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Sammanfattning 
Värmebehovet i en stad varierar mycket över dygnet på grund av utomhustemperatur och socialt 
beteende. Behovet av värme är som störst på morgonen när folk vaknar och är aktiva samtidigt som det 
fortfarande är kallt ute. Ett vanligt sätt att tillgodose värmebehovet är med hjälp av fjärrvärme, vilket går ut 
på att varmt vatten pumpas ut till de olika kunderna i nätet, där den levererade värmeenergin i vattnet 
sedan används för uppvärmning av fastigheter och för tappvarmvatten. Ett vanligt sätt att reglera 
framledningstemperaturen som skickas ut på nätet är att den ställs in manuellt efter den lägsta 
utomhustemperaturen under dygnet och sedan låta flödet stå för variationerna i värmebehovet. Detta 
leder även till att den producerade effekten varierar i takt med värmebehovet. 
 
I detta examensarbete har nyttan av att istället använda en dynamisk framledningstemperatur som varieras 
över dygnet undersökts. Två olika strategier har tagits fram med syftet att jämna ut flödet respektive den 
producerade effekten, för att öka leveranssäkerheten och minska produktionskostnaderna. Båda 
strategierna bygger på att varmare vatten skickas ut inför effekttoppar i värmebehovet och kallare vatten 
inför dalar, där den framförhållning som krävs beror på tidsfördröjningen i systemet. Förutom själva effekt- 
och flödesutjämningen kan strategierna leda till ökade elintäkter, reducerade pumpkostnader och 
minskade utsläpp. 

De effekt- och flödesutjämnande strategiernas lönsamhet har utvärderats för Linköpings fjärrvärmesystem 
under perioden oktober 2014 till september 2015. Strategierna har undersökts för olika fall, dels ett 
normalfall som håller sig inom fjärrvärmenätets gränser, dels fall som tänjer på gränserna. Resultatet för 
normalfallet visar att båda strategierna ger en ökad elproduktion där den flödesutjämnande strategin kan 
öka elintäkten med cirka 240 000 kr per år och den effektutjämnande strategin kan öka elintäkten med 
cirka 370 000 kr per år. Den flödesutjämnande strategin leder till både effektutjämning och 
flödesutjämning. Den effektutjämnande strategin ger en bättre effektujämning jämfört med den 
flödesutjämnande, men leder i gengäld till stora variationer i flödet. I de fall som tänjer på fjärrvärmenätets 
gränser kan effekt- och flödesutjämningen förbättras ytterligare, vilket även påverkar den ekonomiska 
vinningen i stor grad. Jämnare effekt och flöde är fördelaktigt i produktionen även om det är svårt att mäta 
dessa fördelar ekonomiskt. 
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Abstract 
The heat demand in a city varies a lot over the course of the day because of the outside temperature and 
social behaviour. The heat demand is at its peak in the mornings when people wake up and are active while 
it is still cold outside. A common way of fulfilling the heat demand is to use district heating, which uses 
heated water which is pumped out to costumers, where the delivered energy is used for heating buildings 
and tap water. A common way of regulating the produced power is to manually adapt the supply 
temperature to the coldest outside temperature of the day and then let the water flow handle the 
variations in heat demand. This also leads to variations in the produced power that corresponds to the heat 
demand. 

The focus of the master thesis has been to examine the benefits of using a dynamic supply temperature 
that changes over the course of the day. Two different strategies has been developed with the purpose of 
equalising the flow and the produced power, to ensure a reliable distribution and to reduce the production 
costs. Both of the strategies focus on sending out warmer water in advance to peaks in the heat demand 
while sending out colder water in advance to the troughs in the heat demand, where the foresight needed 
is a result of the time delay of the system. Besides the actual equalisation of the power and flow, both 
strategies can result in increases in profit from electricity production, reduced pump costs and lowered 
emissions. 

The profit of the power and flow equalising strategies have been evaluated for the district heating system 
in Linköping between October 2014 and September 2015. The strategies have been evaluated in different 
cases, both a standard case which is kept within the limits of the district heating system, and also cases 
where these limits have been stretched. The results of the standard case shows that both strategies 
increases the electricity production, where the flow equalising strategy can increase the profits from 
electricity production with approximately 240 000 SEK per year and the power equalising strategy can 
increase the profits from electricity production with approximately 370 000 SEK per year. The flow 
equalising strategy leads to both power and flow equalisation. The power equalising strategy provides a 
better power equalisation compared to the flow equalising strategy but in return leads to large flow 
variations. For the cases where the limits are stretched, the power and flow equalisation can be 
additionally improved, which strongly affects the economic results. A more even water flow and supplied 
heat power is beneficial to the production but their effects are hard to measure economically. 
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Ordlista 
 
Cirkulationstid: Tiden det tar för temperaturvågen att cirkulera genom fjärrvärmenätet och komma tillbaka 

till produktionsenheterna. 

Distributionstid: Tiden det tar för temperaturvågen att färdas mellan produktionsenheten och de olika 

kundcentralerna. 

Framledningstemperatur: Temperaturen på vattnet som går ut från en produktionsenhet ut på 

fjärrvärmenätet. 

Kundcentral: Benämning på kundens värmeväxlare (och reglercentral) som tar upp energi från 

fjärrvärmevattnet och överför det till element och tappvarmvatten. 

KV1: Kraftvärmeverket för eldning av träflis och fossila bränslen. 

KV50: Benämning på panna 1-3 på Gärstadverket, som eldas med avfall. 

KV61: Benämning på panna 4 på Gärstadverket, som eldas med avfall. 

KV62: Benämning på panna 5 på Gärstadverket, som eldas med avfall. 

Körstrategi: En strategi för den planerade produktionen av fjärrvärme. 

Lasttyngdpunkt: Den tidpunkten då störst värmeeffektutbyte sker i staden. Den kan enkelt betraktas som 

den tidpunkt då temperaturvågen når flest kundcentraler samtidigt, även om detta även beror på 

kundcentralernas storlek. 

Returledningstemperatur: Temperaturen på det avkylda vattnet som återvänder från nätet och kommer 

tillbaka till produktionsenheten. 

Temperaturvåg: Ett skikt i vattnet som pumpas ut i fjärrvärmenätet där kallare vatten övergår till varmare. 

Denna uppstår när en temperaturhöjning sker från en av produktionsenheterna i systemet. 

Temperaturvågens transporttid: Tiden det tar för temperaturvågen att nå ut till en godtycklig punkt i 

systemet. 

Värmefront: Synonym till temperaturvåg. 

Värmelast: Ett fjärrvärmesystems värmelast motsvarar den mängd värme som behöver produceras, vilket 

är den totala summan av samtliga kunders värmebehov samt förluster i systemet.  
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 Nomenklatur 

𝜂𝑒𝑙  = Elverkningsgrad [-] 

𝜂𝑛𝑦 = Ny elverkningsgrad [-] 

𝜂𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 = Gammal elverkningsgrad [-] 

𝜌 = Densitet [kg/m3] 

𝑐𝑝 = Specifik värmekapacitet [J/kgK] 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = Tillförd värmeeffekt [W]  

𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡(𝑡) = Värmelasten vid en given tidpunkt t [W] 

𝑃𝑒𝑙  = Eleffekt från turbin [W] 

𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = Värmeeffekt från kondensor [W] 
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𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑓  = Framledningens transporttid [h] 

𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑟  = Returledningens transporttid [h] 
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1 Inledning 
Kapitlet inleds med en beskrivning av fjärrvärmens roll i dagens energisystem i Sverige, samt en förklaring 
av hur distributionen av fjärrvärmen fungerar. Sedan presenteras en problembeskrivning kring 
fjärrvärmesystemet idag, följt av en presentation av examensarbetets syfte, frågeställningar och 
avgränsningar. Därefter presenteras Tekniska verken, företaget där arbetet utförts. Slutligen visas en kort 
disposition som presenterar rapportens upplägg.  
 

1.1 Bakgrund 
I Sverige är fjärrvärme ett vanligt sätt att tillgodose byggnaders värmebehov. Fjärrvärmen täcker cirka 50 % 
av Sveriges totala värmebehov och finns i alla tätorter med en befolkning över 10 000 invånare (Svensk 
Fjärrvärme, 2004). Tekniken bygger på ett vattenburet system som levererar värme från storskaliga 
förbränningsanläggningar istället för att varje hushåll har sitt eget värmesystem. Många 
fjärrvärmeanläggningar producerar både el och värme samtidigt och kallas då för kraftvärmeverk. En av 
fördelarna med fjärrvärme är att det går att använda lågvärdiga bränslen som annars skulle gå till spillo, 
som till exempel avfall eller rester från skogsindustrin, och omvandla dem till användbar energi. År 2007 
levererades fjärrvärmen i Sverige främst till bostäder (61 %), kontorslokaler (29 %) och industrier (9 %), 
med en total värmeanvändning på 171 PJ eller 47,5 TWh (Werner & Frederiksen, 2014).  
 
Värmebehovet varierar under dygnet beroende av utomhustemperatur och användarnas beteende. Dessa 
två faktorer påverkar hur mycket energi som krävs för att värma upp byggnaden, hur stora 
värmeförlusterna är i ledningarna och hur mycket tappvarmvatten som används. Det går att se 
återkommande mönster i värmebehovet mellan olika dagar, på grund av utetemperaturens naturliga 
variationer från natt till dag samt ett regelbundet socialt mönster hos användarna. I Figur 1 visas ett 
exempel på hur värmebehovet och utomhustemperaturen varierade under tisdagen den 22 mars i 
Linköpings fjärrvärmenät. I figuren syns en tydlig topp i värmebehovet under morgonen, vilket motsvarade 
fjärrvärmenätets högsta värmelast den dagen. Det är under denna tidpunkt värmelasten i 
fjärrvärmesystemen brukar vara som störst på vardagarna eftersom en låg utetemperatur sammanfaller 
med att många duschar och att industrierna kör igång värmekrävande processer. Värmebehovet för resten 
av dagen är på samma sätt resultatet av utetemperaturens och tappvarmvattenanvändningens variationer. 
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Figur 1: Karakteristiska variationer hos utetemperaturen och värmebehovet i Linköpings fjärrvärmenät1. 

I ett fjärrvärmesystem överförs värmeenergin i det varma vattnet från produktionsenheten till 
fastigheternas separata ledningar genom så kallade kundcentraler, se Figur 2. Detta sker via värmeväxlare i 
kundcentralen och regleras vanligtvis automatiskt efter kundens behov. När behovet av varmvatten eller 
uppvärmning ökar, öppnas ventiler som får flödet in till just den kundcentralen att öka. Denna flödesökning 
in till kundcentralen ger en trycksänkning i hela fjärrvärmesystemet, som registreras på olika mätpunkter. 
Med hjälp av pumpar upprätthålls systemets tryck genom att flödet i fjärrvärmenätet ökas. På detta sätt 
styr kundcentralerna nätets totala flöde, med avseende på den framledningstemperatur som når 
kundcentralerna samt kundernas värmebehov. (Holm, Johansson, & Ek, 2016) 
 

 
Figur 2: Förenklad schematisk skiss över hur fjärrvärmen leds till kundcentralen. 

 

                                                             
1 Värmebehovet har beräknats utifrån statistik från Linköpings fjärrvärmenät. 
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Temperaturen på vattnet som går ut från produktionsenheten kallas för framledningstemperatur. 
Årsmedelvärdet av framledningstemperaturen varierar mellan 67 och 115 °C för olika fjärrvärmenät i 
Sverige, beroende på nätets begränsningar (Werner & Frederiksen, 2014). En högre 
framledningstemperatur innebär att det inte behövs ett lika högt flöde in till kundcentralerna för att 
tillgodose värmebehovet. Den framledningstemperatur som når kunderna behöver alltså vara tillräckligt 
hög i förhållande till värmebehovet, för att hålla nätets flöde inom rimliga nivåer. En så låg 
framledningstemperatur som möjligt bör dock eftersträvas, eftersom det ger lägre värmeförluster och 
högre elverkningsgrad för kraftvärmeverket. Framförallt är det viktigt med en hög elverkningsgrad när 
behovet av elektricitet är som högst. Elbehovet står i relation till elpriset och dess toppar sammanfaller ofta 
med värmebehovets. 
 
I större fjärrvärmesystem kan det ta flera timmar för varmvattnet att nå ut till kunder längst bort från 
produktionsenheterna. Därför krävs framförhållning med den framledningstemperatur som skickas ut inför 
kommande variationer i nätets värmelast, för att ta hänsyn till distributionstiden. Om 
framledningstemperaturen regleras så att en ökad värmelast möts med varmare vatten i 
fjärrvärmesystemet, innebär det att kundcentralerna tillsammans kommer ta ut ett jämnare flöde över 
dygnet, vilket är önskvärt. Eftersom värmebehovet ofta varierar enligt Figur 1 för typiska vardagar, medför 
tidsförskjutningen generellt sett att varmare vatten bör skickas ut från produktionsenheterna när behovet 
är lågt och kallare vatten när behovet är högt, för att uppnå ett jämnare flöde. I Figur 3 illustreras denna 
körstrategi, där samma värmebehovskurva som i Figur 1 är inritad tillsammans med ett exempel på en 
flödesutjämnande framledningstemperatur, som är tidsförskjuten bakåt med 4 timmar för att kompensera 
för fjärrvärmenätets tröghet. I figuren är även elspotpriset i Sverige inritat (Nord Pool, 2016), och det kan 
noteras att dagens högsta elpris infaller vid samma tidpunkt som den lägsta framledningstemperaturen 
produceras och vice versa. Som nämnt tidigare ger en lägre framledningstemperatur en högre 
elverkningsgrad, vilket innebär att denna körstrategi skulle leda till en hög elverkningsgrad när elpriset är 
högt och en lägre elverkningsgrad när priset är lägre.  
 

 
Figur 3: Exempelbild som visar värmebehov, elpris och flödesutjämnande framledningstemperatur för ett dygn. Elpriserna är tagna 
från Nord Pool (2016). 
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En konstant framledningstemperatur över dygnet, vilket ofta förekommer i många fjärrvärmesystem, 
innebär att både flödet och den producerade effekten varierar på samma sätt som värmebehovet. Om en 
varmare framledningstemperatur istället skickas ut inför en effekttopp och en kallare temperatur skickas ut 
inför en effektdal, som i Figur 3, kan den producerade effekten jämnas ut. En utjämnad effekt kan leda till 
stora fördelar i produktionen, eftersom de högsta effekttopparna ofta behöver täckas med hjälp av 
bränslen som är förknippade med dyra driftkostnader och höga utsläpp av växthusgaser. 
 

1.2 Problembeskrivning 
En körstrategi med en dynamisk framledningstemperatur som tar hänsyn till dygnets varierande 
värmebehov kan vara ett sätt att uppnå en effektivare fjärrvärmeproduktion. Det kan leda till ett utjämnat 
flöde och kapning av effekttoppar i produktionen, vilket i sin tur kan leda till reducerad pumpenergi, 
minskade utsläpp och en ökad elproduktion under de tidpunkter då elpriset är som högst, som illustrerades 
i Figur 3.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att undersöka den ekonomiska och ekologiska lönsamheten med en dynamisk 
framledningstemperatur samt hur denna påverkas av fjärrvärmenätets gränser. Lönsamheten kommer 
undersökas genom att ta fram två körstrategier: en flödesutjämnande och en effektutjämnande. Dessa 
strategier ska vara applicerbara på de flesta fjärrvärmesystem men kommer specifikt att utvärderas för 
Linköpings fjärrvärmesystem. Följande frågeställningar kommer besvaras: 

 Hur påverkas elproduktionen av en dynamisk framledningstemperatur? 

 Hur påverkas det genomsnittliga flödet i nätet av en dynamisk framledningstemperatur och vilka 
konsekvenser får detta för producenter och användare av fjärrvärme? 

 Kan effekttoppar och dalar kapas i produktionen tack vare en dynamisk styrning av 
framledningstemperaturen? 

 Hur sprider sig värmefronten genom Linköpings fjärrvärmenät? 

De tre första frågeställningarna kommer undersökas i tre fall för respektive körstrategi, för att se hur 
fjärrvärmenätets gränser påverkar resultatet. De tre fallen baseras på en referensperiod där mätdata 
hämtats från Linköpings fjärrvärmesystem mellan oktober 2014 och september 2015: 

 Normalfall: Framledningstemperaturen för respektive strategi tillåts pendla mellan det verkliga 
fallets maxtemperaturer (under en löpande 24-timmarsperiod) och en mintemperatur på 95 °C. 
Undantagsfall då de verkliga framledningstemperaturerna går ner till 93 °C tillåts även för 
strategierna. Den tillåtna temperaturändringshastigheten för produktionsenheterna är satt till 2 
°C/timme. 

 Fall med undertemperatur: Samma som normalfallet fast med en mintemperatur på 90 °C. 

 Fall med övertemperatur: Samma som normalfallet fast med 10 % högre maxtemperatur (dock 
aldrig över 117 °C), en skarp gräns för mintemperaturen på 95 °C samt en tillåten 
temperaturändring på 4 °C/timme. 
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1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet förhåller sig till följande avgränsningar: 
 

 Det har inte utförts en detaljerad undersökning av hur fjärrvärmesystemets rör utvidgas på grund 
av större variationer av framledningstemperaturen under dygnet. Examensarbetet har istället 
baserats på den erfarenhet och de begränsningar som redan finns. 

 Det har utgåtts från att den statistik och mätdata som erhållits är korrekt, förutom i de fall då 
uppenbara fel upphittats och därmed rensats bort.  

 Det har inte beräknats hur de nya körstrategierna påverkar returtemperaturen och därmed 
rökgaskondenseringen, hur mycket värmeförlusterna kommer sänkas och huruvida det kan gå åt 
mer bränsle när mer av energin går till elproduktion.  

 Det har inte beräknats hur värmeförlusterna påverkas av de nya körstrategierna och vilka 
ekonomiska konsekvenser det kan leda till.  

1.5 Företagsbeskrivning 
Detta arbete har utförts på Tekniska verken i Linköping vilket är ett kommunalt aktiebolag som levererar 
fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet till Linköping och dess närområden. De har som mål att skapa världens 
mest resurseffektiva region och en del av den visionen är att leverera värme, kyla och elektricitet från 
avfallsförbränning (Tekniska verken, 2015 a). Tekniska verkens produktion av fjärrvärme är ett krav från 
kommunen som måste uppfyllas. Om detta inte uppfylls, innebär det att en stor del av Linköpings invånare 
inte får varmvatten i sina kranar och element. Tekniska verken har även ett visst krav på elproduktion då 
Linköping har en gräns på hur mycket eleffekt som får användas. Skulle gränsen överskridas måste 
motsvarande mängd eleffekt produceras, annars får Tekniska verken betala en straffavgift. I övrigt sker 
leveransen av elektricitet ut på nätet när det är lönsamt. (Johansson, 2016)  
 

1.6 Disposition 
Rapporten är uppdelad i ett antal kapitel som presenteras här: 
 
Kapitel 2: Metod 
Här beskrivs de moment som examensarbetet innehållit, hur datainsamlingen gått till och vilka källor som 
använts. 
 
Kapitel 3: Teoretisk referensram 
Här presenteras den teori och de beräkningar som examensarbetet baseras på. 
 
Kapitel 4: Genomförande 
Här beskrivs hur metoden följdes samt delresultat. 
 
Kapitel 5: Resultat och analys 
Här presenteras resultatet mer tillhörande analys. 
 
Kapitel 6: Diskussion 
Här diskuteras resultatet, metoden, begränsningar i fjärrvärmenätet samt möjliga framtida arbeten. 
 
Kapitel 7: Slutsatser 
Här presenteras en kort slutsats av resultatet och diskussionen.  
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2 Metod 
Detta kapitel inleds med en redovisning av arbetsgången, det vill säga vilka moment som examensarbetet 
innehållit. Därefter presenteras hur datainsamlingen gått till och vilka typer av källor som använts. 
 

2.1 Arbetsgång 
För att uppfylla målen med examensarbetet har ett flertal delmoment utförts, som illustreras i Figur 4. 
Sexhörningarna representerar arbetets huvudmål, ellipserna representerar delresultat och rektanglarna 
representerar beräkningar eller framtagande av samband. Pilarnas riktning representerar 
tillvägagångssättet, och följs pilarna i motsatt riktning motsvarar det vad som krävs för att komma vidare 
med respektive delmoment, det vill säga vilken indata som behövs. Genomförandet för de olika 
delmomenten samt vilken indata som krävs för respektive moment presenteras i Kapitel 4, vilket dock inte 
inkluderar delresultaten (ellipserna). För en förklaring av de olika momenten, se nummerlistan som följer 
efter figuren. 
 

 
Figur 4: En beskrivning av tillvägagångssättet för att uppfylla examensarbetets mål. 
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1. Beräkning av temperaturvågens transporttid: Tiden det tar för en temperaturvåg att färdas i nätet 
har undersökts för att beräkna framförhållningen som krävs vid en temperaturförändring från 
produktionsenheten, utgående ifrån den teori som tas upp i kapitel 3.3. Genomförandet för 
momentet finns beskrivet i kapitel 4.1: Temperaturvågens transporttid. 

2. Beräkning av värmelasten: En parameter som beskriver nätets värmelast har tagits fram, vilket 
innefattar samtliga kunders värmebehov samt värmeförlusterna i systemet, baserat på Ekvation 7 i 
kapitel 3.3. Genomförandet för momentet finns beskrivet i kapitel 4.2: Värmelasten. 

3. Bestämning av randvillkor för produktionsenheterna: Bestämning av randvillkor innebär att 
produktionsenheternas normala drift har undersökts för att sätta begränsningar i kommande 
beräkningar, se kapitel 4.3: Randvillkor för produktionsenheterna. 

4. Flödesutjämnande framledningstemperaturer: Framledningstemperaturer som ger ett utjämnat 
flöde har beräknats enligt teoriavsnittet i kapitel 3.4. Genomförandet för momentet finns beskrivet 
i kapitel 4.4: Flödesutjämnande framledningstemperaturer. 

5. Effektutjämnande framledningstemperaturer: Framledningstemperaturer som ger en utjämnad 
producerad effekt har beräknats enligt teoriavsnittet i kapitel 3.5. Genomförandet för momentet 
finns beskrivet i kapitel 4.5: Effektutjämnande framledningstemperaturer. 

6. Effekt- och flödesutjämnande körstrategier: Två program har skrivits i Visual Basic (se kapitel 
2.2.3) som räknar ut de effekt- och flödesutjämnande temperaturerna automatiskt för en angiven 
tidsperiod, vilket motsvarar respektive strategi. Programmen har körts för referensperioden som 
nämndes i kapitel 1.3, nämligen oktober 2014 till september 2015 i Linköpings fjärrvärmesystem. 
Genomförandet för momentet finns beskrivet i kapitel 4.6: Effekt- och flödesutjämnande 
körstrategier. 

7. Beräknade framledningstemperaturer och flöden: Ett av resultaten från de två programmen som 
nämndes i punkten ovan är en lista på teoretiskt beräknade framledningstemperaturer och flöden 
för den angivna tidsperioden. 

8. Relation mellan framledningstemperatur och elverkningsgrad: Samband har tagits fram på hur en 
förändrad framledningstemperatur påverkar olika turbiners elverkningsgrad, enligt teorin som 
presenteras i kapitel 3.2. Genomförandet för momentet finns beskrivet i kapitel 4.7: Relation 
mellan framledningstemperatur och elverkningsgrad.  

9. Relation mellan flöde och flödesavgift: Det har undersökts hur en flödesförändring påverkar 
flödesavgiften, vilken kort introduceras i kapitel 3.3. Genomförandet för momentet finns beskrivet i 
kapitel 4.8: Relation mellan flöde och flödesavgift. 

10. Relation mellan flöde och pumpeffekt: Det har även tagits fram ett samband för hur en 
flödesförändring påverkar den erforderliga effekten till fjärrvärmepumparna i systemet. 
Genomförandet för momentet finns beskrivet i kapitel 4.9: Relation mellan flöde och pumpeffekt. 

11. Förändrad elproduktion, flödesintäkter och pumpenergi: Dessa tre ellipser syftar till de delresultat 
som beräknats för referensperioden (se punkt 6), med hjälp av de ovan nämnda relationerna 
(punkt 8-10). 

12. Körstrategiernas lönsamhet: De två strategiernas lönsamhet har uppskattats utifrån en 
referensperiod (se punkt 6), vilket innefattar förändrade intäkter från elproduktion och flödesavgift 
samt förändrade kostnader för pumpenergi. Det inkluderar även en beräkning av hur 
koldioxidutsläppen påverkas till följd av en förändrad elproduktion (se kapitel 3.1), samt nyttan av 
själva effekt- och flödesutjämningen. På detta sett har de två körstrategierna tillämpats på 
referensfallet för att undersöka nyttan av en dynamisk framledningstemperatur. Genomförandet 
för momentet finns beskrivet i kapitel 4.10: Körstrategiernas lönsamhet. 
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2.2 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett på olika sätt beroende på om det varit översiktlig eller specifik information som 
sökts. Generellt kan det sägas att den översiktliga och allmännyttiga informationen om fjärrvärme har 
hämtats från litteratur. När det gäller specifik information om Linköpings fjärrvärmenät har denna främst 
hämtats muntligt från de anställda på Tekniska verken. Vid kartläggning av systemet och hämtning av 
statistik har olika typer av datorprogram nyttjats. 
 

2.2.1 Litteratur 
Två läroböcker om fjärrvärme skrivna av Werner och Frederiksen (1993; 2014), har bidragit med nyttig 
information för att lättare kunna sätta sig in i området. För att få anläggningsspecifik information om de 
olika produktionsenheterna inom Linköpings fjärrvärmesystem, har tekniska beskrivningar hämtats från 
Tekniska verkens hemsida. Information om fjärrvärmens utbredning, historia och framtid har hämtats från 
Svensk Fjärrvärmes hemsida, bland annat ur rapporten Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden (Svensk 
Fjärrvärme, 2004). För att hitta liknande arbeten som utförts har främst universitetets söktjänst UniSearch 
nyttjats, med sökord som: framledningstemperatur, flödesutjämning, körstrategi och fjärrvärmesystem. 
Dessutom har det sökts vidare utifrån de referenslistor som relaterade arbeten innehållit. 
 
En stor del av beräkningarna som utförts, samt teorier om effekt- respektive flödesutjämning, är baserade 
på en doktorsavhandling skriven av Larsson (1999). Ekvationer för värmeväxlare har hämtats från boken 
Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences, Third Edition (Turner, Çengel, & Cimbala, 2008). Ekvationer för 
elverkningsgrader har hämtats från en internrapport hos Tekniska verken, skriven av Berggren, Holm och 
Axelsson (2012). 
 

2.2.2 Muntliga referenser 
En hel del samtal har förts med kunnig personal på Tekniska verkens kontor samt för respektive 
kraftvärmeverk i Linköping. Detta har lätt till ökad förståelse för fjärrvärmenätets övergripande 
uppbyggnad, hur produktionen regleras idag och hur de olika komponenterna fungerar. Majoriteten av 
mätvärden och kunddata som samlats in har även tillhandahållits från personliga kontakter som hämtat 
denna data från styrsystemen samt från de olika kundcentralernas mätpunkter.  
 

2.2.3 Datorprogram 
För att få en översiktlig bild av det studerade fjärrvärmenätets utbredning, var de olika kundcentralerna 
ligger och vilken typ av verksamhet det handlar om för respektive kund, har programmet Trimble använts. 
Det är ett kartläggnings- och modelleringsprogram som används inom Tekniska verken för att bland annat 
dokumentera teknisk information om komponenter i nätet och ägarinformation för kundcentralerna. 
Verktyget CACTUS Realtid och CACTUS Timmen används också inom Tekniska verken och har i detta 
examensarbete använts för att få en överblick av vilka parametrar som mäts och för att få en bild av vilka 
produktionsenheter som varit igång i realtid. Därefter har Excel, via tillhandahållna makron i Visual Basic, 
använts för att hämta statistik för dessa parametrar, dock med endast timvis noggrannhet på mätvärdena. 
Excel och Visual Basic har även använts för att sålla bland mätvärden, för att ta fram samband mellan olika 
parametrar och för att skriva all kod som de framtagna programmen baseras på. 
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3 Teoretisk referensram 
Här presenteras den teori som examensarbetet grundar sig på. Kapitlet börjar med en introduktion till 
produktionen och distributionen av fjärrvärme. Därefter följer avsnitt om effekt- och flödesutjämning samt 
hur dessa strategier påverkas av fjärrvärmenätets begränsningar. Sedan ges en inblick i hur produktionen 
planeras samt en introduktion till Tekniska verkens fjärrvärmesystem. Slutligen presenteras ett avsnitt om 
tidigare arbeten inom området. 
 

3.1 Fjärrvärme- och elproduktion 
Det finns flera olika typer av energikällor att använda för att producera fjärrvärme. Den vanligaste typen är 
att använda kemiskt bunden energi i ett bränsle som förbränns i en panna. Det går även att ta till vara på 
värme från kärnkraftverk men vanligast är att överskottsvärmen i sådana kraftverk kyls bort. Solenergi kan 
också användas och brukar ofta kombineras med ett säsongslager för att kunna använda energin även 
under årets kallare period. Geotermisk energi är vanligt på till exempel Island där värme tas tillvara på från 
vatten som värmts av jordens inre. Spillvärme från industrier används ofta i områden där det finns 
tillgängligt. På 80-talet var det även vanligt att elpannor användes för fjärrvärmeproduktion. Alla dessa 
teknologier kan kombineras i ett fjärrvärmesystem och om temperaturen från någon värmekälla är för låg 
för att kunna användas direkt i fjärrvärmenätet kan den höjas med hjälp av en värmepump. För att driva en 
värmepump går det dock åt extra elektricitet. (Werner & Frederiksen, 1993) 
 
På ett kraftvärmeverk sker oftast omvandlingen av bränsle till fjärrvärme och elektricitet med hjälp av en 
ångcykel, som illustreras i Figur 5. Ångcykeln brukar delas in i fyra steg. I steg 1 leds vatten, även kallat 
matarvatten, in i värmepannan där det hettas upp till ånga under högt tryck, genom förbränning av någon 
typ av bränsle. I steg 2 leds den heta ångan till en ångturbin, där det uppstår ett tryckfall över turbinen 
(förklaras senare). Detta tryckfall leder till att ångan expanderar och sugs igenom turbinen, vilket får dess 
skovlar att rotera. Den mekaniska rotationen omvandlas till elektricitet med hjälp av en generator kopplad 
till turbinen. Komponenten efter turbinen kallas för kondensor och är en slags värmeväxlare. I steg 3 kyls 
ångan i kondensorn och övergår till vätskeform, vilket innebär att trycket sänks, och det är detta som 
skapar tryckfallet över turbinen som nämndes tidigare. Kylningen kan ske på många sätt men i ett 
fjärrvärmesystem kyls ångan genom att värma upp det kalla returvattnet från fjärrvärmenätet som sedan 
pumpas ut till kunderna igen. När ångan nått vätskefas  kan den pumpas tillbaka till pannan igen (steg 4) 
och cykeln är sluten. (Turner, Çengel, & Cimbala, 2008) Många fjärrvärmesystem är även utrustade med 
rökgaskondensering där det kalla returvattnet värms av rökgaserna innan det leds till kondensorn, vilket 
dock inte är utritat i Figur 5 (Werner & Frederiksen, 1993).  
 



   
 

12 

 
Figur 5: En schematisk bild av en ångcykel som sker i ett kraftvärmeverk, där röd färg innebär varmt vatten eller ånga och där blå 
färg innebär kallt vatten. Siffrorna visar var i cykeln som de fyra olika stegen sker. Till höger i bilden är även en ackumulator 
inkluderad.  

Framledningstemperaturen bestäms av fjärrvärmeflödet som går genom kondensorn, se Figur 5. Ett lägre 
flöde genom kondensorn ger en högre framledningstemperatur eftersom vattnet då hinner ta upp en 
större mängd värme från ångan, och vice versa. En höjning av framledningstemperaturen kan även 
åstadkommas genom att öka panneffekten och därmed ångflödet in i kondensorn. Alternativt kan 
temperaturen innan kondensorn höjas med hjälp av olika sorters värmeåtervinningssteg som till exempel 
rökgaskondensering. (Johansson, 2016) 
 
För ett kraftverk som enbart producerar elektricitet ser ångcykeln liknande ut, förutom att ångan som går 
igenom kondensorn (steg 3 i Figur 5) istället kyls bort med hjälp av närliggande vattendrag eller via kyltorn. 
Detta leder till att enbart 25-45 % av bränslets värmeinnehåll utnyttjas i kraftverket, jämfört med ett 
kraftvärmeverk som kan ta till vara på 70-95 %2. Om rökgaskondensering används, kan över 100 % av 
värmevärdet i bränslet utnyttjas, enligt definitionen av bränslets tillförda effekt. Detta beror på att 
vattenångan som uppstår vid förbränningen, som tas tillvara på genom rökgaskondenseringen, inte är 
medräknat i bränslets ursprungliga energimängd3. Rökgaskondensering är speciellt effektivt vid förbränning 
av bränslen med hög fukthalt, som till exempel avfall. (Werner & Frederiksen, 1993) 
 
Kraftvärmeverken ses som viktiga aktörer i framtiden för att jämna ut effekttopparna i elnätet. De har bra  
förutsättningar för reglering eftersom elproduktionen kan prioriteras när den är lönsam, det vill säga när 
elbehovet är högt. Under de perioder då kostnaderna för elproduktionen överstiger intäkterna, kan istället 
värmeproduktion prioriteras för att till exempel lagra fjärrvärmen i nätet eller fylla eventuella 
ackumulatorer. För kondenskraftverk som endast producerar elektricitet finns inte samma flexibilitet 
eftersom elproduktion är deras enda affärsområde. 
  

                                                             
2 Det bör noteras att kraftvärmeverk generellt sett har lägre elverkningsgrad än kraftverk, men i gengäld tas en stor 

del av värmen till vara på. 
3 Därmed kan detta räknesett anses vara missvisande. 
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Elektricitet som produceras i kraftvärmeverk är inte enbart lönsamt ur en ekonomisk synvinkel utan även ur 
en ekologisk, eftersom det kan ersätta elektricitet från kolkondenskraftverk4 i Europa, vilka släpper ut stora 
mängder koldioxid (Sjödin & Grönkvist, 2004). Detta gäller speciellt om kraftvärmeverket eldas med 
förnybara biobränslen eller avfall som skulle vara svårt att ta hand om på annat sätt. Om avfallsförbränning 
används i kraftvärmeverk bidrar det även till att en mindre mängd avfall deponeras, vilket annars skulle ta 
upp mycket landyta och även läcka den starka växthusgasen metan (Lindelöf, 2012). 
 
I många fjärrvärmesystem används en eller flera ackumulatorer för att lagra energi. Om ackumulatorer 
förekommer i systemet brukar de vara placerade i anslutning till produktionsenheterna, vilket kan ses till 
höger i Figur 5. När fjärrvärmesystemet ligger på överproduktion av värme laddas överskottsvattnet in i 
ackumulatorn, och på samma sätt laddas ackumulatorn ur vid underproduktion. En av de vanliga typerna av 
ackumulatortankar är alltid fyllda med vatten, och när det varma vattnet laddas ur, laddas kallare vatten 
från returledningen in. Eftersom vatten med olika densitet har olika temperatur skapas skiktningar, vilket 
gör att det kalla och det varma vattnet inte blandas i någon större utsträckning. En ackumulator kan både 
vara trycksatt eller inte. Fördelen med en trycksatt ackumulator är att den kan lagra vatten över 100 °C, 
men det innebär en mycket större investering. (Johansson, 2016)  
 
Ett fjärrvärmesystem består ofta av flera produktionsenheter där en eller flera är dedikerade till 
basproduktion och som producerar maximal effekt så ofta som möjligt. De finns även anläggningar 
dedikerade till att ta hand om topparna i värmelasten. Dessa pannor slås alltså av och på beroende på om 
de behövs eller ej. Pannorna som utgör spetsproduktionen brukar vara av en typ som är lätt att tända och 
släcka och drivs ofta av fossila bränslen. Att tända en panna är dock dyrt vilket gör att en så jämn 
produktion som möjligt eftersträvas. Även en ackumulator kan användas för att hantera spetslasterna och 
jämna ut produktionen, vilket är billigare än att behöva tända en extra panna. (Larsson, 1999) 
  

3.2 Turbinernas elverkningsgrad 
I kapitel 3.1 beskrevs grunderna för elproduktion och relationen mellan framledningstemperatur och 
fjärrvärme- respektive ångflödet genom kondensorn, se Figur 5. Antaget att ångflödet till kondensorn hålls 
konstant är det enbart fjärrvärmeflödet genom kondensorn som påverkar turbinens elverkningsgrad, 
eftersom detta bestämmer till vilken temperatur ångan kyls. Ett högre fjärrvärmeflöde ger en effektivare 
avkylning av ångan vilket innebär att ångans tryck vid kondensorn minskar. Ett minskat ångtryck efter 
turbinen leder till ett högre tryckfall över den, vilket innebär att ångan kommer sugas igenom turbinen med 
en högre hastighet och därmed höja elverkningsgraden. Det vill säga, en lägre framledningstemperatur ger 
en högre elverkningsgrad och vice versa. 
 
Elverkningsgraden för turbiner kan beräknas genom att dividera elproduktionen med tillförd energi från 
ångan. Genom att anta att all energi i den ånga som leds in i turbinen omvandlas till användbar el och 
värme kan Ekvation 1 användas, som är hämtad från en internrapport skriven av Berggren, Holm och 
Axelsson (2012): 
 

𝜂𝑒𝑙 =
𝑃𝑒𝑙

𝑃𝑒𝑙+𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒
 (1) 

 
𝜂𝑒𝑙  = Elverkningsgrad [-] 
𝑃𝑒𝑙  = Eleffekt från turbin [W] 
𝑃𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = Värmeeffekt från kondensor [W] 
 
För att beräkna förändringen i elproduktion som uppstår på grund av en ändrad elverkningsgrad, används 
Ekvation 2, även denna hämtad från Berggren, Holm och Axelsson (2012): 

                                                             
4 Det kallas för kolkondenskraftverk eftersom kol används som energikälla samt att överskottsvärmen som kyls av i 

kondensorn inte tas tillvara på. 
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𝑃𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑃𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 ·
𝜂𝑛𝑦−𝜂𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙

𝜂𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙
  (2) 

 

𝑃𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 = Förändringen i elproduktion som uppstår med den nya elverkningsgraden [W] 

𝑃𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 = Elproduktionen som uppstod med den gamla elverkningsgraden [W] 

𝜂𝑛𝑦 = Ny elverkningsgrad [-] 

𝜂𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎𝑙 = Gammal elverkningsgrad [-] 

 
Det bör noteras att förändringen av elproduktionen (Pförändring) kan vara både positiv och negativ beroende 
på om den nya elverkningsgraden är högre eller lägre än den gamla elverkningsgraden. 
 

3.3 Distribution av fjärrvärme 
Den producerade värmen i produktionsenheten överförs till fjärrvärmenätets distributionskrets via 
värmeväxlingen i kondensorn, vilket illustrerades i Figur 5 (steg 3). Energin i det vatten som skickas ut på 
nätet är beroende av framledningstemperaturen, flödet ut från verket samt vattnets specifika 
värmekapacitet och densitet vid den aktuella temperaturen. Den effekt som produktionsenheten tillför 
beror även på temperaturen på det vatten som kommer tillbaka från nätet, eftersom differensen mellan 
framledning och returledning motsvarar temperaturhöjningen som produktionsenheten åstadkommit. 
Ekvation 3 beskriver hur effekt överförs i en värmeväxlare, vilket här motsvarar produktionsenhetens 
tillförda värmeeffekt till fjärrvärmenätet (Turner, Çengel, & Cimbala, 2008): 
 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = (𝑇𝑓 − 𝑇𝑟) · 𝑐𝑝 · 𝜌 · 𝑞  (3) 

 
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = Tillförd värmeeffekt [W]  

𝑇𝑓 = Framledningstemperaturen ut från produktionsenheten [°C] 

𝑇𝑟 = Returledningstemperaturen in till produktionsenheten [°C] 
𝑐𝑝 = Specifik värmekapacitet [J/kgK] 

𝜌 = Densitet [kg/m3]  
𝑞 = Flöde [m3/s] 
 
Fjärrvärmenätet kan enkelt beskrivas som att framledningen ut från produktionsenheterna grenar ut sig i 
mindre rör som leder till olika kunder, se Figur 6. Väl hos kunden går vattnet in i vad som kallas för en 
fjärrvärmecentral eller kundcentral, där det varma framledningsvattnet värmeväxlas mot det kalla vattnet i 
kundens byggnad innan det leds tillbaka till fjärrvärmeverket igen. Vattnet hos kunden som nu blivit 
uppvärmt av framledningsvattnet går vidare till kundens element, kranar och duschar. (Werner & 
Frederiksen, 2014) 
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Figur 6: En schematisk skiss som visar hur varmvattnet från fjärrvärmeverket går in till de olika kundcentralerna där det 
värmeväxlas mot kallt vatten. Bild inspirerad av (Werner & Frederiksen, 2014). 

I den mest standardiserade typen av kundcentraler sitter det två parallellkopplade värmeväxlare där en går 
till kundens radiatorer och en går till kundens tappvarmvatten, se Figur 7. Efter varje värmeväxlare sitter en 
ventil som automatiskt styr flödet som matas in, enligt ett reglersystem. Flödet till tappvarmvattnets 
värmeväxlare regleras direkt efter tappvarmvattnets temperatur, medan flödet till radiatorernas 
värmeväxlare regleras efter både radiatorernas temperatur och utomhustemperaturen. Enligt 
värmeväxlarteori innebär en högre temperatur på primärsidan att det inte krävs ett lika högt flöde för att 
uppnå den temperatur på sekundärsidan som reglersystemet är inställt på. På detta sätt styrs flödet in till 
de olika kundcentralerna beroende på värmebehovet och vilken framledningstemperatur som når 
respektive kund. I vissa fjärrvärmenät används en flödesavgift för att uppmuntra kunderna till att investera 
i värmeväxlare med hög verkningsgrad. (Werner & Frederiksen, 1993) 
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Figur 7: Schematisk skiss över en kundcentral. Bild inspirerad av (Werner & Frederiksen, 1993).  

För den kundstyrda flödesregleringen motsvarar det sammanlagda flödet från de olika kundcentralerna det 
flöde som produktionsenheterna i fjärrvärmesystemet tillsammans måste leverera. Ett ökat flöde in till 
kundcentralerna leder till en trycksänkning i systemet vilket måste kompenseras med ett ökat tryck, och 
därmed ett ökat flöde, från produktionsenheternas pumpar. Denna flödesökning slår igenom nästan direkt i 
hela systemet, till skillnad från en temperaturhöjning ut från kraftvärmeverket som kan ta flera timmar att 
nå kundcentralerna längst bort i fjärrvärmesystemet. Detta beror på att tryck- och flödesförändringar 
sprider sig i ett fjärrvärmesystem med en hastighet på cirka 1000 m/s, jämfört med temperaturvågor som 
enbart kan transporteras med ungefär samma hastighet som flödeshastigheten5 (Larsson, 1999). 
 
Om ett fjärrvärmenät enbart innehåller en produktionsenhet menar Larsson (1999) att en lämplig 
approximation är att nätet då enbart består av en värmelast, se Figur 8. Observera att produktionsenheten 
i figuren antas representera samtliga produktionsenheter i nätet. Värmelasten i figuren motsvarar nätets 
lasttyngdpunkt, det vill säga vid den tidpunkten då störst effektutbyte sker i staden. I figuren syftar Tfram på 
den framledningstemperatur som skickas ut direkt från produktionsenheten, och denna är något lägre än 
Tfram, last, som motsvarar temperaturen som når värmelasten. På samma sätt är temperaturen som lämnar 
kunden, Tretur, last, något högre än temperaturen som kommer tillbaka till produktionsenheten, Tretur. 
Temperaturdifferensen mellan produktionsenhet och värmelast beror på värmeförluster i ledningarna. 

                                                             
5 Flödeshastigheten i Linköpings fjärrvärmesystem är normalt sett cirka 2 m/s ut från ett av kraftvärmeverken under 
vintermånaderna. 
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Figur 8: En förenklad bild av ett fjärrvärmenät där endast en produktionsenhet och en lastpunkt tas med. Bild inspirerad av (Larsson, 
1999). 

Om denna förenkling görs kan temperaturvågens transporttid beräknas med hjälp av Ekvation 4. 
Temperaturvågens transporttid innebär tiden det tar för en temperaturförändring från produktionsenheten 
att nå värmelasten, respektive den tid det tar för det avkylda vattnet från värmelasten att färdas tillbaka till 
produktionsenheten igen. Temperaturvågens transporttid motsvarar halva cirkulationstiden, vilket är 
kvoten mellan totala volymen i nätet och det flöde som skickas ut från, alternativt pumpas in i, 
produktionsenheten. Observera att flödet q är samma för hela slingan. 
 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑣å𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝐶𝑖𝑟𝑘𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛

2
=

𝑁ä𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚

𝐹𝑙ö𝑑𝑒
·

1

2
  (4) 

 
Ekvation 4 gäller enbart om flödet är konstant. Eftersom flödet ständigt ändras i fjärrvärmenätet beroende 
på det skiftande värmebehovet, förändras transporttiden i takt med detta. För att räkna ut hur lång tid det 
tar tills en temperaturvåg anlänt till värmelasten respektive produktionsenheten krävs en summering av 
den delsträcka som vågen färdats för respektive tidssteg, vilket beskrivs i Ekvation 5 och 6. Framledningens 
transporttid syftar till tiden det tar mellan dess att en temperaturförändring skickades ut från 
produktionsenheten tills den anländer till värmelasten, och vice versa för returledningens transporttid. I 
ekvationerna motsvarar t den aktuella tidpunkten och i motsvarar tidssteget, det vill säga steget mellan 
flödesmätningarna. När respektive ekvation är uppfylld innebär det att variabeln m motsvarar 
framledningens transporttid och att n motsvarar returledningens transporttid. Observera att tidssteget 
antas vara en timme. 
 

𝐹𝑟𝑎𝑚𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑟𝑡𝑖𝑑, 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑓 :     
2

𝑁ä𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
∑ 𝐹𝑙ö𝑑𝑒(𝑡 − 𝑖) ≥ 1𝑚

𝑖=0  (5) 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑟𝑡𝑖𝑑, 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑟 :     
2

𝑁ä𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚
∑ 𝐹𝑙ö𝑑𝑒(𝑡 + 𝑖) ≥ 1𝑛

𝑖=0  (6) 

 
För ett fjärrvärmesystem med kundstyrd flödesreglering kan värmelasten vid en given tidpunkt t beräknas 
av Ekvation 7, som är inspirerad av Larsson (1999). Värmelasten vid den givna tidpunkten uppskattas 
genom att undersöka vilken framledningstemperatur som tidigare skickats ut från produktionsenheten, 
vilken returledningstemperatur som senare återvände från nätet och vilket flöde som levererades vid 
tidpunkten då den utskickade temperaturvågen anlände till lasttyngdpunkten. För den studerade 
tidpunkten räknas alltså transporttiden bakåt i tiden när det gäller framledningen och framåt i tiden när det 
gäller returledningen (se Ekvation 5 och 6). Eftersom värden på framledningstemperaturen och 
returtemperaturen hämtas från produktionsenheten, det vill säga Tfram och Tretur i Figur 8, motsvarar den 
uträknade värmelasten 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡(𝑡) även värmeförlusterna i fjärrvärmenätet. 
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𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡(𝑡) = (𝑇𝑓(𝑡 − 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑓) − 𝑇𝑟(𝑡 + 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑟)) · 𝑐𝑝 · 𝜌 · 𝑞(𝑡) (7) 

 
𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡(𝑡) = Värmelasten vid en given tidpunkt t [W] 
𝑇𝑓 = Framledningstemperaturen ut från produktionsenheten [°C] 

𝑇𝑟 = Returledningstemperaturen in till produktionsenheten [°C] 
𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑓  = Framledningens transporttid [h] 

𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑟  = Returledningens transporttid [h] 
𝑐𝑝 = Specifik värmekapacitet [J/kgK] 

𝜌 = Densitet [kg/m3] 
𝑞(𝑡) = Flödet vid en given tidpunkt t [m3/s] 
 
 

3.4 Utjämning av flöde 
I fjärrvärmesystem med kundstyrd flödesreglering bestäms flödet i nätet enligt storleken på värmelasten 
och den framledningstemperatur som når lasttyngdpunkten, se kapitel 3.3. För att beräkna vilken 
framledningstemperatur som ska skickas ut för att uppnå ett önskat flöde skrivs Ekvation 7 om till Ekvation 
8. Det ekvationen säger är vilken framledningstemperatur som behöver skickas (bakåt i tiden enligt 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,) i 
förhållande till den returledningstemperatur som senare mottogs (framåt i tiden enligt 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑟) samt i 
förhållande till värmelasten 𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡(𝑡), för att uppnå det önskade flödet 𝑞(𝑡) vid tidpunkten t.  
 

𝑇𝑓(𝑡 − 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑓) =
𝑃𝑙𝑎𝑠𝑡(𝑡)

𝑐𝑝·𝜌·𝑞(𝑡)
+ 𝑇𝑟(𝑡 + 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠,𝑟) (8) 

 
Om ett jämnare flöde kan erhållas genom att använda en dynamisk framledningstemperatur, kan det leda 
till lägre pumpkostnader eftersom den erforderliga pumpeffekten ökar exponentiellt jämfört med det flöde 
som pumpas (som tas upp i kapitel 4.9). Ett jämnare flöde minskar även risken för att situationer uppstår 
där den efterfrågade effekten inte kan levereras på grund av att flödestaket överskrids (se kapitel 3.6). På 
grund av tidsfördröjningen i systemet (se Ekvation 8), bidrar den flödesutjämnande körstrategin ofta till en 
högre elverkningsgrad när elpriset är högt och en lägre elverkningsgrad när det är lågt, vilket beskrevs i 
kapitel 1.1. 
 
Generellt sett leder ett utjämnat flöde till att den genomsnittliga framledningstemperaturen i nätet kan 
sänkas utan att minska den levererade effekten (Larsson, 1999). Detta illustreras i Figur 9, där den svarta 
streckade linjen representerar maxtaket som flödet ej får överskrida. Ett utjämnat flöde innebär att 
medelflödet kan höjas utan att maxtaket överskrids, och en höjning av medelflödet i nätet åstadkoms 
genom att sänka den genomsnittliga framledningstemperaturen som skickas ut, enligt Ekvation 8. En 
sänkning av den genomsnittliga framledningstemperaturen leder i sin tur till lägre värmeförluster i nätet 
och ökad elverkningsgrad, vilket nämndes i kapitel 3.2. Det är värt att notera att denna körstrategi med ett 
högre medelflöde kräver mer el till att driva fjärrvärmepumparna och även en ökad flödesavgift för kunder i 
system där sådana avgifter tillämpas (Berggren, Holm, & Axelsson, 2012). 
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Figur 9: En illustration av hur flödet i nätet kan variera och hur en flödesutjämnande driftstrategi kan höja medelflödet utan att 
överstiga maxflödet.  

För att uppnå ett helt utjämnat flöde krävs ett stort spann mellan högsta och lägsta 
framledningstemperatur samt hastiga temperaturvariationer, men i praktiken sätter fjärrvärmenätet 
begränsningar, vilket beskrivs i kapitel 3.6. 
 

3.5 Utjämning av producerad effekt 
Ekvation 3 beskrev den tillförda värmeeffekten från fjärrvärmesystemets produktionsenheter. Det bör 
strävas efter att hålla denna så jämn som möjligt för att minimera driftkostnader och utsläpp av 
kväveoxider och andra växthusgaser (Larsson, 1999). Som nämndes i kapitel 3.1 är det ofta spetsproduktion 
eller hetvattenackumulatorer som tar hand om de stora variationerna i värmelasten för att 
basproduktionen ska kunna köras jämnt. Om den producerade effekten jämnas ut finns det därmed 
möjlighet till att reducera antalet start och stopp av spetsproduktionsenheter. Om fjärrvärmesystemet 
innehåller en ackumulator skulle denna dessutom kunna utnyttjas mer effektivt vid en utjämnad effekt, 
eftersom den lagrade värmen då kan sparas till ett extra kallt dygn istället för att behöva ta hand om de 
förhållandevis låga effekttopparna under dagarna dessförinnan. På så sätt kan ackumulatorn till högre grad 
ersätta spetsproduktion under dagar med extra höga värmelaster. 
 
I fjärrvärmesystem med kundstyrd flödesreglering (se kapitel 3.3) kan den producerade effekten enbart 
regleras med framledningstemperaturen utifrån produktionsenheten. En körstrategi som Larsson (1999) 
föreslår är att anpassa framledningstemperaturen så att producerad effekt motsvarar ett löpande 
medelvärde av värmelasten. Figur 10 visar ett exempel på den producerade effekten (se Ekvation 3) i 
Linköpings fjärrvärmenät, tillsammans med ett löpande 24-timmars medelvärde av nätets värmelast (se 
Ekvation 7). I figuren har röda och blå staplar ritats ut, vilket symboliserar hur mycket den producerade 
effekten skiljer sig från medelvärdet av värmelasten. En effektutjämning kan erhållas genom att den 
producerade effekten höjs under de tidpunkter som är markerade med blå staplar och sänks vid de röda. 
Detta åstadkoms generellt sätt genom en höjning av framledningstemperaturen under de blå 
tidsperioderna och en sänkning vid de röda. På samma sätt som för den flödesutjämnande strategin leder 
alltså den effektutjämnande strategin till fördelaktiga framledningstemperaturer i förhållande till elpriset 
Precis som i kapitlet om flödesutjämning (se kapitel 3.4) beräknas flödet med Ekvation 8 med avseende på 
värmelasten och fram- respektive returledningens transporttider. I enlighet med det förenklade nätet (se 
Figur 8) beräknas flödesförändringen utifrån den tidpunkten då framledningens temperaturvåg når 
värmelastens tyngdpunkt, det vill säga framåt i tiden enligt framledningens transporttid (se Ekvation 5). 
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Figur 10: Exempel på den utmatade effekten i Linköpings fjärrvärmesystem och hur den kan jämnas ut.  

För att få en total dygnsutjämning av effekten krävs dock stora variationer på både 
framledningstemperaturen och flödet, vilket Larsson (1999) bekräftar. Precis som i flödesutjämningen 
sätter fjärrvärmenätets begränsningar stopp för detta, men till skillnad från flödesutjämningen handlar det 
inte bara om begränsningar av framledningstemperaturen utan även av flödet. 
 

3.6 Begränsningar i fjärrvärmesystemet  
I ett fjärrvärmesystem varierar framledningstemperaturen utifrån det värde som ställs in från 
produktionsenheten, medan flödet bestäms av kundcentralerna i det flödesreglerade systemet (se kapitel 
3.3). Implementering av de nya körstrategierna (se kapitel 3.4 och 3.5) påverkar dessa parametrar. Det 
finns dock alltid begränsningar i systemet som förhindrar att strategierna kan följas fullt ut. Dessa 
begränsningar kan bland annat vara 
 

 en maximal framledningstemperatur som fjärrvärmenätet klarar av att hantera 

 en minimal framledningstemperatur på grund av att till exempel en specifik kund behöver en viss 
temperatur i en industriprocess 

 ett maximalt tryck som fjärrvärmenätet klarar av att hantera 

 ett maximalt flöde som pumparna kan klara av att leverera 

 en begränsning i hur snabbt framledningstemperaturen kan ändras 

 begränsningar som uppkommer på grund av kraftvärmeverks geografiska position till kunder och 
andra kraftvärmeverk 

 huruvida det finns ackumulator i fjärrvärmesystemet eller inte.  
 
Begränsningarna för Linköpings fjärrvärmenät anges i kapitel 3.8. 
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3.7 Planering av fjärrvärmeproduktion 
För att planera morgondagens fjärrvärmeproduktion, behövs en prognos för morgondagens effektbehov. 
Det finns flera sätt att ta fram en sådan prognos men ett sätt är att använda sig av en korrigeringskurva. 
Korrigeringskurvan tas fram genom att göra ett punktdiagram för utmatad effekt jämfört med 
utomhustemperatur under en längre period och beräkna en trendlinje med tillhörande ekvation. Perioden 
som data tas ifrån kan vara ett eller flera år, flera vintrar hopslagna eller månad för månad. 
Korrigeringskurvan får ofta olika lutning för olika utomhustemperaturer vilket medför att punktdiagrammet 
kan behöva delas upp i flera serier med olika trendlinjer. För ett exempel på hur en korrigeringskurva kan se 
ut, se Figur 11. Värdena i grafen är tagna från Linköpings fjärrvärmesystem under perioden 2015-03-01 till 
2016-03-01 och är uppdelade i tre serier med en trendlinje samt dess tillhörande ekvation för respektive 
serie. 
 

 
Figur 11: Exempel på hur en korrigeringskurva för värmeprognoser kan se ut med trendlinjer. Data taget från Linköpings 
fjärrvärmesystem 2015-03-01 till 2016-03-01.  

Själva prognosen görs genom att anta att den sociala värmelasten6 ser likadan ut som en referensdag, där 
referensdagen till exempel kan vara samma veckodag en vecka tidigare, dagen innan (vardagar och 
helgdagar ser dock olika ut) eller ett genomsnitt av flera dagar. När en referensdag bestämts, kan 
värmebehovet för den dagen förskjutas enligt en utomhustemperaturprognos. Om prognosen för 
utomhustemperaturen är högre än för referensdagen, sänks värmebehovsprognosen och tvärt om. Hur 
mycket värmebehovsprognosen ska förskjutas bestäms med hjälp av trendekvationerna i den ovan nämnda 
korrigeringskurvan.  
 

3.8 Beskrivning av Tekniska verkens fjärrvärmesystem 
Tekniska verkens fjärrvärmesystem består idag av cirka 66 mil ledning och 12 000 kundcentraler. Nätet 
rymmer 26 000 m3 vatten och innehåller även en ackumulator med kapaciteten 20 000 m3. Vattnet i 
fjärrvärmenätet kan vara upp till 120 °C och vattnet i ackumulatorn kan vara upp till 95 °C. Dock används 
inte varmare vatten än 117 °C för att få marginal mot maxgränsen. Fjärrvärmenätet är trycksatt med 

                                                             
6 Den del av värmelasten som varierar på grund av användarnas beteende i fjärrvärmesystemet. 
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marginal mot kokpunkten för den maximala temperaturen i nätet, medan ackumulatorn inte är trycksatt. 
Det finns även krav på en minimal framledningstemperatur. En biogasanläggning kräver cirka 95 °C i sin 
biogasproduktion och absorptionskylare som levererar fjärrkyla kräver cirka 90 °C för att fungera korrekt. 
Framledningstemperaturen bör ändras högst 2 °C/timme. (Johansson, 2016) 
 
Tekniska verken har två större produktionsenheter som kallas för Gärstadverket och Kraftvärmeverket. 
Gärstadverket innefattar 3 byggnader (KV50, KV61 och KV62) med fem pannor som eldas med avfall, vilket 
sker i stort sätt året om eftersom avfall är det billigaste bränslet och står för basproduktionen (Tekniska 
verken, 2015 b). Kraftvärmeverket (KV1) innefattar tre pannor som eldas med biobränsle, kol, olja, 
återvunna bildäck och plast och dessa pannor används främst under vinterhalvåret (Tekniska verken, 2015 
c). För en schematisk skiss av Kraftvärmeverket, se Bilaga 1: Flödesschema från KV1. Både Gärstadverket 
och Kraftvärmeverket kan producera värme och elektricitet samtidigt, men det finns även att antal mindre 
pannor utspridda i Linköping som endast producerar värme. Dessa kallas för hetvattencentraler och 
används när de övriga pannorna inte räcker till. I kraftvärmeverkets ångsystem hålls trycket och 
temperaturen konstant på 5,7 MPa och 470 °C. Om effekten höjs i pannorna eller om en ny panna tänds 
innebär det att ångflödet ökar. Att tända en ny panna är något som bör undvikas om möjligt eftersom det 
kostar över 100 000 kr för varje uppstart. (Johansson, 2016) 
 
Tekniska verken använder sig av en styrkurva för att avgöra vilken framledningstemperatur som ska skickas 
ut beroende på utomhustemperaturen, se Figur 12. Denna kurva är framtagen utifrån erfarenhetsmässiga 
värden och tillämpas i alla produktionsenheter. Förutom fjärrvärme levererar Tekniska verken även 
fjärrkyla, dels via kompressorkylare7, dels genom att distribuera värme till absorptionskylmaskiner8. 
Absorptionskylmaskinerna kräver en framledningstemperatur på 90 °C vilket därför är den minimala 
temperaturen i styrkurvan. (Johansson, 2016) 
 
 

 
Figur 12: Styrkurva som visar vilken framledningstemperatur som ska sättas beroende på utomhustemperaturen. Denna används av 
Tekniska verkens samtliga produktionsenheter. 

 

                                                             
7 En kompressorkylmaskin producerar kyla genom att föra värme från ett kallt område till ett varmt. Principen är 
likadan som för en värmepump fast omvänt. Kompressorkylare finns till exempel i de flesta kylskåp. 
8 I en absorptionskylmaskin används ett köldmedium med låg kokpunkt, en absorbent med hög kokpunkt och värme 
(för att förånga köldmediet) för att producera kyla. Vilket köldmedium och absorbent som används varierar. Poängen 
med att använda värme i kylprocessen är att sänka mängden elektricitet som krävs jämfört med en kompressorkylare.  
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Tekniska verkens fjärrvärmesystem är av den typen där kundbehovet automatiskt bestämmer flödet i 
systemet. Majoriteten av kundcentralerna innehåller plattvärmeväxlare9 och regleras enligt standardtypen 
som beskrevs i kapitel 3.3. På vintern tas dock en flödesavgift ut vilket uppmuntrar kunderna att investera i 
bättre värmeväxlare som inte kräver lika höga flöden. Tekniska verken samlar in data från alla kunder i 
varierande grad och noggrannhet. Hos de större kunderna samlas det in data på tillförd energi, flöde samt 
in- och uttemperatur på vattnet som går genom kundcentralen. Hos de mindre kunderna noteras oftast 
endast in- och uttemperatur. Noggrannheten på mätdata är oftast en gång per dag eller en gång per 
timme, men vissa större kunder har noggrannare mätningar. På vissa punkter i systemet används endast en 
mätare medan det för andra punkter används mer noggranna fyrpunktsmätare, vilka som namnet antyder 
mäter på fyra separata punkter i röret och räknar ut ett medelvärde. Ibland används även flera 
parallellkopplade mätare. (Ek, 2016)  
 

3.9 Tidigare arbeten inom området 
Larsson (1999) har skrivit en doktorsavhandling om dynamik i fjärrvärmesystem, som behandlar bland 
annat körstrategier för variering av framledningstemperaturen. Studien grundar sig på en starkt förenklad 
version av Sollentunas fjärrvärmesystem, där lastmodellen byggts upp från driftstatistik för det verkliga 
systemet, som hämtats från perioden 1996-1998. Beräkningarna är främst teoretiskt utförda, men har även 
validerats mot uppmätta värden från det verkliga systemet. Sollentunas fjärrvärmenät saknade under den 
studerade perioden en ackumulator, körstrategierna bygger istället på att värmen lagras i framledningen. 
Slutsatserna som dras av studien är att det är svårt att uppnå en dygnsutjämning av den utmatade effekten 
från produktionsenheten, eftersom detta skulle kräva alltför kraftiga variationer av 
framledningstemperaturen och flödet. Med en korrekt utetemperaturprognos finns det dock potential för 
att jämna ut kortvariga effekttoppar. Det konstateras även att en flödesutjämnande körstrategi är lättare 
att åstadkomma, även för fall då en väderprognos saknas. (Larsson, 1999)  
 
Ett examensarbete vars teori och beräkningar till stor del grundar sig på ovanstående doktorsavhandling 
har genomförts för Uppsalas fjärrvärmesystem, skrivet av B.J. Kim Hedin (2006). I detta arbete undersökte 
Hedin förbrukningsmönstret för fjärrvärme i Uppsala och tog fram ett nytt styrsätt som enligt simuleringar 
skulle ge ett jämnare flöde över dygnet. Resultatet beräknades till en besparing på cirka 190 000 kronor per 
år med den nya driftstrategin. Detta på grund av minskade värmeförluster och ökade elintäkter. Hedin 
påpekar att om den nya driftsstrategin implementeras, kan det även leda till andra fördelar som är svårare 
att mäta ekonomiskt, som till exempel att de kan ansluta fler kunder utan att behöva bygga ut nätet 
ytterligare, vilket ses som en stor fördel. Enligt Hedin är det nästan ett krav att ha ackumulatortank vid drift 
med dynamisk framledningstemperatur för att inte produktionskostnaderna ska bli alltför dyra. (Hedin, 
2006)  
 

Ett annat arbete som studerades var ett examensarbete skrivet av Markus Falkvall och Viktor Nilsson år 
2013. I arbetet undersöktes det om den genomsnittliga framledningstemperaturen i Lunds 
fjärrvärmesystem kunde sänkas genom att använda en dynamisk styrning av framledningstemperaturen. 
De kom fram till att det var möjligt att sänka framledningstemperaturen 2 – 6 °C och att Lund kunde spara 
cirka 600 000 kr per sänkt grad. Detta på grund av minskade värmeförluster, ökade elintäkter och framför 
allt på grund av att mer effekt kan erhållas från de värmepumpar som tar ut energi från geotermisk värme 
och spillvärme från industri. (Falkvall & Nilsson, 2013) 
  

                                                             
9 I en plattvärmeväxlare leds vattnet genom tätt placerade plattor så att värmen kan överföras. Den är populär på 
grund av att den är effektiv och inte tar upp speciellt mycket plats.  
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4 Genomförande 
Genomförandet visar vad som har utförts i examensarbetet och hur väl metoden har följts. Först förklaras 
hur tidsförskjutningen i systemet har beräknats, hur denna används för att ta fram en parameter på 
värmelasten i systemet och hur randvillkor till beräkningarna tagits fram. Därefter presenteras hur de 
effekt- och flödesutjämnande strategierna tagits fram samt vad som beräknats med hjälp av dem. Det visas 
även hur relationer tagits fram mellan framledningstemperatur och elverkningsgrad samt hur flödet 
påverkar flödesavgiften och pumpeffekten. Slutligen beskrivs hur lönsamheten beräknats med hjälp av 
delresultaten från alla dessa delsteg. 
  

4.1 Temperaturvågens transporttid 
Temperaturvågens transporttid definierades som tiden det tar för en temperaturförändring från 
produktionsenheten att nå värmelastens tyngdpunkt eller tvärtom, se kapitel 3.3.  
Transporttiden har beräknats på två sätt, dels utgående ifrån Ekvation 4 - 6, dels genom en noggrannare 
undersökning som är specifik för Linköpings fjärrvärmenät. 
 
Indata som krävts för att beräkna temperaturvågens transporttid är, vilket nämndes i kapitel 3.3, 
fjärrvärmenätets totala volym och det summerade flödet från samtliga produktionsenheter. Enligt Ekvation 
5 och 6 har den delsträcka som temperaturvågen färdats varje timme summerats tills vågen nått 
värmelasten respektive produktionsenheten. Detta har gett en siffra på framledningens- respektive 
returledningens transporttid timme för timme, vilket använts vid framtagandet av fjärrvärmenätets 
värmelast, se kapitel 4.2. 
 
Den noggrannare undersökningen har lagt grunden till en karta på distributionstiden i Linköpings 
fjärrvärmenät, det vill säga tiden det tar för temperaturvågen att nå de olika områdena i staden. Genom att 
studera perioder i statistiken där framledningstemperaturen från produktionsenheterna har höjts eller 
sänkts, har denna förändring senare kunnat spåras vid de olika kundcentralerna. För att utföra detta togs 
ett antal stickprov ut hos kunder utspridda över Linköping. Kunderna valdes ut efter storlek, typ av 
verksamhet samt position i staden. Perioderna som undersöktes skedde under normal drift från november 
2015 till januari 2016 och endast då temperaturförändringen följdes av alla produktionsenheter. Resultatet 
kan ses i Figur 25 och Figur 26 i kapitel 5.3. 
 

4.2 Värmelasten 
En metod för att beräkna värmelasten i ett fjärrvärmenät beskrevs i kapitel 3.3 (se specifikt Ekvation 7). 
Indata för denna metod är fram- och returledningstemperaturer, flöden från alla produktionsenheter samt 
temperaturvågens transporttider (se kapitel 4.1). Metoden tillämpades på Linköpings fjärrvärmesystem där 
värmelasten beräknades timme för timme, och som nämndes tidigare förenklades systemet till att enbart 
bestå av en produktionsenhet och en sammanslagen värmelast. Vid respektive timme räknades 
värmelasten ut genom att summera det totala flödet från de produktionsenheter som var i drift, vad 
framledningstemperaturen var när temperaturvågen skickats från produktionsenheten och vad 
returledningstemperaturen blev efter att den kommit tillbaka från värmelastens tyngdpunkt. 
 
Den beräknade värmelasten kan även användas för att ta fram en prognos för kommande dagars 
värmelast. För en beskrivning av hur detta går till, se kapitel 3.7. 
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4.3 Randvillkor för produktionsenheterna 
För att sätta randvillkor till beräkningarna av framledningstemperaturer för effekt- och flödesutjämning (se 
kapitel 4.4 och 4.5), undersöktes den normala driften för produktionsenheterna. Det innebar att statistik 
studerades för att ta reda på vilka begränsningar som kunde antas gälla vid beräkningarna. Det som 
undersöktes var främst maxvärden på producerad effekt och utmatat flöde. Den producerade effekten 
kunde senare användas till att se när en ny produktionsenhet teoretiskt sett hade kunnat ersättas, och det 
utmatade flödet för respektive produktionsenhet summerades ihop för att sätta en övre gräns för vad 
samtliga produktionsenheter tillsammans kan leverera. 
 
Förutom att studera statistik samlades även data in på begränsningar som främst finns till för att inte 
belasta nätet alltför mycket, men som dock regleras utifrån produktionsenheterna. Det gällde maximal och 
minimal tillåten framledningstemperatur samt hur stora temperaturändringar som var tillåtna att göra per 
timme. För Linköpings fjärrvärmenät listades begränsningarna i kapitel 3.8. 
 

4.4 Flödesutjämnande framledningstemperaturer 
I kapitel 3.4 härleddes en ekvation för att beräkna vilken framledningstemperatur som ska skickas ut för att 
uppnå ett önskat flöde, se Ekvation 8. Med hjälp av ekvationen har teoretiska värden på 
framledningstemperaturen räknats ut för att jämna ut flödet. Indata som krävs är temperaturvågens 
transporttid, nätets värmelast och randvillkoren för produktionsenheterna (se kapitel 4.1-4.3). Dessutom 
har framledningstemperaturerna räknats ut med avseende på de verkliga temperaturer som förekommit 
under referensperioden (se kapitel 1.3), så dessa har även tagits med i beräkningen. 
 
För att uppnå ett utjämnat flöde har det önskade flödet i Ekvation 8 satts till ett medelflöde som är 
beräknat utifrån ett löpande medelvärde (24 timmar) på värmelasten och returledningstemperaturen som 
mätts upp för det verkliga fallet. Dessutom har ett medelvärde tagits för de värden som 
framledningstemperaturen teoretiskt sätt tillåtits variera emellan, för att medelflödet ska kunna uppnås 
genom att låta framledningstemperaturen pendla mellan tillåtna värden, i förhållande till värmelasten. 
Följaktligen har sedan detta medelflöde använts i Ekvation 8 tillsammans med aktuella värdet på 
värmelasten (ej 24-timmars löpande medelvärde) och förskjutna värden på returledningstemperaturen 
(enligt Ekvation 6), för att räkna ut vilken framledningstemperatur som skulle skickats (förskjutet enligt 
Ekvation 5), för att uppnå medelflödet vid den aktuella tidpunkten. Om temperaturen gått över eller under 
gränserna (som beskrevs i kapitel 4.3) har istället ett nytt flöde räknats ut med avseende på gränsvärdet. 
 
Eftersom flödet påverkas av de flödesutjämnande beräkningarna, kommer även temperaturvågens 
transporttid att göra det. Detta innebär att transporttiderna måste räknas om för det nya uträknade 
teoretiska flödet och därefter måste de ovan nämnda beräkningarna utföras igen, det vill säga itereras. 
 

4.5 Effektutjämnande framledningstemperaturer 
Metoden för att beräkna framledningstemperaturer som jämnar ut den producerade effekten har samma 
indata som den flödesutjämnande, se kapitel 4.4. Precis som det beskrevs i kapitel 3.5 har effekten jämnats 
ut genom att beräkna framledningstemperaturer som leder till att den producerade effekten (enligt 
Ekvation 3) motsvarar ett 24-timmars löpande medelvärde av värmelasten. Med avseende på de 
framledningstemperaturer som når lasttyngdpunkten har sedan flödet beräknats (enligt Ekvation 8) för den 
tidpunkt som ligger framåt i tiden enligt framledningens transporttid. Om flödet i denna punkt gått över 
begränsningarna (enligt kapitel 4.3) har istället framledningstemperaturen (bakåt i tiden enligt Ekvation 5) 
höjts så att flödet håller sig inom maxgränsen. 
 
På samma sätt som för de flödesutjämnande beräkningarna måste samtliga punkter itereras eftersom 
framledningstemperaturerna, flödena och därmed även temperaturvågens transporttider påverkar 
varandra. 
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4.6 Effekt- och flödesutjämnande körstrategier 
Excel och Visual Basic användes för att skapa tre olika program som utför beräkningarna beskrivna i kapitel 
4.1-4.5 automatiskt, vilket lagt grunden för den effekt- respektive flödesutjämnande strategin. Visual Basic 
koden till dessa program återfinns i Bilaga 9.2.1-9.2.3. Observera att beräkningarna i koden ibland utförs i 
en annan ordning än den som beskrevs i kapitel 4.1-4.5, eftersom programmen behöver flöden och 
transporttider till att börja med, varpå en iterering sedan kan göras med uppdaterade värden. 
 
Resultatet av programmen är teoretiska värden på framledningstemperaturer och flöden för vald period. 
Specifikt har dessa värden beräknats för Linköpings fjärrvärmesystem under en referensperiod: oktober 
2014 till september 2015, vilket används i kapitel 4.10 för att beräkna körstrategiernas lönsamhet. 
 

4.7 Relation mellan framledningstemperatur och elverkningsgrad 
Det beskrevs i kapitel 3.2 hur en sänkt framledningstemperatur leder till en ökad elverkningsgrad. För att 
undersöka hur mycket elverkningsgraden påverkas av framledningstemperaturen har samband tagits fram 
för tre av Tekniska verkens turbiner på tre olika kraftvärmerk (KV1, KV50 och KV61), se Figur 13 - Figur 15. 
Elverkningsgraden i dessa punktdiagram är uträknad med hjälp av Ekvation 1 i kapitel 3.2, utifrån mätdata 
hämtade från perioden oktober 2012 till april 2016. Trendlinjerna som är utritade visar hur mycket 
elverkningsgraden ökar vid sjunkande framledningstemperaturer, vilket beskrivs av den tillhörande 
ekvationen för respektive diagram.  
 

 
Figur 13: Punktdiagram som visar relationen mellan elverkningsgrad och framledningstemperatur för turbin 1 i KV1. Data för 
elproduktion under 10 MW har exkluderats. 
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Figur 14: Punktdiagram som visar relationen mellan elverkningsgrad och framledningstemperatur för turbinen i KV50. Data för 
elproduktion under 5 MW har exkluderats. 

 

 
Figur 15: Punktdiagram som visar relationen mellan elverkningsgrad och framledningstemperatur för turbinen i KV61. Data för 
elproduktion under 10 MW har exkluderats. 

För att beräkna teoretiska värden på hur mycket de nya körstrategierna påverkar elproduktionen för 
Linköpings fjärrvärmesystem (se kapitel 4.10), har samband för samtliga turbiner i drift under 
referensperioden behövts. På grund av brist i mätdata har inte samband för turbin 2 och 3 på KV1 tagits 
fram, utan istället har dessa samband uppskattats. Elverkningsgraden för turbin 3 antas vara opåverkad av 
framledningstemperaturen och sambandet för elverkningsgraden för turbin 2 har satts till 
𝑦 =  −0,0015𝑥 +  0,3907, enligt Joakim Holm (2016) som tidigare har tagit fram liknande samband på 
Tekniska verken. 
 

4.8 Relation mellan flöde och flödesavgift 
Det nämndes kort i kapitel 3.3 om hur ett ökat flöde igenom kundcentralerna leder till en ökad avgift för 
vissa kunder i fjärrvärmesystemet. I Linköping betalar de större kunderna en avgift mellan oktober och april 
utgående ifrån det levererade flödet till dessa kundcentraler. Det levererade flödet samt flödesintäkter till 
följd av flödesavgiften i Linköpings fjärrvärmesystem under perioden oktober 2014 till september 2015 
presenteras i Tabell 1.  
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Tabell 1: Levererat flöde till kunder med flödesavgift samt flödesintäkter i Linköpings fjärrvärmenät, under perioden oktober 2014 
till september 2015.  

Månad Levererat flöde för kunder 
med flödesavgift [m3] 

Flödesintäkter [kr] 

2014-10 1 221 857 3 775 905 

2014-11 1 650 592 5 115 613 

2014-12 2 243 243 6 967 019 

2015-01 2 277 708 7 413 169 

2015-02 2 013 222 6 551 488 

2015-03 1 858 753 6 044 215 

2015-04 1 361 476 4 420 711 

2015-05 1 165 575 0 

2015-06 656 955 0 

2015-07 527 929 0 

2015-08 514 184 0 

2015-09 772 862 0 

Totalsumma 16 264 356 40 288 120 

 
Genom att jämföra flödesintäkterna med levererat flöde (enligt Tabell 1) kunde en relation tas fram (månad 
för månad) som senare användes för att beräkna teoretiska värden på förändrad flödesavgift till följd av ett 
förändrat flöde, se kapitel 4.10. 
 

4.9 Relation mellan flöde och pumpeffekt 
I kapitel 3.4 nämndes det att fjärrvärmepumpar ofta uppvisar exponentiella samband mellan erforderlig 
eleffekt och pumpat flöde. Därmed har detta samband undersökts för ett flertal pumpar med olika 
arbetsuppgifter i fjärrvärmesystemet, nämligen: turbinkretspumpar, framledningspumpar och 
returledningspumpar10. För respektive pumpvariant har fjärrvärmeflödet genom pumpen jämförts med 
erforderlig motorström (i ampere) i ett punktdiagram, se Figur 16 - Figur 18. Sambanden som presenteras i 
figurerna är konstruerade utifrån mätdata tagna från Linköpings fjärrvärmesystem under perioden 2015-
04-01 till 2016-04-30. De olika serierna i diagrammen symboliserar olika driftfall baserat på antalet pumpar 
som är igång, eller om det förekommit flera åtskiljbara segment inom samma pumpantal. För de tillfällen 
där mer än en pump körs åt gången har den totala motorströmmen för samtliga pumpar summerats. För 
respektive serie har även en trendlinje ritats ut med tillhörande ekvation. 
 
I Figur 16 presenteras sambandet för turbinkretspumparna på kraftvärmeverket KV1. Det finns tre 
parallellkopplade turbinkretspumpar men vid normal drift är det endast en som körs i taget, medan det vid 
hög produktion kan köras flera parallellt. Att punktdiagrammet uppvisar två olika segment trots att enbart 
en pump är i drift, beror sannolikt på att flödet ibland stryps istället för att pumpens varvtal regleras 
(Johansson, 2016).  

                                                             
10 För ett flödesschema där de olika pumparna som undersökts är utmärkta, se Bilaga 1: Flödesschema från KV1. 
Turbinkretspumparna är utmärkta med TP, framledningspumparna är utmärkta med FP och returledningspumparna är 
utmärkta med RP. Observera att det i flödesschemat enbart är utmärkt en framledningspump respektive 
returledningspump, medan det i själva verket är fyra parallellkopplade pumpar. 
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Figur 16: Relation mellan flöde och krävd motorström för turbinkretspumparna på kraftvärmeverket KV1. 

I Figur 17 presenteras sambandet för framledningspumparna på kraftvärmeverket KV1. Det finns fyra 
parallellkopplade framledningspumpar som växelverkar, dock vanligtvis ej mer än tre åt gången som mest. 
Uppdelningen i två segment för de olika driftfallen beror troligtvis på varierande tryck i fjärrvärmenätet 
som uppkommit vid olika förhållanden (Johansson, 2016). 
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Figur 17: Relation mellan flöde och krävd motorström för framledningspumparna på kraftvärmeverket KV1. 

 
I Figur 18 presenteras sambandet för returledningspumparna på kraftvärmeverket KV1. Precis som för 
framledningspumparna sitter det även fyra parallellkopplade pumpar på returen på KV1, och även här är 
det ytterst sällan som alla fyra körs samtidigt. Uppdelningen i segment för detta fall beror sannolikt på de 
två olika tryckbilderna som förekommer under sommaren respektive vintern (Johansson, 2016). 
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Figur 18: Relation mellan flöde och krävd motorström för returledningspumparna på kraftvärmeverket KV1. 

Sambanden som presenterats (Figur 16 - Figur 18) gäller för de olika varianterna av fjärrvärmepumpar på 
KV1. För att beräkna teoretiska värden på hur mycket de nya körstrategierna påverkar pumpenergin i 
Linköpings fjärrvärmesystem (se kapitel 4.10), har en trendlinje med tillhörande ekvation valts ut för 
respektive pumpvariant, för att representera normal drift. Detta val har baserats på antal förekommande 
mätpunkter för respektive serie, där den serie som har övertygande majoritet av mätpunkter valts ut: 
 

 Sambandet för turbinkretspumparna har satts till 𝑦 =  5 · 10−5𝑥2 − 0,0369𝑥 + 196,67. 

 Sambandet för framledningspumparna har satts till 𝑦 =  2 · 10−5𝑥2 + 0,0053𝑥 + 428,56, 
eftersom detta är det vanligast förekommande fallet under vinterhalvåret. 

 Sambandet för returledningspumparna har satts till 𝑦 =  2 · 10−5𝑥2 + 0,0387𝑥 + 383,12. 
 
Dessa tre samband beskriver alltså erforderlig motorström för en flödesökning. Den effekt som krävs för att 
driva pumparna har beräknats genom att anta att samtliga pumpar drivs med 400 volt. Det har även 
antagits att en flödesförändring i systemet påverkar de tre pumpvarianterna lika mycket. Dessutom har den 
totala effekten som krävs för att åstadkomma flödesförändringen (enligt ovan nämnda samband) antagits 
gälla även för KV50 och KV61. På detta sätt har den beräknade flödesförändringen delats upp jämnt mellan 
de olika produktionsenheterna som varit i drift. Slutligen bör det noteras att flödesförändringens inverkan 
på den elektricitet som går åt för att driva ackumulatorpumparna har försummats. 
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4.10  Körstrategiernas lönsamhet 
För att undersöka lönsamheten hos de effekt- och flödesutjämnande körstrategierna gjordes en jämförelse 
mellan de teoretiskt beräknade värdena (se kapitel 4.6) med det verkliga utfallet för perioden oktober 2014 
till september 2015 i Linköpings fjärrvärmesystem. Indata inkluderar även de tre sambanden som tagits 
fram för elverkningsgrad, flödesavgift och pumpeffekt, se kapitel 4.7 - 4.9. Förutom den ekonomiska och 
ekologiska lönsamheten (se kapitel 5.1), har även nyttan av en utjämnad effekt respektive flöde 
undersökts. Själva effekt- och flödesutjämningen är värdefull men svårare att sätta en siffra på, så istället 
har resultatet från strategierna jämförts med det verkliga fallet i grafer, se kapitel 5.2. 
 
Förändringen i elverkningsgrad som körstrategierna medför beräknades genom att använda de framtagna 
sambanden mellan framledningstemperatur och elverkningsgrad för respektive turbin, se kapitel 4.7. Med 
hjälp av trendlinjernas ekvationer beräknades elverkningsgraden för det verkliga fallet samt för det 
teoretiskt beräknade. Dessa elverkningsgrader sattes in i Ekvation 2 (se kapitel 3.2) för att räkna ut den 
förändrade elproduktionen. För att slutligen beräkna hur körstrategierna påverkar elintäkterna, 
multiplicerades förändringen i elproduktion med det aktuella elspotpriset, hämtat från Nord Pool (2016). 
Det utfördes dessutom en beräkning av hur mycket koldioxidutsläpp som kan undvikas på grund av en ökad 
elproduktion (se kapitel 3.1). För denna beräkning användes värdet 930 kg CO2/MWh el för 
kolkondenskraftverk på marginalen11, taget från Sjödin och Grönkvist (2004). 
 
Den förändrade flödesavgiften har beräknats genom att multiplicera relationen som togs fram i kapitel 4.8 
med skillnaden i flöde mellan det verkliga fallet och de teoretiskt beräknade värdena. Detta gjordes 
månadsvis, vilket innebär att den totala volymen som levererades från produktionsenheterna per månad 
jämfördes mellan fallen. Det bör observeras att beräkningen av förändrad flödesavgift är anpassad utifrån 
prismodellen som fanns i det verkliga fallet. 
 
För att beräkna hur mycket pumpeffekten förändras i förhållande till flödet, har en flödesförändring 
uppskattats vara jämnt fördelad mellan de olika produktionsenheterna som varit i drift. För samtliga 
produktionsenheter i drift har alltså erforderlig pumpeffekt beräknats med hjälp av sambanden som 
beskrevs i kapitel 4.9, och jämförts mellan det verkliga fallet och det teoretiskt beräknade. Den beräknade 
elproduktionen har även påverkats av denna förändring i pumpenergi.  
 
Programmet som räknar ut flödesutjämningen (se Bilaga 9.2.2) innehåller även beräkningar av lönsamhet, 
medan det för den effektutjämnande strategin görs i ett separat program, se Bilaga 9.2.4. 
  

                                                             
11 Det finns flera sätt att räkna på CO2-utsläpp från marginalel. Tekniska verken använder siffran 400 kg CO2/MWh el 
(Lundén, 2016).  
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5 Resultat och analys 
Här presenteras examensarbetets resultat. Först kommer tabeller som presenterar de ekonomiska 
intäkterna och kostnaderna som uppstår med de effekt- och flödesutjämnande strategierna. Det 
presenteras även den ekologiska vinningen i form av ökad elproduktion och besparade koldioxidutsläpp. 
Därefter presenteras diagram på den potentiella effektutjämningen samt vilka flöden och 
framledningstemperaturer som behövs skickas ut för att uppnå detta. Sist presenteras en karta som 
illustrerar värmefrontens utbredning i Linköping.  
 

5.1 Ekonomiska och ekologiska fördelar med strategierna 
Här presenteras de ekonomiska och ekologiska resultaten då de effekt- och flödesutjämnande strategierna 
jämförts med uppmätta värden i Linköpings fjärrvärmesystem under referensperioden, det vill säga mellan 
oktober 2014 och september 2015. Respektive körstrategi har utvärderats för tre fall:  
 

 Normalfall: Framledningstemperaturen för respektive strategi tillåts pendla mellan det verkliga 
fallets maxtemperaturer (under en löpande 24-timmarsperiod) och en mintemperatur på 95 °C. 
Undantagsfall då de verkliga framledningstemperaturerna går ner till 93 °C tillåts även för 
strategierna. Den tillåtna temperaturändringshastigheten för produktionsenheterna är satt till 2 
°C/timme. 

 Fall med undertemperatur: Samma som normalfallet fast med en mintemperatur på 90 °C. 

 Fall med övertemperatur: Samma som normalfallet fast med 10 % högre maxtemperatur (dock 
aldrig över 117 °C), en skarp gräns för mintemperaturen på 95 °C samt en tillåten 
temperaturändring på 4 °C/timme. 

Som kan ses i Tabell 2 - Tabell 7 redovisas endast vinterhalvåret eftersom en dynamisk 
framledningstemperatur är mest användbar då. För förändringen av koldioxidutsläpp användes värdet 930 
kg CO2/MWh el, vilket nämndes i kapitel 4.10. Siffror som inte avser intäkter eller kostnader visas i kursivt. 
Negativa siffror i de kolumner som visar pengar är markerade med rött för att visa att en kostnad uppstått 
jämfört med det verkliga fallet. I kolumnen som visar koldioxidutsläpp är positiva värden markerade med 
rött eftersom det är en minskning av koldioxid som är åtråvärt. I kolumnen med elproduktion har 
elektriciteten som går åt till att driva pumparna dragits bort. I kolumnen med elintäkt har 
pumpkostnaderna inte dragits bort eftersom de redovisas i en separat kolumn. Siffrorna har blivit 
avrundade. 

5.1.1 Flödesutjämnande strategi under normala driftförhållanden 
I Tabell 2 visas resultatet av en jämförelse mellan den flödesutjämnande körstrategin och det verkliga 
resultatet under normala driftförhållanden, oktober 2014 till april 2015. Den visar förändringen som den 
flödesutjämnande körstrategin medför jämfört med det verkliga fallet för elproduktion, elintäkt, 
flödesintäkt, pumpkostnad och koldioxidutsläpp månadsvis. Tabellen visar att en intäkt på cirka 240 000 kr 
och en flödesintäkt på cirka 560 000 kr kan göras per år. Det kan noteras att det är under månaderna 
december, januari och februari som de största intäkterna görs och att pumpkostnaderna som uppstår är 
mycket små jämfört med intäkterna. 
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Tabell 2: Resultatet av den flödesutjämnande körstrategin för normalfallet. 

Månad Förändring av 
elproduktion 
[MWh] 

Förändring av 
elintäkt [kr] 

Förändring av 
flödesintäkt 
[kr] 

Förändring av 
pumpkostnad 
[kr] 

Förändring av 
koldioxidutsläpp 
[kg] 

Oktober 13,9 4 500 -126 300 800 -12 900 

November 7,4 -6 300 -30 800 2 200 -6 900 

December 247 81 300 235 000 -3 600 -229 700 

Januari 217 64 300 156 500 -1 100 -201 400 

Februari 280 93 700 173 000 -3 000 -260 700 

Mars 0,9 1 300 -42 700 200 -800 

April -49,5 -11 800 -88 700 1 900 46 000 

Summa 
dec. – feb. 744 239 300 564 500 -7 700 -691 800 

 

5.1.2 Flödesutjämnande strategi med undertemperatur 
Tabell 3 visar de ekonomiska och ekologiska resultaten för fallet med undertemperatur för den 
flödesutjämnande strategin. Detta ger som synes en bättre elverkningsgrad eftersom en betydligt högre 
elintäkt erhålls. Även en högre flödesintäkt och högre pumpkostnader uppstår eftersom flödet måste öka 
när framledningstemperaturen blir lägre. Det ska dock noteras att ökningen i elverkningsgrad jämfört med 
det verkliga fallet beror mer på temperatursänkningen än på den flödesutjämnande strategin.  
 
Tabell 3: Resultatet av den flödesutjämnande körstrategin för fallet med undertemperatur. 

Månad Förändring av 
elproduktion 
[MWh] 

Förändring av 
elintäkt [kr] 

Förändring av 
flödesintäkt 
[kr] 

Förändring av 
pumpkostnad 
[kr] 

Förändring av 
koldioxidutsläpp 
[kg] 

Oktober 237 70 300 11 000 -1 100 -220 200 

November 436 118 700 203 200 -900 -405 100 

December 838 264 300 599 900 -9 300 -779 400 

Januari 797 235 100 559 600 -6 600 -741 000 

Februari 734 228 200 500 900 -7 500 -682 800 

Mars 482 120 900 214 200 -2 500 -448 700 

April 237 59 800 93 000 200 -220 700 

Summa 
okt. - april 

 
3 761 1 097 300 2 181 800 -27 700 -3 497 900 

 

5.1.3 Flödesutjämnande strategi med övertemperatur 
Tabell 4 visar de ekonomiska och ekologiska resultaten för fallet med övertemperatur för den 
flödesutjämnande strategin. Detta fall ger ett sämre ekonomiskt resultat än i normalfallet eftersom 
elproduktionen minskar vid ökad framledningstemperatur. Även pumpintäkten blir lägre eftersom flödet 
minskar vid högre framledningstemperatur. Detta fall ger dock andra fördelar som presenteras i kapitel 5.2. 
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Tabell 4: Resultatet av den flödesutjämnande körstrategin för fallet med övertemperatur. 

Månad Förändring av 
elproduktion 
[MWh] 

Förändring av 
elintäkt [kr] 

Förändring av 
flödesintäkt 
[kr] 

Förändring av 
pumpkostnad 
[kr] 

Förändring av 
koldioxidutsläpp 
[kg] 

Oktober -707 -196 400 -507 000 6 000 657 200 

November -966 -290 900 -491 000 8 100 898 500 

December -892 -270 700 -350 800 5 000 829 900 

Januari -876 -262 700 -494 200 7 700 814 500 

Februari -675 -189 600 -421 600 4 900 627 600 

Mars -1 220 -289 100 -615 300 6 200 1 135 000 

April -799 -190 300 -528 600 6 300 743 300 

Summa 
okt. - april -6 135 -1 689 700 -3 408 500 44 200 5 706 000 

 

5.1.4 Effektutjämnande strategi under normala driftförhållanden 
I Tabell 5 visas de ekonomiska och ekologiska resultaten för normalfallet för den effektutjämnande 
strategin. Tabellen visar att en elintäkt på cirka 370 000 kr och en flödesintäkt på cirka 840 000 kr kan göras 
per år. Det kan noteras att det är under månaderna december, januari och februari som de största 
intäkterna görs, precis som med den flödesutjämnande strategin. 
 
Tabell 5: Resultatet av den effektutjämnande körstrategin för normalfallet. 

Månad Förändring av 
elproduktion 
[MWh] 

Förändring av 
elintäkt [kr] 

Förändring av 
flödesintäkt 
[kr] 

Förändring av 
pumpkostnad 
[kr] 

Förändring av 
koldioxidutsläpp 
[kg] 

Oktober 20,3 5 900 -121 500  600 -18 900 

November 19,5 8 900 -29 800 1 800 -18 200 

December 344 121 900 343 200 -6 500 -319 500 

Januari 322 122 000 266 300 -3 700 -299 700 

Februari 345 125 700 227 300 -4 500 -321 000 

Mars 65,9 14 500 35 600 -1 000 -61 300 

April -36,3 -10 000 -61 000 1 500 33 900 

Summa 
dec. – feb. 1 011 369 600 836 800 -14 700 -940 200 

 

5.1.5 Effektutjämnande strategi med undertemperatur 
Tabell 6 visar precis som Tabell 3 resultatet från fallet med undertemperatur fast för den effektutjämnande 
strategin. Det kan noteras att liknande resultat uppnås.  
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Tabell 6: Resultatet av den effektutjämnande körstrategin för fallet med undertemperatur. 

Månad Förändring av 
elproduktion 
[MWh] 

Förändring av 
elintäkt [kr] 

Förändring av 
flödesintäkt 
[kr] 

Förändring av 
pumpkostnad 
[kr] 

Förändring av 
koldioxidutsläpp 
[kg] 

Oktober 272 80 200 33 900 -1 600 -252 800 

November 425 129 200 201 100 -1 300 -395 400 

December 847 277 400 671 000 -11 600 -787 600 

Januari 874 292 400 702 700 -10 300 -813 100 

Februari 675 226 100 495 800 -8 600 -628 000 

Mars 584 141 400 347 900 -4 700 -543 200 

April 226 56 400 138 700 -800 -210 300 

Summa 
okt. - april 3 903 1 203 100 2 591 100 -38 900 -3 630 400 

 

5.1.6 Effektutjämnande strategi med övertemperatur 
Tabell 7 visar precis som Tabell 4 resultatet från fallet med övertemperatur fast för den effektutjämnande 

strategin och även här med ett liknande resultat.  

Tabell 7: Resultatet av den effektutjämnande körstrategin för fallet med övertemperatur. 

Månad Förändring av 
elproduktion 
[MWh] 

Förändring av 
elintäkt [kr] 

Förändring av 
flödesintäkt 
[kr] 

Förändring av 
pumpkostnad 
[kr] 

Förändring av 
koldioxidutsläpp 
[kg] 

Oktober -618 -171 200 -461 900 5 200 574 500 

November -921 -264 200 -456 300 7 300 856 800 

December -746 -213 900 -161 500 700 693 300 

Januari -658 -164 500 -285 600 3 800 611 500 

Februari -683 -171 900 -412 500 3 800 634 900 

Mars -1 181 -286 200 -537 000 4 800 1 098 600 

April -853 -204 800 -505 500 5 700 793 500 

Summa 
okt. - april -5 660 -1 476 700 -2 820 300 31 300 5 263 100 
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5.2 Effekt, flöde och framledningstemperatur 
Både den effektutjämnande och flödesutjämnande strategin ger en effektutjämning, dock på olika sätt. I 
detta kapitel presenteras grafer som visar effektutjämningen i båda fallen tillsammans med grafer över 
förändringen av flöde och framledningstemperatur. Graferna visar två sjudagarsperioder under oktober 
2014 och januari 2015. 
 

5.2.1 Normalfall 
Figur 19 och Figur 20 visar en jämförelse av producerad effekt, flöde och framledningstemperatur mellan 
det verkliga fallet och de effekt- och flödesutjämnande strategierna för normalfallet. 
Utomhustemperaturen i oktoberfallet pendlade mellan cirka 6,5 och 16,5 °C. I januarifallet pendlade 
utomhustemperaturen mellan cirka -5,5 och 10 °C. I effektkurvorna syns det att i både oktober och i januari 
kapar strategierna flera toppar och dalar. I vissa fall fungerar den effektutjämnande strategin bättre och i 
vissa fall fungerar den flödesutjämnande strategin bättre. När det gäller flödena så är de i stort sätt 
oförändrade i oktober men i januari syns det att den flödesutjämnande strategin har jämnat ut flödet till 
viss del medan den effektutjämnande strategin istället fått ett ökat flöde. När det gäller 
framledningstemperaturerna, varieras de betydligt mer än i det verkliga fallet för båda strategierna.  
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Figur 19: Förändring av effekt, flöde och framledningstemperatur för både den effekt- och flödesutjämnande strategin för 
normalfallet under perioden 5-11 oktober 2014. 
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Figur 20: Förändring av effekt, flöde och framledningstemperatur för både den effekt- och flödesutjämnande strategin för 
normalfallet under perioden 2-8 januari 2015. 
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5.2.2 Fall med Undertemperatur 
Figur 21 och Figur 22 visar en jämförelse av producerad effekt, flöde och framledningstemperatur mellan 
det verkliga fallet och de effekt- och flödesutjämnande strategierna för fallet med undertemperatur. 
Bilderna visar två sjudagarsperioder under oktober 2014 och januari 2015. I båda perioderna kan det 
noteras att den strikt effektutjämnande strategin jämnar ut effekten bättre än i normalfallet eftersom den 
här har ett större möjligt spann för framledningstemperaturen. Den flödesutjämnande strategin ger bra 
effektutjämning i höstperioden men ger sämre effektutjämning under vinterperioden. Den 
flödesutjämnande strategin jämnar även ut flödet bättre än i normalfallet medan den effektutjämnande 
strategin får högre flöden än i normalfallet. 
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Figur 21: Förändring av effekt, flöde och framledningstemperatur för både den effekt- och flödesutjämnande strategin för fallet med 
undertemperatur under perioden 5-11 oktober 2014. 
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Figur 22: Förändring av effekt, flöde och framledningstemperatur för både den effekt- och flödesutjämnande strategin för fallet med 
undertemperatur under perioden 2-8 januari 2015.  
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5.2.3 Fall med Övertemperatur 
Figur 23 och Figur 24 visar en jämförelse av producerad effekt, flöde och framledningstemperatur mellan 
det verkliga fallet och de effekt- och flödesutjämnande strategierna för fallet med övertemperatur. Bilderna 
visar två sjudagarsperioder under oktober 2014 och januari 2015. Under detta fall erhålls den allra bästa 
effektutjämningen från den strikt effektutjämnande strategin för både höst- och vinterperioden. Den 
flödesutjämnande strategin jämnar ut effekten något sämre än fallet med undertemperatur. Den jämnar ut 
flödet bra men blir förskjuten nedåt på grund av den höga temperaturen. 
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Figur 23: Förändring av effekt, flöde och framledningstemperatur för både den effekt- och flödesutjämnande strategin för fallet med 
övertemperatur under perioden 5-11 oktober 2014.  
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Figur 24: Förändring av effekt, flöde och framledningstemperatur för både den effekt- och flödesutjämnande strategin för fallet med 
övertemperatur under perioden 2-8 januari 2015. 
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5.3 Värmefontens utbredning i Linköpings fjärrvärmesystem 
Figur 25 och Figur 26 visar en grov uppskattning över fjärrvärmevattnets distributionstid i Linköping under 
normal vinterdrift. Under höst, vår och sommar blir distributionstiden större. Figurerna togs fram med 
metoden som beskrevs i kapitel 4.1. Under de perioder som undersöktes för att ta fram bilden var 
medelvärdet av utomhustemperaturen cirka -4,5 °C och medeleffekten var cirka 310 MW. Tiden för vattnet 
att nå ut till lasttyngdpunkten var i genomsnitt 2,5 timmar. Det kan påpekas att det går en stor ledning mot 
Vikingstad, vilket kan förklara att distributionstiden till delar av Ryd och Valla enbart är en timme, trots att 
de ligger en bit bort från närmsta produktionsenhet. Det går även en huvudledning ner mot Ekholmen och 
Sturefors, som förklarar det utdragna gula segmentet i sydöstra delen av staden. 
 

 

Figur 25: Karta som illustrerar fjärrvärmevattnets distributionstid i Linköping. 
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Figur 26: Karta som illustrerar fjärrvärmevattnets distributionstid till samhällen runt omkring Linköping. 
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6 Diskussion 
Här diskuteras examensarbetets resultat och den metod som tillämpats. Dessutom diskuteras hur 
fjärrvärmenätets begränsningar påverkar den potentiella lönsamheten arbetets olika faser. Avslutningsvis 
presenteras förslag på fortsatta arbeten. 
 

6.1 Resultat 
Vilken strategi som är bäst kan variera mellan olika tidsperioder och olika fjärrvärmesystem. Är det endast 
en effektutjämning som är intressant är det naturligtvis den strikt effektutjämnande strategin som är bäst. I 
ett system där flödet ofta ligger nära maxgränsen kan den flödesutjämnande strategin vara bäst eftersom 
den jämnar ut både flöde och effekt. I ett sådant system skulle den effektutjämnande strategin inte fungera 
bra eftersom den medför större flödesvariationer. Båda strategierna medför en högre elverkningsgrad i 
normalfallet, speciellt under december till februari. Den effektutjämnande strategin ger dock bäst 
elverkningsgrad, så den strategin är bäst om elproduktionen är det mest eftertraktade. När det gäller 
framledningstemperaturerna är det ingen stor skillnad mellan strategierna då båda ofta har ungefär lika 
stora toppar och dalar. 

Som synes i resultatet i kapitel 5, uppkommer en flödesintäkt för båda strategierna i normalfallet. Detta 
innebär att strategierna medför ett högre medelflöde än i det verkliga fallet. Det kan påpekas att medan en 
ökad elproduktion, på grund av en lägre framledningstemperatur, tillför något positivt till både företaget 
och samhället så medför en ökad flödesintäkt endast att kunderna får betala mer för samma mängd energi. 
Som nämndes tidigare har beräkningarna baserats på flödesavgiften som gällde för referensperioden. Om 
någon av strategierna skulle införas är det inte säkert att samma prismodell behålls. En sänkning av den 
genomsnittliga framledningstemperaturen, som ett ökat medelflöde innebär (se kapitel 3.4), ger dock 
mindre värmeförluster, vilket också bidrar till energieffektivisering och samhällsnytta. 
 
Resultatet visar även att mycket kan tjänas på att sänka framledningstemperaturen. Dels ger det en högre 
elproduktion, dels kan effektutjämningen bli bättre om ett högre temperaturspann används. 
Effektutjämningen kan även bli bättre om temperaturspannet istället ökas genom att tillåta en högre 
temperatur. Det kan ses att en ökning av framledningstemperaturen på endast 10 % kan ge en markant 
förbättring av effektutjämningen men det ger i gengäld en betydligt lägre elproduktion.  

I detta examensarbete har resultatet beräknats rent teoretiskt utifrån uppmätta värden för en 
referensperiod. Resultatet återspeglar hur produktionen skulle ha blivit om en perfekt prognos hade 
använts. Som beskrevs i kapitel 3.7, går det att ta fram värmelastprognoser med ganska hög noggrannhet 
men lönsamheten kommer ändå att minska i ett verkligt fall eftersom perfekt kännedom över värmelasten 
saknas.  

Vädret påverkar värmelasten i stor utsträckning. En tydlig sänkning av värmelasten kan ses på soliga dagar 
jämfört med mulna dagar. Vind och nederbörd höjer värmelasten, speciellt i byggnader med dålig isolering. 
Snö kan minska värmelasten eftersom det kan fungera som isolering om det lägger sig på taket på 
byggnaderna. Det gjordes ett försök att ta fram ett samband mellan hur värmelasten påverkas av 
solinstrålning, vind och nederbörd, men det gick inte att dra några slutsatser om detta. 
 
Det har inte undersökts i detta examensarbete hur en förändrad framledningstemperatur påverkar 
returtemperaturen. Enligt Larsson (1999) finns det oftast inget tydligt direkt samband mellan 
framledningstemperaturen och returtemperaturen vilket beror på den varierande graden av effektivitet 
hos kundernas värmeväxlare. Returtemperaturen kan dock indirekt påverkas av en förändring av 
framledningstemperaturen, eftersom detta förändrar nätets fjärrvärmeflöde och därmed inverkar på 
värmeväxlarnas verkningsgrad. 
 



   
 

52 

6.2 Metod 
Den övergripande metoden som följts i detta examensarbete (se kapitel 2.1) har utarbetats på egen hand. 
Den specifika metoden för att ta fram en parameter på värmelasten samt körstrategierna har dock baserats 
på teorier av (Larsson, 1999), se framförallt kapitel 3.3-3.5. 
 
Larsson har baserat sina resultat på simuleringar, där dessa har validerats mot ett verkligt fall. Som tidigare 
nämndes har resultatet i detta examensarbete istället beräknats teoretiskt, baserat på en referensperiod 
där verklig mätdata hämtats in. Tanken var att beräkningarna skulle valideras mot verkliga tester där 
framledningstemperaturen varierades enligt den flödesutjämnande strategin. Två tester utfördes där 
framledningstemperaturen som beräknades försköts fyra timmar för att kompensera för systemets tröghet 
och följdes då det var möjligt av alla pannor som var igång under respektive test. Dock kunde inga tydliga 
slutsatser dras utifrån testerna, då temperaturerna inte kunde ändras i tillräckligt stor utsträckning och det 
hade blivit för varmt utomhus. Dessutom kunde inte alla kraftvärmeverk efterfölja den temperaturändring 
som var avsedd för testerna.  
 
Som beskrevs i kapitel 3.3, har nätet förenklats till att alla produktionsenheter slagits ihop till en 
produktionsenhet. Denna förenkling borde passa Linköpings fjärrvärmesystem bra då 
produktionsenheterna ligger på samma sida om staden och oftast matar ut samma temperatur. I andra 
fjärrvärmesystem kommer en sådan förenkling vara mer eller mindre passande beroende på om det endast 
finns en produktionsenhet eller flera utspridda över staden. I Linköping finns dock ett antal mindre 
hetvattencentraler som används under de kallaste perioderna. När dessa är igång blir beräkningarna 
mindre exakta eftersom vattnet pumpas från flera olika platser, vilket leder till att stora delar av vattnet 
enbart cirkulerar i stadsdelen där hetvattencentralen är lokaliserad. 
 

6.3 Begränsningar i fjärrvärmesystemet 
Linköpings fjärrvärmesystem har ett antal begränsningar som beskrevs i kapitel 3.6. Den minimala 
framledningstemperaturen på 95 °C uppkommer på grund av att en av kunderna, nämligen en 
biogasanläggning, behöver det till sin verksamhet. Det kan tyckas onödigt att en kund bestämmer 
temperaturen för hela fjärrvärmenätet, speciellt eftersom det är Tekniska verken som äger 
biogasanläggningen. Ett alternativ kan vara att ha en lägre framledningstemperatur och istället använda en 
värmepump för att höja vattnets temperatur till biogasanläggningen. En högre elverkningsgrad skulle då 
kunna erhållas samt ett högre spann för framledningstemperaturen, vilket skulle underlätta en effekt- eller 
flödesutjämnande körstrategi. 
 
Om biogasen bortsågs ifrån, skulle nästa kund med ett strikt krav på framledningstemperatur vara de 
absorptionskylmaskiner som används för att skapa fjärrkyla. Dessa maskiner kräver nämligen en 
temperatur på 90 °C. Denna temperaturgräns är svår att undkomma eftersom fjärrkyla är en stor del av 
Tekniska verkens verksamhet. Det finns dock bara fjärrkyla på den västra delen av Linköping, så det skulle 
alltså i teorin vara möjligt att skicka ut en kallare temperatur på den östra delen av staden från ett av 
kraftvärmeverken, vilket då skulle ge en högre elverkningsgrad för en av turbinerna. Ett möjligt problem är 
att det blir svårt att kontrollera hur stor del av staden som får det kallare vattnet och hur stor del som får 
det varmare. Om olika produktionsenheter skulle producera olika temperaturer, skulle det eventuellt vara 
lönsamt att producera en högre temperatur på KV50 eftersom den turbinen har betydligt lägre 
elverkningsgrad än de övriga turbinerna. 
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6.4 Förslag till framtida arbete 
Det skulle kunna undersökas om det är möjligt att införa till exempel en värmepump som höjer 
framledningstemperaturen till biogasen i Linköping så att en lägre framledningstemperatur kan användas. 
 
Av samma anledning kan det även undersökas om det är lönsamt att endast leverera fjärrkyla med hjälp av 
endast kompressorkylmaskiner så att framledningstemperaturen kan sänkas under 90 °C.  
 
Endast två tester hann utföras och resultatet från dessa var inte tillräckligt tydliga för att dra några 
ordentliga slutsatser. Om de två körstrategierna ska införas, behöver mer noggranna praktiska tester 
utföras. 
 
Den kan även utföras en simulering av nätet där det undersöks om det är lönsamt att skicka olika 
temperaturer från olika produktionsenheter, och även hur dessa temperaturer ska optimeras i förhållande 
till elverkningsgrader för turbinerna samt olika stadsdelars temperaturkrav. 
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7 Slutsatser 
Den flödesutjämnande strategin och den effektutjämnande strategin uppvisar liknande resultat. Båda 
strategierna ger för normalfallet en ökad elintäkt och flödesintäkt. Den ökade flödesintäkten ger dock 
högre pumpkostnader och en högre avgift för kunderna. Båda strategierna får en betydligt högre elintäkt i 
fallet då en lägre temperatur tillåts användas och en betydligt lägre elintäkt i fallet då en högre temperatur 
tillåts användas. I alla fallen får dock den effektutjämnande strategin lite bättre elintäkt än den 
flödesutjämnande.  

Det visade sig att båda strategierna medför en viss effektutjämning jämfört med det verkliga fallet men inte 
på samma sätt. Den flödesutjämnande strategin jämnar ut både effekt och flöde medan den strikt 
effektutjämnande strategin jämnar ut effekten bättre, men istället får större flödesvariationer. Som ses i 
figurerna i kapitel 5.2, kapas de flesta topparna och dalarna till viss del men i vissa fall kapar den 
effektutjämnande strategin bäst och i vissa fall ger den flödesutjämnande strategin ett jämnare resultat. 
Vilken av strategierna som är bäst kan variera mellan olika fjärrvärmeverk och olika tidsperioder. Fallen där 
temperaturen tillåts pendla mellan ett större temperaturspann ger bättre effekt och flödesutjämning. 

Det är svårt att sätta en ekonomisk siffra på vad ett utjämnat flöde och en utjämnad effekt är värd. 
Eftersom en ökad elverkningsgrad och en effekt- eller flödesutjämning inte nödvändigtvis går hand i hand 
kan det behöva göras en avvägning av vad som är mest lönsamt. Även detta kan variera mellan olika 
fjärrvärmeverk och olika tidsperioder. 

Slutligen kan det konstateras att båda strategierna som tagits fram i examensarbetet verkar lovande och är 
värda att undersökas närmare. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1: Flödesschema från KV1 
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9.2 Bilaga 2: Visual Basic kod 
De effekt- och flödesutjämnande strategiernas lönsamhet beräknade med hjälp av fyra olika Visual Basic 
koder. I koden förekommer ofta anrop till Excel-celler av typen: Cells(rad, kolumn). De olika raderna 
representerar en timmes tidssteg. Innan koden presenteras kommer en förklaring till vad kolumnerna 
innehåller. HVC betyder hetvattencentral. 
 

9.2.1 Program 1: Värmeprognos 2014-15 
Kolumn Data 

1 - 

2 Värmelast [MW] 

3 - 

4 Tid (timvärden) 

5 Framledningstemperatur ackumulator [°C] 

6 Framledningstemperatur KV1 [°C] 

7 Framledningstemperatur KV50 [°C] 

8 Framledningstemperatur KV61 [°C] 

9 Framledningstemperatur HVC 600 [°C] 

10 Framledningstemperatur HVC 300 [°C] 

11 Framledningstemperatur HVC 700 [°C] 

12 Framledningstemperatur HVC 100 P1 [°C] 

13 Framledningstemperatur HVC 100 P2 [°C] 

14 Framledningstemperatur HVC 40 [°C] 

15 - 

16 Returledningstemperatur ackumulator [°C] 

17 Returledningstemperatur KV1 [°C] 

18 Returledningstemperatur KV50 [°C] 

19 Returledningstemperatur KV61 [°C] 

20 Returledningstemperatur HVC 600 [°C] 

21 Returledningstemperatur HVC 300 [°C] 

22 Returledningstemperatur HVC 700 [°C] 

23 Returledningstemperatur HVC 100 P1 [°C] 

24 Returledningstemperatur HVC 100 P2 [°C] 

25 Returledningstemperatur HVC 40 [°C] 

26 - 

27 Flöde till ackumulator [m3/h] 

28 Flöde från ackumulator [m3/h] 

29 Flöde KV1 [m3/h] 

30 Flöde KV50 [m3/h] 

31 Flöde KV61 [m3/h] 

32 Flöde KV50 [m3/h] 

33 Flöde HVC 600 [m3/h] 

34 Flöde HVC 300 [m3/h] 

35 Flöde HVC 700 [m3/h] 

36 Flöde HVC 100 [m3/h] 

37 Flöde HVC 40 [m3/h] 
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'******************************************************************************* 

'*                                                                             *                                             

'*          Beräkning av värmelasten                                           *                                             

'*          Skrivet av Oskar Lindgren och Richard Hellsberg                    *                                             

'*                                                                             *                                             

'******************************************************************************* 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

     

    Cp = 4210 'Specifik värmekapacitet [J/kgK] (4210 = Cp vid 100 Celsius) 

    rho = 958.4 'Densitet [kg/m3] (958.4 = densiteten vid 100 Celsius) 

    Delay = 6 'Sätter hur många timmar som ska hoppas över innan beräkningarna 

    'börjar. Måste vara större än distributionstiden (som ofta är 2-5h). 

    Last_row = Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row 'Kollar vilken cell som har 

    'det sista värdet i kolumnen 

     

    For i = 3 + Delay To Last_row - Delay 'Loopen börjar på 3 + Delay eftersom 

    'datacellerna börjar på rad 3. 

     

    '----------------- UTRÄKNING AV DISTRIBUTIONSTID OCH RETURTID -------------- 

        'BÖRJAR PÅ CELL 9 (dvs i + 6) = 2016-01-01, 06:00 (eftersom den körs 

        'bakåt i tiden) 

        'Denna räknar ut hur lång distributionstiden och returtiden är för 

        'vattnet och förskjuter fram- och returledningstemperaturerna efter det. 

         

        Nätvolym = 26000            'Nätets volym 

        Deldistr_tid_bak = 0        'Nollställer Deldistr_tid_bak (som summerar 

                                    'tills den är = 1, dvs den tidpunkten då 

                                    'vattnet gått hela sträckan från 

                                    'anläggningen till kund) 

        Distr_tid_bak = 0           'Nollställer Distr_tid_bak (som säger hur 

                                    'lång tid det tog för vattnet att nå kund) 

        j = 1                       'Sätter interna loop-variabeln j till 1 som 

                                    'sköter stegandet av flödet bakåt i tiden 

        Delsumma_distr_tid_bak = 0  'Nollställer Delsumma_distr_tid_bak 

                                    '(variabeln håller koll på hur lång väg 

                                    'vattnet transporterats hittills. 

 

        '-------- UTRÄKNING AV FRAMTEMPSFÖRSKJUTNING (BAKÅT I TIDEN) ----------- 

            Do While Delsumma_distr_tid_bak < 1 'Loop som stegar upp tills 

            'vattnet har gått 100% av vägen (= 1). 

 

                Flöde_range_bak = Range(Cells(i - j, 28), Cells(i - j, 31)) 

                'Varje loop-varv innebär att den hämtar värden ytterligare en 

                'timme bakåt i tiden (då j stegas upp, se nedan). 

                Flöde_sum_bak = 

Application.WorksheetFunction.Sum(Flöde_range_bak) - Cells(i - j, 27) 

                'Summerar värden från raden ovan. 

                 

                For k = 1 To 6 'Lägger till HVC:na om flödet överstiger 20 m3/h 

                '(6 stycken). 

                 

                    If Cells(i - j, 31 + k) > 20 Then 

                     

                        Flöde_sum_bak = Flöde_sum_bak + Cells(i - j, 31 + k) 

                         

                    End If 

                 

                Next k 

                 

                Deldistr_tid_bak = 1 / ((Nätvolym / Flöde_sum_bak) / 2) 

                'Räknar ut den aktuella timmens bidrag till transporttiden 

                '(procentuellt). 
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                Delsumma_distr_tid_bak_föreg = Delsumma_distr_tid_bak 

                'Sparar föregående värde i Delsumma_distr_tid_bak eftersom den 

                'skrivs över i nästa rad. 

                Delsumma_distr_tid_bak = Delsumma_distr_tid_bak + 

Deldistr_tid_bak 

                'Summerar hur stor del av transporttid som avverkats hittills 

                '(procentuellt). 

 

                j = j + 1 'Loop-variabel som plussas på för varje timme som den 

                'ska hämta värden längre bak i tiden. 

                 

 

            Loop 

 

            If 1 - Delsumma_distr_tid_bak_föreg > Delsumma_distr_tid_bak - 1 

Then 

            'Kollar om det är nuvarande eller föregående värde som är närmast 1. 

 

            Distr_tid_bak = j - 1 'D.v.s, Distr_tid_bak sätts till nuvarande 

            'värde 

 

            Else 

 

            Distr_tid_bak = j - 2 'D.v.s, Distr_tid_bak sätts till föregående 

            'värde 

 

            End If 

        '--------- UTRÄKNING AV RETURTEMPSFÖRSKJUTNING (FRAMÅT I TIDEN) -------- 

        Deldistr_tid_fram = 0       'Nollställer Deldistr_tid_fram (som summerar 

                                    'tills den är = 1, d.v.s. den tidpunkten då 

                                    'vattnet gått hela sträckan från kund till 

                                    'anläggning) 

        Distr_tid_fram = 0          'Nollställer Distr_tid_fram (som säger hur 

                                    'lång tid det tog för vattnet att nå 

                                    'anläggning) 

        j = 1                       'Sätter interna loop-variabeln j till 1 som 

                                    'sköter stegandet av flödet framåt i tiden 

        Delsumma_distr_tid_fram = 0 'Nollställer Delsumma_distr_tid_fram 

                                    '(variabeln håller koll på hur lång väg 

                                    'vattnet transporterats hittills. 

 

            Do While Delsumma_distr_tid_fram < 1 'Loop som stegar upp tills 

            'vattnet har gått 100% av vägen (= 1). 

 

                Flöde_range_fram = Range(Cells(i + j, 28), Cells(i + j, 31)) 

                'Varje loop-varv innebär att den hämtar värden ytterligare en 

                'timme framåt i tiden (då j stegas upp, se nedan). 

                Flöde_sum_fram = 

Application.WorksheetFunction.Sum(Flöde_range_fram) - Cells(i + j, 27) 

                'Summerar värden från raden ovan. 

                 

                For l = 1 To 6 'Lägger till HVC:na om flödet överstiger 20 m3/h 

                '(6 stycken). 

                 

                    If Cells(i + j, 31 + l) > 20 Then 

                        Flöde_sum_fram = Flöde_sum_bak + Cells(i + j, 31 + l) 

                    End If 

                 

                Next l 

                 

                Deldistr_tid_fram = 1 / ((Nätvolym / Flöde_sum_fram) / 2) 

                'Räknar ut den aktuella timmens bidrag till transporttiden 

                '(procentuellt) 
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                Delsumma_distr_tid_fram_föreg = Delsumma_distr_tid_fram 

                'Sparar föregående värde i Delsumma_distr_tid_bak eftersom den 

                'skrivs över i nästa rad. 

                Delsumma_distr_tid_fram = Delsumma_distr_tid_fram + 

Deldistr_tid_fram 

                'Summerar hur stor del av transporttid som avverkats hittills 

                '(procentuellt). 

 

                j = j + 1 'Loop-variabel som plussas på för varje timme som den 

                'ska hämta värden längre fram i tiden. 

 

            Loop 

 

            If 1 - Delsumma_distr_tid_fram_föreg > Delsumma_distr_tid_fram - 1 

Then 

            'Kollar om det är nuvarande eller föregående värde som är närmast 1 

 

            Distr_tid_fram = j - 1 'D.v.s, Distr_tid_bak sätts till nuvarande 

            'värde 

 

            Else 

 

            Distr_tid_fram = j - 2 'D.v.s, Distr_tid_bak sätts till föregående 

            'värde 

 

            End If 

         

    '--------------------- BERÄKNING AV VÄRMELASTEN --------------------------- 

        P_tot = 0 'Skapar en tom variabel för totaleffekten. 

 

        For m = 1 To 9 'Loopar igenom alla verk och HVC:er (9 stycken) 

             

            If m = 1 Then 'Undantagsfall om ackumulatorn används 

             

                If Cells(i, 28) > 20 Then 'Kollar om ackumulatorn pumpar ur 

                 

                    P = Cp * rho * Cells(i, 28) * (Cells(i - Distr_tid_bak, 5) - 

Cells(i + Distr_tid_fram, 16)) / (3600 * 10 ^ 6) 

                    'Räknar ut effekten från ackumulatorn 

                 

                ElseIf Cells(i, 27) > 20 Then 'Kollar om ackumulatorn pumpas i 

                 

                    P = -(Cp * rho * Cells(i, 27) * (Cells(i - Distr_tid_bak, 5) 

- Cells(i + Distr_tid_fram, 16)) / (3600 * 10 ^ 6)) 

                    'Räknar ut effekten som går till ackumulatorn, 

                    'negativ eftersom det inte går ut på nätet 

                     

                Else 

                     

                    P = 0 'Om ackumulatorn inte används 

                     

                End If 

             

            ElseIf m = 8 Then 'Undantag om HVC 100 är igång 

                 

                If Cells(i, 35) > 20 Then 'Kollar om HVC 100 är igång 

                 

                    HVC_100_200_FLT = (Cells(i - Distr_tid_bak, 12) + Cells(i - 

Distr_tid_bak, 13)) / 2 

                    'Räknar ut en medeltemperatur för HVC 100:s två pannor 

                    HVC_100_200_RLT = (Cells(i - Distr_tid_bak, 23) + Cells(i - 

Distr_tid_bak, 24)) / 2 

                    'Räknar ut en medeltemperatur för HVC 100:s två pannor 
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                    P = Cp * rho * Cells(i, 35) * (HVC_100_200_FLT - 

HVC_100_200_RLT) / (3600 * 10 ^ 6) 

                    'Räknar ut effekten för HVC 100 

                     

                Else 

                 

                    P = 0 'Om HVC 100 inte används 

                     

                End If 

                 

            ElseIf m = 9 Then 'Undantag om HVC 40 är igång 

                 

                HVC_40_flow = Cells(i, 36) + Cells(i, 37) 'Summerar flödet från 

                'HVC 40:s två pannor 

                 

                If HVC_40_flow > 20 Then 'Kollar om HVC 40 är igång 

                 

                    P = Cp * rho * HVC_40_flow * (Cells(i - Distr_tid_bak, 14) - 

Cells(i + Distr_tid_fram, 25)) / (3600 * 10 ^ 6) 

                    'Räknar ut effekten för HVC 40 

                     

                Else 

                 

                    P = 0 'Om HVC 40 inte används 

                     

                End If 

             

            Else 

             

                If Cells(i, m + 27) > 20 Then 'Denna if-sats räknar på alla 

                'pannor som inte behöver ett undantagsfall 

             

                    P = Cp * rho * Cells(i, m + 27) * (Cells(i - Distr_tid_bak, 

m + 4) - Cells(i + Distr_tid_fram, m + 15)) / (3600 * 10 ^ 6) 

                    'Räknar ut effekten för panna nr m 

                 

                Else 

                 

                    P = 0 'Om panna nr m inte används 

                     

                End If 

             

            End If 

             

           P_tot = P_tot + P 'Summerar ihop den totala värmelasten 

 

        Next m 

         

        Cells(i, 2) = P_tot 'Skriver ut värmelasten 

                 

    Next i 

     

End Sub 
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9.2.2 Program 2: Flödesutjämning 
Kolumn Data 

1 - 

2 Tid (timvärden) 

3 Uträknad framledningstemperatur [°C] 

4 Uträknad förskjuten framledningstemperatur [°C] 

5 Verklig framledningstemperatur [°C] 

6 Uträknat utjämnat flöde [m3/h] 

7 Verkligt flöde [m3/h] 

8 Verklig producerad effekt [MW] 

9 Uträknad producerad effekt [MW] 

10 Verklig returledningstemperatur [°C] 

11 Framledningens transporttid [h] 

12 Elpris [kr] 

13 Elproduktion Generator 1, KV1 [MW] 

14 Elproduktion Generator 2, KV1 [MW] 

15 Elproduktion Generator 3, KV1 [MW] 

16 Elproduktion KV50 [MW] 

17 Elproduktion KV61 [MW] 

18 Verklig elvinst [kr] 

19 Uträknad elvinst [kr] 

20 Delta elvinst [kr] 

21 Uträknad elproduktion [MW] 

22 Returledningens transporttid [h] 

23 Verklig pumpeffekt [MW] 

24 Uträknad pumpeffekt [MW] 

25 Delta pumpkostnad [kr] 
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'******************************************************************************* 

'*                                                                             *                                             

'*          Flödesutjämnande program                                           *                                             

'*          Skrivet av Oskar Lindgren och Richard Hellsberg                    *                                             

'*                                                                             *                                             

'******************************************************************************* 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

 

    '------------------------ INDATA ------------------------------------------- 

    Cp = 4210 'Specifik värmekapacitet [J/kgK] (4210 = Cp vid 100 Celsius) 

    rho = 958.4 'Densitet [kg/m3] (958.4 = densiteten vid 100 Celsius) 

    Tf_step = 2 'Antal grader som får ändras per timme. 2 vid normalfall och 

    'fallet med undertemperatur. 4 vid fallet med övertemperatur. 

    Last_row = Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(Rows.Count, 

"D").End(xlUp).Row 

    'Kollar vilken rad som har det sista värdet 

    Nätvolym = 26000 'Fjärrvärmenätets totala volym 

    Extra_heat = 1 'Denna parameter kan ändras för att ändra den tillåtna 

    'maxtemperaturen (normalfallet = 1 = 100%). Vid fallet med övertemperatur 

    'sätts den till 1.1 (10% extra) 

    Reduced_heat = 1 'Denna parameter kan ändras för att ändra den tillåtna 

    'mintemperaturen (normalfallet = 1 = 100%). Vid fallet med undertemperatur 

    'sätts den till 0.5 (50%) 

     

    For i = 3 To Last_row 

 

        Cells(i, 2) = Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 4) 

        'Skriver ut tiden från värmeprognosfliken 

 

    Next i 

     

    '----------------- UTRÄKNING AV TEMPERATURER OCH FLÖDEN -------------------- 

    For i = 21 To Last_row - 20 'Loopen behöver en fördröjning fram och bak för 

    'att kunna ta ut ett glidande medelvärde. 

     

        Tf_sum = 0 'Skapar en top parameter för framledningstemperaturen 

        Tr_sum = 0 'Skapar en top parameter för returledningstemperaturen 

        Nr_of_plants = 0 'Skapar en top parameter för antalet anläggningar som 

        'är igång 

     

        For k = 1 To 3 'Loopar igenom KV1, KV50 och KV61 

 

            If Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, k + 28) > 300 Then 

            'Kollar om flödet överstiger 300. Annars tas anläggningen inte med 

            'i beräkningarna. 

 

                Tf_sum = Tf_sum + Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, k + 5) 

                'Lägger till framledningstemperaturen från värmeprognosfliken 

                Tr_sum = Tr_sum + Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, k + 

16) 

                'Lägger till returledningtemperaturen från värmeprognosfliken 

                Nr_of_plants = Nr_of_plants + 1 'Räknar upp hur många 

                'anläggningar som är aktiverade 

 

            End If 

 

        Next k 

         

        Tf_real = Tf_sum / Nr_of_plants 'Räknar ut medelvärdet för den verkliga 

        'framledningstemperaturen 

        Tr = Tr_sum / Nr_of_plants 'Räknar ut medelvärdet för den verkliga 

        'returledningstemperaturen 
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        Cells(i, 5) = Tf_real 'Skriver ut den verkliga framledningstemperaturen 

        Cells(i, 10) = Tr 'Skriver ut den verkliga returledningstemperaturen 

         

    Next i 

     

    For t = 1 To 2 'En iterering görs för att kunna räkna ut transporttiderna 

    'för vattnet 

     

        For i = 21 To Last_row - 20 

            

            P_avr = Application.WorksheetFunction.Average(Sheets("Värmeprognos 

2014-15").Range("B" & i - 12 & ":B" & i + 12)) 

            'Tar ut ett glidande medelvärde på värmelasten från 

            'värmeprognosfliken 

            Tr_avr = Application.WorksheetFunction.Average(Sheets("Värmeprognos 

2014-15").Range("Q" & i - 12 & ":S" & i + 12)) 

            'Tar ut ett glidande medelvärde på returtemperaturen 

            Tf_max = Application.WorksheetFunction.Max(Sheets("Värmeprognos 

2014-15").Range("F" & i - 12 & ":H" & i + 12)) * Extra_heat 

            'Tar ut den maximala verkliga framledningstemperaturen över ett dygn 

            'och multiplicerar med parametern "Extra_heat" 

            Tf_min = Application.WorksheetFunction.Min(Range("E" & i - 12 & ":E" 

& i + 12)) * Reduced_heat 

            'Tar ut den minimala verkliga framledningstemperaturen över ett dygn 

            'och multiplicerar med parametern "Reduced_heat" 

             

            If Tf_max > 117 Then 'Kollar så att framledningstemperaturen inte 

            'överstiger 117 grader 

     

                Tf_max = 117 

     

            End If 

             

'            Tf_min = 90 'Vid undertemp sätts denna till 90. Vid övertemp sätts 

            'denna till 95. Vid normalfallet används istället if-satsen nedan. 

         

            If Tf_min > 95 Then 'Om den verkliga mintemperaturen är över 95 

            'grader så sätts programmets mintemperatur till 95 grader 

     

                Tf_min = 95 

     

            ElseIf Tf_min < 93 Then 'Om den verkliga mintemperaturen är under 93 

            'grader så sätts programmets mintemperatur till 93 grader 

     

                Tf_min = 93 

     

            End If 

             

            Tf_avr = (Tf_max + Tf_min) / 2 

            'Räknar ut medelframledningstemperaturen 

            q_avr = (P_avr * 10 ^ 6 * 3600) / ((Tf_avr - Tr_avr) * Cp * rho) 

            'Räknar ut ett medelflöde efter medelframledningstemperaturen 

             

            q_sum = 0 'Skapar en parameter för det verkliga flödet 

     

            For k = 1 To 11 'Loppar igenom alla flöden från värmeprognosfliken 

     

                q = Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, k + 26) 

                'Hämtar värde för flöde nr k 

     

                If q >= 20 Then 'Kollar om flödet överstiger 20 m3/h 

     

                    If k = 1 Then 'Undantagsfall för att kolla om ackumulatorn 
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                    'laddas i eller ur 

     

                        q_sum = q_sum - q 

                        'Flödet dras bort om ackumulatorn laddas i 

     

                    Else 

     

                        q_sum = q_sum + q 

                        'Flödet läggs till om ackumulatorn laddas ur 

     

                    End If 

     

                End If 

     

            Next k 

     

            Cells(i, 7) = q_sum 'Det verkliga flödet skrivs ut 

            P = Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 2).Value 

            'Hämtar värde för värmelasten 

             

            If t > 1 Then   'If-satsen används för att räkna ut den förskjutna 

            'returtemperaturen efter andra varvet i itereringen (när det finns 

            'värden på flödet att förskjuta med) 

                     

                Tr_forw = Cells(i, 22) 'Skriver ut returledningens transporttid 

                '(måste kolla framåt i tiden) 

                         

                Tf = ((P * 10 ^ 6 * 3600) / (Cp * rho * q_avr)) + Cells(i + 

Tr_forw, 10) 

                'Räknar ut framledningstemperaturen 

             

            Else 

         

                Tf = ((P * 10 ^ 6 * 3600) / (Cp * rho * q_avr)) + Cells(i, 10) 

                'Räknar ut framledningstemperaturen 

         

            End If 

                 

            If Tf >= Tf_max Then 'Ser till att framledningstemperaturen inte 

            'överstiger maxvärdet 

     

                Tf = Tf_max 

     

            End If 

     

            If Tf <= Tf_min Then 'Ser till att framledningstemperaturen inte 

            'understiger minvärdet 

     

                Tf = Tf_min 

     

            End If 

     

            If i >= 22 Then 'Ser till att temperaturen inte ändras snabbare än 

            'tillåtet 

     

                If Tf <= Cells(i - 1, 3).Value - Tf_step Then 

     

                    Tf = Cells(i - 1, 3).Value - Tf_step 

     

                End If 

     

                If Tf >= Cells(i - 1, 3).Value + Tf_step Then 
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                    Tf = Cells(i - 1, 3).Value + Tf_step 

     

                End If 

     

            End If 

     

            Cells(i, 3) = Tf 'Skriver ut framledningstemperaturen 

             

            If t > 1 Then   'If-satsen används för att uppdatera flödet efter de 

            'förskjutna returtemperaturerna efter andra varvet i itereringen 

            '(när det finns förskjutna returtemperaturer) 

             

                Tr_forw = Cells(i, 22) 'Skriver ut returledningens transporttid 

                '(måste kolla framåt i tiden) 

             

                Cells(i, 6) = (P * 10 ^ 6 * 3600) / ((Tf - Cells(i + Tr_forw, 

10)) * Cp * rho) 

                'Räknar och skriver ut det utjämnade flödet 

             

            Else 

             

                Cells(i, 6) = (P * 10 ^ 6 * 3600) / ((Tf - Tr) * Cp * rho) 

                'Räknar och skriver ut det utjämnade flödet 

             

            End If 

                     

            Cells(i, 8) = ((Cells(i, 5) - Cells(i, 10)) * Cp * rho * Cells(i, 

7)) / (10 ^ 6 * 3600) 

            'Räknar och skriver ut den verkliga produktionen 

             

            Pump_energy_real_tot = 0 'Skapar en parameter för den verkliga 

            'pumpenergin 

            Nr_of_units = 0 'Skapar en parameter för hur många 

            'produktionsenheter som är igång 

             

            '-------------------- RÄKNAR PÅ PUMPEFFEKT/ENERGI ------------------ 

            For k = 1 To 3 'Loopar igenom produktionsenheterna 

                     

                If Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 28 + k) > 20 Then 

                'Lägger till flöden om de överstiger 20 m3/h (3 stycken). 

                 

                    Pump_energy_TP_real = (((5 * 10 ^ -5) * 

(Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 28 + k)) ^ 2 - 0.0369 * 

Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 28 + k) + 196.67) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

                    'Räknar ut den verkliga elen som går åt till att driva 

                    'turbinkretspumparna (i MW). 

                    Pump_energy_FP_real = (((2 * 10 ^ -5) * 

(Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 28 + k)) ^ 2 + 0.0053 * 

Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 28 + k) + 428.56) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

                    'Räknar ut den verkliga elen som går åt till att driva 

                    'framledningspumparna (i MW). 

                    Pump_energy_RP_real = (((2 * 10 ^ -5) * 

(Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 28 + k)) ^ 2 + 0.0387 * 

Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 28 + k) + 383.12) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

                    'Räknar ut den verkliga elen som går åt till att driva 

                    'returledningspumparna (i MW). 

                    Pump_energy_real_tot = Pump_energy_real_tot + 

Pump_energy_TP_real + Pump_energy_FP_real + Pump_energy_RP_real 

                    'Räknar ut den totala verkliga elen som går åt till att 

                    'driva pumparna 

                    Nr_of_units = Nr_of_units + 1 'Visar hur många 

                    'produktionsenheter som är igång 
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                End If 

             

            Next k 

             

            Pump_energy_TP = (((5 * 10 ^ -5) * (Cells(i, 6) / Nr_of_units) ^ 2 - 

0.0369 * (Cells(i, 6) / Nr_of_units) + 196.67) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

            'Räknar ut den teoretiska elen som går åt till att driva 

            'turbinkretspumparna (i MW) 

            Pump_energy_FP = (((2 * 10 ^ -5) * (Cells(i, 6) / Nr_of_units) ^ 2 + 

0.0053 * (Cells(i, 6) / Nr_of_units) + 428.56) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

            'Räknar ut den teoretiska elen som går åt till att driva 

            'framledningspumparna (i MW) 

            Pump_energy_RP = (((2 * 10 ^ -5) * (Cells(i, 6) / Nr_of_units) ^ 2 + 

0.0387 * (Cells(i, 6) / Nr_of_units) + 383.12) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

            'Räknar ut den teoretiska elen som går åt till att driva 

            'returledningspumparna (i MW) 

            Pump_energy_tot = (Pump_energy_TP + Pump_energy_FP + Pump_energy_RP) 

* Nr_of_units 

            'Räknar ut den totala teoretiska elen som går åt till att driva 

            'pumparna 

             

            Cells(i, 23) = Pump_energy_real_tot 'Skriver ut den verkliga 

            'pumpenergin 

            Cells(i, 24) = Pump_energy_tot 'Skriver ut den teoretiska 

            'pumpenergin 

            Cells(i, 25) = (Pump_energy_real_tot - Pump_energy_tot) * Cells(i, 

12) 

            'Räknar ut skillnaden i pumpenergi och multiplicerar med elpriset 

            'för att få den nya pumpkostnaden 

             

        Next i 

         

        '------------ UTRÄKNING AV DISTRIBUTIONSTID OCH RETURTID --------------- 

        Delay = 6 

         

        For i = 21 + Delay To Last_row - 20 

       

            'BÖRJAR PÅ CELL 9 (dvs i + 6) = 2016-01-01, 06:00 

            '(eftersom den körs bakåt i tiden) 

            'Denna räknar ut hur lång distributionstiden och returtiden är för 

            'vattnet och förskjuter fram- och returledningstemperaturerna 

            'efter det 

             

            Deldistr_tid_bak = 0 'Nollställer Deldistr_tid_bak(som summerar 

            'tills den är = 1, dvs den tidpunkten då vattnet gått hela sträckan 

            'från anläggningen till kund) 

            Distr_tid_bak = 0 'Nollställer Distr_tid_bak (som säger hur lång tid 

            'det tog för vattnet att nå kund) 

            j = 1 'Sätter interna loop-variabeln j till 1 som sköter stegandet 

            'av flödet bakåt itiden 

            Delsumma_distr_tid_bak = 0 'Nollställer Delsumma_distr_tid_bak 

            '(variabeln håller koll på hur lång väg vattnet transporterats 

            'hittills 

     

        '--------- UTRÄKNING AV FRAMTEMPSFÖRSKJUTNING (BAKÅT I TIDEN) ---------- 

            'If i < Last_row - 20 - Delay Then 

             

            Do While Delsumma_distr_tid_bak < 1 'Loop som stegar upp tills 

            'vattnet har gått 100% av vägen (= 1). 

                             

                Flöde_sum_bak = Cells(i - j, 6) 'Varje loop-varv innebär att den 

                'hämtar värden ytterligare en timme bakåt i tiden 

                '(då j stegas upp, se nedan). 
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                Deldistr_tid_bak = 1 / ((Nätvolym / Flöde_sum_bak) / 2) 

                'Räknar ut den aktuella timmens bidrag till transporttiden 

                '(procentuellt) 

                Delsumma_distr_tid_bak_föreg = Delsumma_distr_tid_bak 

                'Sparar föregående värdet i Delsumma_distr_tid_bak eftersom den 

                'skrivs över i nästa rad. 

                Delsumma_distr_tid_bak = Delsumma_distr_tid_bak + 

Deldistr_tid_bak 

                'Summerar hur stor del av transporttid som avverkats hittills 

                '(procentuellt) 

     

                j = j + 1 'Loop-variabel som plussas på för varje timme som den 

                'ska hämta värden längre bak i tiden. 

     

            Loop 

     

            If 1 - Delsumma_distr_tid_bak_föreg > Delsumma_distr_tid_bak - 1 

Then 

            'Kollar om det är nuvarande eller föregående värde som är närmast 1. 

     

            Distr_tid_bak = j - 1 

            'D.v.s, Distr_tid_bak sätts till nuvarande värde 

     

            Else 

     

            Distr_tid_bak = j - 2 

            'D.v.s, Distr_tid_bak sätts till föregående värde 

     

            End If 

             

            Cells(i, 11) = Distr_tid_bak 

         

        Next i 

         

        '------------------ FÖRSJUTER FRAMLEDNINGSTEMPERATUREN ----------------- 

        For j = 27 To Last_row - 20 

     

            Current = Cells(j, 11) 'Den nuvarande transporttiden 

            Future = Cells(j + 1, 11) 'Transporttiden om en timme 

     

            If j < Last_row - 20 Then 

     

                If Current = Future Then 'Om transporttiden är oförändrad 

     

                    Cells(j - Current, 4) = Cells(j, 3) 

                    'Förskjuter framledningstemperaturen 

     

                ElseIf Future > Current Then 'Om transporttiden är större i 

                'kommande timme jämfört med nuvarande timme, innebär det att 

                'framledningstemperaturerna ska skickas från samma timme 

     

                    Cells(j - Current, 4) = (Cells(j, 3) + Cells(j + 1, 3)) / 2 

                    'Förskjuter framledningstemperaturen genom att ta ett 

                    'medelvärde av de två framledningstemperaturerna som 

                    '"krockade", se föregående kommentar 

     

                    Future2 = Cells(j + 2, 11) 

     

                    If Future2 = Future Then 

     

                    j = j + 1 
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                    End If 

     

     

                Else 'Om transporttiden är mindre i kommande timme jämfört med 

                'nuvarande timme så blir det en "lucka" i 

                'framledningstemperaturerna 

     

                    Cells(j - Current, 4) = Cells(j, 3) 

                    Cells(j - Current + 1, 4) = (Cells(j, 3) + Cells(j + 1, 3)) 

/ 2 

                    'Förskjuter framledningstemperaturen genom att ta ett 

                    'medelvärde av de två framledningstemperaturerna för att 

                    'fylla igen "luckan", se föregående kommentar 

     

                End If 

     

            Else 'Undantagsfall för de sista raderna 

             

                Second_Last = Cells(j - 1, 11) 

     

                If Current = Second_Last Or Current < Second_Last Then 

     

                    Cells(j - Current, 4) = Cells(j, 3) 

                    'Förskjuter framledningstemperaturen 

     

                End If 

     

            End If 

     

        Next j 

            

        '------------------- UTRÄKNING AV ELVERKNINGSGRADER -------------------- 

        For i = 22 To Last_row - 23 

             

            Efficiency_G1_old = -0.0017 * Sheets("Värmeprognos 2014-

15").Cells(i, 6).Value + 0.3752 

            'Verklig elverkningsgrad för G1 

            Efficiency_G1_new = -0.0017 * Cells(i, 4) + 0.3752 

            'Teoretisk elverkningsgrad för G1 

            Efficiency_G2_old = -0.0015 * Sheets("Värmeprognos 2014-

15").Cells(i, 6).Value + 0.3907 

            'Verklig elverkningsgrad för G2 

            Efficiency_G2_new = -0.0015 * Cells(i, 4) + 0.3907 

            'Teoretisk elverkningsgrad för G2 

            Efficiency_50_old = -0.0011 * Sheets("Värmeprognos 2014-

15").Cells(i, 7).Value + 0.2201 

            'Verklig elverkningsgrad för KV50 

            Efficiency_50_new = -0.0011 * Cells(i, 4) + 0.2201 

            'Teoretisk elverkningsgrad för KV50 

            Efficiency_61_old = -0.0019 * Sheets("Värmeprognos 2014-

15").Cells(i, 8).Value + 0.3938 

            'Verklig elverkningsgrad för KV61 

            Efficiency_61_new = -0.0019 * Cells(i, 4) + 0.3938 

            'Teoretisk elverkningsgrad för KV61 

             

            Elect_prod_G1 = Cells(i, 13) + Cells(i, 13) * ((Efficiency_G1_new - 

Efficiency_G1_old) / Efficiency_G1_old) 

            'Teoretisk elproduktion för G1 

            Elect_prod_G2 = Cells(i, 14) + Cells(i, 14) * ((Efficiency_G2_new - 

Efficiency_G2_old) / Efficiency_G2_old) 

            'Teoretisk elproduktion för G2 

            Elect_prod_G3 = Cells(i, 15) 

            'G3:s elverkningsgrad är oförändrad 
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            Elect_prod_50 = Cells(i, 16) + Cells(i, 16) * ((Efficiency_50_new - 

Efficiency_50_old) / Efficiency_50_old) 

            'Teoretisk elproduktion för KV50 

            Elect_prod_61 = Cells(i, 17) + Cells(i, 17) * ((Efficiency_61_new - 

Efficiency_61_old) / Efficiency_61_old) 

            'Teoretisk elproduktion för KV61 

             

            Prod_old = Application.WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(i, 13), 

Cells(i, 17))) - Cells(i, 23) 

            'Verklig elproduktion med pumpenergin bortdragen 

            Prod_new = Elect_prod_G1 + Elect_prod_G2 + Elect_prod_G3 + 

Elect_prod_50 + Elect_prod_61 + Pump_energy_delta - Cells(i, 24) 

            'Teorietisk elproduktion med pumpenergin bortdragen 

            Profit_old = (Prod_old + Cells(i, 23)) * Cells(i, 12) 

            'Verklig vinst från elintäkt där pumpkostnaden tas bort eftersom vi 

vill redovisa den separat 

            Profit_new = (Prod_new + Cells(i, 24)) * Cells(i, 12) 

            'Teoretisk vinst från elintäkt där pumpkostnaden tas bort eftersom 

vi vill redovisa den separat 

            Cells(i, 18) = Profit_old 'Skriver ut den verkliga elintäkten 

            Cells(i, 19) = Profit_new 'Skriver ut den teoretiska elintäkten 

            Cells(i, 20) = Profit_new - Profit_old 

            'Skriver ut skillnaden i elintäkt 

            Cells(i, 21) = Prod_new - Prod_old 

            'Skriver ut skillnaden i elproduktion 

             

            Cells(i, 9) = ((Cells(i, 4) - Cells(i, 10)) * Cp * rho * Cells(i, 

6)) / (10 ^ 6 * 3600) 

            'Räknar och skriver ut värmeeffekten 

             

        Next i 

         

        '----- UTRÄKNING AV RETURTEMPERATURSFÖRSKJUTNING (FRAMÅT I TIDEN) ------ 

        If t = 1 Then 'If-satsen används för att räkna ut förskjutna Tr efter 

        'andra varvet (när det finns värden på flödet att förskjuta med) 

         

            Delay = 6 

     

            For m = 21 + Delay To Last_row - 20 

                                           

                Deldistr_tid_fram = 0 'Nollställer Deldistr_tid_bak 

                '(som summerar tills den är = 1, dvs den tidpunkten då vattnet 

                'gått hela sträckan från anläggningen till kund) 

                Distr_tid_fram = 0 'Nollställer Distr_tid_bak 

                '(som säger hur lång tid det tog för vattnet att nå kund) 

                j = 1 'Sätter interna loop-variabeln j till 1 som sköter 

                'stegandet av flödet bakåt i tiden 

                Delsumma_distr_tid_fram = 0 'Nollställer Delsumma_distr_tid_bak 

                '(variabeln håller koll på hur lång väg vattnet transporterats 

                'hittills 

                     

                Do While Delsumma_distr_tid_fram < 1 'Loop som stegar upp tills 

                'vattnet har gått 100% av vägen (= 1). 

                                     

                    Flöde_sum_fram = Cells(m + j, 6) 'Varje loop-varv innebär 

                    'att den hämtar värden ytterligare en timme bakåt i tiden 

                    '(då j stegas upp, se nedan). 

                                             

                    Deldistr_tid_fram = 1 / ((Nätvolym / Flöde_sum_fram) / 2) 

                    'Räknar ut den aktuella timmens bidrag till transporttiden 

                    '(procentuellt). 

                    Delsumma_distr_tid_fram_föreg = Delsumma_distr_tid_fram 

                    'Sparar föregående värdet i Delsumma_distr_tid_bak eftersom 
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                    'den skrivs över i nästa rad. 

                    Delsumma_distr_tid_fram = Delsumma_distr_tid_fram + 

Deldistr_tid_fram 

                    'Summerar hur stor del av transporttid som avverkats 

                    'hittills (procentuellt). 

             

                    j = j + 1 'Loop-variabel som plussas på för varje timme som 

                    'den ska hämta värden längre bak i tiden. 

             

                Loop 

             

                If 1 - Delsumma_distr_tid_fram_föreg > Delsumma_distr_tid_fram - 

1 Then 

                'Kollar om det är nuvarande eller föregående värde som är 

                'närmast 1 

             

                    Distr_tid_fram = j - 1 'D.v.s., Distr_tid_bak sätts till 

                    'nuvarande värde 

             

                Else 

             

                    Distr_tid_fram = j - 2 'D.v.s., Distr_tid_bak sätts till 

                    'föregående värde 

             

                End If 

                     

                Cells(m, 22) = Distr_tid_fram 

                'Skriver ut returtemperatursförskjutningen 

                         

            Next m 

             

        End If 

         

    Next t 

     

End Sub 
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9.2.3 Program 3: Effektutjämnande program 
Kolumn Data 

1 - 

2 Tid (timvärden) 

3 Verklig framledningstemperatur [°C] 

4 Verklig returledningstemperatur [°C] 

5 Framledningens transporttid (gammal) [h] 

6 Verklig producerad effekt [MW] 

7 Värmelast [MW] 

8 Värmelast (medel) [MW] 

9 Uträknat flöde [m3/h] 

10 Uträknad framledningstemperatur [°C] 

11 Uträknad producerad effekt [MW] 

12 Framledningens transporttid (ny) [h] 

13 Verklig producerad effekt (medel) [MW] 

14 Uträknad producerad effekt (medel) [MW] 

15 Maxflöde [m3/h] 

16 Returledningens transporttid (gammal) [h] 

17 Returledningens transporttid (ny) [h] 
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'******************************************************************************* 

'*                                                                             *                                             

'*          Effektutjämnande program                                           *                                             

'*          Skrivet av Oskar Lindgren och Richard Hellsberg                    *                                             

'*                                                                             *                                             

'******************************************************************************* 

 

Private Sub Equaliser_Click() 

 

    '------------------------ INDATA ------------------------------------------- 

    Cp = 4210 'Specifik värmekapacitet [J/kgK] (4210 = Cp vid 100 Celsius) 

    rho = 958.4 'Densitet [kg/m3] (958.4 = densiteten vid 100 Celsius) 

    Last_row = Sheets("Flödesutjämning").Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row 

    'Kollar vilken rad som har det sista värdet 

    Avg_time_back = 12 'Storleken på det glidande medelvärdet av värmelasten 

    'Obs, ändrar även medelvärdet av den producerade effekten 

    '(verklig och uträknad) samt temperaturer till indata. 

    Avg_time_forw = 12 'Storleken på det glidande medelvärdet av värmelasten 

    'Obs, ändrar även medelvärdet av den producerade effekten 

    '(verklig och uträknad) samt temperaturer till indata. 

    Tf_step = 2 'Antal grader som får ändras per timme. 2 vid normalfall och 

    'fallet med undertemperatur. 4 vid fallet med övertemperatur. 

    Nätvolym = 26000 'Fjärrvärmenätets totala volym 

    Extra_heat = 1 'Denna parameter kan ändras för att ändra den tillåtna 

    'maxtemperaturen (normalfallet = 1 = 100%). Vid fallet med övertemperatur 

    'sätts den till 1.1 (10% extra) 

    Reduced_heat = 1 'Denna parameter kan ändras för att ändra den tillåtna 

    'mintemperaturen (normalfallet = 1 = 100%). Vid fallet med undertemperatur 

    'sätts den till 0.5 (50%) 

     

    For i = 21 To Last_row 

 

        Cells(i - 12, 2) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i - 12, 2) 

        'Hämtar data för tid 

        Cells(i, 3) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i, 5) 

        'Hämtar data för verkliga framledningstemperaturer 

        Cells(i, 10) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i, 5) 

        'Hämtar data för uträknade framledningstemperaturer 

        Cells(i, 4) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i, 10) 

        'Hämtar data för verkliga returledningstemperaturer 

        Cells(i + 6, 5) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i + 6, 11) 

        'Hämtar data för framledningens transporttid 

        Cells(i + 6, 12) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i + 6, 11) 

        'Hämtar data för framledningens transporttid 

        '(igen, skrivs över i itereringen) 

        Cells(i + 6, 16) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i + 6, 22) 

        'Hämtar data för returledningens transporttid 

        Cells(i + 6, 17) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i + 6, 22) 

        'Hämtar data för returledningens transporttid 

        '(igen, skrivs över i itereringen) 

        Cells(i, 6) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i, 8) 

        'Hämtar data för den verkliga producerade effekten 

        Cells(i - 12, 7) = Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i - 12, 2) 

        'Hämtar data för värmelasten 

        P_avr = Application.WorksheetFunction.Average(Range(Cells(i - 

Avg_time_back, 7), Cells(i + Avg_time_forw, 7))) 

        'Räknar ut ett glidande medelvärde för värmelasten 

        Cells(i, 8) = P_avr 

        'Skriver ut det glidande medelvärdet för värmelasten 

 

    Next i 

         

    For t = 1 To 6 'En iterering för att erhålla rätt tidsförskjutning 
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        For i = 27 To Last_row 

         

            Flow_max = Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 28) 

            'Skapar en parameter för det maximala flödet som först är tomt 

            'förutom ackumulatorflödet 

            Tf_max = Application.WorksheetFunction.Max(Sheets("Värmeprognos 

2014-15").Range("F" & i - Avg_time_back & ":H" & i + Avg_time_forw)) * 

Extra_heat 

            'Tar ut den maximala verkliga framledningstemperaturen över ett dygn 

            'temperaturen och multiplicerar med parametern "Extra_heat" 

            Tf_min = Application.WorksheetFunction.Min(Range("C" & i - 12 & ":C" 

& i + 12)) * Reduced_heat 

            'Tar ut den minimala verkliga framledningstemperaturen över ett dygn 

            'temperaturen och multiplicerar med parametern "Reduced_heat" 

            Dist_time = Cells(i, 12) 'Skapar en parameter för framledningens 

            'transporttid 

            Dist_time_forw = Cells(i, 17) 'Skapar en parameter för 

            'returledningens transporttid 

            Flow = (Cells(i, 7) * 10 ^ 6 * 3600) / ((Cells(i - Dist_time, 10) - 

Cells(i + Dist_time_forw, 4)) * Cp * rho) 

            'Räknar ut ett flöde 

             

            For k = 1 To 3 'Stegar igenom KV1, KV50 och KV61 

 

                If Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, k + 28) > 300 Then 

                'Kollar om flödet överstiger 300 m3/h 

 

                    If k = 1 Then '1 = KV1 

                     

                        Flow_max = Flow_max + 3600 

                        'Adderar KV1:s maxflöde, vilket är ca 3600 

                 

                    ElseIf k = 2 Then '2 = KV50 

                 

                        Flow_max = Flow_max + 2200 

                        'Adderar KV50:s maxflöde, vilket är ca 2200 

                      

                    Else '3 = KV61 

                 

                        Flow_max = Flow_max + 1800 

                        'Adderar KV61:s maxflöde, vilket är ca 1800 

                      

                    End If 

 

                End If 

             

            Next k 

             

            If Flow > Flow_max Then 'Kontrollerar att flödet inte går över max 

             

                Flow = Flow_max 

             

            End If 

             

            Cells(i, 15) = Flow_max 'Skriver ut maxflödet 

            Cells(i, 9) = Flow 'Skriver ut flödet 

            Tf = Cells(i, 8) * 10 ^ 6 * 3600 / (Cells(i, 9) * Cp * rho) + 

Cells(i, 4) 

            'Räknar ut en temperatur med hjälp av det nya flödet 

             

             

            If Tf_max > 117 Then 'Kollar så att framledningstemperaturen inte 
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            'överstiger 117 grader 

     

                Tf_max = 117 

     

            End If 

             

'            Tf_min = 90 'Vid undertemp sätts denna till 90. Vid övertemp sätts 

            'denna till 95. Vid normalfallet används istället if-satsen nedan. 

         

            If Tf_min > 95 Then 'Om den verkliga mintemperaturen är över 95 

            'grader så sätts programmets mintemperatur till 95 grader 

     

                Tf_min = 95 

     

            ElseIf Tf_min < 93 Then 'Om den verkliga mintemperaturen är under 93 

            'grader så sätts programmets mintemperatur till 93 grader 

     

                Tf_min = 93 

     

            End If 

             

            If Tf >= Tf_max Then 'Ser till att framledningstemperaturen inte 

            'överstiger maxvärdet 

     

                Tf = Tf_max 

     

            End If 

     

            If Tf <= Tf_min Then 'Ser till att framledningstemperaturen inte 

            'understiger minvärdet 

     

                Tf = Tf_min 

     

            End If 

             

            If i >= 28 Then 'Ser till att temperaturen inte ändras snabbare än 

            'tillåtet 

 

                If Tf <= Cells(i - 1, 10).Value - Tf_step Then 

 

                    Tf = Cells(i - 1, 10).Value - Tf_step 

 

                End If 

 

                If Tf >= Cells(i - 1, 10).Value + Tf_step Then 

 

                    Tf = Cells(i - 1, 10).Value + Tf_step 

 

                End If 

 

            End If 

             

            Cells(i, 10) = Tf 

             

            If t = 3 Then 

             

            '------------------ UTRÄKNING AV DISTRIBUTIONSTID ------------------ 

            'Denna räknar ut hur lång distributionstiden och returtiden är för 

            'vattnet och förskjuter fram- och returledningstemperaturerna 

            'efter det. 

 

            Deldistr_tid_bak = 0 'Nollställer Deldistr_tid_bak 

            '(som summerar tills den är = 1, dvs den tidpunkten då vattnet gått 
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            'hela sträckan från anläggningen till kund) 

            Distr_tid_bak = 0 'Nollställer Distr_tid_bak 

            '(som säger hur lång tid det tog för vattnet att nå kund) 

            j = 1 'Sätter interna loop-variabeln j till 1 som sköter stegandet 

            'av flödet bakåt i tiden 

            Delsumma_distr_tid_bak = 0 'Nollställer Delsumma_distr_tid_bak 

            '(variabeln håller koll på hur lång väg vattnet transporterats 

            'hittills 

 

            '------- UTRÄKNING AV FRAMTEMPSFÖRSKJUTNING (BAKÅT I TIDEN) -------- 

            Do While Delsumma_distr_tid_bak < 1 

            'Loop som stegar upp tills vattnet har gått 100% av vägen (= 1) 

 

                Flöde_sum_bak = Cells(i - j, 9) 'Varje loop-varv innebär att den 

                'hämtar värden ytterligare en timme bakåt i tiden 

                '(då j stegas upp, se nedan). 

 

                Deldistr_tid_bak = 1 / ((Nätvolym / Flöde_sum_bak) / 2) 

                'Räknar ut den aktuella timmens bidrag till transporttiden 

                '(procentuellt). 

                Delsumma_distr_tid_bak_föreg = Delsumma_distr_tid_bak 

                'Sparar föregående värdet i Delsumma_distr_tid_bak eftersom den 

                'skrivs över i nästa rad. 

                Delsumma_distr_tid_bak = Delsumma_distr_tid_bak + 

Deldistr_tid_bak 

                'Summerar hur stor del av transporttid som avverkats hittills 

                '(procentuellt). 

 

                j = j + 1 'Loop-variabel som plussas på för varje timme som den 

                'ska hämta värden längre bak i tiden. 

 

            Loop 

 

            If 1 - Delsumma_distr_tid_bak_föreg > Delsumma_distr_tid_bak - 1 

Then 

            'Kollar om det är nuvarande eller föregående värde som är närmast 1 

 

                Distr_tid_bak = j - 1 

                'D.v.s, Distr_tid_bak sätts till nuvarande värde 

 

            Else 

 

                Distr_tid_bak = j - 2 

                'D.v.s, Distr_tid_bak sätts till föregående värde 

 

            End If 

 

            Cells(i, 12) = Distr_tid_bak 

 

 

            '-------------------- UTRÄKNING AV RETURTID ------------------------ 

            'Denna räknar ut hur lång distributionstiden och returtiden är för 

            'vattnet och förskjuter fram- och returledningstemperaturerna 

            'efter det. 

 

            Deldistr_tid_fram = 0 'Nollställer Deldistr_tid_bak 

            '(som summerar tills den är = 1, dvs den tidpunkten då vattnet gått 

            'hela sträckan från anläggningen till kund) 

            Distr_tid_fram = 0 'Nollställer Distr_tid_bak 

            '(som säger hur lång tid det tog för vattnet att nå kund) 

            j = 1 'Sätter interna loop-variabeln j till 1 som sköter stegandet 

            'av flödet bakåt i tiden 

            Delsumma_distr_tid_fram = 0 'Nollställer Delsumma_distr_tid_bak 
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            '(variabeln håller koll på hur lång väg vattnet transporterats 

            'hittills 

 

            '-------- UTRÄKNING AV FRAMTEMPSFÖRSKJUTNING (FRAMÅT I TIDEN) ------ 

            Do While Delsumma_distr_tid_fram < 1 

            'Loop som stegar upp tills vattnet har gått 100% av vägen (= 1). 

 

                Flöde_sum_fram = Cells(i + j, 9) 'Varje loop-varv innebär att 

                'den hämtar värden ytterligare en timme bakåt i tiden 

                '(då j stegas upp, se nedan). 

 

                Deldistr_tid_fram = 1 / ((Nätvolym / Flöde_sum_fram) / 2) 

                'Räknar ut den aktuella timmens bidrag till transporttiden 

                '(procentuellt). 

                Delsumma_distr_tid_fram_föreg = Delsumma_distr_tid_fram 

                'Sparar föregående värdet i Delsumma_distr_tid_bak eftersom den 

                'skrivs över i nästa rad. 

                Delsumma_distr_tid_fram = Delsumma_distr_tid_fram + 

Deldistr_tid_fram 

                'Summerar hur stor del av transporttid som avverkats hittills 

                '(procentuellt). 

 

                j = j + 1 'Loop-variabel som plussas på för varje timme som den 

                'ska hämta värden längre bak i tiden. 

 

            Loop 

 

            If 1 - Delsumma_distr_tid_fram_föreg > Delsumma_distr_tid_fram - 1 

Then 

            'Kollar om det är nuvarande eller föregående värde som är närmast 1 

 

                Distr_tid_fram = j - 1 

                'D.v.s., Distr_tid_bak sätts till nuvarande värde 

 

            Else 

 

                Distr_tid_fram = j - 2 

                'D.v.s., Distr_tid_bak sätts till föregående värde 

 

            End If 

 

            Cells(i, 17) = Distr_tid_fram 

 

            End If 

 

        Next i 

     

    Next t 

     

    '------------------------- RÄKNAR UT EFFEKTER ------------------------------ 

    For i = 27 To Last_row 

     

        P_prod_calc = ((Cells(i, 10) - Cells(i, 4)) * Cells(i, 9) * Cp * rho) / 

(10 ^ 6 * 3600) 

        'Räknar ut den teoretiska effekten 

        Cells(i, 11) = P_prod_calc 'Skriver ut den teoretiska effekten 

        P_prod_real_avr = Application.WorksheetFunction.Average(Range(Cells(i - 

Avg_time_back, 6), Cells(i + Avg_time_forw, 6))) 

        'Tar ut ett medelvärde på den verkliga effekten 

        Cells(i, 13) = P_prod_real_avr 'Skriver ut medelvärdet på den 

        'verkliga effekten 

        P_prod_calc_avr = Application.WorksheetFunction.Average(Range(Cells(i - 

Avg_time_back, 11), Cells(i + Avg_time_forw, 11))) 
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        'Tar ut ett medelvärde på den teoretiska effekten 

        Cells(i, 14) = P_prod_calc_avr 'Skriver ut medelvärdet på den 

        'teoretiska effekten 

         

    Next i 

     

End Sub 
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9.2.4 Program 4: Effektutjämning ekonomiskt 
Kolumn Data 

1 - 

2 Tid (timvärden) 

3 Uträknad framledningstemperatur [°C] 

4 Uträknat flöde [m3/h] 

5 Verklig pumpeffekt [MW] 

6 Uträknad pumpeffekt [MW] 

7 Delta pumpkostnad [kr] 

8 Verklig elvinst [kr] 

9 Uträknad elvinst [kr] 

10 Delta elvinst [kr] 

11 Uträknad elproduktion [MW] 

12 Elpris [kr] 

13 Elproduktion Generator 1, KV1 [MW] 

14 Elproduktion Generator 2, KV1 [MW] 

15 Elproduktion Generator 3, KV1 [MW] 

16 Elproduktion KV50 [MW] 

17 Elproduktion KV61 [MW] 

18 Verkligt flöde [m3/h] 
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'******************************************************************************* 

'*                                                                             *                                             

'*          Ekonomiskt resultat av effektutjämning                             *                                             

'*          Skrivet av Oskar Lindgren och Richard Hellsberg                    *                                             

'*                                                                             *                                             

'******************************************************************************* 

 

Private Sub CommandButton1_Click() 

     

    Last_row = Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(Rows.Count, 

"D").End(xlUp).Row 

    'Kollar vilken rad som har det sista värdet 

     

    '------------------------ INDATA ------------------------------------------- 

    For i = 3 To Last_row 

     

        Cells(i, 2) = Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 4) 

        'Skriver ut tiden från värmeprognosfliken 

        Cells(i, 12) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i, 12) 

        'Hämtar data för elpris 

        Cells(i, 13) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i, 13) 

        'Hämtar data för elproduktion G1 

        Cells(i, 14) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i, 14) 

        'Hämtar data för elproduktion G2 

        Cells(i, 15) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i, 15) 

        'Hämtar data för elproduktion G3 

        Cells(i, 16) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i, 16) 

        'Hämtar data för elproduktion KV50 

        Cells(i, 17) = Sheets("Flödesutjämning").Cells(i, 17) 

        'Hämtar data för elproduktion KV61 

         

    Next i 

     

    '--------------------- RÄKNAR PÅ PUMPENERGI/EFFEKT -------------------------

------- 

    For i = 21 To Last_row - 20 

     

        Cells(i, 3) = Sheets("Effektutjämnande program").Cells(i, 10) 

        'Hämtar data för framledningstemperaturer 

        Cells(i, 4) = Sheets("Effektutjämnande program").Cells(i, 9) 

        'Hämtar data för flöden 

         

        Pump_energy_real_tot = 0 'Skapar parameter för pumpenergi 

        Nr_of_units = 0 'Skapar parameter för antalet produktionsenheter som 

        'är igång 

 

        For k = 1 To 3 'Stegar igenom produktionsenheterna 

 

            If Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 28 + k) > 20 Then 

            'Lägger till flöden om de överstiger 20 m3/h (3 stycken) 

 

                Pump_energy_TP_real = (((5 * 10 ^ -5) * (Sheets("Värmeprognos 

2014-15").Cells(i, 28 + k)) ^ 2 - 0.0369 * Sheets("Värmeprognos 2014-

15").Cells(i, 28 + k) + 196.67) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

                'Räknar ut den verkliga elen som går åt till att driva 

                'turbinkretspumparna (i MW) 

                Pump_energy_FP_real = (((2 * 10 ^ -5) * (Sheets("Värmeprognos 

2014-15").Cells(i, 28 + k)) ^ 2 + 0.0053 * Sheets("Värmeprognos 2014-

15").Cells(i, 28 + k) + 428.56) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

                'Räknar ut den verkliga elen som går åt till att driva 

                'framledningspumparna (i MW) 
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                Pump_energy_RP_real = (((2 * 10 ^ -5) * (Sheets("Värmeprognos 

2014-15").Cells(i, 28 + k)) ^ 2 + 0.0387 * Sheets("Värmeprognos 2014-

15").Cells(i, 28 + k) + 383.12) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

                'Räknar ut den verkliga elen som går åt till att driva 

                'returledningspumparna (i MW) 

                Pump_energy_real_tot = Pump_energy_real_tot + 

Pump_energy_TP_real + Pump_energy_FP_real + Pump_energy_RP_real 

                'Räknar ut den totala verkliga elen som går åt till att driva 

                'pumparna (i MW) 

                Nr_of_units = Nr_of_units + 1 'Visar hur många 

                'produktionsenheter som är igång 

 

            End If 

 

        Next k 

 

        Pump_energy_TP = (((5 * 10 ^ -5) * (Cells(i, 4) / Nr_of_units) ^ 2 - 

0.0369 * (Cells(i, 4) / Nr_of_units) + 196.67) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

        'Räknar ut den teoretiska elen som går åt till att driva 

        'turbinkretspumparna (i MW) 

        Pump_energy_FP = (((2 * 10 ^ -5) * (Cells(i, 4) / Nr_of_units) ^ 2 + 

0.0053 * (Cells(i, 4) / Nr_of_units) + 428.56) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

        'Räknar ut den teoretiska elen som går åt till att driva 

        'framledningspumparna (i MW) 

        Pump_energy_RP = (((2 * 10 ^ -5) * (Cells(i, 4) / Nr_of_units) ^ 2 + 

0.0387 * (Cells(i, 4) / Nr_of_units) + 383.12) * 400) / (1 * 10 ^ 6) 

        'Räknar ut den teoretiska elen som går åt till att driva 

        'returledningspumparna (i MW) 

        Pump_energy_tot = (Pump_energy_TP + Pump_energy_FP + Pump_energy_RP) * 

Nr_of_units 

        'Räknar ut den totala teoretiska elen som går åt till att driva 

        'pumparna (i MW) 

 

        Cells(i, 5) = Pump_energy_real_tot 'Skriver ut den verkliga pumpenergin 

        Cells(i, 6) = Pump_energy_tot 'Skriver ut den teoretiska pumpenergin 

        Cells(i, 7) = (Pump_energy_real_tot - Pump_energy_tot) * Cells(i, 12) 

        'Räknar ut delta pumpenergi och multiplicerar med elpriset för att få 

        'delta pumpkostnad 

         

        Efficiency_G1_old = -0.0017 * Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 

6).Value + 0.3752 

        'Verklig elverkningsgrad för G1 

        Efficiency_G1_new = -0.0017 * Cells(i, 3) + 0.3752 

        'Teoretisk elverkningsgrad för G1 

        Efficiency_G2_old = -0.0015 * Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 

6).Value + 0.3907 

        'Verklig elverkningsgrad för G2 

        Efficiency_G2_new = -0.0015 * Cells(i, 3) + 0.3907 

        'Teoretisk elverkningsgrad för G2 

        Efficiency_50_old = -0.0011 * Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 

7).Value + 0.2201 

        'Verklig elverkningsgrad för KV50 

        Efficiency_50_new = -0.0011 * Cells(i, 3) + 0.2201 

        'Teoretisk elverkningsgrad för KV50 

        Efficiency_61_old = -0.0019 * Sheets("Värmeprognos 2014-15").Cells(i, 

8).Value + 0.3938 

        'Verklig elverkningsgrad för KV61 

        Efficiency_61_new = -0.0019 * Cells(i, 3) + 0.3938 

        'Teoretisk elverkningsgrad för KV61 

         

        Elect_prod_G1 = Cells(i, 13) + Cells(i, 13) * ((Efficiency_G1_new - 

Efficiency_G1_old) / Efficiency_G1_old) 

        'Teoretisk elproduktion för G1 
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        Elect_prod_G2 = Cells(i, 14) + Cells(i, 14) * ((Efficiency_G2_new - 

Efficiency_G2_old) / Efficiency_G2_old) 

        'Teoretisk elproduktion för G2 

        Elect_prod_G3 = Cells(i, 15) 'G3:s elverkningsgrad är oförändrad 

        Elect_prod_50 = Cells(i, 16) + Cells(i, 16) * ((Efficiency_50_new - 

Efficiency_50_old) / Efficiency_50_old) 

        'Teoretisk elproduktion för KV50 

        Elect_prod_61 = Cells(i, 17) + Cells(i, 17) * ((Efficiency_61_new - 

Efficiency_61_old) / Efficiency_61_old) 

        'Teoretisk elproduktion för KV61 

         

        Prod_old = Application.WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(i, 13), 

Cells(i, 17))) - Pump_energy_real_tot 

        'Verklig elproduktion med pumpenergin bortdragen 

        Prod_new = Elect_prod_G1 + Elect_prod_G2 + Elect_prod_G3 + Elect_prod_50 

+ Elect_prod_61 - Pump_energy_tot 

        'Teorietisk elproduktion med pumpenergin bortdragen 

        Profit_old = (Prod_old + Pump_energy_real_tot) * Cells(i, 12) 

        'Verklig vinst från elintäkt där pumpkostnaden tas bort eftersom vi vill 

        'redovisa den separat 

        Profit_new = (Prod_new + Pump_energy_tot) * Cells(i, 12) 

        'Teoretisk vinst från elintäkt där pumpkostnaden tas bort eftersom vi 

        'vill redovisa den separat 

        Cells(i, 8) = Profit_old 'Skriver ut den verkliga elintäkten 

        Cells(i, 9) = Profit_new 'Skriver ut den teoretiska elintäkten 

        Cells(i, 10) = Profit_new - Profit_old 'Skriver ut skillnaden i elintäkt 

        Cells(i, 11) = Prod_new - Prod_old 'Skriver ut skillnaden i elproduktion 

         

    Next i 

     

End Sub 

 


