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Sammanfattning 
I detta examensarbete analyseras och utvärderas påverkan av ett system som gör det möjligt att 

fjärrstyra fjärrvärmeventiler. Principen för systemet är att fastighetens energitillförsel reduceras 

under kortare stunder, vilket ska åstadkomma vinster för både fjärrvärmeleverantören och 

fastighetsägaren utan att ha negativ påverkan på inomhuskomforten. Tyngdpunkten i rapporten är 

att påvisa vilka vinster som kan åstadkommas med en sådan typ av applikation, främst dess påverkan 

på kundernas fjärrvärmeanvändning och deras effektbehov har studerats.  

 

Initiativet till examensarbetet är taget av Tekniska Verken i Linköping AB som under hösten 2009 till 

våren 2010 har haft ett fjärrstyrningssystem från NODA Intelligent Systems i drift. Systemet har varit 

installerat på nio större fjärrvärmecentraler i Linköping, sammanlagt cirka 65 000m2 boarea. 

Systemet har varit i drift veckolånga perioder varvat med opåverkade veckor, detta för att skapa 

referensdata att jämföra med. All fakta i resultatdelen är hämtade från detta projekt och arbetet 

med denna rapport har även till en viss del påverkat projektets gång.   

 

Utvärderingen visar att systemet ger upphov till en årlig energibesparing på i genomsnitt 5% i de 

deltagande fastigheterna. Spridningen i resultatet är dock stor, för en av fastigheterna kan ingen 

energibesparing alls garanteras medan den fastighet som uppvisar bäst resultat uppnår en besparing 

på drygt 9% av årsanvändningen. Huruvida inomhuskomforten påverkas utav laststyrningen går inte 

att fastställa av denna utvärdering då antalet mätpunkter för inomhustemperaturen varit begränsat. 

Möjligheten finns att tillfälligt reducera effektbehovet i fastigheter som fjärrstyrs. En 

effektreducering på medel 20-30% är möjlig att göra under en tretimmarsperiod. Resultaten från de 

flesta fastigheterna visar på att reduceringens storlek är som störst den första timmen som fjärrstyrs 

och avtar under styrningens gång. Efter styrningstillfällen uppkommer det i de flesta fallen ett ökat 

effektuttag, detta kan uppgå till 13% och risken finns att det ökade behovet kan inverka negativt på 

fjärrvärmeleverantören.  

Utvärderingen tyder också på att systemet tillfälligt sänker returledningstemperaturen på 

primärsidan från de fastigheter som laststyrs, vilket är positivt för fjärrvärmeleverantörer som 

Tekniska Verken.  

Om systemet installeras i stor skala i Linköpings fjärrvärmesystem så visar beräkningar att Tekniska 

Verken skulle göra en mindre vinst. Detta genom att fjärrstyrningen innebär systemövergripande 

fördelar så som sänkta returledningstemperaturer, minskade produktionskostnader och en möjlighet 

att tillfälligt reducera effektbehovet hos kund och därmed skulle Tekniska Verken i en viss mån ha 

möjlighet att styra sin produktion.  
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Abstract 
In this master thesis a system that makes it possible to remotely control district heating vents is 

analyzed and evaluated. The principle for the system is that energy supply in buildings is reduced for 

a short time, which will generate gains for both district heating producers and customers without 

having a negative influence on indoor comfort. The focus of this report is to demonstrate the 

benefits that can be achieved with such kind of application, particularly its influence on buildings 

district heating use and their power demand have been studied. 

 

The initiative for the master thesis is taken by Tekniska Verken in Linköping AB. From autumn 2009 to 

spring 2010 have tests with the remote control system from Noda Intelligent Systems been 

performed. The system has been installed on nine large district heating centrals in Linkoping, a total 

of about 65 000 square meter living area. The system has been in operation for weeklong periods 

alternate with reference weeks, the reason for this was that reference was needed for comparison. 

All the facts in the result section are from this project and the work with this report have also 

affected the project. 

 

The evaluation shows that the system generates an annual energy saving of 5% in average, in the 

participating buildings. The spread in the results is large, in one of the seven buildings no energy 

savings at all is guaranteed while the building with the best results achieves a saving of just over 9% 

of annual use. Whether the indoor comfort is affect by the load management system could not be 

determined by this study because the number of measurement points for the indoor temperature 

has been limited.  

 

It is possible to temporarily reduce the district heating demand in buildings that are remotely 

controlled. A reduction of the district heating demand on average 20-30% is possible to do during a 

three-hour period. The results from most of the buildings show that the reduction is greatest the first 

hour which is remotely controlled and then decreases. After a reduction an increased district heating 

demand of nearly 13% can be seen. This increase in demand can be a problem for the district heating 

supplier. 

 

The evaluation indicates that the system temporarily lowers the temperature in the return pipe on 

the primary side from the buildings that is controlled by the system. This is positive for district 

heating suppliers like Tekniska Verken.  

 

An installation of the system on a large scale in Linköpings district heating system would generate a 

minor economic return for Tekniska Verken by system-wide benefits of lower return pipe 

temperatures, reduced production costs and the possibility to temporarily reduce the district heating 

demand.  
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Förord 
Detta examensarbete avslutar våra studier till civilingenjörer i maskinteknik med inriktning mot 

Energisystem och Miljöteknik vid Linköpings Tekniska Högskola.  

Vi vill först och främst rikta ett tack till Joakim Holm som varit vår handledare vid Tekniska Verken 

och Louise Trygg, handledare vid Linköpings Universitet, för er hjälp och ert stöd i arbetet. Vi vill även 

tacka projektgruppen på Tekniska Verken för era åsikter tankar och inspiration till arbetet.  

Ett särkilt tack till alla på EP och EM som förgyllt luncher och fikaraster med intressanta diskussioner 

under vår tid på Tekniska Verken. 

 

Tekniska verken AB, Linköping, maj 2010 
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1 Inledning  
Inledningen syftar till att övergripande beskriva vad rapporten handlar om och inleds med en 

bakgrund vilken ligger till grund för frågeställning och syfte. Inledningen avslutas med att beskriva 

vilka metoder som arbetet baseras på.  

1.1 Bakgrund 
Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) strävar efter att vara en fjärrvärmeleverantör med modern 

teknik och ett tydligt miljötänkande (1). I denna strävan söker de efter lösningar som kan gagna både 

kunder och TVAB. Som en del i detta har en fältstudie inletts i samarbete med NODA Intelligent 

System under uppvärmningssäsongen 2009/2010. NODA har ett system för fjärrstyrning av 

fjärrvärmeventiler vilket syftar till att minska energianvändningen hos kunden med bibehållen 

inomhuskomfort. Detta är möjligt genom utnyttjande av fastighetens värmetröghet som tillåter 

minskning av energitillförseln under korta perioder utan att inomhusklimatet och 

varmvattentillgången påverkas negativt. Tillgången till varmvatten påverkas inte av styrsystemet då 

det är ett separat system. Ett annat tänkbart användningsområde för systemet är att flytta 

energianvändningen över dygnet för att på så sätt jämna ut fjärrvärmebehovet. Detta skulle kunna 

leda till en jämnare produktion av fjärrvärme vilket är positivt för TVAB, både ur ett miljöperspektiv 

och ur ett ekonomiskt perspektiv.  

 

Ett annat incitament till att utvärdera systemet är möjligheten att kunna reglera ner 

uppvärmningseffekten en kortare tid vid krissituationer. Vid brist av fjärrvärmeenergi är det de 

kunder som ligger längst ut i nätet som blir lidande för att fastigheterna närmast värmekällan 

använder den energi de behöver. Ett styrsystem för att reglera fjärrvärmeventilerna skulle kunna 

göra fördelning av värme mer rättvis vid dessa situationer. 

 

Försöket ska testa NODAs produkt för att se vilken påverkan den har på fjärrvärmesystemet och på 

de fastigheter som medverkar. I testet ingår ett tiotal större fjärrvärmecentraler som levererar värme 

till två olika typer av fastigheter, centralerna fjärrstyrs under vissa tidsperioder och påverkas inte 

under andra tidsperioder. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera testerna som genomförs och analysera vilken inverkan 

det nya styrningssystemet av fjärrvärmeventiler har på de fastigheter som ingår i projektet. Vidare är 

syftet att se om en installation av systemet i större skala skulle vara ekonomiskt lönsamt för TVAB.  

1.3 Frågeställning 
Arbetet skall besvara följande frågeställningar: 

 Genererar laststyrningssystemet någon energibesparing hos kunden vid bibehållen 

inomhuskomfort?  

 Hur stor påverkan har laststyrningssystemet på TVAB i form av intäkter och kostnader? 
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1.4 Avgränsningar 
Samtliga beräkningar inkluderar varmvattenanvändning och ingen kompensering är gjord för denna. 

Anledningen till att ingen korrigering gjorts är att det är svårt att bedöma hur stor 

varmvattenanvändningen är varje timme. Att kompensera för något man inte riktigt vet kan istället 

öka osäkerheten. Varmvattnet uppgår till ungefär 30% av årsanvändningen av fjärrvärme för ett 

normalt hushåll (2).  

 

Hur systemet som testas kan användas i krissituationer ryms av praktiska skäl inte inom ramen av 

detta examensarbete inte heller en möjlig sänkning av framledningstemperaturen utreds.  

1.5 Metod 
För att få inblick i ämnesområdet genomförs inledningsvis litteraturstudier. Kunskap om olika typer 

av effektstyrning och laststyrning inhämtas för att få en övergripande bild över problemet.  

 

I ett tidigt skede av arbetet utförs en översiktlig undersökning av styrningarna och mätresultatet från 

mätningar utförda under perioden vecka 41, 2009 till vecka 2, 2010. Detta för att få en uppfattning 

om vad som har skett under perioden. Med resultatet från undersökningen arbetas en ny 

styrplanering fram.  Målet med den är att ge möjlighet att i en framtida analys- och utvärderingsfas 

få en heltäckande och rättvisande bild av hur systemet fungerar och vilken påverkan det får på 

fastigheterna som är med i projektet.  

 

Ett mål i upprättandet av styrplaneringen är skapandet av möjligheter för att i ett senare skede 

kunna använda styrda och icke styrda fastigheter under samma perioder som referenser till varandra. 

Detta sker genom uppdelning i styrgrupper som styrs under olika perioder.  

 

Under tiden arbetet fortgår undersöks och utvärderas systemet kontinuerligt för att få så bra 

material som möjligt till utvärderingsfasen. När den eventuella nyttan av systemet sedan är fastställd 

görs en utvärdering om hur systemet installerat i stor skala påverkar produktionen av fjärrvärme och 

även vilka kostnadsbesparingar som är möjliga att göra.  
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2 Företagspresentationer 
Kapitlet inleds med en beskrivning av koncernen Tekniska Verken och dess olika divisioner, därefter 

presenteras företagets historia och fjärrvärmens utveckling i Linköping. Kapitlet avslutas med en 

kortare beskrivning av NODA Intelligent Systems som levererar det system som utvärderas i 

rapporten. 

2.1 Tekniska Verken i Linköping AB 
Tekniska Verken ägs av Linköpings kommun och är ett regionalt företag vars huvudsakliga 

verksamhet är inom energiområdet. Koncernen har produkter och tjänster inom el, vatten, 

fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband och biogas. Koncernen hade år 2008 en omsättning 

på 5 385 mnkr och 984 anställda. Antalet kunder uppgick till 215 000 privatkunder samt 4000 

företags- och kommunkunder.  

 
Figur 1 - Koncernens organisation (3). 

TVABs organisation är uppdelad i sju divisioner, uppdelningen illustreras i Figur 1. Koncernen har 

följande fem dotterbolag var och ett inom olika specialområden: (1) 

 

Utsikt Nät AB, Utsikt Katrineholm Elnät AB är specialiserat på el- och bredbandsnät. Erbjuder 

helhetslösningar för utomhusbelysning (4). 

 

Stadspartner AB bedriver entreprenad inom stadstekniska tjänster i Linköping med omnejd. (5) 

 

Svensk Biogas producerar och distribuerar biogas till Östergötland, Södermanland och Närke samt 

äger och driver gasmackar i regionen kring Linköping (6). 

 

Bixia AB ägs av sex kommunala bolag. Det är ett el- och telefonibolag med inriktning mot inköp av el 

producerat från förnybara källor (7). 

 

Usitall AB ägs till 70% av TVAB och 30% av SAAB. Säljer kunskap och erfarenheter kring 

avfallsförbränning för en internationell marknad (8). 
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2.1.1 Historia TVAB 

1902 bildade bankdirektör Jonn O Nilsson företaget Linköpings Elektriska Kraft- och 

Belysningsaktiebolag som fick ensamrätt på att uppföra ledningar och leverera elektricitet i staden. 

Det första året producerades el med en ångcentral på 100 hästkrafter, året efter kompletterades 

elproduktionen med vattenkraft. Företaget övertogs 1921 av Linköpings kommun efter flera år av 

bristande tillförlitlighet på elproduktionen. Utbyggnad av vattenkraften fortsatte i kommunens regi 

och består i dag, 2010, av 38 vattenkraftsstationer med en sammanlagd elproduktion på 330 GWh 

per år. I början av 1950-talet påbörjades byggandet av fjärrvärmenätet i Linköping. 1961 blev även 

stadens byggnadskontor en del av företaget vilket innebar att stadens serviceverksamheter som el, 

vatten och avlopp nu fanns inom ett kommunalt bolag vars verksamhet regleras i aktiebolagslagen. 

1961 sker också namnbyte till Aktiebolaget Linköpings Stads Tekniska Verk. Det nuvarande namnet 

Tekniska Verken i Linköping AB fick bolaget 1971 (9). 

 

1964 driftsattes kraftvärmeverket, KV1, som vid driftsstart innehöll två oljeeldade ångpannor som 

levererade ånga till en kombinerad mottrycks- och kondensturbin. KV1 kompletteras 1971 med 

ytterligare en oljeeldad panna och mottrycksturbin. Under slutet av 1970-talet stiger oljepriserna och 

elen som produceras med olja som råvara blir förhållandevis dyr. Detta medför att företaget tvingas 

utföra ersättningsprogram för att minska sitt oljeberoende, vilket bland annat resulterade i att 

anläggningen Gärstadverket byggs. 1981 var anläggningen klar, inrymmande tre pannor med 

hushållsavfall och träbränsle som huvudbränsle. Även det befintliga KV1 byggs om, där konverteras 

två av tre oljepannor till trä- respektive kolbränsle. Gärstadverket kompletteras 2004 med ytterligare 

en panna för avfallsförbränning och anläggning får då dagens utseende (9). 

2.1.2 TVABs anläggningar 

TVAB äger och driver ett flertal anläggningar i Linköping med omnejd. Dessa anläggningar är centrala 

för verksamheten och är av skilda slag. I beståndet finns elproducerande vindkraft- och 

vattenkraftverk. Fjärrvärme- och elproducerande kraftvärmeverken Gärstadverket och 

Kraftvärmeverket, KV1. Vattenförsörjningen till staden säkerställs med reningsanläggningarna 

Bergårdens och Råberga Vattenverk medan Nykvarnsverket renar avloppsvattnet innan det släpps ut 

i Stångån. 

2.1.3 Division Energi 

En av sju divisioner inom koncernen är Division 

Energi vars huvuduppgift är att producera och 

distribuera fjärrvärme och fjärrkyla samt 

producera el. Avdelningen levererade 2009 

fjärrvärme till ca 11 500 kunder med en 

sammanlagd energivolym på 1,9 TWh. Varav 

2% av detta, 27 GWh används vid 

framställningen av fjärrkyla. Uppdelning i olika 

affärsområden inom divisionen är gjord enligt 

Figur 2. Enheten Kraft och Värme ansvarar för 

den fysiska energiproduktionen i koncernens 

anläggningar, med undantag för Gärstadverket. 

Där ansvarar enheten Energiåtervinning för 

deponi och förberedelser för att få 390 000 ton Figur 2 - Division Energi och Avfalls organisation (3). 
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avfall till förbränning årligen, även avfallsanläggningen i Katrineholm är inom enhetens 

ansvarsområde. Marknad och Försäljning utvecklar och säljer fjärrvärme-, fjärrkyla- och 

avfallstjänster.  

 

En del inom divisionen är Energihandel och Planering som ser till att optimera koncernens 

anläggningar vad det gäller energiproduktion. Här måste rådande omvärldsfaktorer så som väder, 

elpriser och bränslepriser tas i beaktande för att få en så bra behållning som möjligt från 

produktionen. En annan viktig del som genomsyrar verksamheten är att ständigt försöka minska 

TVABs negativa påverkan på miljön. Detta sker bland annat genom löpande bevakning och kontroll av 

utsläppen så att dessa inte överstiger uppsatta gränsvärden (3). 

2.2 NODA Intelligent Systems 
NODA Intelligent Systems är ett mindre företag som grundades 2005 av ett antal forskare inom 

datavetenskap som sett möjligheterna med att implementera intelligenta system inom övervakning 

och kontroll av fjärrvärmesystem, så kallade agentsystem. Företaget har sin utgångspunkt i 

Karlshamn där de samarbetar med högskolan i utvecklingen av sina produkter. Den tjänst som testas 

inom ramen av detta projekt är Effekt och Laststyrning (10). 
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3 Problembeskrivning 
Problembeskrivningen förklarar bakomliggande orsaker till varför TVAB vill testa NODAs system och 

vilka faktorer i fjärrvärmenätet man vill påverka. I detta kapitel beskrivs också tidigare försök och 

erfarenheter av laststyrningssystemet.  

Under senare år har intresset för att kunna styra fjärrvärmeproduktion ökat. I nuläget produceras 

fjärrvärme efter kundernas behov och anpassas och effektiviseras med hänsyn till detta. Att påverka 

kundernas beteende genom till exempel olika pristariffer är under utveckling men då många 

fjärrvärmekunder bor i hyreslägenheter, där uppvärmning och varmvatten ingår i hyran, finns inget 

direkt incitament för dem att ändra sitt beteende. Om möjligheten finns att kunna styra 

värmebehovet och därmed produktionen av fjärrvärme, finns potential att öka lönsamheten och 

producera fjärrvärmen mer effektivt med mindre miljöpåverkan.  

 

Efterfrågan på fjärrvärme varierar över dygnet, det är främst tidigt på dagen under den så kallade 

”morgontoppen” som behovet är högre än under övriga tider. Morgontoppen uppstår troligen av att 

användningen av varmvatten är som störst samt att utomhustemperaturen är som lägst vid den 

tiden. En annan bidragande faktor tros vara att ventilationen i bland annat kontor, offentliga lokaler 

och till viss del industri är avstängd under natten för att spara energi och när den sedan startas under 

morgonen ökar värmebehovet. Efterfrågan styrs naturligtvis inte enbart av varmvattenförbrukningen 

utan den beror i allra högsta grad av hur utomhustemperaturen varierar. 

 

Med bakgrund till detta har TVAB startat ett projekt där ett system, som genom fjärrstyrning sänker 

effekten som går till uppvärmning under de timmar på dygnet som fjärrvärmebehovet är som störst, 

utvärderas. I och med detta system vill man kunna jämna ut fjärrvärmeproduktionen över dygnet och 

därmed minska användningen av oljeeldade hetvattencentraler. Ytterligare en målsättning är att 

minska energianvändningen i fastigheterna för att på så sätt skapa nytta för kunderna genom sänkta 

uppvärmningskostnader. Detta testas också i projektet genom att under kortare perioder, på andra 

delar av dygnet än på morgonen, sänka uppvärmningseffekten. En minskning av energianvändningen 

är av intresse för TVAB under delar av året då det krävs olja på marginalen för att klara 

värmebehovet. Att kunna erbjuda kunderna en tjänst som innebär lägre energikostnader har också 

ett värde i nöjdare kunder och känslan att leverantören av fjärrvärme jobbar för sänkta 

uppvärmningskostnader.   

 

Laststyrningssystemet, som tagits fram av NODA, bygger på att den utomhustemperatur som styr 

vilken effekt som går till uppvärmning manipuleras. Fjärrvärmecentralen luras helt enkelt att tro att 

utomhustemperaturen är varmare än vad den egentligen är, vilket leder till att effekten som går till 

uppvärmning minskar.  Eftersom styrningen endast sker under kortare perioder ska det inte påverka 

temperaturen inomhus utan komforten hos kunden ska vara bibehållen.  
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3.1 Användning av NODAs system idag och tidigare projekt. 
NODA Intelligent system (NIS) är i dag, 2010, i drift på andra platser i Sverige. Habo och Älmhult är 

två exempel där fastighetsägare har köpt systemet. Styrningen i Älmhult har enligt Fredrik Wernstedt 

på NODA (11) inneburit en energibesparing på 8% för uppvärmningen.   

 

Tidigare fältförsök med NIS har gjorts i ett bostadsområde i Karlshamn med fjorton fastigheter 

innehållande 350 lägenheter. Syftet med denna studie var att visa NIS möjlighet att öka fjärrvärmens 

konkurrenskraft utan att sänka komforten hos slutkunden. Försöket visade på nyttan av NIS genom 

att åstadkomma tillfällig effektreduktion. Även en sänkning av returtemperaturen sker i 

uppvärmningssystemet, detta är önskvärt av fjärrvärmeleverantörer då de strävar efter att få en så 

låg returtemperatur som möjligt. Studien visar på att det krävs en rätt dimensionerad 

fjärrvärmecentral samt att regleringen fungerar optimalt för att påvisa sänkning i returtemperaturen 

med hjälp av NIS. Dock ökar inte avkylning i radiatorkretsen vilket innebär att det inte går att 

använda NIS för att permanent och långsiktigt sänka returtemperaturen i radiatorkretsen (12).  

 

Ett annat projekt där NIS användes var hos kunder vid Fortum Värme AB i Stockholm och Mälarenergi 

AB i Västerås. Resultaten från styrningarna presenteras i rapporten ”Demonstrationsprojekt inom 

effekt och laststyrning” (13). I rapportens resultat är även några veckors styrning för ett par 

fastigheter i Linköping inkluderat. Resultatet från styrningarna visar, enligt författarna till rapporten, 

att NIS minskar effektuttaget med närmare 20% vid hög last och att potentialen är uppemot 70% 

effektreducering vid hög last. Att NIS även ska minska energianvändningen utan att komforten 

upplevs försämrad påvisas av mätningarna. Styrningen ska för ett mindre fastighetsbestånd ha 

resulterat i minskat energibehov med 7,5%. Under projektet har det uppmärksammats problem med 

att använda NIS på fastigheter där ventilationen har stor påverkan på inomhusklimatet. Andra 

problem som nämns i rapporten är att det vid ett par av NIS installationer funnits problem med för 

låg signalstyrka från NODAs styrenhet, fel givartyp för utomhustemperaturen och att det vid vissa 

centraler uppkommit elektriska problem (13). 
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4 Fjärrvärme i Linköping 
Kapitlet beskriver de olika värmeanläggningarna som finns i Linköping och hur de större 

kraftvärmeverken är uppbyggda. Vidare presenteras hur hetvattencentraler och ackumulator 

används i systemet. 

Fjärrvärmeproduktionen i Linköping baseras till största del på 

kraftvärme från Gärstadverket och Kraftvärmeverket. Det finns 

även en del mindre värmeanläggningar i utkanterna av staden 

som främst används som spetspannor då värmebehovet är 

som störst och de större anläggningarna inte räcker till. 

Linköping är en av de större städerna i Sverige där andelen 

kunder som är anslutna till fjärrvärmenätet är som störst, 

närmare 90% av fastigheterna. Även mindre orter i närheten 

av Linköping, som Ljungsbro och Vikingstad, är anslutna till 

samma nät och dessutom ingår Sveriges längsta 

fjärrvärmeledning till grannkommunen Mjölby som ligger tre 

mil bort. 

4.1 Värmeanläggningar 

4.1.1 Kraftvärmeverket 

Kraftvärmeverket i Linköping (KV1) är centrum för el- och värmeproduktion, härifrån styrs de flesta 

anläggningar som producerar fjärrvärme, även övervakning av fjärrvärmenätet sker från 

driftcentralen på KV1. El- och värmeproduktionen kan ske på tre olika principiella sätt: 

 

 Som kraftvärmeverk vilket betyder att både el och fjärrvärme produceras samtidigt. 

 Som värmeverk med endast värmeproduktion 

 Som kondenskraftverk med enbart elproduktion 

 

Högst totalverkningsgrad och alltså bäst utnyttjande av bränslet uppstår när både el och värme 

produceras samtidigt, då kan en verkningsgrad på 85% uppnås. Det är inte alltid som 

kraftvärmeverket drivs på detta sätt utan de yttre förutsättningarna som exempelvis 

utomhustemperatur och elpris är det som styr vilket driftsätt som är det mest ekonomiskt lönsamma 

för tidpunkten.  

 

På KV1 finns det tre olika oberoende pannor som använder olika bränsle för att upphetta vatten till 

ånga som sedan leds genom en eller flera av KV1s tre ångturbiner vars generatorer alstrar el. Efter 

att ångan gått igenom turbinerna värmer den upp fjärrvärmenätet i en kondensor. I turbin 3 finns 

också möjlighet att kyla bort värmen med vatten från Stångån om inte värmebehovet är tillräckligt. 

Möjligheten finns också att leda ångan förbi turbinerna direkt till kondensorerna för att på så sätt 

bara producera värme.  

 

Figur 3 - Fjärrvärmenätets utbredning i 

Linköping (3). 
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Figur 4 - Processchema för KV1 (14). 

 

Den panna som i första hand används är panna 3 som är en träpanna på 65 MW ånga plus 20 MW 

som kan bli värme genom rökgaskondensering. I panna 1 eldas kol och gummi och den har en total 

panneffekt på 83 MW. Panna 2, som är en oljepanna på 154 MW, används som spetspanna då 

värmebehovet är stort och övriga pannor inte kan leverera tillräckligt med värme. Detta betyder i 

praktiken att den används när dygnsmedeltemperaturen är under -1°C. På KV1 finns också en 

elpanna som kan producera 25 MW värme men den används för närvarande inte på grund av att den 

inte är lönsam vid dagens elpriser (15). 

4.1.2 Gärstadverket 

Gärstadverket i Linköping består i huvudsak av två olika delar, en nyare del byggd 2004 och en äldre 

del som togs i bruk 1981. Gärstadverket är basanläggning i Linköpings fjärrvärmeproduktion eftersom 

bränslet till största det består av olika typer av avfall. Den största fördelen med att förbränna avfall 

är att TVAB får betalt för att ta hand om avfallet och därmed blir bränslekostnaden negativ. Den 

äldre delen på Gärstadverket består av tre pannor som tillsammans med en gasturbin har en 

maximal eleffekt på 50 MW och en maximal värmeeffekt på 100 MW. Pannan i den nyare delen kan 

leverera en effekt på 68 MW värme och genom rökgaskondensering och värmepump kan ytterligare 

15 MW värme levereras. Den maximala elproduktionen på den nyare delen är 16 MW (16). 
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I Figur 5 visas en principskiss över panna 4 på Gärstadverket. Det ankommande avfallet tippas först i 

en avfallsbunker. I den blandas avfallet vid behov med hjälp av en klo som hänger i en travers, det 

finns även en kross för att finfördela bränslet. Då olika bränslen har olika energiinnehåll och 

dessutom brinner olika länge gäller det att blanda det så att man får en jämn förbränning i pannan 

för att få ut maximal effekt. Efter att avfallet med klons hjälp lagts i påfyllningstratten kommer det in 

i pannan på en så kallad roster som sakta för bränslet framåt för att sedan när det är utbrunnet ramla 

ut som slagg. Luft tillförs både under rostern och ovanför för att förbränningen ska bli optimal och de 

skadliga ämnena minimeras. I pannans väggar finns det vatten som värms upp och blir till vattenånga 

som tas upp i ångdomet. I överhettaren höjs temperaturen på ångan ytterligare och sedan leds den 

bort till en turbin som producerar el. När ångan passerat turbinen kondenseras den i en kondensor 

som överför värmeenergi till fjärrvärmenätet (17). 

 

TVAB har avtal med ett femtiotal kommuner runt om i Sverige och Norge att de ska ta hand om deras 

avfall. Det är alltså väldigt stora mängder avfall som förbränns varje år i de olika pannorna på 

Gärstadverket, TVAB har tillstånd att förbränna 450 000 ton avfall varje år vilket motsvarar ungefär 

50 ton i timmen (16). 

4.1.3 Övriga värmeanläggningar 

Förutom de stora anläggningarna, Gärstadverket och Kraftvärmeverket finns det ett flertal mindre 

anläggningar som kan producera värme till fjärrvärmenätet och till viss del även el. I utkanterna av 

Linköping och vid KV1 finns det hetvattencentraler som används som spetspannor då effekten i de 

större anläggningarna inte räcker till. Vid en ökning av behovet finns möjligheten att höja 

framledningstemperaturen i nätet för att på så sätt leverera mer energi. Att höja temperaturen i 

nätet tar åtta till tio timmar på grund av att värmeutvidgningen i rören leder till påfrestningar i dessa. 

Därför gäller det att prognoserna är riktiga så driftpersonalen kan höja framledningstemperaturen 

innan behovet av fjärrvärme blir stort. Det kan också vara så att energibehovet i fjärrvärmenätet ökar 

fortare än vad prognosen förutspått, ett exempel är att det blir en klar natt istället för en mulen, 

detta medför att utomhustemperaturen sjunker och värmebehovet ökar. Om 

Figur 5 - Principskiss över panna 4 på Gärstaverken (17). 
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framledningstemperaturen inte är tillräckligt hög vid stort värmebehov så kan man öka flödet. Flödet 

är inte möjligt att öka hur mycket som helst på grund av begränsningar i pumpkapaciteten, en lösning 

på detta är att starta en hetvattencentral i utkanten av nätet för att tillfredställa värmebehovet. 

 

Från varje hetvattencentral i Lambohov, Tannerfors och Ullstämma kan 40 MW värme produceras, 

hetvattencentralen vid KV1 består av två pannor med effekten 60 MW värme per panna. I 

Tornbyområdet finns ett dieselkraftverk som kan leverera 15 MW värme och 15 MW el.  

4.1.4 Ackumulatorn 

I TVABs fjärrvärmesystem finns en ackumulator med kapacitet på cirka 1 GWh. En ackumulatortank i 

ett fjärrvärmesystem är en värmeisolerad vattentank vars funktion är att fungera som en 

värmebuffert. Principen för en ackumulatortank är att den först måste laddas genom tillförsel av 

värme, för att vid senare tillfälle kunna återföra värmen till fjärrvärmenätet när behovet finns. 

Fördelarna med att kunna lagra värme allt från några timmar till dygn är flera.  

 

Det är inte möjligt att producera el i en kraftvärmeanläggning utan att fjärrvärme produceras, 

alternativet är att kyla bort värmen på annat sätt men då kallas det kondensdrift istället. För att 

vinstoptimera elproduktion krävs det att el produceras när elpriserna är som högst under dygnet, 

vilket ofta sker under dagtid. Med anledning av variationen på elpriserna under dygnet så kan det 

vara ekonomiskt försvarbart att producera så mycket el som möjligt under dagen som då kan 

innebära överproduktion av fjärrvärme som då lagras i ackumulatorn. Den energi som lagras under 

dagen nyttjas sedan då elpriset är lägre. En annan möjlighet är att kunna minska antal starter på 

anläggningar med dyra bränslen, då behovet bara finns under kortare tid. För att detta ska vara 

genomförbart så krävs det en period innan, där det har funnits möjlighet att lagra energi i 

ackumulatorn. Den lagrade energin tillförs fjärrvärmenätet motsvarande skillnaden mellan rådande 

produktion och efterfrågan. Ackumulatorn är alltså ett sätt att klara av det ökade effektbehovet som 

sker under morgontoppen (18).                                                      

4.2 TVABs bränslemix  
I TVABs anläggningar används olika bränslen beroende på vilken eller vilka anläggningar som är i 

bruk. Olika typer av bränsle skiljer sig åt, både i kostnad och hur förbränningen påverkar miljön. 

Beroende på vilken klass bränslet tillhör, avgörs hur mycket utsläpp som är tillåtet vid förbränning. 

För att inte utsläppen ska överstiga gränsvärden kan olika bränslen blandas i pannan. (19) Bränslen 

med lägst driftskostnad, i TVABs fall avfall, används som baslastbränsle vars målsättning är att 

användas så mycket som möjligt. När ett större behov uppstår startas i tur och ordning träpannan, 

kolpannan, oljepannan och slutligen startas hetvattencentralerna när värmebehovet är som störst. 

Hetvattencentraler och till viss del också oljepannan ska täcka den så kallade spetslasten.  
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Figur 6 - Varaktighetsdiagram 2009 för bränsleanvändningen hos TVAB (19). 

Hur fördelning mellan de olika bränslena ser ut under ett år illustreras i varaktighetsdiagrammet 

Figur 6. I diagrammet är värdena sorterade efter hur stort effektbehovet är under en viss timme. 

Timmarna med störst effektbehov placeras till vänster och resterande effektbehov placeras i fallande 

ordning åt höger. Y-axeln visar effektbehov medan X-axeln motsvarar tiden som behovet finns. 

Eftersom avfall är det bränsle som kostnadsmässigt är billigast så används det som baslastbränsle. Då 

Gärstadverket, som i detta fall är TVABs anläggning som förbränner avfall, har en maximal effekt så 

krävs det att andra bränslen används när behovet överstiger Gärstadverkets kapacitet runt 130 MW. 

Nästa steg är träbränsle vilket kan täcka ett ytterligare behov på ca 60 MW. Samma tillvägagångssätt 

fortsätter allteftersom behovet ökar och de olika anläggningarna börjar leverera sina maxeffekter. 

Sista anläggningarna som tas i drift är HVC, fördelen med dessa anläggningar är att de inte är så 

kapitalkrävande att bygga. Nackdelen är driftsekonomin eftersom olja används som bränsle och 

ingen möjlighet finns till elproduktion.   

 

Jämfört med andra fjärrvärmeleverantörer har TVAB en stor andel olja och kol i sin produktion. I sin 

strävan att vara ett miljötänkande företag vill TVAB minska användningen fossila bränslen och 

därmed reducera nettokoldioxidutsläppen.  Det finns också ekonomiska motiv till att minska olje- och 

kolanvändningen då dessa bränslen är dyra att köpa in. Ett normalår står olja för runt 10% av den 

totala producerade värmen men motsvarar cirka 40-50% av kostnaderna för inköpt bränsle.   
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5 Beskrivning av fjärrstyrningssystemet 
Kapitlet beskriver inledningsvis hur en fjärrvärmecentral fungerar och vilka parametrar som styr 

värmetillförseln till fastigheter. I den andra delen beskrivs hur fjärrstyrningssystemet är uppbyggt och 

den bakomliggande modellen som finns i systemet. 

5.1 Fjärrvärmecentral 
I en fjärrvärmecentral överförs värmen från fjärrvärmenätet, primärsidan till fastighetens värme- och 

varmvattensystem, sekundärsidan. Primär- och sekundärsidan är två separata system och 

värmeutbytet sker genom värmeväxlare.  

 

 
Figur 7 - Principskiss för parallellkopplad fjärrvärmecentral (20). 

Det finns olika kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler. Principskissen ovan visar en 

parallellkopplad fjärrvärmecentral vilken är den vanligaste modellen. Det speciella med en sådan är 

att det finns två värmeväxlare, en för varmvatten [V1] och en för radiatorkretsen [V2]. 

Fjärrvärmeflödet genom värmeväxlarna styrs separat genom att temperaturen för de två sekundära 

kretsarna mäts direkt efter växlaren (20). Vid varmvattenväxlaren eftersträvas en konstant 

temperatur på minst 55°C. Detta för att minska risken för tillväxt av legionellabakterier i dricksvattnet 

(21). För radiatorkretsen regleras temperaturen så att fastighetens värmebehov uppfylls. Detta sker 

genom att reglercentralen mäter utomhustemperaturen och reglerar fjärrvärmeflödet genom 

värmeväxlaren så att framledningstemperaturen [TR] i radiatorkretsen får en bestämd temperatur. 

Framledningstemperaturen höjs när temperaturen ute sjunker, detta för att få ökad avkylning i 

radiatorerna och därmed ökad energitillförsel till fastigheten.  

 

På primärsidan mäts med hjälp av energimätare flödet och temperaturdifferensen mellan 

framlednings- och returledningstemperaturen. Flödet multiplicerat med temperaturdifferensen 

resulterar i fastighetens fjärrvärmeanvändning. Ur fjärrvärmebolags synvinkel är det viktigt att 

fjärrvärmecentralen åstadkommer en god avkylning (20). 

V1 V2 

TR 
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5.2 NODAs Fjärrstyrning 
Fjärrstyrningssystemet som NODA utvecklat bygger på att den utomhustemperatur som fungerar 

som reglersignal till fjärrvärmecentralen manipuleras. Detta leder till att centralen tror att det är 

varmare än det egentligen är och därmed sänks framledningstemperaturen till radiatorerna på 

sekundärsidan, effektuttaget minskar och därmed energianvändningen. För att detta ska vara möjligt 

att genomföra monteras en utrustning i anslutning till fjärrvärmecentralen där NODAs programvara 

finns. Systemet behöver ett antal inparametrar för att hela tiden bevaka hur energitillförseln till 

fastigheten ser ut. Sensorer för framlednings- och returledningstemperatur på sekundärsidan samt 

för utomhustemperaturen kopplas till programvaran, här behandlas dessa signaler för att beräkna 

hur stor energibuffert som fastigheten har och därmed hur lämplig den är för att minska 

effektuttaget. Vid låg energibuffert riskerar inomhusklimatet att försämras och därmed hindras 

laststyrning av fastigheten.  Energibufferten baseras på byggnadens utformning, tidskonstant och 

tidigare effektstyrningar, se 5.2.1 Husmodell för hur energibufferten beräknas. Styrsignalen i form av 

en manipulerad utomhustemperatur skickas till fjärrvärmeventilens reglercentral som sedan styr 

efter den manipulerade signalen (13). 

 
Figur 8 - Schematisk beskrivning av NODAs system. 

För att kunna kontrollera och styra fjärrvärmecentralen finns en webbaserad plattform som 

kommunicerar med NODAs box genom gprs. Genom plattformen kan man övervaka de temperaturer 

som registreras av programvaran och det är också här som styrningen av systemet ställs in. Hur 

mycket som utomhustemperaturen kan justeras är begränsat med en maximal avvikelse från den 

verkliga utomhustemperaturen och denna maximala avvikelse varierar i den meningen att det går att 

styra mest när det är varmt ute och mindre när det är kallt. Om något skulle gå fel med systemet 

kopplas det förbi så att reglercentralen reglerar på den verkliga utomhustemperaturen, detta 

säkerställer att byggnaden inte blir utan uppvärmning vid problem. 

 

5.2.1 Husmodell 

Hela systemet bygger på en teoretisk husmodell som består av två olika delar, dels en modell för 

uppvärmningssystemet och dels en modell av byggnaden. Med hjälp av dessa två modeller beräknas 

kontinuerligt hur mycket energi som tillförs byggnaden och hur mycket som avges. Båda modellerna 

är framtagna av Paulsen och Gundtoft och beskrivs i Näslunds rapport (22) . 

Nodas 
programvara

Utomhustemperatur

Framledningstemperatur på 
sekundärsidan

Reglercentral för 
fjärrvärmen i 
fastigheten

Returledningstemperatur på 
sekundärsidan

Manipulerad 

utetemperatur 
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I modellen för uppvärmningssystemet används ett tvårörssystem som delats in i ett antal element 

och för varje element är energibalansen beräknad. Detta ger hur temperaturen i rören förändras 

efter varje element och med hjälp av detta kan man beräkna hur mycket energi som värmesystemet 

tillför byggnaden. Då modellen är matematiskt ganska komplex hänvisas läsaren till Näslunds rapport 

sid 64ff (22). 

 

Modellen av byggnaden bygger på en förenklad modell där den antas bestå av ett rum med väggar 

mot uteluften åt alla håll. Man antar också att värmeledningskoefficienten är konstant i alla väggar 

och att uppvärmningen består av ett element. Vidare antar man att det endast finns två olika 

material, inomhusluft och väggmaterial.  Värmen som tillförs rummet kommer från elementet och 

antas tillföras genom strålning och konvektion, andelen konvektion betecknas f och andelen strålning 

betecknas (1-f). En schematisk bild visas nedan. 

 
Figur 9 - Modellen för byggnaden som systemet är uppbyggt kring (22). 

Energibalansen för inomhusluften och byggnadens material kan beskrivas enligt ekvationerna (1) och 

(2), hänsyn tas också till ventilationen (alltså luftutbytet) i rummet: 

 
𝑑𝑇𝑎𝑖𝑟

𝑑𝑡
𝑚𝑎𝑖𝑟  𝐶𝑝 ,𝑎𝑖𝑟 = 𝑖𝑛𝐴𝑏 𝑇𝑏 − 𝑇𝑎𝑖𝑟  + 𝑚 𝑎𝑖𝑟 𝐶𝑝 ,𝑎𝑖𝑟  𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑎𝑖𝑟  + 𝑓𝑄 𝑟𝑎𝑑             (1) 

 
𝑑𝑇𝑏

𝑑𝑡
𝑚𝑏  𝐶𝑝 ,𝑏 = 𝑖𝑛𝐴𝑏 𝑇𝑎𝑖𝑟 − 𝑇𝑏 + 𝑎𝑚𝑏 𝐴𝑏 𝑇𝑎𝑚𝑏 − 𝑇𝑏 + (1 − 𝑓)𝑄 𝑟𝑎𝑑                (2) 
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Tabell 1 - Parametrar i modellen för byggnadens energiflöden (23). 

Parameter Beskrivning 

𝐝𝐓𝐚𝐢𝐫
𝐝𝐭

 
Temperaturändringen i inomhusluften 

𝐝𝐓𝐛
𝐝𝐭

 
Temperaturändringen i väggarna 

mair Massan för luften i byggnaden 

mb Massan för byggnaden 

Cp,air
 Inomhusluftens specifika värmekapacitet 

Cp,b Byggmaterialets specifika värmekapacitet 

𝐦  Massflöde 

Ab Arean för väggarna där värmeförlusterna sker 

hin Värmeledningskoefficient från väggarna till inomhusluften 

hamb Värmeledningskoefficient från väggarna till omgivningsluften 

Tb Väggtemperaturen 

Tair Inomhusluftens temperatur 

Tamb Omgivningstemperatur 

f Andelen energi som överförs genom konvektion till rummet 

𝐐 𝐫𝐚𝐝 Tillförd energi från elementet i rummet 

Till modellen behövs indata så som uppgifter om byggnaderna och dess egenskaper. Då dessa kan 

vara svåra att uppskatta eller beräkna krävs det intrimning för att modellen på ett bra sätt ska 

överensstämma med verkligheten.  
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6 Testets utformning  
Kapitlet beskriver hur testerna som gjorts gått till och vilken utveckling som systemet haft under 

projektets gång. Kapitlet innehåller också en beskrivning av fastigheterna som deltar i projektet och i 

vilken utsträckning de laststyrts behandlas också. 

För att kunna utvärdera hur NODAs system fungerar i en verklig miljö är det viktigt att testerna utförs 

på rätt sätt. Diskussioner har förts hur testet ska genomföras för att testmetoden inte ska påverka 

resultatet. För att få tillgång till referensdata som kan jämföras med systemet var en 

grundförutsättning att systemet skulle testas under vissa perioder för att sedan vara avstängt under 

andra perioder. Inledningsvis bestämdes att styrning skulle genomföras varannan vecka och 

referensdata skulle samlas in varannan vecka. Testperioden började måndagen den 5 oktober 2009, 

ett undantag från styrplaneringen gjordes med en två veckor lång styrperiod vecka 49 och 50.  

 

När utvärderingen av mätningarna påbörjades i mitten på januari upptäcktes snart att det inte gick 

att uttyda någon skillnad mellan veckor fjärrstyrdes och referensveckorna. Vid en närmare kontroll 

visade det sig att anledningen till detta troligen var att utomhusgivaren endast manipulerats med 2-3 

grader vilket troligen inte var tillräckligt för att ett resultat skulle gå att utröna. Vecka 1, 2010, 

ändrades styrningen till 4-5 grader och styrningsperioden efter, vecka 3, manipulerades 

utomhusgivaren med ytterligare några grader till mellan 7-12 grader beroende på fastighet. I början 

av mars 2010 ändrades detta igen och styrningen blev utomhustemperaturberoende. 

 

För att på ett bättre sätt kunna jämföra hur de olika fastigheterna reagerar på styrning bestämdes att 

de skulle delas upp i olika grupper som styrs i olika perioder. På detta sätt kan jämförelser göras 

mellan fastigheterna och slutsatser kan dras. Då höstens resultat inte gett speciellt bra underlag för 

en utvärdering bestämdes att styrningen skulle ske i två veckor följt av en vecka utan styrning så att 

mängden data där systemet användes skulle öka.  

 

För att undersöka hur en långvarig styrning påverkar en fastighet valdes en lämplig fastighet ut. Valet 

gjordes genom att jämföra föregående års energianvändning med de veckor under hösten 2009 som 

styrning inte skedde. Jämförelsen gjordes genom att titta på medeldygnseffekten vid olika 

utomhustemperaturer och se om vintern 2008/2009 gav samma resultat som höst/vinter 2009. Den 

fastighet som valdes ut visade bra samband mellan de olika perioderna vilket gjorde att även vintern 

2008/2009 skulle kunna utgöra referensdata. Fastigheten som valdes var Rekrytgatan 13 och där 

bestämdes att styrningen skulle ske fyra veckor för att sedan inte styras en vecka. 
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6.1 Fastigheter i projektet 

Tabell 2 - Fastigheterna i projektet. 

 

Antal Lägenheter  

per fjärrvärmecentral 

Storlek i 

m2 
Installerad effekt [kW] 

Överstegatan 5 59 6268 640 

Kaptensgatan 19 51 5832 314 

Drabantgatan 22 202 7654 511 

Stallgatan 4 
  

408 

Rekrytgatan 13 96 11474 647 

Furirgatan 10 127 10165 730 

Stallmästaregatan 35 
  

1088 

 

En del fakta om fastigheterna som deltar i projektet behövs för att resultatet ska kunna tolkas på ett 

tillfredställande sätt. De deltagande fastigheterna i projektet är större hyres- eller 

bostadsrättsfastigheter med många lägenheter, dock finns ett undantag vilket är Stallmästaregatan 

som är en villaförening med ett flertal villor inkopplade på ett större sekundärt system. 

Stallmästaregatan har nattsänkning inprogrammerat i sin fjärrvärmecentral vilket har lett till att den 

inte är lämplig att styra under morgonperioden eller natten. En annan detalj som kan vara värd att 

beakta är att Drabantgatan med sina 202 lägenheter som samtliga är mellan 27-34 kvadratmeter 

endast har studenter som hyresgäster.  De små lägenheterna bidrar också till att det är många 

duschar på liten yta vilket borde leda till hög varmvattenförbrukning. Studenter kan tänkas ha ett 

beteende som är lika sinsemellan men kan skilja sig mot andra hyresgäster, exempelvis är det under 

långa perioder över jul, påsk och sommaren inte många som befinner sig i sina bostäder utan på 

annan ort. Detta påverkar främst användningen av varmvatten men även den gratisvärme som 

uppstår från personer och elektriska apparater. 

 

Överstegatan 5 består av en fjärrvärmecentral som är uppdelad i två olika reglercentraler, båda dessa 

styrs, alltså styrs hela uppvärmningen i fastigheten. Furirgatan består också den av två olika system 

men här styrdes bara den ena av dem fram till och med 22 mars 2010, problem med kompatibiliteten 

mellan fjärrvärmecentralen och NODAs system var anledningen till detta. Inledningsvis styrdes cirka 

10 000 av 13 000 kvadratmeter. Detta bör tas i beaktande eftersom de energianvändningssiffror som 

registreras av TVAB består av summan av dessa två delar.   

 

Under mars månad tillkom ytterligare installationer av systemet som kunde bidra till utvärderingen.  

Tabell 3 - Nya fastigheter i projektet. 

  Antal lägenheter 

per fjärrvärmecentral 

Storlek i 

m2 
Installerad effekt [kW] 

Trumslagaregatan 36 61 4827 405 

Rekrytgatan 4 103 9367 549 

Furirgatan 10 - Boförening  2922  

Av dessa tre var Trumslagaregatan 36 och Rekrytgatan 4 helt nya installationer som tidigare inte 

styrts. Däremot är Furirgatan 10 – Boförening, som tidigare nämnts, en del av det system som förut 
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kallades Furirgatan 10. Det är alltså två reglercentraler och tidigare styrdes bara en del av 

värmelasten, i och med att båda styrs så påverkas därmed hela värmelasten.  

6.2 Styrscheman 
Ett styrschema beskriver hur styrningen ska ske under ett dygn, alltså under vilka tidpunkter styrning 

skall ske. Under projektets gång har olika styrscheman provats för att kunna utvärdera vad systemet 

kan åstadkomma med fastigheternas fjärrvärmeanvändning. Anledningen till att schemat ändrats ett 

flertal gånger är att man inledningsvis endast ville styra de perioder där behovet av fjärrvärme är 

som störst, alltså under morgonen samt på eftermiddagen, se Figur 10.  En noggrannare 

undersökning visade dock att höjningen av behovet på eftermiddagen inte är särskilt stor, så fokus 

lades istället på att reducera morgontoppen samt att maximera energibesparingen för kunden. 

.  
Figur 10 - Styrschema A som användes fram till den 27 januari. 

Detta ledde fram till styrschema B, se Figur 11, med tre timmars styrning på morgonen klockan 8:00 – 

11:00 samt fyra stycken timslånga styrningar utspritt över dygnet. Det bestämdes också att 

fastigheterna skulle styras kraftigare för att förbättra resultatet. Förslaget om de timslånga 

styrningarna kom av Fredrik Wernstedt från NODA då detta liknar de styrscheman som använts vid 

tidigare installationer i Habo och Älmhult och det har gett bra resultat där.  

.  
Figur 11 - Styrschema B som användes från 28 januari till 1 mars. 
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Styrschema B användes under februari månad för att sedan finjusteras till styrschema C den 1 mars 

2010, se Figur 12. Orsaken till den sista korrigeringen den 1 mars var att det framkom indikationer på 

att styrningen var för kraftig. Att kunna studera hur effektbehovet ändrades flera timmar efter ett 

styrningstillfälle var ytterligare en anledning till att styrschemat korrigerades och ledde till att den 

timslånga styrningen nattetid togs bort. Målsättningen var också att styra under morgontoppen då 

behovet av fjärrvärme är som störst på grund av att varmvattenanvändningen är stor och dessutom 

sammanfaller med dygnets lägsta temperatur. För att bestämma när på dygnet detta inträffar så 

studerades historiska data från mars 2009 och då såg leveransen av fjärrvärme ut som Figur 13 visar. 

Toppen av fjärrvärmeleveransen syns tydligt i diagrammet mellan klockan 6 och 9, detta är 

anledningen till att den längre styrningen sker under dessa timmar. 

 

 
Figur 12 - Styrschema C som användes från 1 mars och framåt. 

 
Figur 13 - Levererad fjärrvärme och utomhustemperatur under mars 2009. 
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6.3 Styrningsperioder 
Tabell 4 visar under vilka perioder som de olika fastigheterna har styrts och vilka veckor som varit 

referensveckor. I tabellen visas också vilket styrschema som använts under respektive styrperiod. I 

delar av analysen har måndagar i början av styrda perioder och referensperioder tagits bort eftersom 

de dagarna av praktiska skäl inte överensstämmer med styrschemat.   

 
Tabell 4 - Styrperioderna under 2010 där A, B och C indikerar vilket styrschema som använts. 

6.4 Linckii 
Linckii är namnet på den webbaserade plattform där styrningen bestäms och övervakas. I detta 

program kan man skapa diagram över de parametrar man vill studera, övervaka att styrningen 

fungerar samt en hel del andra funktioner som behövs för att kunna bestämma hur styrningen ska 

utföras. Om många fastigheter anslutits till NIS kan man gruppera dem i olika styrgrupper så att 

många fastigheter enkelt kan styras tillsammans. Eftersom det är först när en stor andel av 

fastigheterna är anslutna som vinsterna uppstår för TVAB så är detta en av grundförutsättningarna. 

 

För att illustrera hur en styrning övervakas i Linckii och hur den påverkar uppvärmningssystemet i 

byggnaden har ett urklipp gjorts från Drabantgatan 22.  
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Figur 14 - Ett dygns styrning på Drabantgatan 22 med styrschema B. 

 I Figur 14 visas ett dygns styrning med styrschema B. De kurvor som ses i figuren är olika 

temperaturer som kontinuerligt loggas för att modellen som laststyrningen bygger på ska få den 

indata som krävs. Nedan följer en beskrivning av respektive kurva, i ordningen uppifrån och ner. 

  

 Grön kurva visar framledningstemperatur i sekundärkretsen. 

 Gul kurva visar returledningstemperatur i sekundärkretsen. 

 Blå kurva, som ligger bakom den röda när styrning ej sker, visar utomhustemperaturen. 

 Röd kurva visar den manipulerade utomhustemperaturen som fjärrvärmecentralen reglerar 

efter. 

 

Det som händer när en styrning inleds är att den manipulerade utomhustemperaturen höjs snabbt. 

Detta får till följd att fjärrvärmecentralen sänker sin framledningstemperatur (grön kurva) för att den 

ska motsvara den utomhustemperatur som den nu tror råder. När framledningstemperaturen 

sjunker får det till följd att även returledningstemperaturen sjunker. Med en lägre 

framledningstemperatur avges mindre energi till byggnaden och på så sätt har en energibesparing 

uppnåtts. När styrningen sen avslutas återgår framledningstemperaturen till att motsvara den 

utomhustemperatur som verkligen råder. Den manipulerade utomhustemperaturen återgår sakta till 

det faktiska för att inte fjärrvärmecentralen ska överkompensera och tillföra för mycket energi till 

byggnaden.   

6.5 Systemets utveckling 
Något som försvårat utvärderingen är att systemet är under utveckling vilket har medfört att det 

under tiden utvärderingen pågått skett en del förändringar. Dessa förändringar kan i viss mån göra 

att resultatet från de tidiga styrningsperioderna skiljer sig från de som tillkommit sist i utvärderingen.  

 

En av förändringarna är att återgången efter en styrningsperiod har justerats. Inledningsvis återgick 

den manipulerade utomhustemperaturen (offset) linjärt till den riktiga med en viss koefficient, 

exempelvis minskade offseten med 0,4° var tionde minut för Stallgatan. När sedan styrningarna 

gjordes tätare var återgången tvungen att vara snabbare. Detta resulterade i en återgång i 
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storleksordningen 1,1° C var tionde minut, återgången är inte samma för alla fastigheter i projektet 

men är ganska jämförbar.  

 

             
Figur 15 - Olika typer av återgång efter avslutad styrning 

 

Ovan visas två exempel på olika återgång efter avslutad styrning. Den skedde till en början linjärt och 

en styrningsoffset på 10 grader återgår på cirka en och en halv timme vilket visas till vänster i Figur 

15. För att ytterligare förbättra detta gjordes en justering av den linjära återgången till att ske 

exponentiellt med en halveringstid på mellan 15 och 20 min beroende på fastighet. Exempel på detta 

syns till höger i Figur 15.  

 

En annan förändring som är av vikt för utvärderingen är att i början på mars så blev den offset som 

kunde göras på utomhustemperaturen beroende av just denna. Alltså ju kallare det blev desto 

mindre offset blev tillåtet att göra. Den bakomliggande teorin till detta är att inomhuskomforten kan 

bli lidande om en stor offset görs när det är kallt ute. Maximal offset är olika för fastigheterna och i 

Figur 16 illustreras ett exempel på hur mycket offset som är tillåten vid olika utomhustemperaturer 

för Furirgatan 10. Att den tillåtna offseten ökar med ökande utomhustemperaturer antyder att större 

energibesparing kommer göras när det är varmt ute. I slutskedet av projektet uppmärksammades det 

att värmen i fastigheterna stängs av när temperaturen överstiger 15-16°C, olika beroende på 

uppvärmningssystem i fastigheten, därför infördes en maxtemperatur som styrningen får ske till.  

 

, 
Figur 16 - Maximal tillåten offset för Furirgatan 10 vid olika utomhustemperatur. 
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6.6 Styrvärde 
För att få ett mått på hur mycket en fastighet styrs har måttet styrvärde införts. Styrvärdet räknas ut 

genom att löpande ta skillnaden mellan utomhustemperatur och den manipulerade 

utomhustemperaturen under en bestämd tidsperiod, ett medelvärde av skillnaden ger upphov till 

det styrvärde som används i rapporten. Vid utvärdering av energibesparing kan man genom 

styrvärdet jämföra hur mycket styrning som skett under exempelvis ett dygn. Ett högre styrvärde 

borde leda till större energibesparing. Att storleken på styrningen beror av vilken temperatur som 

råder utomhus är också en anledning till att måttet styrvärde motiveras.  

 

Om styrning genomförs sex timmar under ett dygn med en offset av utomhustemperaturen på 8 

grader blir styrvärdet för det dygnet: 

 

𝑆𝑡𝑦𝑟𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
6∗8

24
= 2  

 

Detta värde motsvarar alltså att utomhusgivaren manipulerats i medel 2 grader under hela dygnet.  

 

Styrvärdet används också vid jämförelsen av den fjärrvärmeeffekt som åtgår under dygnet. Då 

används inte medelvärden över hela dygnet utan ett styrvärde för varje timme som styrts tas fram 

för att se hur styrvärdet påverkar effektuttaget i fastigheten. 

 

, 
Figur 17 - Exempel på hur styrvärdet varierar över ett dygn med styrschema B på Stallgatan. 

I Figur 17 syns återgången av styrningen som en lägre stapel efter varje utförd styrning. Det är alltså 

inte bara under tiden som styrningen sker som det finns en skillnad mellan riktig och manipulerad 

utomhustemperatur utan även timmen efter så styrs fastigheten delvis. 
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, 
Figur 18 - Exempel på styrvärdet över dygnet med styrschema C på Stallgatan. 

Till styrschema C har återgången gjorts om och blivit snabbare. Detta syns i styrvärdesdiagrammet, 

Figur 18, då den stapel som är direkt efter en styrning är betydligt lägre än tidigare. 
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7 Förutsättningar 
Kapitlet inleds med vilka normer och regler som gäller för inomhusklimat i Sverige. Därefter 

behandlas fastigheters värmetröghet och begreppet tidskonstant beskrivs. Den andra delen 

innehåller en studie av valet av en representativ utomhustemperatur och kapitlet avslutas med olika 

användningsområden för NIS och vilka möjligheter som finns med systemet. 

7.1 Inomhuskomfort 
En viktig del i laststyrningssystemet som NODA utvecklat är att energibesparing kan ske med 

bibehållen inomhuskomfort. Vilket inomhusklimat som ska kunna upprätthållas regleras i lagar och 

olika myndigheters rekommendationer. Enligt rekommendationer från socialstyrelsen bör den 

operativa inomhustemperaturen ligga mellan 20-23 °C (24). Den operativa inomhustemperaturen är 

en sammanvägning av lufttemperaturen samt inverkan av strålningen från omgivande ytor. Det kan 

anses som ett mått på hur en människa uppfattar klimatet. Dessa rekommendationer gäller för 

bostadsutrymmen och allmänna lokaler där ”människor vistas mer än tillfälligt”. Om den operativa 

inomhustemperaturen sjunker under 18°C innebär det en olägenhet för människors hälsa enligt 

miljöbalken (24). 

 

I boverkets regler gällande den termiska komforten ska byggnaden och dess värmeinstallationer 

utformas så att den riktade operativa temperaturen i vistelsezonen inte understiger 18°C i 

bostadsrum och arbetsrum medan 20°C gäller för förskolor, dagis och äldreboende. Den riktade 

operativa temperaturen som används här är en utveckling av den operativa temperaturen som också 

tar hänsyn till om värmestrålningen inte är symmetriskt utbredd i de omgivande väggarna (25). 

 

En annan föreskrift från boverket fastslår att rumsluftens temperatur får sjunka maximalt 3°C vid de 

extrema utomhustemperaturer som infaller en gång var tjugonde år (26). 

7.1.1 Tidskonstant och värmetröghet för byggnader 

Alla byggnader har olika förmåga att lagra energi och reagerar olika fort på förändringar i 

utomhustemperaturen. Ett välisolerat hus med stor termisk massa har en hög värmetröghet, vid ett 

bortfall av värmetillförseln i en sådan byggnad krävs långvarig låg utomhustemperatur för att det ska 

märkas på inomhusklimatet, man säger att byggnaden har en lång tidskonstant. En stor 

betongbyggnad har en lång tidkonstant eftersom mycket energi kan lagras i husväggarna medan en 

villa byggd i trä har en betydligt kortare tidskonstant. Tidskonstanten beräknas genom 

 

 𝝉𝟎 =
𝑪×𝒎

𝑼×𝑨+𝑷𝑳
×

𝟏

𝟑𝟔𝟎𝟎
 (𝒉)    (1) 

Där 

 τ0 = Byggnadens tidskonstant  

C = Byggnadens totala värmekapacitet, J/kg°C 

m = Byggnadens totala massa, kg 

U = Byggnadens totala värmegenomgångstal, W/m2°C 

 A = Byggnadens totala ytterarea 

PL = Effektförluster genom ventilationen 
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Tidskonstanten kan sägas vara ett förhållande mellan husets förmåga att lagra energi och hur stora 

energiförlusterna är genom värmeledning och ventilation. För att få ett mått på ungefär hur stora 

tidskonstanter olika hus har finns en del tumregler. Ett småhus i trä har en tidskonstant på 20-40 

timmar, halvtunga konstruktioner har en tidskonstant på cirka 150 timmar medan tunga 

konstruktioner beräknas ha en tidskonstant på 300 timmar (27). 

 

Hur snabbt inomhustemperaturen sjunker när värmetillförseln faller bort beskrivs av en e-funktion 

enligt nedan: 

 
𝑇𝑟𝑢𝑚   𝑡 − 𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑟𝑢𝑚 ,0−𝑇𝑢𝑡𝑒
= 𝑒

−𝑡
𝜏     (2) 

 

 
Figur 19 - Beskrivning av hur tidskonstanten räknas ut för byggnader (27). 

I Figur 19 beskrivs hur temperaturen väntas sjunka vid ett uppvärmningsavbrott vid 

utomhustemperaturen -20°C. Tidskonstanten definieras som den tid det tar för innetemperaturen att 

sjunka till 1/e eller med andra ord 63% av skillnaden mellan utomhustemperatur och den 

inomhustemperatur som var vid tiden t=0. Med en inomhustemperatur på 20 °C betyder 

tidskonstanten i detta fall tiden det tar för Trum att sjunka till -5,3°C. 

 

Då det i detta projekt inte är aktuellt att helt stänga av tillförseln av värme till byggnader kan 

ekvation 1 korrigeras med en term, PV, som är tillförd energi från värmesystemet men kan också 

bestå av värme från personer och elektriska apparater, så kallad gratisväme.  

 

𝜏0 =
𝐶×𝑚

𝑈×𝐴+𝑃𝐿−𝑃𝑉
×

1

3600
()    (3) 
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Om det finns tillförsel av värme blir tidskonstanten naturligtvis längre vilket betyder att det tar längre 

tid innan byggnaden påverkas av utomhustemperaturen. Hur tidskonstanten ska justeras om det 

finns värmetillförsel finns beskrivet i diagrammet nedan (27). 

 

 
Figur 20 - Förhållande hur tidskonstanten förändras vid reducerad värmetillförsel. 

Sambandet för tidskonstanten beskrivs genom 

 

 𝜏 =  
𝜏0

(1−𝑘)
  (4) 

 

där 𝑘 =
𝑃𝑣

𝑈×𝐴+𝑃𝐿
 (5) 

 

k beskriver sambandet mellan tillförd effekt och den energi som förloras genom ventilation och 

ledningsförsluter genom väggarna.  Om förhållandet mellan avgiven och tillförd energi är som i 

normalfallet, alltså lika stor energitillförsel som förluster, blir den relativa tidskonstanten oändlig. I 

den aktuella studie som utförs på fastigheter i Linköping sker olika mycket laststyrning beroende på 

vilken utomhustemperatur som råder. Därför kan endast en uppskattning av hur stort k-värdet är 

vara aktuell.  Om antagandet att halva effekten som går till uppvärmning styrs bort (k=0,5) blir den 

relativa tidskonstanten för fastigheten dubbelt så lång.  

7.1.2 Temperatursänkning inomhus 

Det som är viktigt i denna studie är att komforten för de boende ska vara bibehållen. Enligt en 

rapport utgiven från branschorganisationen Svensk fjärrvärme är det inte möjligt att åstadkomma 

energibesparing utan att sänka inomhustemperaturen under dygnet (28). Dock är det fler faktorer 

som påverkar hur komforten inomhus upplevs utöver temperaturen. Om man gör antagandet att en 

sänkning av inomhustemperaturen med mer än en grad innebär sänkt komfort kan man genom 

tidskonstanten få en översiktlig bild över hur lång tid avkylningen tar vid olika utomhustemperaturer. 

I Figur 21 tidskonstant τ = 40 h respektive Figur 22, tidskonstant τ = 150h illustreras hur 

rumstemperaturen sjunker vid ett bortfall av värme vid olika utomhustemperaturer.  
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Figur 21 - Avsvalningskurvor för småhus med tidskonstant τ= 40. 

 
Figur 22 - Avsvalningskurvor för byggnader med tidskonstant τ= 150. 

I Figur 21 och Figur 22 kan man läsa av tiden tills rumstemperaturen sjunkit med en grad vilket var 

vårt antagande. Avläsningen visas i tabellen nedan, där visas också hur lång tid det tar när 

tidskonstanten korrigeras för att halva värmetillförseln tagits bort. Detta är tänkt att motsvara 

förutsättningarna som är, i de tester som utförs inom ramen av projektet. 

Tabell 5- Tid till inomhustemperaturen sjunkit en grad. 

Tidskonstant Utomhustemperatur 

 -20°C -10°C 0°C 5°C 10°C 15°C 

 τ=150 3,7 h 4,9 h 7,3 h 9,7 h 14,3 h 27,3 h 

 τ =300 ( τ = 150 med 

halva värmetillförseln) 
7,2 h 9,5 h 14,0 h 18,2 26,1 h 46,2 h 

τ=40 1,0 h 1,3 h 1,9 h 2,4 h 3,5 h 6,2 h 

 τ =80(τ =40 med halva 

värmetillförseln) 
1,9 h 2,5 h 3,7 h 4,8 h 7,0 h 12,3 h 
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Tabell 5 visar att det tar 1,9 timmar för ett småhus/villa med en tidskonstant på 40 timmar att kylas 

ned en grad när halva värmetillförseln strypts bort och utomhustemperaturen är -20 grader. 

Motsvarande siffra för ett medeltungt hus (τ =150) är 7,2 timmar.  

7.2 Val av utomhustemperaturgivare 
I rapporten används uteslutande utomhustemperaturer från en mätpunkt vid KV1, som TVAB 

använder sig av. Anledning till valet av denna mätpunkt och inte utomhustemperaturerna som loggas 

vid varje fjärrvärmecentral, är grundat med hänsyn till flera faktorer. En orsak är att varken funktion 

eller kalibrering är säkerhetsställd för temperaturgivarna vid varje fjärrvärmecentral. Vid en 

granskning av hur temperaturen ändras vid varje mätpunkt visar det att temperaturkurvorna följs åt 

med en konstant differens. Detta gäller inte när det sker hastiga temperaturändringar, då vissa 

temperaturgivare uppvisar tendenser till inbyggd tröghet. För att påvisa detta har två centraler som 

visar bland de största avvikelserna sinsemellan valts ut, se Figur 23. Centralerna är Drabantgatan 22 

och Furirgatan 10. Fördelen med dessa är att de befinner cirka 200 meter från varandra, därför borde 

temperaturskillnaderna vara försumbara mellan dessa mätpunkter. 

 
Figur 23 - Fjärrvärmecentralens utomhustemperatur vid Furirgatan och Drabantgatan, den stora differensen sker vid en 

hastig temperaturändring. 

Mätvärdena i Figur 24 är från de fyra första dygnen, det vill säga då inga snabba temperaturändringar 

skedde. De båda centralernas mätvärden är plottade i förhållande till vad KV1 registrerade under 

samma tidpunkter.      
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Figur 24 - Förhållandet mellan temperaturgivare vid långsamma temperaturändringar. 

Trendlinjens konstant visar på hur stor förskjutningen är mellan centralernas och KV1s mätvärden. En 

tänkbar anledning till denna differens är kalibreringsfel, vilket inte borde få något genomslag i 

genomförda analyser då den är konstant mellan perioder som jämförs. Det viktiga sambandet som 

fås ur denna graf är trendlinjernas lutning som ska vara runt ett för att visa att temperaturerna 

korrelerar med varandra. Det vill säga, när KV1 visar på en grad lägre temperatur så mäter även 

reglercentralen en grad lägre. Att så är fallet för temperaturgivare vid Drabantgatan är tydligt med 

lutningen 0,99 medan Furirgatan har lutningen 0,87. 

 

För att ta reda på det linjära sambandet för mätpunkterna, det vill säga avståndet för varje punkt till 

den skapade trendlinjen är en korrelationsanalys utförd. Denna resulterar i både fallen till 0,99, vilket 

antyder att det är ett starkt linjärt samband mellan KV1s temperatur och loggningarna vid varje 

fjärrvärmecentral.  

 

På nästkommande graf, Figur 25, har värden som registrerades under den period då det sker hastig 

temperaturändring plottats, det vill säga när kurvorna skiljer sig åt som mest i Figur 23. 
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Figur 25 - Hur temperaturgivarna reagerar på hastig temperatursänkning. 

De egenskaper som temperaturgivarna visar här är att givaren på Drabantgatan har snabb respons 

vilket lutningen, 0,94, på trendlinjen också visar. Dock så får en korrelationsanalys under detta dygn 

resultatet 0,87 vilket tyder på ett sämre linjärt samband. En av anledningarna till det svagare linjära 

sambandet kan vara temperaturgivarens snabba respons i kombination med att en sänkning av 

utomhustemperaturen sker med olika hastighet på olika platser i Linköping, i detta fall olika på KV1 

jämfört med Drabantgatan. 

 

Temperaturgivaren vid Furirgatan verkar ge dålig respons på hastiga temperaturändringar, då 

lutningen endast är 0,5 på trendlinjen. En lutning på 0,5 innebär att när temperaturen vid KV1 

sjunker en grad sjunker den endast en halv grad vid Furirgatan. De fastigheter som följer KV1 vid 

snabba temperaturändringar är Stallmästaregatan, Stallgatan och Drabantgatan, medan övriga 

uppvisar ett beteende som tyder på tröghet hos temperaturgivaren. Med antagandet att mätvärden 

från KV1 överensstämmer med temperaturen vid området som ingår i fältstudien av laststyrning 

innebär trögheten hos temperaturgivaren att fjärrvärmecentralens reglersystem nyttjar fastighetens 

värmetröghet. Detta sker genom att reglersystemet inte höjer framledningstemperaturen i 

sekundärkretsen motsvarande fastighetens ökade energiförlust på grund av tillfälligt kallare 

utomhustemperatur.  

7.3 Följder med användning av NODAs system 
Vid en installation av NIS i större skala i Linköpings fjärrvärmesystem påverkas en mängd olika 

parametrar. Exempelvis kan ett minskat behov av värme påverka TVAB både positivt och negativt 

beroende på när energibesparingen sker. Nedan listas de faktorer som kan tänkas påverkas av 

systemet och senare i rapporten utreds nyttan ur ekonomisk synvinkel för respektive punkt. 

7.3.1 Minskad energianvändning  

Minskad energianvändning i fastigheterna där systemet installeras leder till att mängden värme som 

kan säljas minskar. Om detta sker när marginalkostnaden för produktion av fjärrvärme är högre än 

priset för den är det positivt för TVAB, om förhållandet är det omvända minskar företagets vinst. I 

och med att systemet används olika mycket beroende på vilken utomhustemperatur som råder är 

det troligt att olika energibesparing kommer ske olika årstider. I vilken grad minskad 

energianvändning i fastigheterna påverkar TVAB beror till stor del hur många och hur stora 

fastigheter som systemet installeras i. 
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7.3.2 Sänkning av returledningstemperaturen 

Enligt tidigare tester av systemet (12) sänks returtemperaturerna från fjärrvärmecentralerna då 

laststyrning sker, nyttan med detta är flera. För det första skulle en sänkning av returtemperaturerna 

öka värmeutbytet i rökgaskondenseringen.  Rökgaskondenseringen förvärmer fjärrvärmevattnet 

innan det upphettas av ångorna som gått genom turbinerna. Om returvattnet från fjärrvärmenätet 

håller en lägre temperatur kan värme från rökgaserna som annars går till spillo utnyttjas och alltså 

ökar verkningsgraden för pannorna. För det andra innebär sänkta returtemperaturer att förlusterna i 

fjärrvärmenätet minskar och alltså behövs mindre bränsle användas totalt sett. För det tredje 

innebär sänkta returtemperaturer att värmeutbytet i fjärrvärmecentralerna är bättre vilket leder till 

att pumparna i nätet inte behöver användas lika mycket, alltså minskar även den elenergi som dessa 

använder. Detta enligt den i detta fall grundläggande formeln: 

 

𝑈 = 𝑚 × 𝐶𝑝 × ∆𝑇        (6) 

Där  

𝑈  = Överförd effekt 

𝑚  = massflöde för vattnet 

Cp = vattnets specifika värmekapacitet 

∆T = Avkylningen i nätet 

Ökar ∆T så minskar flödet för att samma effekt skall överföras.  

 

För det fjärde innebär alla de första tre punkterna att mängden primärenergi som används minskar, 

vilket betyder att mindre el kan produceras och säljas, detta kommer då påverka TVAB negativt. De 

tre första punkterna innebär inte alltid att mindre primärenergi används utan leder periodvis till ökad 

kondensproduktion.  

7.3.3 Sänkning av framledningstemperaturen 

Under vår och höst är variationen på utomhustemperaturen stor och som lägst precis innan solen går 

upp. Denna tidpunkt inträffar när användningen av varmvatten är som störst under dygnet. Detta 

betyder att den så kallade morgontoppen är som tydligast under dessa årstider.  För att möta denna 

topp användes en hög framledningstemperatur för att på så sätt kunna leverera den mängden energi 

som behövs då pumpflödet blir begränsande. Om morgontoppen skulle kunna minskas istället 

genom användning av NIS skulle framledningstemperaturen kunna sänkas. En sänkning av 

framledningstemperaturen innebär att elverkningsgraden ökar och mer el kan produceras. En sänkt 

framledningstemperatur minskar i sin tur också förlusterna i nätet. Om systemet gör det möjligt att 

sänka framledningstemperaturen utreds inte vidare inom ramen av examensarbetet. 

7.3.4 Minskad användning av hetvattencentraler 

En av möjligheterna med systemet är att minska användningen av hetvattencentraler (HVC). Tanken 

är att man med systemet kan styra bort effekt då man egentligen behövt starta en HVC. I vissa fall 

betyder detta att en start av en HVC helt kan undvikas och i vissa fall att den skjuts fram i tiden eller 

minskar den energi den behöver producera. Då systemet inte varaktigt kan styra bort effekt så 

uppstår de största vinsterna då en HVC är i drift kortare perioder. 
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7.3.5 Användning av systemet vid extrema utomhustemperaturer 

Ett användningsområde som skulle kunna bli aktuellt är att kunna styra bort effekt då det totala 

behovet är som störst, alltså under de kallaste dygnen. Detta skulle kunna möjliggöra att fler kunder 

kan ansluta sig till fjärrvärmenätet utan att investeringar behöver göras i nya 

produktionsanläggningar. TVAB har ingen tydlig gräns för vid vilken utomhustemperatur som alla 

kunder ska kunna garanteras tillräckligt med fjärrvärme. Det finns inte heller några riktlinjer för hur 

länge en temperatur på -17,6 °C, som är den dimensionerande utomhustemperaturen för Linköping, 

ska kunna klaras av. Systemet skulle kunna användas under kortare perioder vid -17,6°C men då 

skulle inomhuskomforten riskeras redan efter ett par timmar beroende på vilken tidskonstant som 

byggnaden har.  

7.3.6 Krissituationer 

Ett annat tänkbart användningsområde för systemet är då verkliga krissituationer uppstår.  Det kan 

vara att anläggningar faller bort eller stora skador på ledningar, alltså situationer då alla kunder inte 

kan få den värme de behöver för att upprätthålla önskad innetemperatur. I en sådan bristsituation är 

det oftast de kunder som är längst ut i nätet som drabbas då de som ligger närmast 

produktionskällan tar den värme de behöver vilket leder till att de kunder som befinner sig i nätets 

utkanter inte får tillräckligt med värme. I en sådan situation skulle systemet kunna användas på de 

fastigheter som ligger närmast och därmed mer rättvist kunna fördela den värme som finns att tillgå. 

Vid riktiga krissituationer kan man tänka sig att helt strypa värmen till ett antal kunder och istället 

fördela värmen till vissa hus och använda dem som värmestugor för allmänheten. Detta scenario 

skulle kunna uppstå om ett flertal pannor slås ut vid ordentliga köldknäppar. Möjligheterna till att 

använda systemet vid krissituationer kommer inte utredas vidare i denna rapport utan är ett 

tänkbart användningsområde om den situationen uppstår. 

7.4 Laststyrningens påverkan på TVABs bränslemix 
 

 
Figur 26 - Varaktighetsdiagram med kurva som symboliserar resultatet av att laststyra fjärrvärmebehovet hos kund (29). 

Då TVAB använder olika bränslen beroende på hur stort värmebehovet är så är det viktigt att 

energibesparing sker vid rätt tillfälle. Exempelvis bör avfallsförbränningen inte hämmas av minskat 

värmebehov under låglastperioder. Uppskattningar har gjorts för att se vad implementering av ett 

laststyrningssystem skulle få för resultat ur ett bränsleförbrukningsperspektiv för TVAB. Det har 

antagits att laststyrningssystemet ger en årlig energibesparing på 7% och installeras hos 30% av 
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TVABs flerfamiljskunder. Figur 26 visar resultatet av hur laststyrningssystemet minskar effektbehovet 

över året och det är som mest vid årets medelbehov det vill säga under höst och vår. 

Laststyrningssystemet anses inte kunna påverka så mycket när värmelasten är stor eftersom risken 

finns att inomhustemperaturen i fastigheten sjunker snabbt vid minskad värmeleverans. När 

värmelasten är låg under sommaren används största delen av fjärrvärme för uppvärmning av 

varmvatten vilket laststyrning inte påverkar och därmed ges inga positiva effekter av styrningen 

under denna period (29). 
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8  Resultat 
I resultatdelen jämförs först fastigheternas energianvändning under styrda dygn och referensdygn 

med hjälp av olika metoder och angreppssätt. Vidare presenteras hur effektuttaget, 

inomhustemperaturen och returledningstemperaturen påverkas av laststyrning. 

 

I resultatdelen finns en färgkodning som genomgående används, blå färg motsvarar referens medan 

röd motsvarar styrt, i grafer och diagram.  

 

I slutskedet av projektet tillkom två nya fastigheter, Trumslagaregatan och Rekrytgatan 4. Då 

underlaget från dessa är begränsat kommer de fastigheter som deltagit i hela testperioden 

företrädesvis att användas i utvärderingen. På Furirgatan 10 har bara 75% av värmelasten styrts fram 

till den 22 mars, detta ska man ha i åtanke när resultaten beaktas.   

8.1 Metod och osäkerheter med utvärderingen av energianvändningen 
För att kunna jämföra energianvändningen i en fastighet före och efter en energibesparingsåtgärd 

finns det för närvarande två etablerade metoder (2). Energisignatur och graddagar, båda metoderna 

har syftet att jämföra energianvändningen under perioder med olika utomhustemperatur.  

8.1.1 Energisignatur 

Energisignatur (e-signatur) bygger på att fastighetens energianvändning, under exempelvis ett dygn, 

ställs i relation till den rådande utomhustemperaturen under samma tid. Varje dygn ger då en punkt i 

ett diagram och när tillräckligt många punkter plottats anpassas en linje till punkterna enligt 

minstakvadratmetoden. Lutningen på linjen kallas för fastighetens e-signatur och är ett mått på hur 

mycket energianvändningen ökar då temperaturen sjunker en grad.  

 

 
Figur 27 - Exempel på e-signaturdiagram.  

Figur 27 visar ett exempel på e-signaturdiagram där varje dygn motsvaras av en punkt i diagrammet. 

Till höger syns också lutning för de linjer som anpassats till punkterna.  Lutningen, alltså e-signaturen, 

är i detta fall 5,7 kW/C för referensdygnen. 
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8.1.2 Graddagar 

 En alternativ metod till e-signaturen är att använda sig av graddagar. Antalet graddagar för 

exempelvis en månad beräknas som skillnaden mellan balanstemperaturen och 

utomhustemperaturen och sedan summeras dessa för varje dag under månaden. 

Balanstemperaturen är den temperatur vid vilken ingen värme behöver tillföras byggnaden för att 

upprätthålla önskad inomhustemperatur, den kallas ibland också för eldningsgräns.  

 

Om utomhustemperaturen under ett dygn är 10 °C i medel och eldningsgränsen satt till 17°C har 

alltså det dygnet 7°C x 1 dag = 7 Graddagar. På samma sätt summeras en hel månad och sedan 

jämför man med ett normalår och på så sätt korrigeras energianvändningen och olika tidsperioder 

kan jämföras (2).  

8.1.3 Val av metod 

I denna rapport har företrädesvis e-signatur används eftersom de perioder som ska jämföras mot 

varandra är relativt korta då styrning sker med en eller två veckors intervaller på de flesta 

fastigheterna i projektet. I en jämförelse av de två metoderna som gjorts av Schulz, 2003 (2), dras 

slutsatsen att e-signaturmodellen är att föredra i de flesta fall för att göra en korrekt utvärdering. Vid 

användning av e-signatur bör man också beakta valet av längden på de tidssteg som används för att 

plotta punkterna i diagrammet. Ett längre tidsteg är att föredra för att jämna ut dynamiska effekter i 

byggnader, främst gäller detta byggnadens förmåga att lagra värme från en tidsperiod till en annan 

och därmed förskjuta och jämna ut energianvändningen. Veckolånga eller till och med månadslånga 

tidssteg är att föredra för att kunna försumma dessa effekter. Men Schulz nämner ett flertal 

undersökningar som pekar på att dygnsmedelvärden är fullt tillräckliga (2). 

8.1.4 Energianvändningen vid två tredagarsperioder 

Vid denna analys jämförs energianvändning under två perioder, varav den ena perioden är styrd.   

Materialet till analysen kommer ifrån mätvärden under perioderna 14 december till 16 december 

2009 respektive 18 januari till 20 januari 2010 varav den sistnämnda är styrd. Anledning till valet av 

dessa sex dagar är att utomhustemperaturen stämmer bra överens mellan perioderna och att det i 

båda fallen är måndag till onsdag.  
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I Figur 28 jämförs utomhustemperaturen under motsvarande tidpunkter för de två perioderna. Från 

måndag natt till onsdag natt är temperaturen i det närmaste lika. Det är först under de sista 

timmarna på onsdagen som temperaturen mellan perioderna börjar avvika från varandra. 

Medeltemperaturen under den styrda perioden är -1°C medan referensperiodens temperatur är 

-1,4°C. Dagen innan perioderna var temperaturen i stort sett samma, den var 0,9°C kallare under 

söndagen i januari.  

Andra faktorer som kan tänkas påverka fastighetens energianvändning förutom 

utomhustemperaturen och veckodagen är nederbörd, snödjup, solinstrålning och vindhastighet. Som 

Tabell 6 visar så har det inte förekommit någon större skillnad på någon av dessa parametrar, därav 

borde påverkan av dessa faktorer vara försumbara på undersökningens resultat. 

Tabell 6 - Nederbörd, snödjup, solinstrålning och vindhastighet för jämförelseperioden (30). 

 Nederbörd Snödjup Solinstrålning Vindhastighet 

 
Måndag Tisdag Onsdag 

 
Totalt Medel Max 

Referens 

14-16 dec 
0-1 mm 5-10 mm 1-3 mm 10-30 cm 27 min 3,6 m/s 10 m/s 

Styrd 

18-20 jan 
3-5 mm 3-5 mm 1-3 mm 30-50 cm 1 min 4,3 m/s 6 m/s 

Figur 28 - Jämförelse av utomhustemperaturen mellan perioderna. 
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Den totala energianvändningen för sju fastigheter under de två perioderna visas i Figur 29. På tre av 

fastigheterna, Överstegatan, Stallgatan och Stallmästaregatan är styrningen i drift under 18 till 20 

januari, medan övriga fyra fastigheter har normaldrift under bägge perioderna. Varje fastighet har 

två staplar där den vänstra stapeln motsvarar energianvändningen för perioden 14 till 16 december 

medan den högra stapeln motsvarar perioden 18 till 20 januari. Anledningen till att även opåverkade 

fastigheter jämförs är för att få en uppfattning om det finns någon annan faktor än de tidigare 

nämnda som skiljer sig åt mellan perioderna och som resulterar i en skillnad på energianvändningen. 

Tabell 7 - Differensen i energianvändning. 

Styrda   Referens 

Överstegatan 1,4%  Kaptensg. REF. 9,7% 

Stallgatan 1,7%  Drabantg. REF. -3,9% 

Stallmästareg. 1,9%  Furirgatan REF. 5,6% 

  Rekrytg. 13 REF. 8,9% 

Samtliga tre fastigheter som styrs under ena perioden visar på ökad energianvändning under 

styrningsperioden, trots att medeltemperaturen är något högre under denna period. Att endast 

använda detta resultat som beslutsunderlag kan ge en skev bild av hur systemet påverkar 

fastigheternas energianvändning. Detta blir uppenbart då även tre av fyra referensfastigheter som 

inte styrs under någon period uppvisar ökad energianvändning under 18 till 20 januari. Detta resultat 

visar på vikten av att använda en stor mängd mätvärden för att eliminera okända faktorer som skiljer 

sig mellan perioderna och som påverkar energianvändningen.  

 

Det verkar vara så att fastigheterna som styrs har en mindre ökning på deras energianvändning 

under januariperioden jämfört med referenserna förutom Drabantgatan som uppvisar avvikande 

resultat. Dock är det svårt att säga något då variationen är stor hos referenserna. Slutsatser av denna 

analys är betydelsen av referenser, utan referenser visar analysens resultat på en ökad 

energianvändning på grund av laststyrning, medan om hänsyn tas till referenser kan en 

energibesparing antydas. Annan värdefull information från analysen visar på risker med att använda 

korta mätserier då tillfälliga, okända faktorer får större genomslag i resultaten. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Överstegatan Stallgatan Stallmästareg. Kaptensg. 
REF.

Drabantg. 
REF.

Furirgatan 
REF.

Rekrytg. 13 
REF.

MWh

Figur 29 - Energianvändning för tre styrda och fyra referenscentraler. 
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8.1.5 Energianvändningen på Rekrytgatan 13 enligt graddagsmetoden 

Rekrytgatan 13 valdes ut för att testa hur en längre tids styrning påverkar fastigheten. Anledningen 

till att just den valdes ut var att energianvändningen från vintern 2008/2009 uppvisade en jämförbar 

e-signatur som vintern 2009/2010 och alltså kunde den data användas som referens. Styrningen 

varade under hela februari och sedan jämfördes den genom graddagskorrigering med februari året 

innan.  

Tabell 8 - Energianvändning på Rekrytgatan 13 graddagsmetoden. 

 Energianvändning Graddagar Graddagskorrigering 

 2009 2010 2009 2010 Kvot 2010 korrigerat Besparing 2010 

11-31 Jan 113 MWh 151 MWh 341 477 140% 108 MWh 4,5% 

1-28 Feb 161 MWh 184 MWh 520 603 116% 159 MWh 1,4% 

Antalet graddagar i februari 2010 i Linköping uppgick till 603 vilket jämförs med året innan då endast 

520 graddagar uppmättes. 2009 används i detta fall som ett normalår då januari och februari hade 

98% respektive 102% graddagar, 100% motsvarar ett normalår.  

 

I denna jämförelse korrigerades 2010 års data till 2009 enligt: 
𝐺𝐷𝑓𝑒𝑏  2010

𝐺𝐷𝑓𝑒𝑏  2009
=  

603

520
= 116%   

 

𝐸𝑓𝑒𝑏  2010

116%
=

184 𝑀𝑊

1,16
= 159 𝑀𝑊 

 

Detta jämfördes sedan med 2009 års användning som var 161 MWh under februari alltså tyder 

resultatet på att systemet gjorde en energibesparing på 1,4%. För att verifiera om dessa siffror är 

pålitliga gjordes en liknande jämförelse mellan två referensperioder, 11-31 jan 2009 och samma 

period 2010. Denna kontroll visade på att energianvändningen var 4,5% lägre 2010 alltså ett bättre 

resultat än när NIS var i drift. Detta visar på att graddagsmetoden inte alltid är representativ. Det ska 

tilläggas att man i graddagsmetoden bara ska korrigera den delen av energianvändningen som är 

klimatberoende och därmed ta bort varmvattenförbrukningen.  

8.2 Laststyrningens påverkan på energianvändningen 
En av grundförutsättningarna för att systemet ska vara intressant för TVAB är att den reducerar 

energianvändningen hos fjärrvärmekunderna. Fastigheternas energianvändning har därför 

analyserats enligt de metoder som tidigare beskrivits och dygn där systemet använts, styrda dygn, 

har jämförts med dygn där ingen styrning skett, här kallat referensdygn. Innan utvärderingen 

startade var uppfattningen att laststyrning ger störst energibesparing under vår och höstperioden 

och något mindre under vinterperioden. Därför har också utvärderingen delats in i olika 

temperaturintervaller. På sommaren då uppvärmningen i princip är avstängd så kommer nästan 

ingen energibesparing att göras eftersom den fjärrvärme som används går till uppvärmning av 

varmvatten och detta påverkas inte. 
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8.2.1 Energibesparing alla dygn 

I den första jämförelsen av energianvändningen i de olika fastigheterna har samtliga dygn som styrts 

under vintern 2009/2010 jämförts med referensdygnen enligt e-signaturmetoden. En del dygn där 

styrschemat bara använts delar av dygnet har tagits bort för att få ett rättvisare resultat, detta gäller 

främst dygn då styrningen påbörjas eller avslutas. Då styrningen under hösten 2009 var lite försiktig 

för att trimma in systemet är 5 januari den första dagen som används som styrd med undantag av 

Kaptensgatan där det första styrda dygnet är 9 januari. Här har ingen hänsyn tagits till att olika 

styrscheman har använts utan alla styrda dygn har behandlats lika. De referensdygn som använts är 

från och med 12 oktober 2009 till slutet av april 2010 då insamlingen av data avslutades.  

 

 , 
Figur 30 - E-signaturdiagram för Stallgatan alla styrda och referensdygn,  

E-signatur 6,3 kW/°C för referens och 6,1 kW/°C för styrt. 

När alla dygnsmedeleffekter presenteras i samma diagram anpassas en rät linje till dessa punkter, 

Figur 30 visar Stallgatan som är en av de fastigheter som uppvisar bra resultat. I diagrammet kan man 

se att de flesta röda punkterna befinner sig under de blå. De linjer som anpassas till punkterna visar 

att det finns en skillnad mellan styrda och referensdygn och skillnaden mellan dessa två linjer är den 

energibesparing som systemet åstadkommit.  Figur 31 visar Drabantgatan som ett exempel på en 

fastighet där resultatet inte är lika bra, här ligger kurvorna som anpassats till punkterna väldigt nära 

varandra och energibesparingen är således mindre än på Stallgatan. Samtliga fastigheters diagram 

redovisas i Bilaga 1.  
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, 
Figur 31 - E-signaturdiagram för Drabantgatan alla styrda dygn och referensdygn. 

I Figur 32 presenteras hur stor den procentuella skillnaden är mellan de två linjerna som anpassats i 

respektive diagram. En aspekt som bör beaktas är att även om lutningen på de två olika linjerna i e-

signaturdiagrammen är samma och därmed skillnaden mellan dem konstant så ökar den procentuella 

besparingen när temperaturen ökar. Detta visar Stallgatan vars e-signaturdiagram presenteras i Figur 

30. 

, 
Figur 32 - Energibesparing vid olika utomhustemperaturer för respektive fastighet. 

Vidare kan man utläsa i Figur 32 att energibesparingen varierar kraftigt beroende på 

utomhustemperaturen. Anledningen till detta är delvis metoden som har använts. De linjer som 

anpassas till punkterna är känsliga för hur enskilda punkter hamnar i e-signaturdiagrammet. Vissa 

fastigheter uppvisar till och med negativ energibesparing vid vissa temperaturer. Om avläsning sker 

vid 0°C så sker en energibesparing på i genomsnitt 5%.  
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För att bekräfta att en energibesparing verkligen har skett på de fastigheter som ingår i projektet har 

en regressionsanalys gjorts med hjälp av statistikprogrammet MiniTab. I regressionsanalysen bildas 

en rät linje där energianvändningen får bero av utomhustemperaturen och om systemet är på eller 

inte.  

 

 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑈𝑡𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 + 𝛽2 ∗ 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡𝑠 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎n 

 

Faktorn β2 beskriver hur stor påverkan systemet har på energianvändningen och systemets påverkan 

sägs vara signifikant om ett 95 procentigt konfidensintervall är enbart negativt.  

Alltså om: 

 β2±ξ*σ(β2) < 0 

 

Där: 

ξ = 1,98 då ett 95 procentigt normalfördelat konfidensintervall används 

σ = den skattade standardavvikelsen för β2 

Tabell 9 - Signifikanstest på fastigheter. 

 Undre gräns Övre gräns  

Rekrytgatan 13 -7,2% -2,8% SIGNIFIKANT 

Kaptensgatan -6,4% -1,5% SIGNIFIKANT 

Drabantgatan -3,6% 0,4% INTE SIGNIFIKANT 

Furirgatan -6,0% -1,0% SIGNIFIKANT 

Stallgatan -10,4% -6,8% SIGNIFIKANT 

Stallmästaregatan -6,6% -3,1% SIGNIFIKANT 

Överstegatan -9,9% -4,7% SIGNIFIKANT 

Tabell 9 visar att alla fastigheter utom Drabantgatan uppvisar en signifikant sänkning av 

energianvändningen då systemet är i drift, alltså på sex av sju fastigheter är energibesparingen 

statistiskt säkerställd. Tabellen visar också att de tre fastigheterna i styrgrupp 1 (Stallgatan, 

Stallmästaregatan och Överstegatan) har ett intervall som befinner sig längre ifrån noll än de övriga 

fyra fastigheterna.  

8.2.2 Energibesparing med dygnsmedeltemperatur under 0 °C 

För att kunna studera hur systemet påverkar vid olika temperaturer så har urval av dygn gjorts för att 

se hur det påverkar resultatet. Det första urvalet är styrda dygn och referensdygn då 

dygnsmedeltemperaturen är under 0 °C. Anledningen till detta är möjligheten att kunna studera om 

energibesparingen varierar med utomhustemperaturen. Med samma metod som används i avsnitt 

8.2.1 blev resultatet enligt Figur 33. En tabell med samtliga anpassade linjer visas i Bilaga 2. 
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Figur 33 - Energibesparing för de olika fastigheterna med dygnsmedeltemperaturer under 0 °C. 

 Varje färg representerar en utomhustemperatur. 

Som syns i Figur 33 så varierar energibesparingen mellan de olika fastigheterna från 1-2% besparing 

på Drabantgatan till uppemot 7% på Överstegatan och Stallgatan. Anmärkningsvärt är också att 

Stallmästaregatan, där ingen styrning sker på morgonen, inte uppvisar ett resultat som avviker från 

de andra fastigheterna. Även här varierar besparingen med utomhustemperaturen av samma 

anledningar som beskrivits förut. Medelvärdet för respektive temperatur ligger dock tämligen 

konstant mellan 3 och 4%. 

8.2.2.1 Alternativt sätt att studera energianvändningen 

En annan metod har används för att studera om resultatet är trovärdigt. I kontrollen används 

medelvärdet av energianvändningen och medelvärdet av utomhustemperaturen för alla dygn där 

medeltemperaturen var under 0 °C. Det styrda medelvärdet korrigerades med hjälp av e-signaturen 

för att göra det möjligt att jämföra styrda dygn och referensdygn på ett rättvist sätt. Jämförelsen 

ledde till energibesparingen som presenteras i Figur 34. 

 

 
Figur 34 - Energibesparing med temperaturer under 0 °C. 

Även detta sätt att studera resultatet uppvisar en energibesparing på mellan 2 och 7% med ett 

medelvärde på 4%. Korrigeringen gick till på följande sätt med Rekrytgatan 13 som exempel. 
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Tabell 10 - Parametrar för korrigering av energianvändning 

 
Medeltemp Medel Energianvändning 

Styrt Tstyrd = -6,2 °C  Estyrd =288,5 kWh/h  

Referens TReferens = -5,8 °C  EReferens =295,5 kWh/h 

   

Styrd e-signatur  -9,0 kW/°C 

Energianvändning styrt korrigerat 284,8 kWh/h 

Besparing  3,6% 

Eftersom den styrda perioden varit kallare än referensen kompenseras energianvändningen med 

skillnaden i medeltemp multiplicerat med e-signaturen. 

 

 𝐸𝑆𝑡𝑦𝑟𝑑 −  𝑇𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 − 𝑇𝑆𝑡𝑦𝑟𝑑  × 𝐸-𝑠𝑖𝑔𝑛 =  𝐸𝑆𝑡𝑦𝑟𝑑  𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡  

 

I detta fall betyder det att 

288,5 − (−5,8 − (−)6,2) × (−9,0) = 284,8 kWh/h.  

Alltså minskas den styrda periodens energianvändning med 3,7 kWh/h till 284,8 kWh/h och sedan 

jämförs den med den referensperioden enligt:  

 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝐸𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 − 𝐸𝑆𝑡𝑦𝑟𝑑  𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡

𝐸𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠
=

295,5 − 284,8

295,5
= 3,6% 

8.2.3 Energibesparing med dygnsmedeltemperatur över 0 °C 

Det andra urvalet som gjordes är att endast studera de dygn där medeltemperaturen varit över noll 

grader. Förväntningarna som var innan projektet inleddes var att större energibesparing skulle ske 

under vår- och höstperiod då stora temperaturskiftningar sker mellan dag och natt. Samma metod 

användes som innan och resultatet presenteras i Figur 35. 

 

 
Figur 35 - Energibesparing, dagar med plusgrader. 
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Figur 35 visar på att systemet minskar energibehovet med upp till 35%, vid +10°C men också att det 

ökar energibehovet med 19% i en annan fastighet vid samma temperatur. Det finns främst två 

anledningar till detta, för det första är antalet punkter i e-signaturdiagrammet begränsat vilket 

betyder att varje punkt får stor inverkan på de linjer som anpassas. Detta leder till osäkerhet i 

metoden som används. För det andra är energibehovet lågt vilket medför att en liten absolut 

besparing ger en stor procentuell besparing vilket kan ge en skev bild av energibesparingen. Det finns 

heller inte mätdata med dygnsmedeltemperaturer högre än 9,6 grader vilket betyder att en avläsning 

vid +10 °C ligger utanför intervallet som inträffat och därmed egentligen inte är representativ. Vid 

+5°C är energibesparingen runt 8% i medel, vilket överensstämmer i stora drag med tidigare resultat. 

Se bilaga 2 för tabeller över e-signaturer för samtliga fastigheter. 

 

 
Figur 36 - Styrning på Rekrytgatan 13 vid stora variationer på utomhustemperaturen. 

Det som sker i fastigheterna när temperaturen stiger på dagtid är att uppvärmningen stängs av helt 

och därmed blir styrningen verkningslös. Det spelar alltså ingen roll om en stor offset görs när 

utomhustemperaturen redan överstiger eldningsgränsen. De svarta rektanglarna i Figur 36 visar när 

de tre timslånga styrningarna skulle skett men då styrningen når eldningsgränsen genomförs den inte 

fullt ut. För att undvika att de dagar där styrningen inte skett fullt ut eller helt uteblivit avslutades 

insamlingen av ny data i slutet på april 2010. Om styrningsschemat justerats och anpassats efter 

rådande förhållanden skulle eventuellt mer data kunnat inhämtas men detta ansågs ändra 

förutsättningarna för mycket och därför valdes alternativet bort. 

8.2.3.1 Alternativt sätt att studera energianvändningen 

Samma kontroll som gjordes med temperaturer under 0 °C har även gjorts för temperaturer över 

0°C. Resultatet av detta gav liknande storleksordning på energibesparingen nämligen 7% i medeltal 

att jämföra med 4% vid temperaturer under 0 °C. 
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Figur 37 - Energibesparing med temperaturer över 0 °C. 

8.2.4 Energibesparing uppdelat på olika styrscheman 

Olika styrscheman har använts, vilket medfört att antalet styrda timmar per dygn varierat beroende 

på vilken tidsperiod man studerar kan det vara intressant att dela upp analysen efter styrschema för 

att se hur detta påverkar energianvändningen. Det så kallade styrvärdet som beskrevs i avsnitt  6.6 är 

ett mått på hur mycket varje fastighet styrs och detta är en indikation på hur stor energibesparing 

som kan göras. Under styrschema C var det totala styrvärdet lägre än under styrschema B alltså en 

mindre total offset gjordes på utomhustemperaturen.  

 

 
Figur 38 - Styrvärden efter styrschema. 

 
Figur 39 - Energibesparing under februari med styrschema B t.v. och under mars-april med styrschema C t.h. 
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Energibesparingssiffror för styrschema B bygger på de dygn som styrts för respektive fastigheter 

under februari månad. Dessa data jämförs med referensdygn från perioden december-februari. 

Diagrammet för styrschema C bygger på styrda dygn från 1 mars till 4 april, dessa jämförs med 

referensdygn från mars-april men då dessa är betydligt färre så tas även mätdata från oktober-

december 2009 med som referens. Anledningen till att den datan användes var att temperaturen var 

mer jämförbar under den perioden och därmed skulle den bättre kunna jämföras med temperaturen 

i mars. Hade referenser tagits från januari-februari då det var betydligt kallare skulle  de olika 

förutsättningarna påverka resultatet.  

 

Det man kan avläsa i Figur 39 är att energibesparingen vid styrschema B i medel ligger runt 5% men 

att den varierar ganska mycket beroende på vilken fastighet det är. Medeltemperaturen vid 

styrschema B var -4,5°C, därför väljs -5°C som representativt värde för avläsning och där är 

medelenergibesparingen 5,3%. Energibesparingen vid -5°C varierar dock från 2% till 8% beroende på 

fastighet. 

 

Från Figur 39 kan man också utläsa att energibesparingen vid styrschema C ligger mellan 3 och 6,5% i 

medel beroende på utomhustemperatur. Under denna period var medeltemperaturen 1,2 grader 

därför är kanske 0°C eller 5°C den temperatur där energibesparingen är mest representativ, 

medelbesparingen är då 4,3% respektive 6,6%. Men dras upp kraftigt av Överstegatan och Stallgatan 

som ligger uppemot 12% vid 5°C. Detta kan bero på hur linjerna, som anpassas efter punkterna i e-

signaturdiagrammet, lutar. En stor skillnad på lutning ger stort genomslag då temperaturen befinner 

sig i utkanten på diagrammet. Se exempel i Figur 40 nedan. 

 

 
Figur 40 - E-signatur på Stallgatan för styrschema C. 

Styrvärdet som varit genomgående lägre vid styrschema C än vid styrschema B verkar inte ha 

påverkat energibesparingen nämnvärt. Ytterligare bevis för det är Stallmästaregatan, som på grund 

av att den har nattsänkning inte styrs på morgonen. Detta leder till att den tre timmar långa 

styrningen som genomförs på morgonen faller bort på Stallmästaregatan och därför blir styrvärdet 

också lägre där. Trots detta så är Stallmästaregatan en av de fastigheter som uppvisar störst 

besparing. 
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8.2.5 Energibesparing med varaktighetsdiagram 

För att bestämma hur stor energibesparingen blir totalt under ett år när fjärrvärmeanvändningen 

varierar och olika temperaturer uppträder med olika varaktighet måste man ta hänsyn till ett 

varaktighetsdiagram för utomhustemperatur.  För att göra denna jämförelse konstrueras ett 

varaktighetsdiagram där årets temperaturer delas in i intervall och sedan utifrån ett normalår så 

bestäms hur många timmar som varje temperaturintervall uppträder.  

Tabell 11 - Varaktighetstabell för olika utomhustemperaturer. 

  

Rekrytgatan 13 

Anpassad linje referens Anpassad linje styrt 

E-Sign. Skärningspunkt E-sign. Skärningspunkt 

-11,2 226,7 -11,1 215,4 

Grundanvändning 48,9     
Utomhus-
temp °C 

Varaktighet 
timmar Energi Referens kWh Energi styrt kWh 

% 
Besparing 

Absolut besparing 
kWh 

-27,5 0 0 0     

-22,5 8,8 4 219 4 093 3,0% 126 

-17,5 61,3 25 947 25 108 3,2% 839 

-12,5 148,9 54 664 52 727 3,5% 1 937 

-9 140,2 45 959 44 200 3,8% 1 759 

-7 175,2 53 497 51 346 4,0% 2 151 

-5 254 71 852 68 802 4,2% 3 050 

-3 350,4 91 251 87 137 4,5% 4 114 

-1 464,3 110 483 105 157 4,8% 5 327 

1 1121,3 241 633 229 069 5,2% 12 565 

3 954,8 184 306 173 862 5,7% 10 443 

5 622 106 093 99 456 6,3% 6 637 

7 595,7 88 226 82 029 7,0% 6 197 

9 586,9 73 739 67 791 8,1% 5 948 

11 639,5 65 982 59 672 9,6% 6 310 

13 727,1 58 688 51 708 11,9% 6 980 

15 683,3 33 427 33 427 0,0% 0 

17 499,3 24 426 13 344 0,0% 0 

19 332,9 16 285 1 508 0,0% 0 

22 341,6 16 711 -9 826 0,0% 0 

27,5 52,5 2 568 -4 715 0,0% 0 

  Totalt 1 369 957 1 235 895   74 382 

Användning 2009                1 206 000     Årlig besparing 5,4% 

Utifrån de e-signaturdiagram som gjorts med alla styrda dygn och alla referensdygn och den linje som 

anpassats till punkterna har den totala energianvändningen under ett år räknats ut för respektive 

fastighet. Linjeekvationen för styrt har jämförts med referensen och då har den procentuella 

besparingen i varje temperaturintervall fastslagits. Skillnaden i energiuttag mellan styrt och referens 

har därefter multiplicerats med varaktigheten för varje temperaturintervall för att få hur stor 

besparingen är i kWh. Dessa summeras sedan och jämförs med totala årsanvändningen av fjärrvärme 

och ger den absoluta besparingen. För att verifiera att e-signaturen är korrekt jämförs den beräknade 

energianvändningen med den faktiska från 2009. I Tabell 11 blir energibesparingen 5,4% på 

Rekrytgatan 13. Detta kan också illustreras i ett varaktighetsdiagram med årets alla timmar där 

referens och styrt jämförs. Två exempel på detta visas i Figur 41 och Figur 42, energibesparingen 

motsvarar skillnaden mellan den blå referensytan och den röda linje som motsvarar styrda dygn.  
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Figur 41 - Varaktighetsdiagram över energianvändningen på Rekrytgatan 13 Total besparing 5,4%. 

 
Figur 42 - Varaktighetsdiagram över energibesparing på Stallgatan Total besparing 9,7%. 

Då ingen energibesparing kan göras när ingen uppvärmning sker har en eldningsgräns bestämts till 15 

grader. Det vill säga att när temperaturen är varmare än detta krävs ingen uppvärmning utan 

gratisvärmen från solinstrålning, personvärme och hushållsapparater täcker hela värmebehovet. 

Under dessa timmar sägs all fjärrvärme gå till varmvatten och en grundanvändning definieras som 

där linjen för referensdygnen skär eldningsgränsen. I Rekrytgatan 13s fall bestäms den till 48,9 

kWh/h. I Tabell 12 visas resultatet av att studera energibesparingen enligt denna metod. Samtliga 

varaktighetsdiagram presenteras i Bilaga 4. 

Tabell 12 - Energibesparing utifrån varaktighetsdiagram. 

 

Besparing 

Rekryt 13 5,4% 

Kapten 6,2% 

Drabant 0,3% 

Furir 4,5% 

Stall 9,7% 

Stallmästare 5,3% 

Överste 6,7% 
  

Medelvärde 5,5% 

Även här varierar besparingen mellan fastigheterna där Stallgatan återigen uppvisar starkast resultat 

och Drabantgatan svagast, medelvärdet är 5,5%.  
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8.2.6 Brytpunkter i e-signaturdiagram 

En del av e-signaturdiagrammen uppvisar tendenser till att energianvändningen inte beror linjärt av 

utomhustemperaturen över hela temperaturskalan. De fastigheter som uppvisar dessa tendenser är 

främst Överstegatan, Kaptensgatan, Furirgatan och till viss del även Rekrytgatan 13. E-

signaturdiagrammen för respektive fastighet vid temperaturer över och under noll tyder också på att 

e-signaturen skiftar vid en viss temperatur. Detta pekar på att när temperaturen sjunker så minskar 

e-signaturen vilket betyder att en grad kallare inte alltid innebär samma ökning av 

energianvändningen. Denna brytpunktstemperatur visar sig för överstegatan vara vid -2°C se Figur 

43. 

 

 
Figur 43 - Delta T i sekundärkretsen som funktion av utomhustemperaturen. 

Följden av detta blir att e-signaturdiagrammet inte är helt linjärt och att det kanske är mest rättvist 

att bestämma energibesparingen genom att hitta brytpunkten för respektive fastighet och utifrån det 

göra två olika intervaller där linjer anpassas. Detta har gjorts på Överstegatan för att studera hur det 

påverkar energibesparingen.  
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Figur 44 - E-signaturdiagram för Överstegatan med en brytpunkt vid -2° C. 

Den årliga energibesparingen fås då till 3,4% enligt den metod med varaktighetsdiagram för 

temperaturer som presenterats tidigare. Med endast en linje för e-signaturen är resultatet att en 

energibesparing på 6,7% görs på Överstegatan. Detta visar på att osäkerheten är stor i hur mycket 

energi som verkligen sparas i de olika fastigheterna. Om fördelningen mellan över och under 

brytpunkten skiljer sig mellan styrda dygn och referensdygn kan detta påverka linjernas lutning på ett 

sätt som ger en skev bild av energibesparingen.  

 

Anledningen till att flera av fastigheterna i projektet uppvisar en brytpunkt är inte säkerställd men en 

förklaring kan vara att alla de har samma typ av reglerutrustning, nämligen en modell som heter TA 

230U. Stallgatan, Stallmästaregatan och Drabantgatan däremot uppvisar en mer linjär 

energianvändning över hela temperaturspannet och där är också reglerutrustningen en annan.  

8.2.7 Sammanfattande resultat för energianvändningen 

Att systemet som testas ger upphov till en energibesparing verkar klarlagt av de tester och 

utvärderingar som gjorts. På sex av sju fastigheter i projektet kan det statistiskt fastställas att 

systemet gett upphov till en energibesparing. Energibesparingen varierar mellan de olika 

fastigheterna av anledningar som är svåra att bestämma, detta gör det svårt att sätta en generell 

siffra på hur stor energibesparing som systemet ger upphov till.  De flesta resultat pekar på att en 

energibesparing på i medeltal drygt 5% på årsanvändningen är möjlig på ett fastighetsbestånd som 

motsvarar det bestånd som deltar i projektet.  

 

Solinstrålningens inverkan på energibesparingen har beaktats mot slutet av utvärderingen. En 

tendens som synts genomgående under utvärderingen är att styrgrupp 1 bestående av Stallgatan, 

Överstegatan och Stallmästaregatan uppvisar bättre resultat än övriga fastigheter. Hypotesen var att 

solinstrålningen kan spela en betydande roll under våren när temperaturen stiger. Detta 

kontrollerades med hjälp av SMHIs databas över solinstrålning och då visade det sig att så inte var 

fallet. Styrgrupp 1s styrda dagar hade nämligen mindre solinstrålning än referensdygnen medan 

situationen var det omvända för styrgrupp 2 och Rekrytgatan 13. Detta pekar på att solinstrålningen 

inte varit avgörande för hur stor energibesparing som noterats i fastigheterna (31). Se bilaga 7 för 

tabell. 
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8.3 Laststyrningens påverkan på effektbehovet 
För att utvärdera vilken påverkan laststyrning har på fastighetens effektbehov så jämförs 

effektuttaget vid varje klockslag mellan styrda dygn och referensdygn. Eftersom styrningen har skett 

med olika styrscheman är utvärderingen uppdelad i två delar för respektive styrschema B och C. 

 

Som effektvärden används energianvändningen per timme istället för momentaneffekt som även 

den loggas en gång per timme på primärsidan. Energianvändningen har valts för att minska risken att 

använda icke representerbar data, då momentana värden är ögonblicksavläsningar och därmed 

känslig för korta variationer i energibehovet. Det som kallas effekt i detta fall är alltså fastighetens 

medelenergianvändning under en timme. Energibehovet anses följaktligen vara konstant mellan 

avläsningarna som sker varje timme. 

 

För att minska skillnader i effektbehov, uppkomna på grund av olika utomhustemperaturer, så 

korrigeras referensdygnens effektbehov motsvarande skillnaden i temperatur för varje timme och 

fastighetens specifika e-signatur enligt formeln nedan. Värden från styrda perioder lämnas 

oförändrade vid korrigering: 

 

𝑃𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 ∗ ∆𝑇𝑢𝑡𝑒 + 𝑃 

 

𝑃 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒𝑜𝑣𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑘𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝑙𝑎𝑔  𝑘𝑊  

𝑃𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒𝑜𝑣𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑘𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝑙𝑎𝑔 𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑑 𝑒-𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟  𝑘𝑊  

𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 = 𝑒-𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑘𝑊 °𝐶   

∆𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑆𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑖 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑢𝑡𝑜𝑚𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑘𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝑙𝑎𝑔  °𝐶  

 

 

∆𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑠𝑡𝑦𝑟𝑡  

 

𝑇𝑠𝑡𝑦𝑟𝑡 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑢𝑡𝑜𝑚𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑘𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝑙𝑎𝑔, 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  °𝐶   

𝑇𝑟𝑒𝑓 = 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑢𝑡𝑜𝑚𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑡 𝑘𝑙𝑜𝑐𝑘𝑠𝑙𝑎𝑔, 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑  °𝐶  

 

 

Eftersom fastigheterna styrs i tre olika grupper och därmed olika veckor så har det inneburit både 

upp- och nerkorrigeringar. Anledningen till att korrigering har valts att göras på referensvärdena är 

för att de timmar som styrs inte överensstämmer med fastighetens ordinarie e-signatur. Ett 

styrningstillfälle innebär minskat effektuttag för fastigheten, vilket även e-signatur borde justeras 

efter, e-signaturen borde minskas. Detta skulle innebära för fastigheter vars energianvändning 

korrigeras ner en förbättring av effektreduceringsresultatet. Medan korrigering som ökar 

energianvändningen skulle leda till försämring av effektreduceringsresultatet.  
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Figur 45 - Principskiss över effektgrafens uppbyggnad. 

I Figur 45 illustreras uppbyggnaden av grafen som visar fastighetens effektbehov för varje klockslag 

motsvarande ett dygn. Den är uppbyggd i två nivåer där den bakre, blåa ytan motsvarar 

effektbehovet för referensdygn medan den grå/röda ytan motsvarar effektbehovet för styrda dygn. 

Uppbyggnad av grafen innebär alltså att effektbehovet är lägre vid styrningsperioden när den blåa 

ytan syns och högre när ytan är röd. De gula staplarna i den högra grafen visar vid vilken tidpunkt 

styrningen sker i detta exempel enligt styrschema B. 

8.3.1 Påverkan på effektbehovet, styrschema B 

De dagar då styrschema B har använts är från 11 januari till 28 februari 2010. Figur 46 visar 

effektresultatet av styrningarna som har skett under denna period för två fastigheter. Samtliga 

fastigheter uppvisar liknande respons på laststyrningen som exempelgraferna ovan. Dock finns det, 

som exemplet visar, variationer i hur bra effektresultatet blev för varje fastighet. Detta exempel 

påvisar bra respons av styrningen på Överstegatan med tydliga effektreduceringar vid 

styrningstillfällena och inte så stort ökat effektbehov efter styrtillfällena, uppemot 8% (röd yta i 

grafen), i denna rapport så kallad översläng. Drabantgatan däremot reagerar sämre på laststyrning, 

fastigheten uppvisar jämförelsevis både mer översläng, som mest 18%, och mindre effektreducering. 

 

Under den längre styrningen uppvisar alla fastigheterna utom Drabantgatan på att störst 

effektreducering sker under första styrtimmen. Vilket kan bero på att värmeenergin som finns lagrad 

i radiatorkretsen utnyttjas i början av en styrning när framledningstemperaturen sänks, vilket medför 

minskat energibehov från primärsidan. Även den mjuka återgången efter styrningstillfällena 

avspeglar sig i att fastigheterna har ett lägre effektbehov timmen efteråt.  

 

 

Figur 46 - Laststyrning med styrschema B. 
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Tabell 13 - Resultat av laststyrning med styrschema B. 

      Styrschema B       
  Grupp1     Grupp 2     Grupp 3 Medel 

  
Överste Stall Stallmästare Kaptens Drabant Furir Rekryt 

Ej Furir & 
Stallmäster 

Styrvärde 8,2°C 8,2°C 8,2°C 8,6°C 6,3°C 5,9°C 6,2°C 
 

Effektreducering 
3h styrning 

-27% -22% 
 

-22% -19% -11% -16% -20% 

Effektreducering 
1h styrning 

-38% -34% -43% -29% -28% -19% -35% -33% 

Översläng timmen 
efter styrning 

8% 6% 24% 16% 18% 13% 10% 8% 

 

Tabell 13 redovisar differensen i effektbehovet mellan styrda och referensdygn, som medelvärde per 

timme. Stallmästaregatan styrs inte under tre timmar på grund av nattsänkningen och på Furirgatan 

har endast en av två reglercentraler styrts. Dessa förutsättningar ger inte ett representerbart resultat 

för fastigheterna, vilket är anledningen till att de inte räknas med i det totala medelvärdet. 

 

Den fastighet som påvisar störst effektreducering under ett tretimmars styrtillfälle är Överstegatan 

med i medel 27% reducering. Medan Stallmästaregatan, som inte styrs under tre timmar uppvisar 

den största effektreduktionen på 43% under en timmes styrning. 

 

Överslängen är mellan 6% till 24%, vilket kan tolkas som effektbehovet flyttas från en tidpunkt till en 

annan. Detta kan vara positivt om det från fjärrvärmeleverantörens sida är önskvärt med ett jämnare 

effektbehov. 

8.3.2 Referensfastighet motsvarande styrschema B 

För att säkerställa undersökningsmetodens trovärdighet så är en fastighet undersökt som inte ingår i 

fältstudien under de dagar då styrschema B användes. Fastighetens mätvärden är korrigerade på 

samma sätt, med e-signatur och uppdelade i två serier motsvarande styrgrupperna 1 och 2. Det 

resultat som krävs för att påvisa undersökningsmetodens trovärdighet är att ingen av graferna visar 

någon större skillnad eller trend på differensen av effektbehovet under dygnet.  

 

 

Figur 47 visar grafer för referensfastighetens effektbehov uppdelat motsvarande samma dagar som 

styrgrupp 1, den vänstra grafen och styrgrupp 2, den högra grafen. Det tidigare nämnda kriteriet på 

differensen verkar referensfastigheten uppfylla för båda styrgrupperna, eftersom det inte finns 

Figur 47 - Undersökning av referensfastighet för att styrka analysmetoden. 
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någon påtaglig trend eller att någon serie har ständigt högre effektbehov totalt. Med detta som 

underlag anses undersökningsmetoden vara trovärdig. 

8.3.3 Påverkan på effektbehovet, styrschema C 

Jämförelsen sker på samma tillvägagångssätt som tidigare, med skillnaden att styrning följer 

styrningsschema C istället för B. Dagarna som används till undersökningen är från 22 februari till 18 

april 2010, vilket innebär en högre utomhustemperatur och därmed ett lägre totalt effektbehov. 

 

Även vid denna jämförelse är Överstegatan och Drabantgatan utvalda för att representera 

fastigheterna som är med i projektet.  

 

Effektbehovets differens är liten ett par timmar efter styrningstillfället, i detta fall mellan klockan 02 

till 06. Vilket tyder på att korrigeringen för olika utomhustemperaturer, i alla fall under denna period, 

är korrekt utförda och inte borde påverka utvärderingen som någon större felkälla.  

 

Överslängen minskar stegvis från klockan 23 till 02 vilket kan vara en antydan på hur lång tid det tar 

innan fastighetens energibalans stabiliseras efter ett styrningstillfälle.  

 

Resultatet för Drabantgatan har under styrningsperioden C förbättrats vid jämförelse med tidigare 

resultat. Även den ökade variationen i utomhustemperaturen märks tydligare på grafen, då 

effektbehovet under dygnets ljusa timmar är betydligt lägre än under övrig tid. Den stora 

minskningen efter klockan nio kan bero på solen, eftersom fjärrvärmecentralens sensor som mäter 

utomhustemperaturen är placerad så att den utsätts för direkt solljus ett par timmar under 

förmiddagen. Soliga morgonar är förhållandevis lika fördelade mellan styrda och referensdygn.  

Överstegatan visar på bra respons bara under början av den längre styrningen, vilket är ett betydligt 

sämre resultat jämfört med period B. En av orsakerna till detta kan vara att styrvärdena i genomsnitt 

är 6,6°C mot tidigare 8,2°C för Överstegatan. 

  

Figur 48 - Laststyrning med styrschema C. 
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Tabell 14 - Resultat av laststyrningen med Styrschema C. 

   Styrschema C    

 
Grupp1 

  
Grupp 2 Grupp 3 Medel 

 
Överste Stall Stallmästare Kaptens Drabant Furir Rekryt 

Ej Furir & 
Smäster 

Styrvärde 6,6°C 7,8°C 7,2°C 6,4°C 5,7°C 5,0°C 0,1°C 
 

Effektreducering  
3h styrning 

25% 33% 
 

40% 29% 24% 28% 30% 

Effektreducering  
1h styrning 

47% 58% 59% 55% 23% 27% 56% 48% 

Översläng 1h 
 efter styrning 

12% 13% 36% 23% 35% 12% 23% 13% 

Även under denna styrperiod uppvisar Stallmästaregatan den största effektreduktionen på 59% 

under en timmes styrning, medan den bästa längre styrningen sker på Kaptensgatan med en 

medeleffektreducering på 40% under tre timmar. De nämnda fastigheterna är också bland de som 

uppvisar störst ökning av effektbehovet timmarna efter styrningstillfällena med ett ökat behov på 

upptill 36%. 

8.3.4 Sammanfattande resultat av effektbehovet 

Resultaten tyder på att laststyrning gör det möjligt att tillfälligt reducera fastigheters effektbehov. 

Dock uppvisar fastigheterna ett ökat effektbehov efter styrningstillfällen och det finns även 

osäkerhet kring hur mycket effekt som är möjlig att reducera då fastigheterna i försöket reagerar 

olika på laststyrning.  

 
Figur 49 - Jämförelse av effektreducering mellan styrschema B och C. 

Figur 49 visar skillnaden på resultatet mellan styrschema B och C. Två omständigheter som bör 

beaktas vid jämförelse av schemana är skillnaden vid vilken tidpunkt styrningen sker och styrvärdet, 

som är mellan 0-2 grader lägre vid styrschema C. Grafen motsvarande styrschema C visar på en tydlig 

trend under den längre styrningen att effektreduktionen successivt avtar efter tiden från att 

styrningen initierades. Detta betyder att långa styrningar inte uppnår en varaktig effektreducering.   

 

Det negativa resultatet från styrschema C är det något ökade effektbehovet mellan styrningstillfällen, 

uppemot 13%. Överslängen har ökat procentuellt för samtliga fastigheter vid användning av 

styrschema C . Faktorer som kan ha inverkat på detta är skillnaden i återgång efter styrningstillfälle 

och den större fluktuationen i utomhustemperaturen som förekommer när styrschema C används.   

 

För diagram över samtliga fastigheter vid respektive styrschema se Bilaga 5.  
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8.4 Laststyrningens påverkan på inomhuskomforten 
Inomhuskomforten för de boende är en viktig del av denna rapport och därför har mätningar av 

inomhustemperaturen skett och dessutom har en mindre enkät delats ut till ett fåtal av de boende. 

8.4.1 Inomhustemperatur 

För att kontrollera om inomhuskomforten påverkas vid styrning så mäts inomhustemperaturen i ett 

fåtal lägenheter i de fastigheter som ingår i projektet. De fem fastigheter där en logger placeras i en 

av lägenheterna är Rekrytgatan 13, Kaptensgatan, Överstegatan, Drabantgatan och 

Trumslagaregatan. 

 

Inomhustemperaturen har jämförts på två olika sätt för att kunna utvärdera om styrningen påverkar. 

Dels i innetemperatur/utetemperatur diagram och dels i hur inomhustemperaturen varierar över 

dygnet, även inverkan av olika styrscheman har studerats. 

 

 

 
Figur 50 - Innetemperatur/utetemperatur för de fastigheter där temperaturen mäts. 

 I Figur 50 visas medeltemperatur över dygnet där röda punkter representerar styrda dygn och blå 

referensdygn.  Detta sätt att studera inomhustemperaturen visar inte på någon tydlig skillnad mellan 

styrt och referens utan temperaturerna ligger tämligen slumpmässigt utspridda. På Kaptensgatan och 

Överstegatan är inomhustemperaturen jämn medan Rekrytgatan 13s inomhustemperatur varierar 

kraftigt med utomhustemperaturen.  

 

På Drabantgatan är termometern placerad i ett gästrum där ingen hyresgäst vistas regelbundet utan 

den är för det mesta obebodd. Där kan man till viss del se att de röda punkterna ligger nedanför de 

blå, och därmed att innetemperaturen är något lägre för de dygnen som styrs av NIS. Detta syns 

också om medelvärdet räknas ut på alla styrda dygn respektive referensdygn, där Drabantgatan har 

ett uppmätt värde som är 0,4°C lägre för de styrda dygnen. I denna rapport har en grads sänkning av 
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inomhustemperaturen antagits som sänkt inomhuskomfort och ingen fastighet uppvisar en så stor 

sänkning. 

Tabell 15 - Medelinomhustemperatur. 

  Rekryt Kapten Drabant Överste Trumslagar 

Referens 20,1 21,0 23,2 21,5 22,5 

Styrt 20,1 21,1 22,7 21,4 22,6 

Differens 0,0 0,1 -0,4 -0,1 0,2 

Det andra sättet att studera inomhustemperaturen är att sortera den över dygnets timmar, detta 

uppdagar eventuella dygnsvariationer. Det som visas i diagrammen nedan är genomsnitt på 

inomhustemperaturen från två veckor som styrts med styrschema B och två referensveckor, alltså 14 

värden per timme. Skillnaden i utomhustemperatur i de perioder som jämförts är tämligen liten och 

tidigare resultat visar att det är endast på Rekrytgatan 13 som ett samband kan ses mellan inne- och 

utetemperatur, därför har ingen hänsyn tagits till detta i denna del av utvärderingen.  

 
Figur 51 - Innetemperatur över dygnet på Överstegatan. 

 
Figur 52 - Innetemperatur över dygnet Drabantgatan. 

I denna typ av analys kan man se hur temperaturen sjunkit något på Drabantgatan under styrschema 

B minskningen är cirka 0,6°C och temperaturen i den obebodda lägenheten är tämligen konstant. På 

överstegatan kan en ytterst liten sänkning av inomhustemperaturen avläsas då styrning sker för att 

sedan återgå när styrningen avslutas. Denna effekt är dock mycket liten och en sänkning på cirka 0,2 
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grader vid varje styrtillfälle får anses som marginell påverkan. Övriga fastigheter där 

innetemperaturen mäts kan ingen påverkan utläsas mellan referens och styrt. För samtliga diagram 

se Bilaga 3. 

8.4.2 Enkät över inomhuskomforten 

I inledningen av projektet lämnades en enkät ut till de boende i en del av de fastigheter där systemet 

testas. I enkäten fick de boende varje dag bedöma hur de upplevde inomhuskomforten, detta 

gjordes på en femgradig skala där 3 motsvarade normalt, 1 motsvarade alldeles för kallt och 5 

motsvarade alldeles för varmt. Givetvis fick de boende inte reda på vilka veckor som just den 

fastighet de bodde skulle fjärrstyras utan tanken var att genom enkäten kunna göra en bedömning 

om någon skillnad upplevts mellan de dagar som styrning skett och när det inte skett. Enkäten 

lämnades ut till tio boende på Drabantgatan och Furirgatan. Anledningen till att enkäten lämnades ut 

till ett begränsat antal boende var att man valt att inte informera de boende att tester med 

uppvärmningen skedde i deras fastighet. Enkäten delades därför ut till boende som författarna av 

denna rapport känner personligen. De boende bedömde sedan deras upplevda inomhuskomfort 

mellan 8 feb, 2010 och 25 april, 2010. Dock blev svarsfrekvensen låg, endast fyra av de utlämnade 

enkäterna fylldes i på ett sätt som gjorde det vettigt att utvärdera dem. Samtliga dessa svar var från 

boende på Drabantgatan.  

 

Svaren utvärderades genom att kontrollera hur många dagar de boende upplevt att temperaturen 

inomhus frångick det normala, detta presenteras i Tabell 16 

 
Tabell 16 - Enkätsvar från de boende. 

  Totalt antal dagar Andel 

Kalla dagar styrt 14 49 29% 

Kalla dagar ref 4 28 14% 

    

Varma dagar styrt 2 49 4% 

Varma dagar ref 6 28 21% 

I stora drag är de boende nöjda med inomhuskomforten men 29% av de styrda dagarna upplevdes 

som kalla till skillnad från 14% av referensdagarna. Däremot upplevdes endast 4% av de styrda 

dagarna som för varma till skillnad från 21% av referensdagarna. Då svarsfrekvensen blev så låg kan 

dock inga generella slutsatser dras utifrån denna enkät då osäkerheten är alltför stor.  

8.4.3 Sammanfattande resultat av inomhuskomforten 

Sammanfattningsvis kan ingen skillnad i inomhustemperatur bestämmas av de mätningar som utförts 

inom ramen av detta projekt. Temperaturen varierar slumpmässigt och påverkas av så många andra 

faktorer vilket gör att styrsystemets eventuella påverkan inte märks av. Då mätningar av 

inomhustemperaturen sker på endast fem platser är det svårt med säkerhet säga att den inte 

påverkas av styrningen.  

 

Enkäten som gjorts var egentligen inte en del av projektet utan ett initiativ som togs för att 

komplettera de mätningar av inomhustemperaturen som skedde på väldigt få platser. Dock kan man 

inte dra några slutsatser av enkäten då svarsfrekvensen blev låg utifrån ett redan litet underlag. 



Fjärrstyrning av fjärrvärmeventiler – Resultat 

__________________________________________________________________________________ 

 61  

 

8.5 Långtidsstyrning på Rekrytgatan 13. 
På Rekrytgatan 13 undersöks följderna av laststyrning under två längre perioder, med styrschema B 

eller C. Styrperioden är fyra veckor lång varvat med en vecka referens. Det som kontrolleras är om 

värmeenergin som finns lagrad i fastigheten och som nyttjas vid laststyrning minskar utan att 

motsvarande mängd energi hinner återföras mellan styrtillfällena. Om detta inträffar anses 

fastigheten kylas ut på grund av laststyrning. Om den lagrade energin minskar så är teorin att detta 

leder till permanent lägre inomhustemperatur och sämre effektreduceringsresultat. 

Inomhustemperaturen och effektreduceringen jämförs därför veckovis och är uppdelat med hänsyn 

till vilket styrschema som används. 

 

 
Figur 53 - Jämförelse av effektreducering på Rekrytgatan 13 ändras beroende av hur lång tid  

som fastigheten styrts enligt styrschema B eller C. 

Figur 53 visar effektreduceringen uppdelad i styrperiod B och C och beroende på om det är ett långt 

eller kort styrtillfälle. Uppdelning gör det möjligt att se om resultatet försämras med hänsyn till hur 

lång tid som laststyrning skett. Procentsiffran ger för respektive styrschema olika absoluta värden 

eftersom effektbehovet för motsvarande referens skiljer sig åt. För fullständig redovisning från 

styrschema C, se bilaga 6. 

 

Under den sista veckan i styrperiod C är avvikelsen i resultatet stor för den längre styrningen.  Denna 

förändring härleds från att det sker en kraftig höjning av framledningstemperaturen en kort stund 

varje morgon precis innan styrtillfället. Av någon anledning, kanske på grund av omställning vinter- 

till sommartid förskjuts denna pik för framledningstemperaturen under den sista veckan till att ske 

under den längre styrningen. Denna förändring är troligen orsaken till att resultatet försämras 

avsevärt och anses inte vara representativt för fastigheten. Mätvärden utesluts på grund av detta 

från analysen motsvarande tre timmars styrning, vecka fyra, styrperiod C.  
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Figur 54 - Framlednings- och returledningstemperatur som visar på morgonhöjning. 

En teori bakom den tillfälligt kraftiga höjningen är att reglercentralen har en funktion som tillfälligt 

höjer framledningstemperaturen under morgonen för att skapa ett behagligare inomhusklimat, så 

kallad morgonhöjning enligt rapporten ”Teknisk utvärdering av gamla och nya fjärrvärmecentraler i 

Slagsta” (28). Exempelgrafen på detta är den vänstra i Figur 54. Medan den högra grafen 

representera tre dygn på Rekrytgatan 13 med liknande pikar. Dessa pikar återfinns även på Drabant-, 

Furir- och Kaptensgatan. 

   

 

Figur 55 - Förändringen av dygnsmedeltemperatur inomhus under två, fyra veckors styrperioder. 

Figur 55 visar hur inomhustemperatur varierar under de två fyra veckors styrperioder. Varken denna 

graf eller effektreduceringsgrafen Figur 53, påvisar något tydligt resultat att fastigheten avger mer 

energi än vad som tillförs. Samtliga effektreduceringsresultat visar på mer eller mindre konstant 

reducering trots att fastigheten har styrts ett par veckor i följd. Även inomhustemperaturen verkar 

nästintill vara opåverkad med hänsyn till tiden som den har styrts. Att det finns en antydan till lägre 

temperatur beroende på hur lång tid som styrts skulle kunna gå att antyda under styrperiod B. Men 

om minskningen beror på styrningen eller den naturliga variationen är svårt att avgöra, då även 

utomhustemperaturen sjunker i slutet av denna period. 
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8.5.1 Sammanfattande resultat från långtidsstyrningen 

Med underlag från långtidsstyrningen på Rekrytgatan 13 uppmärksammas det inte några tydliga 

tendenser på att fastigheter avger mer värmeenergi än vad som tillförs vid laststyrning. Dock går det 

inte att avskriva helt, att inomhustemperaturen inte påverkas av ett par veckors styrning. Vad som 

även bör beaktas är att underlaget endast kommer från en fastighet och det råder osäkerhet i hur 

representativ undersökningen är med tanke på vilka egenskaper framtida fastigheter har som 

installerar laststyrning.  

8.6 Laststyrningens påverkan på returtemperaturen 
För TVAB finns det ett ekonomiskt intresse i att få låga returtemperaturer, Tretur. För att utreda 

vilken påverkan laststyrning har på Tretur så jämförs differensen mellan Tfram och Tretur, det vill 

säga ΔT under styrda och referensdygn. Det som sker på primärsidan vid ett styrningstillfälle är att ΔT 

ökar, eftersom avkylningen förbättras på grund av lägre temperaturer i sekundärkretsen. En styrning 

innebär också att flödet i primärkretsen minskar vilket medför att alla temperaturer bör viktas mot 

det rådande flödet för att ta hänsyn till de flödesvariationer som uppkommer under 

styrningstillfällen. 

8.6.1 Korrigering för temperaturskillnad 

För att korrigera motsvarande temperaturskillnaden i fjärrvärmenätets Tfram mellan 

jämförelseperioderna, så används en fastighetsspecifik faktor, α. α motsvarar hur mycket Tretur 

ändras med hänsyn till förändring av Tfram. Underlaget för α kommer från förhållandet för 

referensdygnens Tfram och Tretur under nätterna, mellan klockan 23 och 05. Orsaken till att använda 

endast temperaturer under natten är för att minska påverkan från temperatursänkningen som 

uppvärmning av tappvarmvattnet ger. Denna sänkning är stor och då endast momentanvärden per 

timme finns att tillgå på temperaturerna så blir effekten från tappvarmvattnet stor på α.  

 

 
Figur 56 - Tretur i förhållande till Tfram. 

I Figur 56 är medeltemperaturen över dygnet plottad för Tretur i förhållande till rådande Tfram. Det 

är lutningen på den linjära regressionen för dessa punkter som ger faktor α. Korrigeringen sker enligt 

formeln nedan, där Tretur justeras med hänsyn till hur stor differens har varit på Tfram mellan 

perioderna. 
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𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑠,𝑘𝑜𝑟𝑟 =  𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑟 − 𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠 ∗ 𝛼 + 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑠 

 

𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑟 = 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑑𝑦𝑔𝑛 

𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠 = 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑦𝑔𝑛 

𝛼 = 𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑖 𝑓ö𝑟å𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑠 = 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 styrda dyg𝑛 

𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑠,𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑦𝑔𝑛 

8.6.2  Påverkan på flöde och temperaturer på primärsidan 

 

 
Figur 57 - Jämförelse av hur temperatur och flödet på primärsidan under styrda dygn och referensdygn. 

Det som sker på primärsidan vid styrning, i detta fall enligt styrschema B, är att flödet och Tretur 

sjunker, medan Tfram förblir konstant. Detta illustreras i Figur 57 som för denna fastighet visar på att 

Tfram mellan styrda och referensdygn varit nästintill identiska under dygnet.  

8.6.3 Påverkan i fjärrvärmesystemet 

För att uppskatta hur sänkningen av Tretur skulle kunna påverka temperaturen i ett 

fjärrvärmesystem som TVABs, så viktas timvärdet för Tretur med det rådande flödet. Detta för att få 

ett värde på hur många grader Tretur sänks i snitt under dygnet för en fastighet som laststyrs. 

Medelsänkning tillsammans med fastighetens primärflöde ger hur stor påverkan sänkning av Tretur 

har på fjärrvärmesystemet och dess produktion. Laststyrningen ger inte upphov till någon permanent 

sänkning av Tretur för enskilda fastigheter. Ur ett systemperspektiv med många fastigheter på olika 

avstånd från produktionsanläggningar antas sänkningen av Tretur för det totala primärflödet bli 

permanent.  

 

Hur stor skillnaden blir på Tretur:  

∆𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝐿𝑆 = 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑟 − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑠,𝑘𝑜𝑟𝑟  

 

∆𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝐿𝑆 = 𝑆ä𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑝å 𝑔𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑎𝑣 𝐿𝑎𝑠𝑡𝑠𝑡𝑦𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 

 

För att utreda vilken påverkan sänkningen av Tretur från en viss fastighet får på hela 

fjärrvärmesystemet, så vägs fastighetens volymflöde ihop med temperatursänkningen: 
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𝑃 = 𝑉 𝑓𝑐 ∗ ∆𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝐿𝑆  

 

𝑃 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑠ä𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑒𝑛𝑒𝑡 [°𝐶𝑚3

 ] 

𝑉 𝑓𝑐 = 𝑃𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö de över fastighetens fjärrrvärmecentral[𝑚³  ] 

 

Resulterande sänkning på returtemperaturen för hela fjärrvärmenätet blir enligt följande formel: 

𝑇𝑅𝑠𝑦𝑠 ,𝐿𝑆 = 𝑇𝑅𝑠𝑦𝑠 −
𝑉 𝑠𝑦𝑠 ∗ 𝑇𝑅𝑠𝑦𝑠 − 𝑃 

𝑉 𝑠𝑦𝑠
 

𝑇𝑅𝑠𝑦𝑠 ,𝐿𝑆 = 𝑆ä𝑛𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑝å det 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 

𝑇𝑅𝑠𝑦𝑠 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 

𝑉 𝑠𝑦𝑠 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 

 

För att även kunna inkludera fastigheter som i framtiden är tänkbara att styra så räknas det ut för 

varje fastighet som ingår i projektet ett samband för hur 𝑃  förhåller sig till fastighetens totala 

energianvändning. Produkten av detta samband, som har valts att kallas för µ används som en 

multiplikator för att kunna räkna ut den teoretiska minskningen av Tretur då laststyrning finns 

installerat på flera fastigheter i TVABs fjärrvärmenät. Att använda µ bygger på antagande om att 

urvalet av de styrda fastigheternas respons på styrningen är representativ för övriga TVABs 

storkunder som kan tänkas installera ett laststyrningssystem så som NIS. 

µ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =   
𝑉 𝑓𝑐 ,𝑖 ∗ ∆𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝐿𝑆,𝑖

𝑄𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 𝑒𝑡 ,𝑖
 

𝑛

𝑖=1

/𝑛 

µ𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 = 𝐹ö𝑟å𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑠ä𝑛𝑘𝑡 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑜𝑐 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑄𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 𝑒𝑡 = 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑒𝑡𝑡 å𝑟  

𝑛 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑒𝑡𝑒𝑟 

Tabell 17 - ΔTretur och µ, uppdelat med hänsyn till det rådande styrschema, B eller C. 

 ΔTreturB [°C] ΔTreturC [°C] µB µC 

Styrgrupp 1    

Överstegatan 1,79 1,4 0,0058 0,0036 

Stallgatan 1,25 1,5 0,0039 0,0036 

Stallmästaregatan 1,27 0,98 0,0042 0,0025 

Styrgrupp 2    

Kaptensgatan 1,83 2,36 0,0063 0,0063 

Drabantgatan 0,76 2,46 0,0021 0,0054 

Furirgatan 1,07 -1,94 0,0033 -0,0054 

Styrgrupp 3    

Rekrytgatan 0,79 1,66 0,0026 0,0035 

µmedel   0,0040 0,0028 

     

Referens (Helt ostyrd)   

Ref A -0,27    

I Tabell 17 redovisas ΔTretur och µ för varje fastighet som ingår i projektet. Att inte skillnader på µ 

mellan styrschemana följer förändringen på ΔTretur beror på att flödena skiljer sig åt. För samtliga 

fastigheter är flödet lägre när styrschema C används. Det finns också en referensfastighet i tabellen 
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som påvisar att det inte har existerat någon större naturlig variation i Tretur mellan perioderna som 

jämförs. Detta resultat anses styrka undersökningsmetoden.   

 

Ett µmedel beräknas som ett medelvärde från samtliga µ, det är detta medelvärde som används vid 

approximering av laststyrningens påverkan på Tretur i fjärrvärmesystemet. Medelvärdet för 

respektive styrschema är µb=0,004 och µC=0,0028. 

   

Den slutliga sänkning av returtemperarturen när laststyrning används på ett flertal fastigheter blir: 

 

𝑇𝑅𝑠𝑦𝑠 ,𝑡𝑜𝑡 ,𝐿𝑆 = 𝑇𝑅𝑠𝑦𝑠 −
𝑉 𝑠𝑦𝑠 ∗ 𝑇𝑅𝑠𝑦𝑠 − 𝜇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗  𝑄𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔 𝑒𝑡

𝑉 𝑠𝑦𝑠
 

8.6.4 Kostnadsbesparing TVAB 

Den kostnadspost som står för störst del av besparingen vid sänkt Tretur är den förbättrade 

verkningsgraden på rökgaskondenseringen. Ökad utvunnen energimängd vid denna uppskattas till 

4,7 GWh under ett år vid en grad sänkning av Tretur, medan ledningsförlusterna approximeras att 

minska med 1 GWh för varje grad som Tretur sänks. Dessa förbättringar reducerar 

bränsleanvändningen i pannorna då systemets totala verkningsgrad för produktion och distribuering 

av fjärrvärme förbättras. Det sker också en mindre sänkning av kostnader för energin som krävs till 

att pumpa runt fjärrvärmevattnet i systemet då ΔT ökar. 

 

Nackdelen med den förbättrade verkningsgraden på fjärrvärmesystem är att när värmeproduktionen 

minskar från pannorna, minskar också elproduktionen. Om detta sker då elpriserna överstiger 

produktionskostnaderna så minskar intäkterna för TVAB.  
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9 Installation av NODAs system i stor skala 
Kapitlet beskriver hur en installation av systemet i stor skala skulle påverka fjärrvärmesystemet i form 

av kostnader och intäkter för kunder och TVAB. Antalet kunder som tjänar på en installation utreds 

och vad utfallet blir när alla dessa kunder installerar systemet. Vidare beaktas returtemperaturer och 

användning av hetvattencentraler i Linköpings fjärrvärmenät. 

9.1 Potentiella användare av systemet 
För att de systemövergripande vinsterna med NIS ska kunna uppnås krävs det att det är installerat på 

tillräckligt stor del av den totalt levererade fjärrvärmen. I Linköpings fjärrvärmenät står de 2200 

största kunderna för cirka 80% av fjärrvärmen som levereras, därför ska man i första hand inrikta sig 

på att installera laststyrningssystemet hos dessa kunder. Om NIS installeras hos ett tillräckligt stort 

antal av dessa kunder kan den sammanlagda värmelasten i systemet påverkas och därmed kan en del 

systemvinster göras.  

9.1.1 Dagens prissättning  

Priset på fjärrvärme för kunderna består av tre delar. En abonnemangsavgift som baseras på hur stor 

energianvändningen är under perioden november-mars. Till detta kommer två rörliga avgifter, en 

avgift för hur mycket fjärrvärme som används och en flödesavgift baserad på hur stort flöde som 

strömmar genom fjärrvärmecentralen. Det rörliga energipriset för företag i Linköping är i nuläget 

uppdelat på två perioder, vinter- och sommarperiod, där vinterperioden är från november till mars. 

Anledning till detta är att produktionskostnaderna varierar över året beroende vilket bränsle som 

förbränns i de olika anläggningarna. Under vinterperioden är priset högre än på sommaren då dyrare 

bränsle krävs för att klara det större behov på värme som finns. Flödesavgiften betalas bara under 

vinterperioden. 

9.1.2 Framtida prissättning 

Inom TVAB finns ett projekt som ska se över hur en annan prissättning på fjärrvärme bättre ska 

spegla de kostnader som företaget har. Som tidigare består priset av tre delar men de är utformade 

på ett annat sätt. Energipriset har delats upp i tre perioder istället för två, en vinterperiod november 

till februari, en sommarperiod från maj till september och övriga året som en vår- och höstperiod. 

Anledningen till detta är att det bättre ska spegla marginalkostnaden för fjärrvärme, det vill säga 

kostnaden för den dyraste produktionen. Flödesavgiften är lika som tidigare med den korrigeringen 

att perioden har förlängts till att gälla från oktober till april.  

 

Istället för en abonnemangsavgift införs en effektavgift som baseras på hur stor effekt kunden 

använder vid en utomhustemperatur av -17,6 °C, som är den dimensionerande 

utomhustemperaturen i Linköping enligt Boverket. Detta går till enligt den metod som används i 

denna rapport nämligen med e-signaturmetoden. Med hjälp av dygnsmedelvärden på 

utomhustemperatur och effekt från perioden 1 november till 31 mars anpassas en linje enligt 

minstakvadratmetoden och effekten på den linjen vid -17,6°C är det som kundens effektavgift 

baseras på. Priserna presenteras i Bilaga 8. 
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9.1.3 Effekttaxa för fastigheter i projektet 

Då energianvändningen minskar i fastigheterna påverkas också effekttaxan. Hur den påverkas beror 

på hur linjen som anpassats efter punkterna i e-signaturdiagrammet ändrar sig då den extrapoleras 

till -17,6°C. Möjligheterna att göra detta på ett stort fastighetsbestånd är små då påverkan vid denna 

temperatur skiljer sig mycket för olika fastigheter. Därför görs denna uträkning endast på de 

fastigheter som deltagit i projektet. Sänkningen av effekttaxan motsvarar ungefär den 

energibesparing som görs vid en utomhustemperatur av -17,6°C som presenteras i Figur 32, dock 

finns det en liten del av denna avgift som är helt fast.  

Tabell 18 - Sänkning av effektkostnad för fastigheterna i projektet. 

 

Sänkning effektkostnad 

Rekrytgatan 13 2,9% 

Kaptengatan -1,1% 

Drabantgatan 2,9% 

Furirgatan 0,4% 

Stallgatan 4,1% 

Stallmästaregatan 2,7% 

Överstegatan 6,0% 

  
Medel 2,5% 

Tabell 18 visar att effektavgiften minskar med 2,5% i genomsnitt för de fastigheter som deltar i 

projektet men också att spridningen återigen är stor. I nuläget kommer cirka halva intäkten från 

fjärrvärme genom effektavgiften vilket betyder att denna sänkning ger lika stort genomslag som en 

sänkning av energianvändningen med motsvarande siffra skulle göra.  

9.1.4 Beräkning av antalet kunder 

TVABs kunder är uppdelade i olika kategorier beroende på vilken typ av kund de är. Då systemet 

testas på främst flerfamiljshus är detta den kundkategori som i första hand är intressant att installera 

systemet på. Flerfamiljshusen i Linköping står för cirka 40% av den totala fjärrvärmeanvändningen, 

detta är ytterligare ett argument till varför detta är en intressant kundgrupp. Stallmästaregatan som 

ingår i detta projekt är en villasamfällighet med ett flertal villor som servas av samma 

fjärrvärmecentral. Denna kategori är inte lika intressant då den är betydligt mindre, endast 2-3% av 

fjärrvärmen, men också ur det hänseende att villor oftast har en kortare tidskonstant än 

flerfamiljshus och därmed är känsligare för längre styrperioder. Övriga kundkategorier som kan 

komma ifråga är skolor, industrier och kontor. De kategorier som uteslutits är främst sjukhus och 

vårdcentraler. 

 

Tanken från TVABs sida är att erbjuda sina kunder NIS som en energieffektiviseringstjänst och i med 

detta ska både TVAB och kunden dra nytta av de fördelar som systemet kan ge. Kunden i form av 

sänkta uppvärmningskostnader och TVAB i form av de systemövergripande fördelarna. I de 

beräkningar som gjorts i denna rapport är antagandet att kunden ska stå för alla löpande kostnader 

samt hela kostnaden för installation av NIS och att det är bara de kunder som gör en ekonomisk vinst 

på systemet som kommer installera det. Alltså de kunder som gör en energibesparing värd mer än 

vad drift och installation av NIS kostar.  Kostnaden för systemet bygger på den offert som lämnats av 

NODA till TVAB och investeringskostnaden i den är utslagen på 5 år. Vidare har det antagits tre olika 
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procentuella energibesparingar 3%, 5% respektive 7% för att se vilket genomslag detta får i antalet 

potentiella installationer, besparingen antas vara jämt utspridd över året. Ingen hänsyn har tagits till 

om effektavgiften sänks hos de kunder som är med, dock beaktas den i efterhand för att studera 

påverkan på TVAB och kunderna.  

 

Det viktade genomsnittliga priset för fjärrvärme som kunderna betalar blir med den nya prislistan 

27,6 öre/kWh. Antalet kunder och den mängd fjärrvärmeenergi de står för presenteras i Tabell 19.  

Tabell 19 - Antalet kunder som tjänar på att installera NIS. 

 Flerfamiljshus 

och Småhus 

Övriga 

Kategorier 

Tillverkningsindustri 

3% Energibesparing    

Summa "Påverkad" Energi [GWh] 299 83 14 

Total installerad effekt [MW] 105   

Antal Leveranspunkter 150 39 8 

Besparing Energi [GWh] 9,0 2,0 0,4 

Total vinst hos kund [kr/år] 1 139 000 205 000 46 259 

    

5% Energibesparing    

Summa "Påverkad" Energi [GWh] 419 114 25 

Total installerad effekt [MW] 147   

Antal Leveranspunkter 290 75 21 

Besparing Energi [GWh] 20,9 6,0 1,2 

Total vinst hos kund [kr/år] 3 197 000 989 000 154 135 

    

7% Energibesparing    

Summa "Påverkad" Energi [GWh] 471 130 29 

Total installerad effekt [MW] 166   

Antal Leveranspunkter 384 104 30 

Besparing Energi [GWh] 33,0 9,0 2,1 

Total vinst hos kund [kr/år] 5 683 000 1 558 000 301 936 

I tabellen ovan visas hur många kunder som teoretiskt tjänar på att installera NIS vid olika storlek på 

energibesparingen. Påverkad energi betyder hur mycket fjärrvärme de kunderna som deltar 

använder årligen, detta ska ställas i relation till den totala produktionen av fjärrvärme som är cirka 

1 400 GWh i Linköping. Den intressantaste kategorin är flerfamiljshus och småhus därefter övriga 

kategorier som innefattar kontor och offentliga byggnader, kyrkor, skolor och industri utom 

tillverkningsindustri. Tillverkningsindustrin är delvis en intressant kategori men en del av dessa 

använder fjärrvärme i sina produktionsprocesser som inte bör laststyras. Detta kan också till viss del 

gälla kategorin övrigt men troligen inte i lika stor utsträckning. Den totala installerade effekten är 

intressant eftersom det är den som bestämmer hur mycket utrymme som finns för laststyrning. 

Denna redovisas endast för kategorierna flerfamiljshus och småhus. En detalj som syns tydligt är att 

antalet leveranspunkter ökar vid en högre energibesparing, däremot ökar inte den påverkade 

energimängden nämnvärt.  Detta är en tydlig indikation på att de största kunderna inte behöver 

speciellt stor energibesparing för att de ska tjäna på systemet. Detta betyder också att vid en 

eventuell installation av systemet i stor skala är det viktigt att de största kunderna i första hand tar 

del av systemet. Den totala vinsten hos kunden i kronor som redovisas i Tabell 19 är den vinst som 

kunderna totalt gör under ett år efter de betalt alla avgifter som är förknippat med systemet. 
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9.2 Minskad energianvändning 
Vid energibesparing på grund av laststyrning hos TVABs kunder minskar försäljningsintäkterna, men 

det sker också reducering av produktionskostnader. Beräkning har gjorts på hur det ekonomiska 

resultatet blir för TVAB vid installation av laststyrning i stor skala. I beräkningsexemplet har 

antaganden gjorts att laststyrningen installeras på de flerfamiljs- och småhus som sparar mer 

ekonomiskt på grund minskad energianvändning, än vad laststyrningssystemet kostar i installation 

och drift. Beräkningen grundar sig på en energibesparing på 5% årligen. 

 

Eftersom energianvändningen, kundpriset på fjärrvärme och TVABs produktionskostnader varierar 

under året så används olika värden per månad. Uppdelningen sker med hänsyn till månadens 

medeltemperatur, där storleken på energibesparingen kommer från medelvärdet av uppmätt 

energibesparing från fastigheterna som är med i projektet. Medan energianvändningen delas upp 

per månad efter ett typiskt energianvändningsmönster.  

Tabell 20 - Ekonomisk påverkan av laststyrning för TVAB vid 290 installationer och 5% energibesparing. 

Total 

energianvändning 
Energibesparing 

Minskad 

försäljningsintäkt 

Minskad 

produktionskostnad 

Vinst 

TVAB 

419 GWh/år 21 GWh/år 5 752 tkr/år 6 201 tkr/år 449 tkr/år 

Resultatet som redovisas i Tabell 20 visar på att den energibesparing som laststyrningen beräknas 

åstadkomma skulle innebära minskade fjärrvärmeintäkter på 5 752 tkr för TVAB. Medan 

produktionskostnaderna skulle minska mer 6 201 tkr, enligt beräkning. Detta skulle innebära en vinst 

på 449 tkr för TVAB per år. De minskade produktionskostnaderna baseras på att den panna som är 

dyrast i drift under en viss månad minskar produktionen motsvarande den månadens 

energibesparing enligt framtagen modell på TVAB. 

 

Vid beräkningar har ingen hänsyn tagits till kostnad för installation och drift av laststyrningssystemet, 

förutom vid urvalet av hur stor energianvändning energibesparingen beräknas på. 

9.3 Sänkning av returtemperaturen 
Tidigare har det påvisats att laststyrningssystemet sänker returtemperaturen i fjärrvärmenätet. För 

att studera hur stor påverkan detta har i stor skala används den faktor µ, som är ett mått på 

förhållandet mellan en fastighets årsanvändning av fjärrvärme och dess flödesminskning genom NIS. 

Detta tillsammans med den tidigare analysen om hur många fastigheter som lönsamt kan installera 

systemet ger den totala påverkan på returledningstemperaturen. Vid denna studie av 

returtemperaturen tas endast påverkan från flerfamiljshus och småhus i beaktande för det är den typ 

av fastigheter som testerna utförts på. 

 

Vid användning av faktorn µ så får man hur stor volym som temperaturen sänks en grad. Detta måste 

ställas i relation till det totala flödet i systemet som redovisas i Figur 58. Medelvärdet för februari var 

4900 m3/h och för mars 4200 m3/h.  
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Figur 58 - Totala flödet i fjärrvärmesystemet, dygnsmedelvärden. 

Tabell 21 - Sänkning av returtemperaturen genom laststyrning. 

Energibesparing i fastigheterna 3% 5% 7% 

    

Faktor µ februari 0,004 0,004 0,004 

Antal Kubik en grad sänkning m3°C 1 196  1 676  1 884  

Flöde m3/h 4900 4900 4900 

Total sänkning returtemp °C 0,24  0,34  0,38  

    

Faktor µ mars 0,0028 0,0028 0,0028 

Antal Kubik en grad sänkning m3°C 837  1 173  1 319  

Flöde m3/h 4200 4200 4200 

Total sänkning returtemp °C 0,20 0,28 0,31 

I Tabell 21 visas att returledningstemperaturen i fjärrvärmenätet sänks med mellan 0,2°C och 0,4°C 

beroende på hur många fastigheter som tjänar på installationen. Då laststyrningssystemet inte gör en 

varaktig sänkning av returtemperaturen vid varje fastighet har det här antagits att fastigheternas 

olika placering i fjärrvärmenätet leder till att den samlade returen sjunker med den temperatur som 

redovisas i Tabell 21.  
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9.4 Minskad användning av hetvattencentraler 
En möjlighet med NIS är möjligheten att styra bort effekt under kortare perioder då man annars varit 

tvungen att starta en hetvattencentral (HVC). I undersökningen av detta har driftdata mellan 2006 

och 2009 studerats för att se i vilka fall som en start av HVC kunnat skjutas fram några timmar eller 

rent av kunnat undvikas. Studien har gjorts på de fyra stora HVC:erna, vid KV1 (HVC10), Ullstämma, 

Lambohov och Tannefors. De tre sistnämnda har en effekt på 40 MW värme medan HVC:en vid KV1 

är betydligt större med en maxeffekt på 120 MW (2 x 60 MW). Genom att studera hur ofta varje 

central startas och hur länge den sedan är i drift kan den ekonomiska nyttan beräknas. Här krävs att 

ett antal antaganden görs för att stödja beräkningarna.  

 

Det första antagandet som görs är att det går att styra bort olika mycket effekt beroende på vad 

utomhustemperaturen är. Detta beror helt enkelt på att vid utomhustemperaturen 10 °C så används 

mycket mindre energi för uppvärmning än vid -10 °C så den möjliga effekt som går att styra bort är 

mindre, i megawatt räknat, vid en högre utomhustemperatur. Denna inverkan dämpas till viss del av 

att den tillåtna styrningen är större ju varmare det blir utomhus. Som beskrivits tidigare går det att 

manipulera utomhustemperaturen med 3 grader vid -10 °C och med 8 grader vid +5 °C (detta gäller 

på Furirgatan 10 men kan antas vara motsvarande för alla fastigheter). Studien har delats in i två fall 

beroende på utomhustemperatur där varje fall getts en maximal effekt som är möjlig att styra. 

Denna maximala effekt grundas på antalet fastigheter som systemet är installerat på och deras 

energianvändning vid de olika temperaturintervallen. Studier med de fastigheter som deltar i vårt 

projekt visar att vid -5 °C används 65% av den installerade effekten i fastigheten och vid +5 °C 

används 55% av den maximala effekten. Detta tillsammans med den procentsats som redovisas i 

Tabell 13 och i Tabell 14 för tretimmarsstyrningen ger hur mycket effekt som kan styras bort vid de 

respektive temperaturerna.  

 

Ett andra antagande är hur många timmar det går att styra utan att inomhusklimatet i fastigheterna 

påverkas. I de styrningar som genomförts under testperioden har den längsta styrningsperioden 

varat 3-4 timmar och det syns tydligt i effektanalysen att styrningens inverkan minskar ju fler timmar 

styrningen pågår. Utifrån detta har antagandet att de första tre timmarna när en HVC startas kan NIS 

styra bort energi med en maxeffekt som beror av utomhustemperaturen. I vissa fall betyder det att 

en HVC-start helt kan undvikas, i andra fall betyder det att en start av HVC kan skjutas på framtiden 

och i ett tredje fall betyder det att delar av den värme som produceras i HVC:en kan styras bort. Det 

tredje fallet inträffar då den effekt som levereras av HVC:en är större än den antagna maxeffekten.  

Tabell 22 - Möjlig styreffekt vid olika temperaturer. 

Energibesparing 
Total installerad 

effekt 
Effekt 

 vid -5°C 
Effekt  

vid +5°C 
Styreffekt  

vid -5°C 
Styreffekt  
vid +5°C 

3% 105 MW 68 MW 58 MW 14 MW 14 MW 

5% 147 MW 96 MW 81 MW 19 MW 20 MW 

7% 166 MW 108 MW 91 MW 22 MW 23 MW 
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I Tabell 22 visas hur stor effekt som är möjlig att styra bort under tre timmar vid olika temperaturer, 

Vid -5 °C kan 20 procent av den effekt som används då styras bort i tre timmar och vid +5 °C kan 25% 

styras bort under tre timmar. Här har ingen hänsyn tagits till den översläng som i vissa fall 

uppkommer efter en styrning. Återigen är det endast resultatet från flerfamiljshus och småhus som 

redovisas, dessa värden är alltså troligen något i underkant om hänsyn tas till alla kategorier.  

 

Anledningen till att en HVC startas kan vara flera, de två vanligaste fallen är då antingen en tillfällig 

effektbrist uppstår i nätet som inte kan avhjälpas genom till exempel höjd framledningstemperatur, 

ökad pumpeffekt eller ackumulatorn. Det andra fallet inträffar då en energibrist uppstår, vilket 

betyder att övriga anläggningar inte kan producera tillräckligt med energi för att stilla behovet. Andra 

anledningar till att en HVC startas är testkörningar för att kontrollera att den fungerar, 

differenstrycket i delar av nätet är för lågt eller avbrott på fjärrvärmeledningar. Eftersom dessa typer 

av starter av HVC inte kan avstyras med hjälp av NIS leder det till antagandet att 70% av starterna går 

att styra bort eller förskjuta.  

 

Mellan 2006 och 2009 har en HVC startas i genomsnitt 72 gånger per år. Av dessa var cirka 20 starter 

som varade tre timmar eller kortare. Antagandet att 70% av starterna går att styra bort med 

systemet med en effektbegränsning som visas i Tabell 22 ger det nedanstående energibesparing på 

hetvattencentralerna.  

 

 
 Figur 59 - HVC energi som är möjlig att styra bort med NIS. 

Temperaturområde 1 är den kallare perioden mellan -15°C och 0° medan temperaturområde 2 

innefattar 0°C till +12°C. Vid 5% energibesparing är alltså styreffekten cirka 20 MW oavsett 

temperatur och detta skulle ge en årlig minskning av energiproduktionen i HVC med nästan 2 GWh 

om systemet inte ger någon översläng. Detta motsvarar cirka 800 000 kr i sänkta kostnader men 

också 560 000 i minskade intäkter för såld värme. Detta förutsätter också att styrningar inte gjorts 

precis innan eftersom fastigheternas möjligheter till att genomföra styrningar i så fall minskat.  

  

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

3% 5% 7%

G
W

h

Energibesparing i fastigheterna

Tempområde 1

Tempområde 2



Fjärrstyrning av fjärrvärmeventiler – Installation av NODAs system i stor skala 

__________________________________________________________________________________ 

 74  

 

9.5 Investeringskalkyl 
Då TVAB påverkas av NODAs system på flera sätt, både genom sänkta kostnader och minskade 

intäkter, måste alla aspekter tas hänsyn till vid en eventuell investering. Tanken med denna kalkyl är 

att se hur stor potential som finns för NODAs system om man ser till kunden och TVAB tillsammans. 

Ett antagande om att en installation skulle ske på de 300 största flerbostadshusen och 

villasamfälligheterna ligger till grund för uträkningen. TVAB har en investeringsmodell som används 

vid investeringar och det är den som använts här. Vidare har den minskade rörliga 

produktionskostnaden setts som systemvinst för TVAB och kund tillsammans. Det är den minskade 

kostnaden och kostnaden för installation och drift av systemet som vägs mot varandra. Hur den 

eventuella vinsten som görs ska fördelas mellan kund och TVAB är en fråga som inte berörs i detta 

examensarbete. Då avtalet mellan NODA och TVAB inte är klart presenteras inte denna uträkning i 

examensarbetet. 
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10 Metodkritik 
I detta kapitel granskas metoden som använts kritiskt och tankar kring hur utvärderingen kunnats 

göra annorlunda framförs.  

 

Denna rapport grundar sig på mätvärden som kommer från ett tiotal fastigheter under några 

månaders tid. Eftersom mätvärdena influerats av rådande klimat under projektets gång och urvalet 

av fastigheter är begränsat, är det svårt att säkerhetsställa en heltäckande bild av hur resultatet av 

laststyrning kan bli i stor skala och under längre tid. Det råder också osäkerhet i antalet större 

fastigheter som i rapporten antas vara lämpliga att laststyras, verkligen är lämpliga. Detta ur ett 

synsätt med fler kriterier än enbart typen av kund och dess årliga fjärrvärmeanvändning. Risken med 

att använda den årliga fjärrvärmeanvändningen som ett kriterium är att det enbart är en mätpunkt 

som inte ger någon information om vilken typ och hur många reglercentraler som finns i fastigheten. 

Som exempel på ytterligare kriterier som måste vara uppfyllda om en installation av laststyrning kan 

vara aktuell är att det finns intresse hos hyresvärden och att fjärrvärmecentralen är kompatibel med, 

i detta fall NODAs utrustning.  

 

Mätvärdena i rapporten som representerar energianvändning är uteslutande från primärsidan som 

TVAB registrerar för faktureringsändamål. På grund av TVABs ändamål finns inget krav på täta 

mätintervall, mätningarna sker en gång i timmen. Samtidigt som det för vissa fastigheter registreras 

mätvärden med dålig mätnoggrannhet, i vissa fastigheter registreras värden i enheten MWh. Dessa 

brister, tillsammans med få mätdygn kan till exempel påverka resultatet vid jämförelse av 

effektbehovet mellan styrda och referensdygn. Trots detta anses mätvärden från primärsidan vara 

mer representativa vid analys av temperaturer och flöden än värden från sekundärsidan. För att i en 

så stor utsträckning som möjligt eliminera att tillfälliga faktorer ska få genomslag i mätvärdena och 

därmed påverka resultatet, har målsättningen genom hela utvärderingsprocessen varit att nyttja ett 

så stort antal mätvärden och så långa mätserier som möjligt. För att få underlag till ett sådant 

förfarande tas ingen hänsyn till vilken veckodag mätvärdena kommer ifrån, vilket kan vara en brist då 

energianvändningsmönstret varierar under veckan. Användningen av mätvärden har i stor 

utsträckning inneburit att medelvärden används, vilket kan innebära att uppkomna extrema 

avvikelser inte uppmärksammats från testperioden. Säkerligen skulle ett annat angreppssätt än 

medelvärden kunnat ge nya insikter kring hur fastigheter påverkas av laststyrning. Något som har 

berörts som en felkälla i rapporten är att styrningen för vissa fastigheter inträffar under den tillfälliga 

morgonhöjningen av framledningstemperaturen. Vad som bör tilläggas är att det inte bara ger en 

skev bild av systemets resultat utan laststyrningen hindrar vid sådana tillfällen en önskad funktion. 

  

Ett flertal styrtekniska förändringar har skett under projektets gång som mer eller mindre påverkar 

resultatet. Resultatet från analysen av systemet är därför i många fall påverkade av systemet med 

aningen olika förutsättningar. De större styrtekniska ändringarna är återgången efter ett styrtillfälle, 

vilket borde påverka om fastigheten kräver mer energi timmarna efter styrning och maxvärdet på 

offseten. Den sistnämnda ändringen skedde efter den kallaste perioden i projektet, vilket borde 

innebära att sämre resultat uppnås nästa gång det blir en kall period eftersom styrvärde då kommer 

att vara lägre, detta under förutsättning att systemet inte ändras igen tills dess. Ytterligare 

förutsättning som ändrats under projektets gång är utformningen av olika styrscheman vilket kan 

tänkas ha en betydande påverkan på resultatet av laststyrning. Schemat konstrueras i dagsläget 

manuellt utan direkta riktlinjer. Detta innebär svårigheter att veta hur man på bästa sätt styr varje 
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specifik fastighet för att uppnå optimalt resultat utan att styra för mycket så att inomhusklimatet 

riskerar att bli försämrat. En sådan situation ska i teorin undvikas med hjälp av systemets husmodell 

som för varje fastighet beräknar energibufferten och kan hindra systemet att utföra styrning om 

energibufferten är tömd. För att detta ska fungera tillfredställande krävs det att modellen har för 

varje enskild fastighet korrekta inställningar.  

  

Det har under projektets gång varit svårt att definiera var gränsen går till att de boende upplever 

försämrad inomhuskomfort. Gränsen som har använts i rapporten är att den uppmätta 

medeltemperaturen inomhus inte ska understiga mer än en grad under styrtid jämfört med 

temperaturen under referenstiden. Ur en kritisk synvinkel på denna gräns borde den möjliga graden 

som inomhustemperaturen får sänkas i själva verket anses vara övertemperartur, om inte komforten 

anses bli lidande. Detta borde egentligen kunna åtgärdas med traditionell sänkning av 

inomhustemperaturen genom fjärrvärmecentralens reglercentral och därmed uppnå 

energibesparing. Möjligheten att reducera tillfälliga övertemperaturerna som naturligt uppkommer i 

bostäder anses vara svårt med laststyrning enligt den aktuella styrmetoden, förutsatt att 

övertemperaturerna inte inträffar varje dag vid samma tidpunkt. Detta påstående grundas på att 

styrtillfällena i dagsläget inträffar vid bestämda tidpunkter oberoende av rådande 

inomhustemperatur. Ytterligare argument för detta är att varje enskild fjärrvärmecentral levererar 

värme till hundratals lägenheter vilket innebär att det också krävs att övertemperaturen sker i 

samtliga lägenheter samtidigt. Ett exempel på situation där övertemperaturer uppkommer bara i 

vissa av fastighetens lägenheter är vid direkt solinstrålning. I en sådan situation blir enbart 

lägenheterna på solsidan i fastigheten uppvärmda och till följd av detta kan övertemperaturer i dessa 

uppkomma medan övriga lägenheter som inte träffas av solen kräver ordinarie uppvärmning.  
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11 Diskussion och slutsatser 
I detta avslutande kapitel diskuteras resultatet och slutsatser dras utifrån dem. Vidare presenteras ett 

avsnitt med förslag på fortsatta studier inom området. 

 

Resultatet visar att laststyrningssystemet ger upphov till en energibesparing som varierar beroende 

på fastighet. Däremot råder det osäkerhet i om detta sker på bekostnad av inomhuskomforten då 

den inte anses vara tillräckligt utredd i denna rapport. Energibesparing i fastigheterna varierar från i 

princip ingen besparing till knappt 10% och i genomsnitt görs en besparing på drygt 5% på 

årsanvändningen av fjärrvärme. Vilka faktorer som är avgörande för att en stor besparing skall 

uppnås är svårt att svara på det finns okända faktorer som påverkar resultatet.  

 

Till utvärderingen av hur inomhustemperaturen påverkas av laststyrning finns det mätvärden från ett 

begränsat antal mätpunkter (fem stycken i olika fastigheter). Slutsatser grundat på detta magra 

underlag ger osäkerhet i hur pass rättvis bild som dessa mätpunkter ger för de övriga bostäderna 

som berörs av laststyrning. Men sannolikt borde temperaturen inomhus påverkats då detta krävs för 

att en energibesparing ska uppnås. Då det valdes att inte informera de boende i fastigheterna som 

laststyrs i någon större utsträckning, så är feedbacken därifrån begränsad förutom en mindre 

enkätundersökning och ett fåtal klagomål som möjligen kan härledas till laststyrning.   

 

Att laststyrningssystemet ger upphov till en tillfällig effektreducering i fastigheterna syns tydligt av 

effektresultatet, en sänkning av effektuttaget med 20-30% är möjlig under en tretimmarsperiod, 

dock avtar effektreduktionen gradvis under styrtillfället. Efter avslutad styrning syns ett ökat 

effektuttag, översläng på uppemot 13%. Detta ökade effektuttag syns flera timmar efter avslutad 

styrning vilket betyder att en förflyttning av effektuttaget har inträffat. En förflyttning av 

effektuttaget kan vara positivt om det innebär en utjämning av effektbehovet i fjärrvärmenätet. I 

Linköpings fjärrvärmenät finns en ackumulator som används för att jämna ut värmeproduktionen 

över dygnet, laststyrningssystemet skulle kunna fungera på ett liknande sätt om en installation i stor 

skala sker.  

 

Potentialen att kunna styra bort spetsproduktion av värme i oljeeldade hetvattencentraler är 

begränsat utifrån de resultat som presenteras. Främsta anledningen till det är att styrningar inte kan 

ske varaktigt med tillräckligt stor effekt. Ett tänkbart scenario är att växelvis styra ett större 

fastighetsbestånd för att på så sätt uppnå varaktighet i effektreduktionen, dock minskas potentialen i 

denna möjlighet på grund av överslängen som minskar den eftersträvade effektreduktionen. TVABs 

nytta skulle öka om systemet installerades på fler fastigheter än de 300-400 största, som föreslagits i 

rapporten, men det är installation hos de största kunderna som borde prioriteras i första hand.  

 

Det har inte givits möjlighet under projektets gång att styra någon fastighet till den nivån att 

inomhusklimatet uppenbart påverkas negativt och därmed utröna laststyrningens potential, både i 

en krissituation då det uppkommit problem med fjärrvärmeförsörjningen och vid normaldrift. TVAB 

baserar sin produktion på att fjärrvärme ska kunna levereras till alla kunder vid extremt kalla 

utomhustemperaturer även när den största värmeanläggningen faller bort. Dock finns inga krav på 

hur länge de ska klara extrema utomhustemperaturer. Riktlinjer för vad som är dimensionerande 

temperatur för fjärrvärmesystemet finns inte heller. Laststyrningssystemet får svårt att ersätta om 

den största anläggningen faller bort, då det inte varaktigt kan styra bort effekt utan att 



Fjärrstyrning av fjärrvärmeventiler – Diskussion och slutsatser 

__________________________________________________________________________________ 

 78  

 

inomhuskomforten blir lidande. Ett driftstopp i en panna varar oftast längre än vad som är möjligt att 

laststyra med bibehållen inomhuskomfort. Laststyrningssystemet skulle i en sådan situation kunna 

hjälpa till att fördela värmen mer rättvist om det är installerat i de fastigheter som ligger närmst 

fjärrvärmeproduktionen.  

11.1 Förslag till ytterligare undersökningar 
I denna rapport har tyngdpunkten lagts på att utröna om laststyrning ger någon energibesparing. 

Förbättringar av resultatens trovärdighet skulle kunna ökas om fler fastigheter och flera kategorier 

representeras i studien. Det rekommenderas också att mäta energianvändningen separat för 

varmvatten och uppvärmning för att kunna eliminera varmvattnets påverkan. 

 

Inomhuskomforten som kan tänkas påverkas av laststyrning är något som borde undersökas 

grundligare än vad som givits möjlighet till under examensarbetet. Fler mätpunkter och mer influens 

från hur de boende uppfattar inomhuskomforten anses vara elementärt vid ytterligare 

undersökningar för att kunna klarlägga för- och nackdelar med laststyrningen. Ett annat tänkbart 

område för vidare studier är laststyrningens miljöpåverkan.  
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Bilaga 1 – E-signaturdiagram med samtliga dygn 
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Bilaga 2 – Tabeller för e-signatur 
 
Regressionslinjens ekvation endast temperaturer under 0 °C. 

 Referens Styrt 

 E-signatur, kW/°C Effekt vid 0 °C, kW E-signatur, kW/°C Effekt vid 0 °C, kW 

Rekryt 13 -8,8 244,6 -9,0 233,5 

Kapten -4,6 115,2 -4,7 111,2 

Drabant -7,9 164,8 -7,4 164,3 

Furir -7,6 275,5 -6,5 275,9 

Stall -5,7 148,0 -5,5 137,8 

Stallmästare -16,1 380,1 -16,0 360,5 

Överste -2,8 118,3 -3,0 109,4 

 

Regressionslinjens ekvation endast temperaturer över 0 °C. 

 Referens Styrt 

 E-signatur, kW/°C Effekt vid 0 °C, kW E-signatur, kW/°C Effekt vid 0 °C, kW 

Rekryt 13 -9,7 214,7 -11,0 211,1 

Kapten -5,1 103,3 -6,6 105,4 

Drabant -8,8 160,3 -6,1 146,1 

Furir -11,4 247,7 -13,6 249,1 

Stall -4,9 135,4 -7,6 134,4 

Stallmästare -14,1 358,7 -18,8 362,9 

Överste -4,4 102,7 -6,0 101,9 

Rekryt 4 -6,9 172,8 -10,1 166,1 

Trumslagare -5,6 132,8 -6,9 131,8 

 

Regressionslinjens ekvation vid styrschema B. 

 Referens Styrt 

 E-signatur, kW/°C Effekt vid 0 °C, kW E-signatur, kW/°C Effekt vid 0 °C, kW 

Rekryt 13 -8,0 251,4 -9,0 233,1 

Kapten -4,7 114,5 -4,2 111,7 

Drabant -8,0 164,3 -7,5 160,3 

Furir -7,8 274,0 -7,2 269,4 

Stall -5,3 151,6 -5,0 137,6 

Stallmästare -15,5 385,1 -12,9 367,9 

Överste -2,8 118,2 -3,5 104,0 
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Regressionslinjens ekvation vid styrschema C. 

 Referens Styrt 

 E-signatur, kW/°C Effekt vid 0 °C, kW E-signatur, kW/°C Effekt vid 0 °C, kW 

Rekryt 13 -10,1 217,2 -9,7 206,5 

Kapten -5,6 106,1 -5,9 103,9 

Drabant -9,0 161,3 -9,3 155,9 

Furir -11,9 250,7 -12,2 243,5 

Stall -6,1 141,4 -6,9 132,3 

Stallmästare -15,8 367,8 -15,2 354,4 

Överste -5,3 107,3 -5,5 99,9 

Rekryt 4 -8,5 181,1 -9,0 162,5 

Trumslagare -5,5 133,0 -7,5 134,5 
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Bilaga 3 – Inomhustemperaturer vid olika styrscheman  
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Bilaga 4 – Varaktighetsdiagram 
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Bilaga 5 – Laststyrningens påverkan på effektbehovet 

Styrgrupp 1  
Faktaunderlag i antal veckor &  medeltemperatur utomhus;  

 Schema B: Ref 3v(-3,9°C) & Styrt 2v(-5,9°C)  

 Schema C: Ref 3v(1,5°C) & Styrt 5v(2,1°C) 
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Styrgrupp 2 
Faktaunderlag i antal veckor &  medeltemperatur utomhus;  

Schema B: Ref 4v(-5,9°C) & Styrt 3v(-3,9°C)  

Schema C: Ref 2v(2,2°C) & Styrt 5v(2,9°C) 
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Styrgrupp 3 
Faktaunderlag i antal veckor &  medeltemperatur utomhus;  

Schema B: Ref 4v(-5,4°C) & Styrt 4v(-4,5°C)  

Schema C: Ref 2v(0,9°C) & Styrt 3v(1,8°C) 
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Bilaga 6 - Långtidsstyrning på Rekrytgatan 13 
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Bilaga 7 – Solinstrålning veckovis 
 
Solinstrålningen veckovis presenterad i enheten Wh/m

2
 per vecka (31) 

 STYRT  Referens 

Vecka Styrgrupp1 Styrgrupp 2 Rekryt13  Styrgrupp1 Styrgrupp 2 Rekryt13 

42                    14 365            14 365          14 365     

43                          

44                      5 193              5 193            5 193     

45                          

46                          405                  405               405     

47                          

48                      3 907              3 907            3 907     

49                          

50                          

51                      2 344              2 344            2 344     

52                 195                     195                     195                  

1              1 156                  1 156                  1 156                  

2                      5 459              5 459            5 459     

3                 999                               999               999     

4              2 239                           2 239            2 239     

5                  2 924                  2 924              2 924             

6                 664                     664                     664                  

7              4 143                      4 143                   4 143         

8                     232                     232                  232             

9              5 211                  5 211                         5 211     

10            22 788                    22 788                 22 788         

11                32 695                32 695            32 695             

12            19 611                19 611                19 611                  

13              6 498                      6 498                   6 498         

14                20 537                20 537              20 537     

15              5 815                  5 815                  5 815                   

MEDEL              6 912                  9 872                  9 653             12 369              7 021            6 889     
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Bilaga 8 – Fjärrvärmepriser i Linköping 
 

Effektbehov Psign, kW 6,9-57,8 58,4-289,1 289-1 156,2 Över 1 156,8 

Abonnemang, kr/år 1133+(849,3xP) 10 551,7 +(748,1xP) 37 709,4+(687,6*P) 136 307,3+(634xP) 

Energi, öre/kWh     

december - februari 37,8 37,8 37,8 37,8 

oktober, november, mars, april 27,7 27,7 27,7 27,7 

maj - september 7 7 7 7 

Flödespris, kr/m3     

oktober – april  3 3 3 3 
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Bilaga 9 – Enkät över inomhuskomforten 

 Utvärdering av energisparsystem    
    
 

v6 
      

    v7 
         Mån 08-feb 

 
1 2 3 4 5   Mån 15-feb 

 
1 2 3 4 5 

   

        
    

          Tis 09-feb 
 

1 2 3 4 5   Tis 16-feb 
 

1 2 3 4 5 
   

        
    

          Ons 10-feb 
 

1 2 3 4 5   Ons 17-feb 
 

1 2 3 4 5 
 

  

        
    

          Tor 11-feb 
 

1 2 3 4 5   Tor 18-feb 
 

1 2 3 4 5 
   

        
    

          
Fre 12-feb 

 
1 2 3 4 5   Fre 19-feb 

 
1 2 3 4 5 

 

 
 

  

        
    

          Lör 13-feb 
 

1 2 3 4 5   Lör 20-feb 
 

1 2 3 4 5 
   

        
    

          Sön 14-feb 
 

1 2 3 4 5   Sön 21-feb 
 

1 2 3 4 5 
   Veckokänsla Kall Lagom  Varm Veckokänsla Kall Lagom  Varm 

  

 
v8 

       
  v9 

         Mån 22-feb 
 

1 2 3 4 5 
 

Mån 01-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

         
  

          Tis 23-feb 
 

1 2 3 4 5 
 

Tis 02-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

         
  

          Ons 24-feb 
 

1 2 3 4 5 
 

Ons 03-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

         
  

          Tor 25-feb 
 

1 2 3 4 5 
 

Tor 04-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

         
  

          Fre 26-feb 
 

1 2 3 4 5 
 

Fre 05-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

         
  

          Lör 27-feb 
 

1 2 3 4 5 
 

Lör 06-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

         
  

          Sön 28-feb 
 

1 2 3 4 5 
 

Sön 07-mar 
 

1 2 3 4 5 
   Veckokänsla Kall Lagom  Varm Veckokänsla Kall Lagom  Varm 

  

 
v10 

      
    v11 

         Mån 08-mar 
 

1 2 3 4 5   Mån 15-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

        
    

          Tis 09-mar 
 

1 2 3 4 5   Tis 16-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

        
    

          Ons 10-mar 
 

1 2 3 4 5   Ons 17-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

        
    

          Tor 11-mar 
 

1 2 3 4 5   Tor 18-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

        
    

          Fre 12-mar 
 

1 2 3 4 5   Fre 19-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

        
    

          Lör 13-mar 
 

1 2 3 4 5   Lör 20-mar 
 

1 2 3 4 5 
   

        
    

          Sön 14-mar 
 

1 2 3 4 5   Sön 21-mar 
 

1 2 3 4 5 
   Veckokänsla Kall Lagom  Varm Veckokänsla Kall Lagom  Varm 

   


