtemperatur.  

Av Ystad Energi ABs fjärrvärmeavdelning önskades ett projekt som arbetar mot temat sänkt 

returtemperatur som skulle resultera i ett beskrivande nyckeltal som påvisar värdet av en lägre 

returtemperatur i deras fjärrvärmesystem med just deras drift- och produktionsförutsättningar.  

Med figursydda metoder och tillvägagångssätt identifierades besparingar i en högre verkningsgrad på 

de biobränsleeldade pannorna med rökgaskondensering och ett mindre behov av årlig pumpenergi från 

distributionspumparna, då en returtemperatur sänks utan samtidig sänkning av 

framledningstemperaturen.  

Nyckeltal som beskriver kostnadsreduktionen, besparingen, till följd av en lägre returtemperatur 

fördelad på MWh försåld fjärrvärme och °C sänkning beräknades uppgå till 1,8 SEK/MWh,°C för ett 

kallt år och 1,2 SEK/MWh,°C för ett milt år.  

Förhoppningen är att detta examensarbete skall bekräfta de aningar som funnits om besparingar till 

följd av en lägre returtemperatur, och vara till hjälp vid beslut om vidare arbete skall göras i 

avkylningssyfte.



Abstract 

Optimizing energy systems is, in Sweden, as in many other countries, of growing 

interest. District heating systems are no exception. In 2012, 285 out of 290 

municipals in Sweden had district heating in use and the majority of these systems 

have a higher return temperature than that which is possible with an error-free 

substation of day current technology. To, when possible, lower the return 

temperature is a way of increasing the effectiveness of the district heating system. 

This study means to investigate, through simulations and calculations, how big of a 

reduction in production cost a lower temperature in the city of Ystad’s district 

heating system would correspond to. The results show that a cold year, such as 

2010, 1.8 SEK of the production cost could be saved per MWh sold heat for a 

whole year and 1°C temperature lowering. Equivalent value for a warm year such 

as 2011 was concluded to be 1.2 SEK/MWh,°C. 



Förord 

Detta examensarbete är utfört under vårterminen 2014, på uppdrag av Ystad Energi ABs 

fjärrvärmeverksamhet, och kan ses som ett avslutande moment i högskoleingenjörsutbildningen 

”Energiingenjör – förnybar energi” vid Sektionen för ekonomi och teknik, SET, i Högskolan i 

Halmstad.   

När tillfälle ges att utföra ett arbete vars resultat både stillar en nyfikenhet hos mig som student och 

genererar handfasta resultat, vilka är av intresse för verksamheten som arbetet görs i samarbete med, 

kan det nog inte bli ”annat än bra”. Hur tillsynes små förändringar, eller åtgärder, i ett energisystem 

kan medföra en rad positiva utfall ur flera aspekter är något värt att utreda, inte bara i 

fjärrvärmesammanhang. Att sträva efter en sänkt returtemperatur i fjärrvärmesystem är något de flesta 

inom branschen är medvetna om är ett gott åtagande – förhoppningen är att denna rapport skall visa på 

hur gott åtagande det skulle vara. 

Innan jag delar med mig av mitt nu färdigställda examensarbete som har resulterat i denna rapport vill 

jag rikta några ord och tack till de personer som väglett mig, hjälpt mig och engagerat sig under 

arbetets gång. Tack till min handledare vid Högskolan i Halmstad, Henrik Gadd – som med ett stort 

tålamod har diskuterat idéer och tillvägagångssätt med mig, och gett mig råd när sådana behövdes. 

Tack till Vinko Culjak och Andreas Persson, mina handledare på Ystad Energi AB, för ett mycket 

välkomnande och hjälpsamt bemötande vid uppstarten av arbetet, och givetvis även under arbetets 

gång. Tack även till Sven Werner vid Högskolan i Halmstad och Stefan Petersson vid FVB för 

tillåtelse att använda era figurer. Slutligen vill jag tacka lärarna på sektionen, som engagerat sig i, och 

undervisat vår klass under utbildningen.  
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1 Inledning 
Projektet finner sitt ursprung i den påverkan som ett fjärrvärmenäts temperaturnivåer har på 

systemverkningsgraden. Fjärrvärmeavdelningen på Ystad Energi AB är bekant med de gynnsamma 

följder en sänkt returtemperatur skulle ge, och har i nuläget som mål att sänka sagd temperatur varje 

år.  Då det inte har gjorts några större insatser eller ombyggnader utifrån vetenskapligt underlag till 

detta syfte önskades, av handledarna på Ystad Energi AB, ett projekt som arbetar mot temat ”sänkt 

returtemperatur”.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Vad är fjärrvärme?  

Ett fjärrvärmesystem syftar till att sammanlänka en eller flera tillgängliga värmekällor till flera 

existerande värmebehov vilka sammankopplas till ett stort behov - vanligen inom en tätort. Figur 1 

illustrerar principen, om än förenklad. Det kan röra sig om byggnadsuppvärmning och/eller 

varmvattenberedning hos småhus, flerbostadshus eller motsvarande behov hos offentlig verksamhet så 

som skolor, hotell, affärer etc. Även i industrisektorn finns det behov som fjärrvärme kan tillgodose. 

På 90-talet lanserades även det man kallar fjärrkyla, vilket grundar sig i samma idé - att förse flera 

kunder med energitjänsten utifrån en central anläggning istället för att varje kund själv skall ha en 

lokal kyl- eller värmeanläggning – därav namnen fjärrvärme respektive fjärrkyla. Fortsättningsvis 

kommer rapporten beröra fjärrvärme och inte fjärrkyla då man i Ystad inte har en sådan verksamhet. 

Den grundläggande principen för ett funktionerande fjärrvärmesystem kan beskrivas genom att titta på 

dess fyra huvuddelar; 

1. Värmeproduktion  

Produktionsanläggningen skall kunna möta tätortens värmebehov, genom att värme upp en 

värmebärare (vatten). Typiskt ett kraftvärme- eller värmeverk, som förbränner ett bränsle för 

ändamålet. Spillvärme från närliggande industrier är också en etablerad variant. 

2. Fjärrvärmenätet 

Distributionsnätet som består av olika ledningstyper vilka rymmer det cirkulerande 

fjärrvärmevattnet, som skall transportera energin fram till kund, är oftast av typen 2-

rörssystem. En ledning för det framledda, varma vattnet, och en ledning för det returnerande 

avkylda vattnet, vanligen av typen plastmantelrör med medierör av vanligtvis stål omfattat av 

en isolerande cellplast (ofta polyuretan, PUR) och med en skyddande mantel av plast 

(vanligen polyetylen av hög densitet, PEH). 

3. Fjärrvärmecentralen 

Överföring av värmen från fjärrvärmevattnet via värmeväxlare i en liten central belägen hos 

kund. Efter värmeväxling returneras det avkylda vattnet tillbaka till produktionsanläggningen.  

4. Värmesystem hos kund (sekundärsidan) 

För kundens del används sedan ett lämpligt system för utbredning av värmen i byggnaden, 

exempelvis ett radiator- och/eller ett tappvarmvattensystem. 
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Figur 1 - Principbild fjärrvärmesystem med produktionsanläggning, ett småhus och ett flerbostadshus som exempel. 

Den röda pilen representerar det framledda, varma, fjärrvärmevattnet och den blå pilen det returnerande, av 

fjärrvärmecentralen avkylda, fjärrvärmevattnet.  

1.1.2 Fjärrvärme i Sverige 

Det var i Karlstad, 1948, som det första kommunala fjärrvärmesystemet i Sverige startade, då anslutet 

till en ångkraftcentral som levererade både el och värme. Dock var det på 70-talet, efter den stora 

oljekrisen, som benägenheten att bygga ut fjärrvärmen tog fart. Inhemska bränslen, så som 

biobränslen, blev attraktiva och lämpade sig väl i en anläggning för fjärrvärmeproduktion och de då 

nyuppförda byggnaderna i miljonprogrammet kunde direkt utföras anpassade för 

fjärrvärmeanslutningar. Efter det beskattades dessutom oljan mycket högt först med energiskatt och 

sedan även med CO2-skatt.  Som framgår ur Figur 2 är energislagen som används i branschen i 

Sverige idag huvudsakligen förnybara.  

 

Figur 2 - Tillförd energi till värmeproduktion sorterat på energislag, Sverige 2012 [1] 

Fjärrvärmeverksamhet bedrevs år 2012 i 285 av Sveriges 290 kommuner [2]. Fjärrvärmeleveranserna i 

Sverige uppgick då, totalt, till 52,3 TWh [3]. Den genomsnittliga leveransen fjärrvärme under ett år för 

en kommun, dvs. total leverans dividerat med antal kommuner, låg på knappt 184 GWh. Samma år 

levererade Ystad Energi AB drygt 137 GWh. Det är även kring den siffran snittet för deras leverans de 

senaste fem åren (fram till 2013) ligger. Sett till levererad värme till slutförbrukare är kundgruppen 

flerbostadshus absolut dominerande och blir levererade hälften av Sveriges fjärrvärme.  
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Figur 3 - Fjärrvärmeleverans fördelad på användargrupp (slutförbrukare), Sverige 2012 [3] 

Flerbostadshus lämpar sig nämligen väl för ändamålet – de befinner sig ofta centralt och hyser ett stort 

värmebehov på en förhållandevis liten och centrerad yta. Detta samtidigt som det enbart krävs en 

fjärrvärmecentral för flera lägenheter. En kundkrets som består av många flerbostadshus och inte 

särskilt många småhus och villor har vad man kallar en hög linjetäthet. Linjetäthet är den årligt sålda 

värmemängden fördelat på ledningarnas längd. Då fås försåld värmemängd/meter. En lägre linjetäthet 

(exempelvis småhusområden) innebär således mindre mängd försåld värme per meter distributionsnät 

vilket även innebär att fjärrvärmedistributionen är dyrare i småhusområden [4].  

1.1.3 Effektiviserande insatser 

Att effektivisera det egna systemet torde vara, och är, något värt att eftersträva för alla verksamheter. 

Fjärrvärmeverksamheten är inget undantag. Det kan ske på en rad olika sätt – de exempel som följer 

härnäst är bara några av dem. Det mest grundläggande är att se till att driften fortlöper som den skall. 

Det vill säga, utan problem och missöden i den grad det är möjligt att undvika sådana företeelser. 

Kontinuerligt underhåll av ledningar och utrustning är exempel på sådana insatser.  

Vidare kan det finnas utrymme att effektivisera i den egna produktionsanläggningen. Att här kunna 

generera mer energi per tillförd bränsleenhet ökar direkt systemverkningsgraden och visar snabba 

resultat. Förutom att investera i bästa möjliga teknik finns, för de kraftvärme- och värmeverk som 

använder fuktiga, eller väterika, bränslen, möjligheten att utrusta verken för så kallad 

rökgaskondensering. Rökgaskondensering är en teknik som syftar till att maximera energiuttaget från 

fuktiga och väterika bränslen. När fukt vid förbränning avges som vattenånga i rökgaserna tar man 

tillvara på ångbildningsvärmet genom att kondensera rökgaserna. Värmen värmeväxlas sedan mot det 

returnerande fjärrvärmevattnet som sedan skall värmas upp ytterligare av respektive panna.  Fukten 

kan sedan innan finnas i bränslet, men kan även infinna sig då vatten bildas när eventuellt väte från 

bränslet reagerar med förbränningsluftens syre. Tekniken har funnits sedan 80-talet och anses idag 

vara standard att ha i fjärrvärmesystem där användning av biobränsleeldade värmepannor förekommer. 

[5].  

Slutligen skall intresset att se över och sänka systemets returtemperatur nämnas – det är trots allt kring 

detta rapporten fortsättningsvis skall kretsa. De två viktigaste temperaturerna i ett fjärrvärmesystem är 

de temperaturer som råder i värmebäraren, vattnet, fram till förbrukaren respektive tillbaka till 
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produktionsanläggningen. Med andra ord framledningstemperaturen och returtemperaturen. 

Skillnaden mellan de två, temperaturspannet mellan framlednings- och returtemperaturen, benämns 

fortsättningsvis som ΔT.  

I första hand skall, i samband med en returtemperaturssänkning, en samtidig sänkning av 

framledningstemperaturen eftersträvas. Drivkrafterna för att sänka framlednings- och 

returtemperaturen innefattar, för att nämna några; 

 Mer effekt från rökgaskondensering 

 Ett högre elutbyte i kraftvärmeverk 

 Lägre värmeförluster vid distribution 

 Mer brukbar spillvärme från temperaturbegränsade spillvärmeresurser 

Varianten att enbart sänka returtemperaturen för också med sig fördelaktiga följder; 

 Mer effekt från rökgaskondensering 

 I viss mån lägre värmeförluster 

 Mindre fordrad pumpenergi (flödet minskar som en följd av lägre returtemperatur) 

Dessa vinningar anses inte vara lika stora som vid en sänkning av båda temperaturnivåerna. I [6] 

skriver prof. Sven Werner och prof. Svend Frederiksen att vinningarna från följderna av endast en 

sänkt returtemperatur skall ses som ett sekundärt mål som bara kan uppnås om 

framledningstemperaturen redan är så låg som den möjligen kan vara. Slutligen är motivet för 

åtaganden att sänka returtemperaturen alltså essentiellt för att uppnå en högre systemverkningsgrad, att 

effektivisera systemet. Ytterligare teori gällande returtemperaturer finns att läsa i avsnitt 3.1. 

Konsekvensen av ett effektivare system är i sin tur lägre kostnader för att producera fjärrvärmen. 

För att nämna ett avkylningsarbete och dess utfall kan avkylningsarbetet på Göteborgs Energi tas upp. 

Mellan åren 1995 och 2004 bedrevs av Göteborg Energi AB ett separat avkylningsprojekt med 

uppskattad total investering för tidsperioden och projektet på 18,5 miljoner. Värdet, det vill säga 

besparingarna som kommit till följd av arbetet ansågs vara svåra att bedöma exakt då 

fjärrvärmesystemet förändras hela tiden, men en försiktig bedömning gjordes och pekade på en 

besparing på drygt 8 miljoner SEK varje år [7].   

1.2 Frågeställning och syfte 
Ystad Energi ABs returtemperatur i fjärrvärmesystemet anses kunna sänkas.  

Vilka ekonomiska besparingar skulle en sänkning av returtemperaturen innebära för Ystad Energi AB? 

Projektets resultat och slutsatser är tänkta att kunna fungera som en grund för fjärrvärmeavdelningens 

framtida mål gällande returtemperatursnivån i systemet. Beroende på utfallet kan det också komma att 

ses som ett incitament för Ystad Energi AB att genomföra vissa åtgärder med syftet att sänka 

temperaturen. 

1.3 Mål 
 Att ta fram nyckeltal vilka beskriver följderna per sänkt returtemperatursgrad för deras nät 

och dess förutsättningar. Nyckeltalet skall innefatta besparing i kostnad per sänkt 

returtemperatursgrad, MWh försåld fjärrvärme och år.   
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1.4 Avgränsning 
 Projektet skall i detta skede inte utreda, eller redogöra för, vilka faktiska åtgärder som kan 

vidtas av just Ystad Energi AB för att sänka temperaturen. 

 Det har beslutats i samråd med Ystad Energi AB att detta examensarbete inte kommer att 

inkludera eller beröra det externa nätet i Källesjö som också ingår i deras verksamhet men 

som är betydligt mindre än huvudnätet.  
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2 Nulägesbeskrivning Ystad Energi AB 
 

 

Ystad Energi AB är, av Ystad Kommun, ett kommunalägt bolag som förser tätorten med omnejd med 

elnätstjänster, fjärrvärme, kommunikationstjänster samt äger och underhåller gatubelysningen. 1860 

hade verksamheten sin begynnelse, på den tiden som Ystad Gasverk. 

2.1 Fjärrvärmeverksamheten 
Fjärrvärmeverksamheten i Ystad startade 1985 och använde sig till en början av värmepump samt olja. 

Idag använder sig YEAB (läs: Ystad Energi AB) av energislag vilka, alla förutom spetsbränslet 

eldningsolja, är förnybara.  

Fjärrvärmenätets totala sträckning är omkring 10 mil, består av ledningar med stålrör med PEH-mantel 

och PUR-skum, huvudsakligen i isolerklassen Serie 2 och rymmer volymen cirka 1600 m
3
. Nätet har 

successivt byggts ut sedan verksamhetens början. Kartan nedan visar från vilken tidsperiod nätet olika 

delar härrör från. De gula områdena är de äldsta och är från perioden 1985 till 1989, de bruna från 

1990 till 1994, de mörkblå från 1995 till 1999, de ljusblå från 2000 till 2004, de rosa från 2005 till 

2007, de gröna från 2008 till 2010 och de röda vilka är de nyaste är från 2010 till 2013. De flesta av de 

nyare områdena är områden vilka ligger i ytterkanten av Ystad, medan de gula, dvs. de äldsta befinner 

sig i kärnan av staden. 

 

Figur 4 - Karta över fjärrvärmenätet i Ystad illustrerad med olika färger för byggnadsår. De gula områdena är äldst 

(1985-1989) och de klarröda nyast (2011-2013). 
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2012 hade fjärrvärmesystemet 1528 leveranspunkter och kundkretsfördelningen är snarlik det svenska 

snittet – den består till största del av flerbostadshus, motsvarande drygt 50 %, sett till levererad värme 

till slutförbrukare vilket kan ses i Figur 5. Deras mest unika leveranspunkt torde dock vara den 

fjärrvärmevärmda parkbänken mitt i centrum, det första i sitt slag.  

 

 

Figur 5 - Fjärrvärmeleverans fördelad på användargrupp, Ystad 2012.  

2.2 Bränslen och anläggningar 
2013 producerade YEAB 159 GWh fjärrvärme. Likt Sveriges totala sammansättning av tillförd energi 

till värmeproduktion står biobränsle för den största delen, se Figur 6. YEAB har fyra biobränslepannor 

med en sammanlagd effekt på 28 MW. De två största pannorna, på vardera 10 MW, är utrustade för 

rökgaskondensering. 

 

Figur 6 - Energislag använda till fjärrvärme i Ystad 2013 [8] 

Biobränslet, 68 %, utgörs av skogsflis från skogsavverkning och är av typen GROT, dvs. grenar och 

toppar.  
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Hetvattnet, 18 %, tillförs från Skånska Lantmännens anläggning, och panna, i Ystad hamn. 

Anläggningen drivs av restprodukter från den egna sädeshanteringen (förädlade till pelletts) och 

värmer vatten till fjärrvärme när det inte är säsong för torkning av spannmål. Svenska Lantmännen och 

YEAB har tecknat ett avtal som bestämmer hur mycket fjärrvärme som skall komma från hetvattnet 

varje år. Deras leverans är främst aktuell från oktober, november till april, maj.  

Deponigasen, 2 %, kommer från SYSAVs avfallsanläggning i Hedeskoga och tillförs en panna i 

YEABs huvudanläggning.  

Eo1,eldningsoljan, 1 %, fungerar som spetslast men körs även vid tillfällen då alla biobränslepannor 

inte körs på max. Orsakerna till detta innefattar; 

 Driftproblem och mindre störningar på de biobränslepannor som är i drift för tillfället. 

 

 Förändringar i lasten där biobränslepannorna inte hinner med. 

         

 En lastförändring under en kort tidpunkt, exempelvis på morgonen. Oljepannorna går in för att 

täcka det såkallade ”morgondraget”. Fenomenet sker mest om våren och hösten – 

fjärrvärmelasten sjunker sedan under dagen och oljepannorna går ur drift.  

I huvudanläggningen, kallad anoden, finns 7 pannor vilka enbart producerar fjärrvärme. Utöver de sju 

pannorna i anoden innefattar produktionen en extern panna, kallad Äpplet. Tabell 1 redogör för 

pannorna och anläggningarna vilka producerar Ystads fjärrvärme.  

Tabell 1 – Produktionsanläggningar och pannor som producerar Ystads fjärrvärme (2014). 

Panna Panneffekt Energislag Placering Övrig notis 

P96 10 MW Skogsflis, GROT Anoden RGK 97: 3 MW 

P94 10 MW Skogsflis, GROT Anoden RGK 95: 3 MW 

P93 5 MW Skogsflis, GROT Anoden  

P37 3MW Skogsflis, GROT Anoden  

P34 1MW Deponigas, biogas Anoden 
Från den lokala 

återvinningsstationen 

P35 10 MW Eldningsolja, Eo1 Anoden  

P36 10 MW Eldningsolja, Eo1 Anoden  

Äpplet 6 MW Eldningsolja, Eo1 
Annan plats i 

fjärrvärmesystemet 
 

Svenska 
Lantmännen 

 Hetvatten Ystads Hamn 
Ca 30 000 MWh/år 
beroende på behov 

De äldsta pannorna i Anoden är från 1987 och de nyaste från 2007. Äpplet installerades 1999. 

Körschemat ser ut som följer i Tabell 2. Rangordningen sker ungefärligt efter lägsta 

produktionskostnad.  

Tabell 2 – Huvudsaklig körordning och kostnad för Ystad Energi ABs fjärrvärmeproduktion (2014). 

Körordning Panna/Anläggning Energislag 

1 P34 Deponigas 

2 Lantmännen Hetvatten 

3 P94, P96, P93, P37 Biobränsle 

4 P35, P36, Äpplet Eo1 
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2.3 Nättemperaturer och tillhörande mål 
Returtemperaturen i Ystad har de senaste fyra åren i snitt, beräknat på årsmedelvärden, varit 49 °C, se 

Tabell 3. I dagsläget har YEAB som kortsiktigt mål att sänka returtemperaturen med mot föregående 

år. Det långsiktiga målet är att uppnå en årsmedelreturtemperatur på 45°C. 

Tabell 3 - Ystad fjärrvärmesystems nättemperaturer, angivna som årsmedel, samt produktionssiffror för 4 år. 

Stad, År Årsmedeltemperatur 

Ystad Fram [°C] Retur [°C] ΔT[°C] 

2010 79,5 50,8 28,7 

2011 77,7 48,8 28,9 

2012 79,0 48,4 30,6 

2013 78,3 48,0 30,3 

Snitt 4 år 78,6 49 29,6 

3 Teori 

3.1 Sänkt returtemperatur 
I huvudsak talar man om, som tidigare nämnts, två fall vad gäller sänkt returtemperatur. Antingen att 

sänka returtemperaturen och samtidigt framtemperaturen för att behålla samma ΔT, eller att sänka 

returtemperaturen och låta framledningstemperaturen vara samma samtidigt som det istället är det 

primära flödet av fjärrvärmevatten, ṁ, som att kommer variera i takt med en sänkt returtemperatur. 

Även en kombinerad variant kan förekomma. Ursprunget till detta uttryckta samband finnes i (1). 

Att framlednings - och returtemperaturen skiljer sig åt är en naturlig följd av hur ett fjärrvärmesystem 

fungerar samt det faktum att framledningstemperaturen bestäms av fjärrvärmeproducenten beroende 

på behovet som måste tillgodoses, samt utetemperaturen, medan returtemperaturen kommer att bero på 

avkylningen hos kunderna, det vill säga vad temperaturen in och ut ur fjärrvärmecentralen visar sig 

vara. Kortfattat kan det uttryckas att en dålig avkylning, ett ineffektivt tillgodogörande av värme hos 

kunden, för med sig ett krav på en hög framledningstemperatur fram till kunden.   

Detta betyder att det främst är returtemperaturen som går att justera (förbättra avkylningen) i syfte att 

driva ner ΔT på en lägre nivå, alternativt låta ṁ vara lägre, utan att ”kompromissera” mängden 

producerad fjärrvärme. Ty försåld värmeeffekt, P, skrivs; 

                     (1) 

Där; 

ṁ = massflöde [kg/s] 

c = specifik värmekapacitet för vatten vid medeltemperaturen [J/kgK] 

tf = framledningstemperatur [°C] 

tr = returtemperatur [°C] 

De parametrar som är justerbara är alltså ΔT eller ṁ - förutsatt att P låts vara samma, vilket 

värmeeffekten ju ska skall vara för att möta behovet.  
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Figur 7 - Principen att låta ΔT vara samma, medan de inbördes temperaturerna tf och tr ändras. 

Temperaturnivåerna är ej standardiserade och skiljer sig från system till system, men det är i viss mån 

förutbestämt vad temperaturerna kommer att ligga på – typ av kundkrets, distributionsnät och 

produktionsanläggning är exempel på omständigheter som påverkar vad temperaturen fram och 

tillbaka kommer att vara. Om kundkretsen innefattar industrier eller verksamheter som kräver en högre 

framledningstemperatur blir så även fallet, samma sak i fjärrvärmenät som har trånga rör. Oftast finns 

det dock utrymme att förändra, närmare bestämt sänka [6]. Figur 8 illustrerar nättemperaturer för 158 

svenska fjärrvärmesystem, där det äldsta värdet samlades in 1997 och det nyaste avser 2013. Ett värde 

är i medeltal är 3-4 år gammalt.  

 

Figur 8 - Nättemperaturer rangordnade enligt stigande returtemperatur, från vänster till höger. Den övre änden av 

stapeln motsvarar årsmedeltemperatur fram och den nedre årsmedeltemperatur retur. Källa: Stefan Petersson, FVB 

Sverige (tillåtelse given 26/3-14). 

Det svenska medelvärdet, utifrån 158 fjärrvärmesystem visar sig alltså vara en framledningstemperatur 

på 84,2 °C och en returtemperatur 47,6°C. Detta motsvarar, utifrån medelvärden, ΔT = (84,2 -47,6) = 

36,6°C. Den gröna stapeln längst till vänster, tf = 69°C respektive tr = 34°C representerar de 

temperaturer som teoretiskt sätt kan uppnås – i en typisk fjärrvärmecentral med dagens teknik men 

som är helt felfri [6] . Majoriteten av Sveriges fjärrvärmesystem har alltså en förhöjd returtemperatur. 

Ystad placerar sig något till höger vilket tyder på att deras returtemperatur är bland de högre i Sverige.  
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3.1.1 Orsaker till förhöjd returtemperatur och åtgärder för att sänka sagd temperatur. 

En förhöjd returtemperatur är högre än vad den kan vara med dagstypisk och tillgänglig teknik. Att 

den nivån inte åstadkommes beror framför allt på något eller några av fyra följande fall [6]; 

Inverkande rundgångar vilka både avsiktigt och oavsiktligt förekommer i olika delar av nätet. En 

rundgång tillåter ett flöde av fjärrvärmevatten att förekomma mellan framledningar och returledningar. 

Det rör sig alltså väsentligen om varmt vatten som når det kalla returvattnet utan att ha blivit avkylt i 

en fjärrvärmecentral först. De avsiktliga rungångarna installeras oftast för att förhindra frysning eller 

för att försäkra sig om att framledningstemperaturen till kund är tillräckligt hög, speciellt i värmeglesa 

områden och under sommarhalvåret. Rundgången fyller i det senare fallet funktionen att öka 

cirkulationen, höja flödet, i syfte att säkerställa leveransen till kund. Oavsiktliga rundgångar kan finnas 

där reglerutrustningen för en planerad rundgång inte fungerar eller inte finns (det som ser till att 

rundgången sluts när målet är uppnått), kopplingsfel eller kvarglömda rundgångar från uppförandet av 

nätet som egentligen inte längre fyller någon funktion. I vilket fall som helst bidrar rundgångar till att 

returtemperaturen i nätet höjs [9]. 

Konsekvensen av otillräcklig framledningstemperatur i avlägset benägna fjärrvärmecentraler. 

Nätets värmeförluster tenderar att summeras vid de fjärrvärmecentraler som finns långt ifrån 

fjärrvärmesystemets huvudanläggning. Av detta följer en för låg framledningstemperatur som får 

fjärrvärmecentralens reglersystem att istället öka flödet för att möta behovet, något som även för med 

sig en förhöjd returtemperatur [6] .  

Fel i värmesystem hos kund som påverkar returtemperaturen kan exempelvis röra sig om dåligt 

fungerande värmeöverföringsförmåga i radiatorer, dåligt injusterade radiatorsystem eller till och med 

system som är oreglerade då radiatortermostatventiler saknas eller är trasiga, eller onödiga 

shuntventiler. De flesta felen i detta område leder till förhöjda eller oreglerade flöden vilka som bekant 

inverkar på temperaturnivåerna i fjärrvärmesystemet [10]. 

Fel i fjärrvärmecentral hos kund, tillsammans med fel i fjärrvärmesystem hos kund är nog de idag 

mest uppmärksammade orsakerna till en förhöjd returtemperatur. Typiska fel i fjärrvärmecentralen hos 

kund som försämrar avkylningen av framledningstemperaturen omfattar, efter en av FVB, 

Fjärrvärmebyrån, vedertagen indelning; 

Störd värmeväxling och störd reglerkedja till följd av funktionsfel och/eller byggfel – exempelvis 

felkopplade värmeväxlare som löper medströms istället för motströms. Störd systemlösning till följd 

av byggfel samt den mest förekommande varianten i FVBs arbete (1992 – 2002) med inventering av 

fel i 246 svenska fjärrvärmecentraler; Störd reglerkedja på grund av inställningsfel. 
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Figur 9 - Frekvenser av avkylningsfel i fjärrvärmecentraler funna vid inventering av 246 fjärrvärmecentraler mellan 

åren 1992 och 2002. Figuren består av 10 möjliga huvudgrupper med två dimensioner av typfel – hur och var felen 

uppkommit. Omgivningsfel räknas som en grupp.  Källa: Sven Werner 

Det i sin tur mest förekommande felet i den kategorin är avsaknad av varmvattencirkulation i det 

sekundära flödet hos kund (gäller flerbostadshus) samtidigt som reglercentralen registrerar en ”för 

kall” temperatur i sekundärflödet. För att kompensera tillåts, av reglercentralen, ett högre flöde genom 

primärventilen. Resultatet är inkommande fjärrvärmevatten med förhöjt flöde som inte kyls av som det 

skall, då det inte sker någon värmeöverföring i sekundärkretsen som ju saknar cirkulation [10]. Under 

det ovan nämnda arbetet med inventering av fel i svenska fjärrvärmecentraler påträffades totalt 520 

avkylningsfel i 246 fjärrvärmecentraler och fördelningen av dessa typfel kan ses i Figur 9.   

För att överhuvudtaget kunna åtgärda orsakerna till en förhöjd returtemperatur, måste de aktuella 

orsakerna hittas och fastställas. I en rapport gällande effektivare rundgångar [9] föreslås en 

arbetsmetodik vid hantering och underhåll av rundgångar, som bland annat omfattar inventering och 

dokumentation av fjärrvärmenätets rundgångar och att behovet av rundgångar skall ifrågasättas. I de 

fall det rör sig om fel i fjärrvärmecentraler eller fjärrvärmesystem är en lösning att just åtgärda felen 

som hittas när sådana letas efter. Lämpligen används då statistik, så som den från FVB, som ju 

redovisar för vanliga fel som kan förekomma. Om inte alla kunder får tillräcklig 

framledningstemperatur måste nätet förstärkas (antingen med ytterligare pumpar eller nya ledningar).  

3.1.2 Värde av bättre avkylning 

Ett beskrivande värde för ett företags ekonomiska lönsamhet vad gäller en förbättrad avkylning, kallad 

kostnadsreduktionsgradient har sammanställts för 40 svenska fjärrvärmesystem och är nedan 

illustrerad i Figur 10, av FVB.  
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Figur 10 – Kostnadsreduktionsgradienten för lägre returtemperaturer beräknade för 40 svenska fjärrvärmesystem 

mellan åren 1996 och 2012. Beräkningarna är gjorda under premissen att både framlednings- och returtemperaturen 

sänks. Källa: Stefan Petersson, FVB Sverige (tillåtelse given 26/3-14). 

Kostnadsreduktionsgradienten är beräknad under förutsättningen att både returtemperatur och 

framledning sänks. Den bestäms genom de ekonomiska följderna, kostnadsreduktionerna, av en sänkt 

returtemperatur summerade och fördelade på försåld MWh fjärrvärme för respektive företag. 
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4 Metod & Genomförande 
För att komma fram till de nyckeltal som beskriver vilka ekonomiska respektive besparingar (läs: 

reducerade kostnader) en sänkt returtemperatur skulle innebära, måste områdena som påverkas 

identifieras och granskas. Ty följderna är inte samma för alla fjärrvärmesystem. Följaktligen kommer 

metoden och genomförandet som skall leda fram till resultatet att vara skräddarsytt för just YEABs 

fjärrvärmesystem och dess förutsättningar. Först identifierades vinningarna som skulle vara aktuella 

för YEAB vid en lägre returtemperatur, sedan kvantifierades dessa på lämpligt manér. 

4.1 Identifiering: Aktuella drivkrafter och besparingsmöjligheter 
Förutsättningen vad gäller fallet att sänka returtemperaturen har i detta arbete varit att låta 

framledningen bestå och istället sänka massflödet. YEAB har angett att framledningstemperaturen 

som upprätthålls i nuläget är lägsta möjliga för att möta kundernas behov. Fokus valdes att därmed 

inte ligga på lägre värmeförluster vid distribution utan på möjligheten att få ut mer 

rökgaskondensering och behöva mindre pumpenergi. 

4.1.1 Förberedelser 

Referensramen har valts att vara gångna år av anledningen att all produktionsdata och statistik 

tämligen enkelt finns att tillgå och beskriver en verklighet. Beräkningarna och slutsatserna återspeglar 

alltså en situation då förutsättningarna är exakt samma som det valda, gångna året - men med 

undantaget returtemperaturen. Den variabeln har låtits variera lämpligt, sänkas, för att kunna jämföra 

vad utgången, det vill säga produktionen och medföljande kostnad, hade varit i fallet av en lägre 

returtemperatur det året. För ett rättvist återspeglat resultat har det kalla året 2010 och det milda året 

2011 valts. Det har sedan dess inte gjorts större ändringar eller renoveringar i produktionskedjan som 

skulle kunna ge ett ickeapplicerbart resultat. Fortsättningsvis kommer de två åren behandlas parallellt, 

med samma metoder för att i slutskedet kunna jämföra resultaten på samma villkor.  

4.1.2 Rökgaskondenseringens plats i varaktighetsdiagrammet 

Allra störst fokus har legat på returtemperaturens påverkan på effektuttaget från 

rökgaskondenseringen. En lägre returtemperatur tillåter ett högre effektuttag och ökar alltså 

verkningsgraden på den biobränsleeldade pannan med tillhörande rökgaskondenseringsutrustning. 

Som framgår i Figurerna 11 och 12, det vill säga varaktighetsdiagrammen, som rangordnats efter 

huvudsaklig körordning, finner rökgaskondensering, lila, sin plats mellan biobränsle och Eo1. Ett 

varaktighetsdiagram beskriver vilken varaktighet en viss effektnivå har. Värmebehovet återspeglas i 

vilken effekt som krävts av produktionen, och ytan under kurvan är just den producerade 

energimängden. Då energins ursprung förs in i samma diagram åskådliggörs vad baslasten, lasten med 

längst varaktighet, består av (rimligen det billigaste bränslet), liksom spetslasten som är av kortast 

varaktighet och däremellan mellanlasten. 

Körordningen grundar sig huvudsakligen i beslutet att det billigaste bränslet och tillhörande 

anläggning/panna körs i första hand (botten av diagrammen) och de dyrare körs när de med billigare 

drift inte räcker till för att möta behovet (toppen av diagrammen). Detta är i regel den ekonomiskt mest 

lönsamma prioriteringsordningen. Viktigt att komma ihåg här är det faktum att rökgaskondenseringen 

egentligen är gratis och har sedan införandet ersatt en viss energimängd som tidigare år kommit från 

ett annat bränsle, som ju kostat. Ty värmebehovet hos kunderna kvarstår och måste mötas, men 

produktionssättet kan väljas och ändras på det mest effektiva och lönsamma sättet.   
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Figur 11 - Varaktighetsdiagram för fjärrvärmesystemet, med införda bränslen i körordning, av vilka 

värmeproduktionen bestod av i Ystad 2010. 

Vintern 2010 var en kall vinter, och det syns på varaktighetsdiagrammet (i varaktighetsdiagram för 

fjärrvärme är vintermånaderna representerade till vänster i diagrammet och sommarmånaderna till 

höger). Spetslasten, som består av eldningsolja har en relativt lång varaktighet och 

dygnsmedeleffekten uppgick på sina ställen till närmre 45 MW. Det milda året 2011 uppgick 

dygnsmedeleffekten till knappt 40 MW och oljans varaktighet är betydligt kortare.  

 

Figur 12 - Varaktighetsdiagram för fjärrvärmesystemet, med införda bränslen i körordning, av vilka 

värmeproduktionen bestod av i Ystad 2011. 

Vad som ur Figurer 11 och 12 kan utläsas ske båda åren är att hetvattnet tränger undan effekt som 

hade kunnat komma från rökgaskondensering, under sommarmånaderna. Detta är en följd av avtalet 

att ta emot en bestämd mängd hetvatten till fjärrvärme varje år.  
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4.1.3 Simulering: Rökgaskondenseringens beroende av returtemperaturen 

Mer rökgaskondensering som ju är en av vinningarna av en sänkt returtemperatur innebär visuellt i 

varaktighetsdiagrammet att det lila området i diagrammen skulle expandera vid en lägre 

returtemperatur. Biobränslepannans verkningsgrad (med tillhörande rökgaskondensering), η, 

förbättras. Eftersom medeleffekten skall vara samma är det inbördes som förändringarna måste ske, 

när variabeln returtemperatur ändras. 

4.1.3.1 Driftfall 1 

De tider under det valda året då kapacitetsfördelningen innebar att oljepannorna måste tas i drift skulle 

den utökade rökgaskondenseringen, ΔPrgk, ha ersatt en viss del av effekten som annars hade krävts av 

oljepannorna. Samma medeleffekt upprätthålls men mindre olja krävs, från och med nu kallat driftfall 

1.   

4.1.3.2 Driftfall 2 

De tider då olja inte förekom men biobränsle och rökgaskondensering gjorde - skulle det istället ha 

krävts mindre tillfört bränsle till biobränslepannorna för att uppnå samma effekt som 

biobränslepannorna plus tillhörande rökgaskondensering utgjorde sedan innan, driftfall 2.  

4.1.3.3 Simulering 

I båda driftfall skulle det behöva tillföras en viss mindre mängd bränsle, motsvarande effekten ΔPrgk, 

för att upprätthålla den totala effekten från produktionen, Ptot. För att sammanfatta: 

                                                                                                          (2) 

Det vill säga alla deleffekter summerade för respektive verkningsgrad.    

                                                                     ]   (3) 

                                                                           (4) 

 

                                   (5) 

        
  

  
                           [MW]   (6) 

Där; 

η0 = Verkningsgrad för (biopanna + rökgaskondensering) innan sänkning av returtemperaturen 

η1 = Verkningsgrad för (biopanna + rökgaskondensering) efter sänkning av returtemperaturen 

Ptot = Total effekt från produktionen [MW] 

Prgk, före = Effekt från rökgaskondensering, före sänkning [MW] 

Prgk, efter = Effekt från rökgaskondensering, efter sänkning [MW] 

ΔPrgk = Skillnaden i effekt från rökgaskondensering före respektive efter sänkning [MW] 

Pbio = Effekt från biobränsleeldade pannor [MW] 

PEo1= Effekt från oljeeldade pannor [MW] 
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PHetvatten= Effekt från Svenska Lantmännen [MW] 

Pdep= Effekt från deponigaseldad panna [MW] 

Värdena vilka används i formlerna ovan förändras under driftåret men vid besparingar är det vanligen 

mer intressant av vad som sker under en timme, ett dygn eller ett år – därför kan tidsenheten timmar 

och medelvärden för timmarna med fördel föras in. Variablerna avser då energi uttryckt i MWh.   

Att mindre tillförd energi krävs återspeglas i sin tur i produktionskostnaden. Medan den resursmässiga 

besparingen (i MWh) skulle var lika oavsett driftfall skulle dock produktionskostnadens reducering, 

besparingen, se annorlunda ut beroende på driftfallet. Driftfall 1 skulle innebära en reducerad kostnad i 

produktion som motsvarar den besparade energin, ΔPrgk, värderad till kostnaden för Eo1. Driftfall 2 

skulle innebära en reducerad kostnad i produktion som motsvarar den energin, ΔPrgk, värderad till 

produktionskostnaden för biobränslet. Så; 

                                       [kr]  (7) 

                                             [kr] (8) 

kostnadEo1 = kostnad per, från olja, producerad MWh fjärrvärme [kr/MWh] 

kostnadBiobränsle= kostnad per, från biobränsle, producerad MWh fjärrvärme [kr/MWh] 

Ett år omfattar typiskt båda driftfallen, 2010 och 2011 är inga undantag. Besparingen till följd av 

högre rökgaskondenseringsverkningsgrad under ett helt år utgörs då av summan besparing vid driftfall 

1 och besparingen vid driftfall 2, räknat på årets alla timmar. Finns fler än en biobränslepanna med 

rökgaskondensering i systemet beräknas besparingen för varje panna enskilt för att sedan summeras. 

I Ystads fall finns, som tidigare nämnts, orsaker till förekommande oljeanvändning, även när det inte 

är spetslast. Men mer rökgaskondensering råder inte bot på alla de orsakerna. Av den anledningen har 

beräkningarna fått villkoret att driftfall 1 (ersättning olja) endast beaktas och räknas på om den totala 

medeleffekten överstiger 35 MW. Under 35 MW är därmed bara driftfall 2 (ersättning biobränsle) 

aktuellt när så fordras.  

Valet av 35 MW grundar sig i var spetslasten tillsynes verkar ha sin begynnelse. Figuren nedan är 

samma varaktighetsdiagram som Figur 11 men alla bränslena förutom Eo1 har dolts, för att visa på var 

spetslastavskiljningen finns. För att förtydliga räknas inte all effekt över 35 MW som driftfall 1, utan 

bara då oljepannorna faktiskt kördes det året samtidigt som totala medeleffekten översteg 35 MW. 

Skiljegränsen har valts för båda åren. 
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Figur 13 – Varaktighetsdiagram för Ystads fjärrvärmesystem 2010, med enbart eldningsolja, Eo1, synligt.  

Informationen som krävs för dessa beräkningar är, om man redan har produktionsdata för alla pannor 

och produktionskostnader för vederbörande panna, egentligen bara verkningsgraderna η0 och η1 för 

biobränslepannorna med rökgaskondensering. Om informationen inte tillhandahålls av leverantören 

finns sambandet mellan returtemperaturen och verkningsgraden för en biobränsleeldad panna utrustad 

för rökgaskondensering illustrerad [11] med kurvparametrarna luftöverskott och bränslets relativa 

fuktighet. För den intresserade finns figuren tryckt i [5]. Figur 14, nedan, är skapad utifrån nämnd 

figur i [11] och återger vilka verkningsgrader som torde råda i YEABs biobränsleeldade pannor med 

rökgaskondensering utifrån deras värden på luftöverskott och relativa fuktighet.   

 

Figur 14 - Speciellt för YEAB anpassad kurva som beskriver beroendet av verkningsgraden, för en biobränsleeldad 

panna utrustad för rökgaskondensering, på returtemperaturen. Punkterna är avlästa från originalfigur i [11]. Vald 

trendlinje är en beskrivandefunktion som är applicerbar för ändamålet och korrekt till 99,4 %.  

Tillvägagångssättet för att sedan beräkna de potentiella besparingarna för valda år förklaras enklast 

med stöd av ett exempel. 

Exempel 1: En 10 MW biobränsleeldad panna är utrustad för rökgaskondensering. Beräkna 

besparingen, i SEK och MWh, som en 5 °C lägre returtemperatur skulle ha gett de 6 första timmarna 

under det första dygnet ett valt år, i ett fjärrvärmesystem. Anta att besparingen infinner sig tillföljd av 
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mer rökgaskondensering. All produktionsdata för året är given, och verkningsgrad bestäms utifrån 

Figur 14. Kostnad biobränsle antas vara 200 SEK/MWh och oljekostnaden 1200 SEK/MWh. 

Beräkning A: tr,efter = tr,före – 5 [°C] 

 

Beräkning B:{fås från kurvfunktionen Figur 14} η0 = y = -8E-05x
2
 + 0,0026x + 1,13=-8E-05 tr,före 

2
 + 

0,0026 tr,före + 1,13 

 

Beräkning C: {fås från kurvfunktionen Figur 14} η1 = y = -8E-05x
2
 + 0,0026x + 1,13=-8E-05 tr,efter 

2
 

+ 0,0026 tr,efter + 1,13 

 

Beräkning D: ΔPrgk =(( η1/ η0)-1)*( Pbio + Prgk,före) [MW] 

 

Beräkning E: Om Ptot > skiljegräns, 35 MW, infinner sig besparing med avseende på kostnad för olja, 

1200SEK/MWh. Om Ptot <skiljegräns, 35 MW, infinner sig besparing med avseende på kostnad för 

biobränsle, 200 SEK/MWh. Dvs. antingen (ΔPrgk *1200) eller (ΔPrgk *200) [SEK] 

Svar: För perioden  xxxx-01-01, 00:00 till 06:00 gäller att besparingen i tillförd energi uppgår till 2,16 

MWh och motsvarande besparing i kostnad summeras till 1408 SEK.  

Tabell 4 – Beräkningar och svar för Exempel 1, besparing avseende tillförd effekt per timme  

Loggtid tr,före [°C] tr,efter[°C] η0 η1 
Pbio 

[MW] 
Prgk,före 
[MW] 

ΔPrgk [MW] 

Beräkning givet A B C givet givet D 

xxxx-01-01 55,5 50,5 1,02788 1,05728 8,5 1,5 0,28603 

xxxx-01-01 01:00 56 51 1,02472 1,05452 8,6 1,6 0,29663 

xxxx-01-01 02:00 55,9 50,9 1,02536 1,05508 8,7 1,7 0,30144 

xxxx-01-01 03:00 56 51 1,02472 1,05452 8,8 1,8 0,30826 

xxxx-01-01 04:00 56 51 1,02472 1,05452 8,9 1,9 0,31408 

xxxx-01-01 05:00 57 52 1,01828 1,04888 9,0 2,0 0,33056 

xxxx-01-01 06:00 56,4 51,4 1,02216 1,05228 9,1 2,1 0,33003 

Summa, MWh 
    

61,6 12,6 2,16702 
 

Tabell 5 – Beräkningar och svar för Exempel 1, kostnadsbesparingen per timme. 

Loggtid tr,före [°C] tr,efter[°C] Ptot[MW] ΔPrgk [MW] Besparing, SEK 

Beräkning givet A givet D E 

xxxx-01-01 55,5 50,5 34,1 0,28603 57,20512 

xxxx-01-01 01:00 56 51 34,9 0,29663 59,32547 

xxxx-01-01 02:00 55,9 50,9 34,3 0,30144 60,28868 

xxxx-01-01 03:00 56 51 34,2 0,30826 61,65196 

xxxx-01-01 04:00 56 51 34,9 0,31408 376,8912 

xxxx-01-01 05:00 57 52 35,1 0,33056 396,6689 

xxxx-01-01 06:00 56,4 51,4 36,3 0,33003 396,0366 

Summa, SEK 
    

1408,068 

Beräkningarna och tillvägagångssättet som redogörs för i Exempel 1 är i princip samma beräkningar 

som använts för att kvantifiera YEABs potentiella besparingsmöjligheter till följd av en högre 

verkningsgrad i de biobränsleeldade pannorna med rökgaskondensering till följd av sänkt 

returtemperatur. Timvisa produktionsdata och temperaturangivelser har använts. Undantagen har varit; 
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Beräkningarna har låtits omfatta en längre tidsperiod, hela år 2010s potentiella besparing och likaså 

2011. Beräkningar för olika fall av sänkt returtemperatur har gjorts, närmare bestämt för 1,2,4,5,6,8 

och 10 °C sänkning av returtemperaturen. 

4.1.4 Massflödets beroende av returtemperaturen 

Nästa besparing visades sig vara följden av mindre pumpenergi vid lägre returtemperatur. Som 

tidigare konstaterat innebär en bestående försåld värmeeffekt att vid förändring av en variabel i formel 

(1) måste ytterligare en variabel förändras samtidigt för att säkerställa samma P. Produkten ṁ*∆T är 

således konstant. 

                     [W]  (1) 

I takt med att returtemperaturen, tr, sänks blir ΔT större. Fjärrvärmevattnets massflöde, ṁ, blir 

samtidigt lägre. Alltså; skulle ΔT sänkas med 10 % (dvs. bli större) skulle massflödet bli 10 % mindre. 

Då skulle det i sin tur krävas 10 % mindre pumpenergi. Sambandet kan användas för att skapa 

uttrycket, (9), som ligger till grund för beräkningarna gjorda i syfte att bestämma hur mycket mindre 

pumpenergi, Δpump, som skulle ha krävts 2010 respektive 2011 (vid sänkt tr) och hur mycket 

reduktion av kostnaden det skulle ha inneburit.  

       
         

  
             [kWh] (9) 

Där; 

∆pump = Skillnaden i pumpenergi före respektive efter sänkning av returtemperatur [kWh] 

tsänkning = Antal graders sänkning av returtemperaturen [°C] 

Ppump,före= Pumpenergi före sänkning av returtemperaturen [kWh]  

Dessa beräkningar är, enligt överenskommelse med uppdragsgivare och handledare, tämligen 

förenklade och beräknade för ett helt år med ett årsmedelvärde för ΔT, Ppump,före och elpriset (kostnaden 

för pumpenergin) eftersom YEAB inte har någon timvis mätning för enbart pumparna. Beräkningarna 

som gjorts är alltså inte timvisa beräkningar så som fallet med rökgaskondenseringens beroende på 

returtemperaturen utan görs istället för ett helt år på en gång.  

Kvantifieringen anses dock fortfarande rättvist återspegla den potentiella besparingen som mindre 

behov av pumpenergi hade fört med sig åren 2010 och 2011, i Ystad. Även här gjordes beräkningar 

för olika fall av returtemperaturer; 1,2,4,5,6,8 och 10 °C sänkning av returtemperaturen som rådde då. 

På samma vis som i avsnitt 4.1.3 har ett exempel återgetts som stöd i beskrivningen av 

tillvägagångssättet.  

Exempel2 

Under ett år behövdes av distributionspumpar totalt 1 500 000kWh. Elpriset antas vara 0,90kr/kWh. 

Beräkna besparingen, i SEK och MWh, som en 5 °C lägre returtemperatur skulle ha gett under hela 

året. 

Beräkning F: (tsänkning/ ΔTårsmedel)* Ppump,före 

Beräkning G: ∆pump*elpris 

Svar:300 MWh och 270 000 SEK. 
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Tabell 6 – Beräkningar och svar för Exempel 2 

tfram,årsmedel[°C] tretur,årsmedel[°C] ΔTårsmedel[°C] 
t r,sänkning 

[°C] 
Ppump,före 

[kWh] 
∆pump 
[kWh] 

Besparing 
[SEK] 

givet givet givet givet givet F G 

80 55 25 5 1 500 000 300 000 270 000 

 

  



22 

 

5 Resultat & Kvantifiering 
De mest betydande följderna en sänkt returtemperatur skulle innebära för just Ystads förutsättningar 

identifierades vara en högre verkningsgrad på två av de biobränsleeldade pannorna i Anoden och 

fjärrvärmevattnets sänkta massflöde ut i distributionsnätet. Kvantifieringen gjordes genom att 

konstatera och beräkna det mindre behovet av tillförd energi i produktionsanläggningen motsvarande 

tillskottet i effektuttaget från rökgaskondenseringen samt den reducerade pumpenergin till följd av att 

det lägre massflödet som skulle fordrats. Kvantifieringen gjordes utifrån YEABs produktionsdata för 

två gångna år – ett milt år, 2011 och ett kallt år 2010.  

Resultaten visar alltså på vilka besparingar som hade gjorts om returtemperaturen de två åren skulle 

varit lägre. Resultaten anses även vara talande för dagsläget då det sedan dess inte gjorts renoveringar 

eller liknande i systemet som skulle ändra förutsättningarna avsevärt.  

5.1 Nyckeltal 
Typ av beskrivande nyckeltal har valts till besparade SEK per sänkt returtemperatursgrad och försåld 

MWh fjärrvärme, SEK/°C,MWh. Det kan försiktigt jämföras med kostnadsreduktionsgradienten som 

står beskriven i avsnitt 3.1.2. Skillnaden är att den ju är beräknad för sänkning av både 

frameldningstemperatur och returtemperatur vilket ju inte är fallet för dessa beräkningar. Nyckeltalet 

härrör från den summerade besparingen i SEK från båda besparingssituationerna, 

rökgaskondenseringen och de två distributionspumparna, för hela år, motsvarande 1°C sänkning samt 

totalt försåld fjärrvärme samma år.  

Tabell 7 – Svenska kronor som hade kunnat besparas 2010 för varje grads sänkning av returtemperaturen, per 

försåld MWh fjärrvärme i Ystad.  

X Antal grader 
sänkning 

[°C] 

Försåld 
fjärrvärme, 

MWh/år 
Besparing SEK/år Besparing SEK/MWh, X°C Omvandlat till X=1 [°C] 

1 149067 276 705 1,86 1,86 

2 149067 546 688 3,67 1,83 

4 149067 1 066 487 7,15 1,79 

5 149067 1 316 303 8,83 1,77 

6 149067 1 559 397 10,46 1,74 

8 149067 2 025 419 13,59 1,70 

10 149067 2 464 551 16,53 1,65 

Snitt 5 första graderna returtemperaturssänkning, [SEK/MWh,°C] 1,81 

Snitt 10 första graderna returtemperaturssänkning, [SEK/MWh,°C] 1,76 
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Tabell 8 - Svenska kronor som hade kunnat besparas 2011 för varje grads sänkning av returtemperaturen, per 

försåld MWh fjärrvärme i Ystad.  

X Antal grader 
sänkning 

[°C] 

Försåld 
fjärrvärme, 

MWh/år 
Besparing SEK/år Besparing SEK/MWh, X°C Omvandlat till X=1 [°C] 

1 132142 159 586 1,21 1,21 

2 132142 315 554 2,39 1,19 

4 132142 616 638 4,67 1,17 

5 132142 761 754 5,76 1,15 

6 132142 903 252 6,84 1,14 

8 132142 1 175 395 8,89 1,11 

10 132142 1 433 068 10,84 1,08 

Snitt 5 första graderna returtemperaturssänkning, [SEK/MWh,°C] 1,2 

Snitt 10 första graderna returtemperaturssänkning, [SEK/MWh,°C] 1,2 

 

Sammanfattningsvis skulle alltså i snitt 1,8 SEK/MWh,°C kunna besparas ett år som 2010 i Ystad och 

1,2 SEK/MWh,°C ett år som 2011.  

5.2 Resultat redovisat årsvis  
Resultaten summerade för hela året 2010 och 2011 visar på att redan vid 1°C sänkning av 

returtemperaturen, hela året, skulle den förändrade förutsättningen för produktionen och distributionen 

medföra besparingar motsvarande 276 705 SEK, 2010, och 159 586 SEK 2011. Vid en 5°C sänkning 

ett år som 2010 är besparingen uppe i miljonbelopp; 1 316 303 SEK. I tabeller 7 och 8 kan resultatet 

för fler fall av returtemperaturssänkning, av olika storlekar, avläsas. Nedan, i Figur 15, syns den 

inbördes fördelningen och totalbeloppet av den reducerade kostnaden, besparingen, i tusen svenska 

kronor för bägge åren. 

 

Figur 15 – Summan av den reducerade kostnaden till följd av det lägre behovet av tillförd energi i produktionen och 

pumpenergi som en sänkt returtemperatur skulle ha gjort möjlig 2010 i Ystad. P94 + P95 samt P96+97 avser 

biobränslepannorna P94 och P96 med tillhörande rökgaskondensering 95 och 97. Värdena uttryckta i procent avser 

procentandel av den totala kostnadsreduktionen som respektive del utgör.  

0 

500 

1 000 

1 500 

2 000 

2 500 

1 2 4 5 6 8 10 

B
e

sp
ar

in
g,

 k
kr

 

Antal grader sänkning,  °C   

P94+95 ≈ 45% 

P96+97 ≈ 42% 

Pumpar ≈ 13% 



24 

 

Utvecklingen är som synes någorlunda linjär, men i likhet med och, i viss mening på grund av, 

”Verkningsgradens beroende av returtemperaturen - för biobränsleeldad panna utrustad för 

rökgaskondensering”, Figur 14, är den något krökt. Fördelningen inbördes är i princip lika för varje 

”sänkningssteg” som simulerats för. Knappt 90 % från rökgaskondenseringen och drygt 10 % från 

reducerad pumpenergi, 2010.  

2011 års fördelning är något annorlunda. Här står besparingen till följd av den reducerade 

pumpenergin för nästan 30 % av den totala besparingen.  

 

Figur 16 - Summan av den reducerade kostnaden till följd av det lägre behovet av tillförd energi i produktionen och 

pumpenergi som en sänkt returtemperatur skulle ha gjort möjlig 2011 i Ystad. P94 + P95 samt P96+97 avser 

biobränslepannorna P94 och P96 med tillhörande rökgaskondensering 95 och 97. Värdena uttryckta i procent avser 

procentandel av den totala kostnadsreduktionen som respektive del utgör. 

Resultatet uttryckt i MWh, det vill säga summan av den utökade rökgaskondenseringen och mängden 

pumpenergi som inte länge skulle krävas illustreras nedan i figurer 17 och 18. Även här är 

utvecklingen tillsynes linjär utan några större överraskningar mellan temperaturstegen. Fördelningen 

är här likartad båda åren. 
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Figur 17 - Summan av tillökningen i energi från rökgaskondensering (som i förlängning blir ett sänkt behov av 

tillförd energi till produktionen) och det sänkta behovet av pumpenergi, som olika grader av sänkt returtemperatur 

skulle möjliggjort ett år som 2010 i Ystad. 

 

Figur 18 – Summan av tillökningen i energi från rökgaskondensering (som i förlängning blir ett sänkt behov av 

tillförd energi till produktionen) och det sänkta behovet av pumpenergi, som olika grader av sänkt returtemperatur 

skulle möjliggjort ett år som 2011i Ystad.  
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6 Diskussion 

6.1 Allmän reflektion 
Trots en specifik för YEAB, anpassad analys av följderna av sänkt returtemperatur är det ganska 

tydligt att det är ett gott åtagande för alla fjärrvärmeföretag att se över temperaturnivåerna. Vid FVBs 

sammanställning av nättemperaturer i 158 fjärrvärmesystem, Figur 8, illustrerades att det infann sig en 

förhöjning av returtemperaturen i majoriteten av fjärrvärmesystemen. Då orsakerna till en dålig 

avkylning av fjärrvärmevattnet har konstaterats oftast vara till följd av fel och därför inte är frivilliga 

eller oundvikliga torde det inte finnas någon hållbar anledning till att hålla fast vid en returtemperatur 

som är högre än vad den hade kunnat vara. Precis som i andra aspekter i ett system, uppdagas fel så 

skall de åtgärdas, om intresse finns för att systemet skall fungera så väl som möjligt.  

Kanske är det en fråga om att fjärrvärmeföretag inte har, eller bedömer sig ha, tid eller resurser att 

avsätta för ändamålet, eller kanske har kännedomen av värdet av en bättre avkylning inte fått 

tillräckligt genomslag ännu. Kunskap finns att tillgå, bland annat från forskningsprogrammet Fjärrsyn 

som funnits sedan 2006 och är ett samlat program för forskning och utveckling inom fjärrvärme, 

fjärrkyla och kraftvärme. Överlag finns det i Sverige mycket stor kompetens inom ämnet. 

Kanske är det otillräckliga incitament för att övervaka fjärrvärmecentralerna lika noga som nätet och 

värmetillförseln – ett fjärrvärmesystem består ofta av flera tusen fjärrvärmecentraler vilket gör det dyrt 

att ha kontinuerlig övervakning på alla. Fel som för med sig högre returtemperaturer uppkommer 

oftast på kundsidan. Ett närmande där, alltså mer övervakning på fjärrvärmecentralerna för att 

säkerställa god funktion hos kunderna, kan bli realitet om de positiva följderna av en 

returtemperaturssänkning visar sig tillräckliga för ett sådant åtagande.  

2005 publicerades en rapport på ämnet [12]. Resultaten från enkätundersökningar som innefattas av 

rapporten pekar på tre stora huvudsakliga orsaker (här kort sammanfattade) till varför så få 

avkylningsprojekt vid svenska energiföretag genomförs, när de ofta framstår som mycket lönsamma 

aktiviteter (enkäterna besvarades av ca 50 energibolag); 

1. Resurs och kompetensbrist vid företagen  

Rör sig om saknade resurser vad gäller personal för ändamålet, även problem med att sammanställa 

statistik för kundanläggningar och egen fjärrvärmedata på erfordrat vis. 

2. Företagens organisation 

Risk för att projektet ifrågasätts internt, inom företaget, i de fall då inte alla berörda avdelningar är 

med vid projektuppstart.  

3. Kundrelationer 

Svårigheter i kommunikation med kund dels i avseendet att ”teknisk” personal hamnar i situationer 

med kunder där personalen i många fall, ofrivilligt, upplevs som försäljare när fjärrvärmecentralerna 

och dess fel och respektive åtgärder diskuteras. På samma sätt finner sig försäljnings – och 

marknadsavdelningspersonalen i situationer som av dem upplevs som obekväma vid tekniska 

diskussioner med kund gällande ämnet.   

Rapporten avslutas med några förslag som syftar till att underlätta hanteringen av projekten.   

Avslutningsvis är intresset för systemets temperaturer, och särskilt returtemperaturen, ändå högt till 

följd av ett uppsving de senaste decennierna. Trots att det redan från mitten av 70-talet finns artiklar 

som talar om vikten av en låg returtemperatur, har fokus i stor mån legat på utbyggnaden av 
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fjärrvärme – medan optimering av systemet nu blivit av större intresse, antagligen till följd av en 

mättnad på utbyggnadsmöjligheterna [13]. Mycket forskning finns som sagt att tillgå och fortsätter att 

publiceras på området och tillsynes fler och fler företag har engagerat sig i frågeställningar och arbeten 

vilka arbetar mot temat lägre temperaturnivåer. I takt med att fler företag tar sig an problemet med 

lyckosamt utfall sprids ordet inom branschen.  

6.2 Resonemang och antaganden i Metod, Genomförande och Resultat 
Gällande referensramen, ansågs två år vara tillräckligt bland annat av den anledningen att det i viss 

mån inte är lönsamt eller rättvist återspeglat att gå längre bak i tiden då verksamheten har en förmåga 

att utvecklas och utökas för varje år, och spås fortsätta så. Senare år än 2011 valdes att inte simuleras 

då produktionsdata för året inte ännu var sammanställd på det sätt som behövdes för genomförandet av 

detta arbete.  

Att i avsnitt 6.2 anta en skiljegräns för spetslast vid 35 MW är ett något förenklat tillvägagångssätt. 

Faktum är att det över 35 MW i total medeleffekt visst förekommer några situationer där oljepannorna 

inte sätts i drift. Men samtidigt finns det situationer där oljepannorna körs även när den totala 

medeleffekten understiger 35 MW. Situationerna anses inte enbart väga upp varandra utan det kan 

även sägas vara lite lågt räknat att oljebesparing inte kostnadsberäknas förrän över 35MW. Dock 

projekterar YEAB för en ackumulatortank, vilket kommer att reducera en hel del olja. Alla dessa 

aspekter vägdes in i valet av 35 MW. Sammanfattningsvis skulle det vara optimalt med en mer 

detaljerad, och därmed även mer avancerad simulering för ett helt korrekt återgivet resultat – men 

någonstans måste en bedömning och avgränsning göras så att en simulering inte blir för specifik och 

därmed inte längre applicerbar för liknande år.  

Anledningen till att värdet, i SEK, av sänkt returtemperatur skulle vara högre 2010 än 2011 anses bero 

på att biobränslepannornas kapacitet då var otillräcklig för det högsta behovet under en längre 

varaktighet än 2011. En högre verkningsgrad skulle då ha tillåtet mindre användning av det dyra, 

fossila, spetsbränslet, olja – vilket avspeglas i den högre kostnadsreduktionen. Detta tros också vara en 

anledning till att kostnadsreduktionen till följd av rökgaskondensering 2011 står för en mindre andel 

av totala besparingen (SEK) än 2010. 

6.3 Utvärdering 
Resultaten bekräftar att det finns drivkrafter för Ystad Energi AB, och att dessa tillräckliga, för att ett 

mål om sänkt returtemperatur skall fortsätta att strävas mot. Vilket arbete och vilka resurser som kan 

vara aktuella för ett åtagande att sänka temperaturen är dock för YEAB att avgöra. Detta arbete har, 

enkelt uttryckt, visat på hur gott åtagande det skulle kunna vara sänka returtemperaturen. Även om det 

sedan innan har anats och förväntats av YEAB både finnas kostnader att reducera och ett effektivare 

resursutnyttjande att vinna, kan sägas att detta examensarbete till viss grad har bekräftat aningarna 

genom att identifiera och kvantifiera de tillsynes största möjligheterna utifrån just Ystads 

förutsättningar - något som inte gjorts hos dem tidigare. Under fortsatt arbete ges förslag på vad som 

med fördel kan ske härnäst.  
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7 Fortsatt arbete 
Ett naturligt nästa steg i arbetet mot en sänkt returtemperatur är att avgöra var, bland kunderna, sämst 

avkylning finnes. Det är främst de stora kunderna så som flerbostadshusen som är i fokus i ett sådant 

skede, då inte ofta är ekonomiskt lönsamt att åtgärda fel i små fjärrvärmecentraler. En lämplig metod 

för detta är att hitta så kallad överkonsumtion bland kunderna och sedan rangorda dessa från högst till 

lägst. En bra början kan vara att avsätta resurser för att göra besök hos och kontrollera de 10 ”värsta” 

på listan, åtgärda eventuella fel, och sedan följa upp och utvärdera resultatet. Metoden att finna 

överkonsumtion innebär i grund och botten att jämföra vad som vore det ideala flödet av 

fjärrvärmevatten (utifrån ideal storlek på ΔT) genom en fjärrvärmecentral och vad det faktiska flödet 

är. Ju större skillnad desto sämre avkylning [6]. Genom att återgå till (1) och sedan sätta upp samband 

för det ideala fallet och det faktiska fallet kan metodiken för varje fjärrvärmecentral beskrivas.  

                 (1) 

                         (10) 

                               (11) 

Ju mindre ΔTFaktisk desto större ṁfaktisk då (P⁄c) är anses konstant.  

ΔTIdeal bestäms med fördel vara mellan 40 och 45°C.  

Tidspannet kan exempelvis väljas till ett helt år. Då gäller alltså årsmedelvärden. När alla centralers 

överflöde (då sådant finns) bestämts kan rangordningen, och därmed en prioritetslista utformas. 
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8 Slutsats 
Följderna av en sänkt returtemperatur i Ystad Energi ABs fjärrvärmesystem, som skulle infinna sig vid 

år med likartade driftförutsättningar som 2010 och 2011, identifierades finnas i en högre 

verkningsgrad på de biobränsleeldade pannorna med rökgaskondensering och ett mindre behov av 

årlig pumpenergi från distributionspumparna, då en returtemperatur sänks utan samtidig sänkning av 

framledningstemperaturen. Kvantifieringen av dessa följder resulterade i ett nyckeltal som beskriver 

kostnadsreduktionen, besparingen, till följd av en lägre returtemperatur fördelad på MWh försåld 

fjärrvärme och °C sänkning. Detta kan ge en bild på lönsamheten som ligger i ett avkylningsarbete för 

just Ystads förutsättningar. Nyckeltalet har beräknats uppgå till; 

 2010: 1,8 SEK/MWh,°C 

 2011: 1,2 SEK/MWh,°C 

Detta motsvarar årliga besparingar, till följd av 1, 5 respektive 10°C sänkning av returtemperaturen, 

på; 

 2010: drygt 270kkr/1°C sänkning, ca 1,3 miljoner kr/5°C sänkning och ca 2,5 miljoner 

kr/10°C sänkning.  

 2011: ca 160 kkr/1°C sänkning, drygt 760 kkr/5°C sänkning och ca 1,4 miljoner kr/10°C 

sänkning. 

Tillvägagångssättet för att identifiera och kvantifiera besparingarna konstateras behöva vara helt 

figursydda för verksamheten som berörs. Samtidigt kommer en simulering aldrig att kunna ersätta 

faktiska, utvärderade resultatet efter ett avkylningsarbete – därför ges förslag till fortsatt arbete att 

identifiera, bland de större fjärrvärmecentralerna, de 10 fjärrvärmecentraler vilka verkar ha sämst 

avkylning genom att rangorda efter överkonsumtion. Därefter kan, om så anses nödvändigt, eventuella 

fel åtgärdas i mån av tillgängliga resurser, följas upp och utvärderas.  
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