
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 

Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 

 

 
 

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 
Miljö- och energisystem 

 
 
 
 

Annelie Vernersson 
 

 
Utredning och effektivisering av Kils 

Energis fjärrvärmenät 
 

Lokalisering av undercentral med lägst differenstryck 
 

Investigation and efficiency of Kils-Energys district 
heating system 

 

Localisation of the substation with lowest differential pressure 

 
 

Examensarbete 22,5 hp 
Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik 

 
 

Februari 2015 

Examinator: Lena Stawreberg 



Sammanfattning 

 

Kils Energi är ett litet fjärrvärmenät med 620 abonnenter, de flesta villor. Med en låg 

linjetäthet är det viktigt att ha så låga kostnader som möjligt, och därmed ett effektivt system 

där så mycket som möjligt av värmen används. För att i framtiden kunna besluta om 

förbättringar i systemet behövs en utredning av systemet för djupare förståelse av hur nätet 

fungerar idag. För att lära känna systemet utreddes i detta examensarbete var den abonnent 

som hade det lägsta differenstrycket, var de största tryckfallen fram till denna abonnent 

skedde, hur detta differenstryck skulle kunna förbättras och om det är ekonomiskt 

försvarsbart. Samt vilken framledningstemperatur som idag har den lägsta driftskostnaden, 

vad som skulle hända med trycket om den framledningstemperaturen skulle hållas vid -20˚ 

Celsius och vilket flöde som är det högsta möjliga innan maxtrycket på 16 bar nås. Med hjälp 

av simuleringsprogrammet Netsim hittades en abonnent vid namn UC 5692 med ett lägsta 

differenstryck på 39 kilo Pascal vid -20˚ Celsius. Största tryckfallet kunde bestämmas vid 

ledning P54, P704 och P1210 med över 200 pascal tryckfall per meter. Förändring av styrning 

mot UC 5692 erhölls ett lägsta differenstryck på 99,5 kilo Pascal för UC 5692. Det högsta 

flödet uppmättes till cirka 120 kg/s och togs fram i NetSim genom att öka effektuttaget från 

kunderna. Med hjälp av Excel räknades det fram en kurva med lägsta driftskostnad mellan 77-
88˚ Celsius. Detta togs fram med hjälp av 2012 års driftdata från Kils Energi.  

Att installera en extra pump i nätet för att säkerställa det lägsta differenstrycket till accepterad 

nivå gav en högre driftskostnad, vilket inte skulle vara ekonomiskt försvarsbart då 

investeringen aldrig skulle ha någon payback i form av lägre driftkostnad. Att ändra 

styrningen mot UC 5692 är en enkel och billig lösning för att förbättra drifttrycket utan att 
lägga ned något större arbete i åtgärden.  

Den billigaste framledningstemperaturen är 85˚ Celsius. När framledningstemperaturen hölls 

på 85˚Celsius vid -20˚Celsius utomhustemperatur blev tryckfallet över 200 Pascal per meter i 
stora områden i nätet jämfört med vanlig drift.  

En eventuell kombination skulle kunna vara att ändra styrningen och samtidigt försöka hålla 

sig så nära den billigaste framledningstemperaturen som möjligt, för att minska 
driftskostnaderna.  

Med tanke på den globala uppvärmningen som gör att vintrarna blir mildare så borde det vara 

möjligt att hålla en framledningstemperatur på 85˚ större delen av året. Dock borde en 

undersökning göras i NetSim, när framledningstemperaturen bör höjas vid sjunkande ute-

temperaturer, för att undvika för höga flöden som orsakar höga tryckfall. Detta för att 

optimera driften och veta när det är dags att höja framledningstemperaturen för att undvika för 

höga tryckfall när effektbehovet ökar. 

 



Abstract 

 

Kil Energy is a small district heating network with 620 subscribers, mostly villas. With a low 

line density, it is important to have as low a cost as possible, and thus an effective system 

where as much as possible of the heat is used. In order to eventually be able to decide on 

improvements in the system needed an investigation of the system for deeper understanding 

of how the Internet works today. To get to know the system investigated in this thesis was the 

subscriber who had the lowest differential pressure, was the largest pressure drops up to this 

subscriber occurred, how this differential pressure could be improved and whether it is 

economically feasible. And the supply temperature as today has the lowest operating cost, 

what would happen to the pressure of the flow line temperature should be maintained at -20˚ 

Celsius and which flow is the maximum possible before maximum pressure of 16 bar is 

reached. Using simulation program NetSim found a subscriber named UC 5692 with a 

minimum differential pressure of 39 kilopascals at -20˚ Celsius. Maximum pressure drop 

could be determined at line P54, P704 and P1210 with over 200 Pascal pressure drop per 

meter. Change in control against UC 5692 obtained a minimum differential pressure of 99.5 

kilopascals UC 5692nd The highest flow was measured to be about 120 kg / s and was 

developed in NetSim by increasing the power output from the customers. With the help of 

Excel a chart was made with the lowest operating cost between 77-88˚ Celsius. This was 

developed with the help of the 2012 operating data from Kil Energy. 

To install an additional pump in the network in order to ensure the lowest differential pressure 

to acceptable levels yielded a higher operating cost, which would not be economically viable 

when the investment would never have any payback in the form of lower operating cost. To 

change the governance against UC 5692 is a simple and inexpensive solution to improve the 

operating pressure without putting down any major work in action. 

The cheapest supply water temperature is 85˚ Celsius. When the flow temperature was held at 

85˚Celsius at -20˚Celsius outdoor temperature was pressure drop across 200 Pascals per meter 

in large areas of the network compared to regular operation. 

A possible combination could be to change the steering while trying to keep as close to the 

cheapest, the supply temperature as possible, to reduce operating costs. 

Given the global warming that makes the winters are milder then it should be possible to keep 

a flow temperature of 85˚ most of the year. However, should be investigated in NetSim, when 

the flow temperature should be increased with decreasing outside temperatures, to avoid the 

high flows that cause high pressure drops. This is to optimize the operation and know when it 

is time to raise the supply temperature to avoid excessive pressure drop when the power 

demand increases.
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Nomenklatur 

 

Adiabatiskt = slutet system, där ingen värme tillförs eller lämnar systemet. 

α = Konstant = -0,0139 [K-1] 

β = Konstant = -5,47 x 10-4 

ρ = Densitet [kg/m
3
] 

λ = Friktionsfaktor [-] 

ζ = Individuell tryckförlustkoefficient 

μ = Viskositet [kg/(ms)] 

ԑ = ekvivalent sandråhet [m] 

Ƞ = pumpens verkningsgrad 

ρ0 = Referensdensitet = 988 [kg/s/m] 

Ѓ0 = Referensviskositet = 0,00055 [kg/s/m] 

ΔP1= Tryck [Pa] 

ΔP2 = differenstryck [Pa] 

DUT = dimensionerande utetemperatur  

Cp = vattnets värmekapacitivitet 4190 [J/kg/C] 

Ch = den totala värmeöverföringskoefficienten [W/m/C] 

D = Ledningens innerdiameter [m] 

E = given värmeeffekt [W] 

g = Gravitationskonstant [m/s
2
] 

Drör= rörets diameter 

Drörx = diametern på gällande rörlängd 
Kv = Ventilkoefficient [t/h/√mwc] 

K = Bulkmodulen = 2.1 x 109 [N/m
2
] 

K1 = Kalibreringsfaktor 1 

K2 = Kalibreringsfaktor 2 [m
-1

] 

k = Råheten i ledningen [m] 

L = Ledningslängd [m] 

Lrör = rörets längd  

Lrörx= längden på gällande rördimension 

Ltot = totala längden på alla rördimensionerna som utgör fjärrvärmenätet 
P = absoluttryck [Pa] 

P0 = Referenstryck = 0,1013 x 106 [N/m2] 

Q = massflödet i ledningen [kg/s] 

Qi = Framledningsflödet i knuten [m³/s] 

Qs = storleken på shuntflödet 

Q1 = massflödet [kg/s] 

Q2  = Flöde [l/s] 

Re = Reynolds tal [-] 

T = Aktuell temperatur [K] 

Ti = framledningstemperaturen i knuten 



Tf = Framledningstemperaturen, årsmedel 

Tr = Returtemperaturen 

Tr,år = Returledningstemperaturen, årsmedel 

Tår= Årsmedeltemperaturen 

T0 = Referenstemperatur 323.0 [K] 

T
*
 = den begärda framtemperaturen 

v = Flödeshastighet [m/s] 

zd = Nivå nedströms [m/s] 

zu = Nivå uppströms [m/s] 
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1. Inledning 

 
Fjärrvärme är ett tekniskt uppvärmningssystem. Systemet används för att värma 

upp delar eller hela tätorter/städer. Ett fjärrvärmesystem består av en eller flera 

produktionsanläggningar, distributionsledningar och fjärrvärmecentraler. Oftast 

används vatten som värmebärare, men ånga förekommer också [1]. 

I Sverige är det nästan uteslutande vatten som används. Undantag finns som till 

vissa industrier som använder ånga till sin produktion [2].  

Vattnet som skickas ut i distributionsledningarna varierar oftast mellan 70˚Celsius 

till 120˚Celsius beroende på ute-temperaturen och årstiden. Ledningarna är 

välisolerade för att minska värmeförlusterna ut till marken. Ett välbyggt 

fjärrvärmenät kan hålla i upp till 100 år [3]. 

 

Det första fjärrvärmeverket byggdes i Karlstad 1948. I början var intresset svalt för 

fjärrvärme men efter oljekrisen under 1970-talet, och med hjälp av politiska 

åtgärder, tog utbyggnaden fart i Sverige. Idag har cirka 270 av 290 kommuner 

fjärrvärme. Fjärrvärme står för cirka 50% av Sveriges uppvärmningsbehov. Jämfört 

med resten av Europa som har 10% av sin uppvärmning från fjärrvärme [4]. 

 

Fjärrvärme används främst för bekvämligheten i ett tätbebyggt område, men det är 

också energieffektivare med ett enda, stort system som värmer upp stora delar eller 

ett helt samhälle. En annan fördel är skorstenarna; de blir färre och högre (för att 

sprida ut röken bättre) samt har bättre rökrening från farliga partiklar, än jämfört 

med om varje hushåll haft egen skorsten. En del värmeförluster sker alltid från 

rören i marken, då inget isolermaterial är adiabatiskt, och därmed fungerar inte 

fjärrvärmen med önskvärd verkningsgrad på områden med för få hus eller för glest 

bebott. Verkningsgraden blir då låg i förhållande till värmeförlusterna ut i marken. 

Verkningsgraden är som högst i tätbebyggda områden med lägenhetshus/lokaler. 

Även med dagens förbättrade teknik begränsas utbyggandet av fjärrvärme inom 

glesbygd på grund av detta. [5].   

 

För kunden är det ett bekvämt och säkert sätt att garantera värme till sin bostad 

utan att riskera att få slut på varmvatten, om till exempel många i hushållet duschar 

i tät följd, som risken är om bostaden har en egen panna [6].  

 

I Sverige är fjärrvärmen ett bra uppvärmningsalternativ, då majoriteten av 

fjärrvärmeverken eldar flis, bark och andra rester från sågverksindustrin samt 

sopor, såsom virke från rivna byggnader och hushållssopor. Bränsle som 

härstammar från skogen anses koldioxidneutralt då det tar, i jämförelse med hur 

lång tid det tar för olja att bildas, väldigt kort tid för skogen att växa upp igen och 

ta upp det överskottet av koldioxid som släppts ut i luften. I början av den svenska 

fjärrvärmens historia eldades det främst kol och olja men på grund av oljekriserna 

på 1970-talet samt de nya koldioxid- och svavelskatterna under 1990-talet så 

övergick fjärrvärmebolagen till biobränslen som då blev billigare alternativ [5].  

 

Torv är också ett populärt biobränsle. Dock tar torv ett par tusen år att bildas och 

hamnar i en gråzon mellan förnyelsebart och icke förnyelsebart bränsle. Oljepanna 
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används idag som ett komplement vid köldknäppar eller till exempel långvariga 

kalla perioder där vanliga systemet inte klarar att leverera kundernas behov. Dessa 

temperaturgränser varierar beroende på fjärrvärmesystem och 

värmeverket/panncentralens effektkapacitet. Pelletspanna är ett annat populärt 

komplement till höga effektuttag, istället för oljepanna [2].  

 

Nackdelen med fjärrvärme är att leveransen till hushållen är sårbar för elavbrott. 

Då värmeväxlaren och bostadens pump kräver el, slås värmen ut om kunden 

drabbas av elavbrott [7]. En annan nackdel som fjärrvärmen tillför är när det blir 

tillfälligt avbrott i värmeleveransen när det är kallt ute. Ett sådant avbrott brukar 

snabbt följas av elavbrott. Orsaken är att de boende då tar till andra metoder att 

värma upp sin bostad, som till exempel starta ugnen och ha öppen ugnslucka för att 

få värme. Detta kan i sin tur leda till för stor last på elnätet så det slås ut [8]. 

 

På grund av konkurrerande uppvärmningsalternativ så söker fjärrvärmebolagen 

ständigt nya sätt att minska kostnaderna. Ett sätt är genom att till exempel minska 

utgifterna som är till följd av värmeförluster i nätet. Till detta hör till exempel 

förlusterna ut i marken från distributionsrören och tryckfall längs vägen fram till 

kunderna [2].  

 

Att driva ett fjärrvärmenät är komplicerat då dess effektivitet beror av flera faktorer 

som oftast är unika för just det fjärrvärmenätet. Nätet kan vara gammalt med bitvis 

nya förgreningar. Fjärrvärmecentralerna, även kallat undercentral och förkortat UC, 

det varma vattnet skickas till kan befinna sig i såsom hus, lokaler och 

lägenhetskomplex. Panncentralen kan vara kraftvärmeverk, som också producerar 

el, eller bara värmeverk, som enbart producerar varmvatten. Det kan finnas flera 

olika panncentraler och/eller rökgaskondensering. Ledningarna kan vara antingen 

twin- eller enkelrör. Detta gör att varje fjärrvärmenät är unikt och därmed är det 

svårt, om inte omöjligt, att gå enligt en standardmall för att effektivisera nätet. Det 

som alla fjärrvärmenät har gemensamt är en önskan att så låga tryckfall i nätet som 

möjligt för att minimera pumpens arbete och ha lägsta möjliga driftskostnader [9]. 

 

Kils Energi arbetar för att effektivisera sitt fjärrvärmenät genom att titta dels på att 

förbättra returtemperaturen genom att titta på UC och hur distributionsnätet kan 

förbättras på olika sätt. För att kunna ta reda på vad som kan förbättras på 

distributionssidan måste nätet undersökas och analyseras [10].  

 

Pumpen styr sitt arbete mot UC nummer 25 med ett differenstryck på 230 kilo 

Pascal, då detta har fungerat bra i 2 år.  

Detta gör det svårt för Kils Energi att optimera driften på fjärrvärmenätet. Istället 

skickas det idag ut en framledningstemperatur som antas räcka till att värma alla 

fjärrvärmecentraler. Kils Energi håller på att effektivisera pannan genom att 

optimera driften och riktar nu blicken mot själva fjärrvärmenätet [11]. 

 

Detta projekts uppgift och mål var att identifiera Kils Energis kund med lägst 

differenstryck, var största tryckfallet sker till kunden med utredning hur 

differenstrycket kan förbättras samt den framledningstemperatur som är billigast i 

driftkostnadssammanhang. 
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Syftet är att få en grundläggande förståelse för hur fjärrvärmenätet fungerar, med 

dess svaga punkter och hur det skall styras på ett mer kostnadseffektivt sätt och 

säkerställa flödet fram till kunderna. Det är också för att i framtiden kunna få en 

djupare förståelse för nätets struktur och beteende, och i samband med det kunna ta 

beslut som leder till effektivare drift. 

 

Frågeställningar:  

1.1. Vilken fjärrvärmecentral är det som har lägst differenstryck och var befinner 

sig denna i fjärrvärmenätet?  

1.2. Var sker det största tryckfallet från Lersätter värmeverk fram till denna 

fjärrvärmecentral?  

1.3. Är det möjligt att sänka eleffektbehovet för distributionspumpen i Lersätters 

panncentral med hjälp av att sätta in en extra pumpstation i systemet för att 

säkra flödet till fjärrvärmecentralen med lägsta differenstryck och därigenom 

spara el?  

1.4. Vad händer med lägsta differenstrycket och vad blir högsta flödet om man 

ändrar styrningen till denna fjärrvärmecentral?  

2. Vilket är det högsta flöde nätet kan ta emot med befintliga distributionspumpar 

och med villkoret att lägsta differenstryck ska vara 1 bar och när nätet är 

dimensionerat för högsta tryck på 16 bar, och finns det risk att överstiga det 

med dagens pumps kapacitet? 

3. Vilken är den mest kostnadseffektiva framledningstemperaturen med avseende 

på avvägning mellan förlustkostnad och pumpens elkostnad, och vilket skulle 

vara högsta flöde och tryck i systemet om denna framledningstemperatur hölls 

vid -20˚ Celsius? 
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2. Teori 

 

2.1. Hur fungerar fjärrvärme? 

 

Bild 1. Bristaverket i Sigtuna kommun. Fortums Kraftvärmeverk som använder brännbart 

avfall som bränsle för fjärrvärme samt elproduktion [12].  

 

En eller flera panncentraler och/eller värmeverk, som kan ses exempel på i bild 1, 

värmer upp vattnet, sedan skickas det uppvärmda vattnet i huvudrör som kallas för 

distributionsledningar till fjärrvärmecentraler i nätet med hjälp av en eller flera 

pumpar, beroende på hur stort systemet är.  

 

I fjärrvärmecentralen, som finns i kundens byggnad, finns en värmeväxlare som är 

kopplad till distributionsledningen via en servisledning. Värmeväxlaren separerar 

de två olika systemen från varandra, se bild 3. 

 

Bild 2. Enkel bild av hur en värmeväxlare fungerar (Bild: Annelie Vernersson).  

 

Som bild 2 visar så blandas aldrig vattnet i de olika systemen. Det finns många 

varianter av värmväxlare, men en förenkling är att säga att vattnen separeras av en 

tunn plåt i olika utformningar, som det gröna strecket på bilden illustrerar. I den 

illustrerade bilden visas en värmeväxlare som är medströms, det vill säga båda 

systemens vatten flödar åt samma håll. Det finns flera varianter. Vattnet från 
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distributionsledningen flödar förbi denna plåt samtidigt som det kalla vattnet i 

undercentralens system flödar på andra sidan. Enligt  termodynamikens nollte 

huvudsats kommer systemen att sträva efter jämlikhet och därmed utbyta energi 

genom ledning tills temperaturen är lika på båda sidorna [13]. 

Orsaken till användandet av en värmeväxlare är på grund av det höga trycket som 

är i distributionsledningen som brukar ligga mellan 6-16 bar. Orsaken till det höga 

trycket är för att dels hålla uppe flödet så att det varma vattnet kommer fram till 

alla fjärrvärmecentraler, och dels för att vattnet inte ska koka i nätet under vintertid 

då framledningstemperaturen kan gå över 100° Celsius för att tillgodose alla kunder 

deras effektbehov [14]. Vattnets normala kokpunkt vid vanligt atmosfärstryck höjs 

vid högre tryck [15]. 

 

Det är billigare att använda en värmeväxlare än att anpassa radiatorer och ledningar 

i fjärrvärmecentralens byggnad för samma höga tryck i nätet. Det är också en 

säkerhet om det skulle bli läckage hos fjärrvärmecentralen, tryckfallet kommer då 

inte att drabba resten av systemet och andra fjärrvärmecentraler samt det är lättare 

att lokalisera läckaget om hela fjärrvärmesystemet är uppdelat. En styrventil är 

kopplad till servisledningen in till fjärrvärmecentralen som styr hur stort flöde som 

skall komma in till värmeväxlaren. Styrventilen är själv kopplad till en termostat i 

byggnaden som mäter temperaturen inomhus. Blir inomhustemperaturen låg 

skickas en signal till styrventilen som då öppnar upp och släpper genom mer 

hetvatten [1]. 

 

 
Bild 3. En enkel bild av hur varmvattnet skickas till fjärrvärmecentral och sedan skickas 

tillbaka till panncentralen. Pumpen kan även vara placerad i framledningen. Strax innan 

värmeväxlaren hos fjärrvärmecentralen sitter en styrventil som är kopplad till en 

reglercentral med termostat som talar om för styrventilen hur mycket vatten som ska släppas 

fram till värmeväxlaren (Bild: Annelie Vernersson). 

 

På grund av friktion i rörets inre vägg och turbulens i vattnet kommer vattnet att 

sakta ned till slut, om det inte får tillräckligt mycket fart för att fortsätta ända till 

nätets ände. Därför finns det pumpar strategiskt placerade i ett fjärrvärmenät för att 

se till att vattnet flödar i den hastighet det behöver för att tillgodose alla kunder 

med den effekt de behöver. I regel finns det en pump i början av framledningen 

från värmeverket, men behöver pumpen understöd från fler pumpar brukar dessa 

placeras ungefär halvvägs mellan värmeverket och till den plats som har det lägsta 

differenstrycket [9]. 
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Skillnaden mellan markens temperatur och vattnets temperatur gör att värmeutbyte 

sker mellan mark och rör i distributionsledningarna. Detta innebär en förlust då 

fjärrvärmebolaget inte får betalt för bränslet som gått åt till att värma upp 

omgivningen runt rören. 

 

För att kunderna skall få ut tillräckligt mycket värmeutbyte från distributionsnätets 

sida behöver flödet och temperaturen på det vattnet vara tillräckligt. Det innebär en 

synergi mellan framledningstemperaturen, värmeförlusterna ut till marken på vägen 

fram till kund samt hastigheten på vattnet. Om till exempel 

framledningstemperaturen är för låg, kommer kundens UCs ventiler öppna upp mer 

för att släppa igenom mer vatten, och då kommer pumpen/arna arbeta hårdare för 

att skicka ut mer vatten för att hålla det angivna differenstrycket. Är 

framledningstemperaturen för hög, kommer kundens UCs ventiler att strypa flödet 

till värmeväxlaren och som följd kommer pumpen arbeta mindre då 

differenstrycket inte sjunker lika mycket som i fallet med låg 

framledningstemperatur [14]. Det här innebär att hög framledningstemperatur leder 

till högre uppvärmningskostnader, men lägre elkostnader till pumparbetet. Likaså 

låg framledningstemperatur minskar uppvärmningskostnaderna men höjer 

elkostnaderna till pumparbetet. Läggs dessa två kostnadskurvor ihop kommer de att 

korsa varandra i en punkt som innebär optimal framledningstemperatur. Där är 

kostnaderna för uppvärmningen av vattnet och pumpens elarbete som lägst [9].  

 

Ett fjärrvärmenät kan innehålla rundgångar, för att undvika frysrisk på 

returledningen under vinterperioderna. Det är en strypt förbindelse mellan 

framledningen och returledningen som förser returledningen med varmt vatten från 

framledningen. Detta höjer returledningens temperatur för att minska risken för att 

vattnet fryser [1]. 
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2.2. Kils Fjärrvärmenät 

 

Bild 4. Ledningen som fortsätter till vänster utanför bilden leder till Lersätters Värmeverk 

som Kils Energi idag styr framledningstemperaturen och differenstrycket från [16]. 

 

Kils Energi är ett fjärrvärmesystem utan kraftvärme och rökgaskondensering. 

Företaget har cirka 620 kunder de levererar värme till idag, alla kunder går att se på 

bild 4.   

 

Nätet består av 4 anläggningar;  

1. Lersätters värmeverk, byggd 2003 med en effekt på 8MW 

2. Dallidens panncentral, byggd 1987 med en effekt på 1,6MW 

3. Karlslunds panncentral, byggd 1995 med en effekt på 1MW 

4. Kilslunds panncentral, byggd under etapper mellan 1989 till 1996 med en 

effekt på 0,5MW 

 

Varje panncentral har minst en oljepanna för att säkra värmeleveransen under kalla 

dagar och Lersätters värmeverk har möjlighet att elda med olja. Det är Lersätters 

värmeverk som används främst för uppvärmning av vattnet i nätet, resten är som 



8 

 

stöd vid lägre utetemperaturer samt vid sociala värmebehov. Sociala värmebehov 

är kortvariga effektuttag som till exempel tidiga mornar där människor tar en dusch 

innan arbetet och gemensamt skapar en stort kortvarigt behov av varmvatten [14].  

80% av deras bränsleanvändning är RT-flis som är till exempel rivningsvirke. I 

andra hand kommer pellets som producerats i Värmland och deponigas.  

Pellets används fram till dess att utetemperaturen sjunker till -7˚ Celsius, sjunker 

utetemperaturen mer än så i flertal dagar i sträck, används oljan som komplement 

[17]. 

Ledningarna består av enkelrör, det vill säga fram- och returledningen har egen 

isolering och är separata från varandra. 

Det största flödet som pumpen vid Lersätters värmeverk klarat är 320 m
3
/h [11].  

Två områden i Kils fjärrvärmenät består av plaströr, kallat pex-system som klarar 

ett maximalt tryck på 6 bar vid 80/70 grader Celsius, Kilslund och en central del i 

Kils centrum. Dessa två separeras från resten av nätet med en varsin värmeväxlare 

för att skydda rören mot tryck högre än 6 bar. Dessa områden saknar underlag för 

enskilda UCs förbrukning [18]. 

En ackumulator på 1200m
3
 finns och används som lastutjämnare och reserv vid 

lasttoppar i nätet, så att Kils Energi minskar användandet av oljepannan som stöd 

vid de tillfällena. Ackumulatorn är ett ekonomiskt bättre alternativ än 

oljeförbränning [11].  

Fjärrvärmenätet har rundgångar, dock osäkert hur många och var alla finns då 

kunskapen om nätet inte har dokumenterats och försvunnit när företagets anställda 

slutat/gått i pension och ersätts med nya genom åren [10]. Kils Energi har idag 

problem med signalkablarna som skall tillgodose Kils Energi med information om 

kunders konsumtion för att kunna debitera dessa korrekt. Idag, när 

datainformationen uteblir, tas information från annan period med samma 

utetemperatur men där informationen inte uteblivit och för säkerhets skull att 

överdebitera kunden så tas den konsumtionen multiplicerat med 0,9 [10].  

Lersätter värmeverks pump styr idag mot UC 25 med ett differenstryck på 230 kPa. 

Det innebär att pumpen avläser vad trycket är i distributionsnätet vid den UC och 

styr flödet för att hålla differenstrycket på 230 kPa. Då effektuttaget varierar 

beroende på utetemperatur och sociala värmebehov behöver flödet justeras efter 

detta. Ett differenstryck är skillnaden mellan trycket i ledningarna strax innan de 

åter går in i värmeverket och trycket hos UC. Det trycket måste alltid ligga minst 

100kPa över trycket på returledningen in till värmeverket, för att flödet skall vara 

tillräckligt till den UC som har det lägsta differenstrycket i nätet [9]. 

 

2.3. NetSim 

 

Netsim är ett simuleringsprogram för beräkning av tryck, flöden, temperaturer och 

hastigheter i ett distributionsnät för fjärrvärme och fjärrkyla samt ånga/kondensat. 

Programmet innehåller basformler för hur tryckfall, temperatur med mera förändras 

i ett distributionssystem över tid och plats. Som nämnts innan så är varje 

fjärrvärmesystem unikt i form och utseende, även om det baseras på samma 

princip. Detta gör att det inte går att tillförlita sig på att formlerna stämmer överens 

med verkligheten.  
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Därför när ett distributionsnät skall läggas in i programmet måste indata finnas från 

början i form av förbrukad värme hos samtliga kunder för ett helt år, samt en 

årsmedelreturtemperatur för varje kund. Ekvationerna justeras därefter med 

korrigeringsfaktorer för att till slut stämma överens med indata som det 

distributionsnätet har. Detta för att resultaten skall överensstämma med 

verkligheten så nära som möjligt.  

Netsim är skapat för att enkelt och snabbt sätt kunna utreda ett distributionsnät för 

effektivisering innan investering av om/nybyggnation sker [19]. 

 

2.3.1. Grundläggande principer för Netsims 

uppbyggnad 

 

Beräkningsmodellen av ett nät består av de grundläggande elementen knutar och 

ledningar. All numerisk information är knuten till dessa element. En knut 

representeras i kartan av en cirkel, medan en ledning (bestående av fram- och 

returledning) representeras av en linje mellan två knutar, se bild 5. 

 

 
Bild 5. Exempel på hur knutar kan kopplas ihop. 

 

2.3.2. Knutar 

 

Följande kan simuleras i knutpunkter: 

 Belastningar som tagits fram ur nominella eller mätta värden på förbrukarnivå. 

Förbrukningen kan alternativt anges som noll. 

 Termostatisk bypass 

 Bypass med fast diameter eller Kv-värde 

 Produktionsanläggningar 

 Shuntventiler 

 Ackumulatorer 

Dessutom är knuten en koppling mellan en eller flera ledningar. I modellen, 

beskrivs knutarna med namn, koordinater, en elevation, avkylnings- eller 

returtemperatur samt information om bypasser, se bild 6. 
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Bild 6. Modell av en knut och dess möjliga kontroller. 

 

Förbrukarna kan indelas i kategorier. Detta gör det möjligt att genomföra en 

simulation med varierande belastningsfaktorer beroende på förbrukarkategori. 

Förbrukarkategorierna definieras av användaren. Upp till 99 olika kategorier kan 

definieras. Kategorin kännetecknas av kategoritypnummer (1-99) och 

korresponderande namn. För varje kategori anges som funktion av 

utomhustemperaturen en faktor varmed kundens registrerade effektbehov skall 

multipliceras. På motsvarande sätt definieras typkurvor för kundens avkylning som 

funktion av utomhustemperatur och returtemperatur som funktion av 

utomhustemperatur.  

 

 Varje förbrukare kan endast tillhöra en kategori, men en knut kan stå i relation 

till många förbrukare med olika kategorier. 

 En enkel knutpunkt, såsom en förgrening är samma sak som en knut utan 

belastning. 

 En produktionsanläggning är en knut, där tillägg gjorts i knutinformationen för 

tilloppstemperatur, möjlig produktionskvantitet och absolut tryck. 

 

2.3.3. Ackumulatorer arbetar på två sätt 

 

 

 Ackumulatorn kan ges en okänd effektförbrukning. Detta kan vara 

användbart när beräkningarna ska användas som dimensioneringsverktyg för 

ackumulatorer. 

 Ackumulatorn kan ges en given effektförbrukning med en uppsättning 

effektfaktorer. På detta sätt kan en ackumulators uppförande kontrolleras. 

 Ackumulatorerna i fråga förväntas uppträda på följande sätt: 
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1. Lagring av effekt sker vid en konstant returtemperatur som är samma som 

ackumulatorns minimitemperatur, Tmin, beroende på vätskans skiktning i 

ackumulatorn. 

2. När effekt utvinns sker det en vid en konstant temperatur som är samma som 

ackumulatorns maximitemperatur, Tmax, beroende på vätskans skiktning i 

ackumulatorn. 

 

2.3.4. Ledningar 

 

Ledningarna i modellen är kopplingar mellan knutarna. Pumpar, ventiler och 

värmeväxlare kan kopplas till ledningar. En ledning karakteriseras genom namnet 

på de anslutande knutarna, längd, innerdiameter, råhet, 

värmeöverföringskoefficient, individuell förlust, två tryckförluster i båda ändarna 

samt flödet i ledningen.  

 

Modellen antar att nätet är geometriskt symmetriskt från inlopp till retur. Olika 

fysiska storheter som diameter, värmeöverföringskoefficient, individuell förlust, 

längd och råhet kan anges. Pump och ventil kan kopplas antingen till 

ledningsänden upp- eller nedströms, se bild 7.  

 

 
Bild 7. Ledningsmodell definierad med längder och tryck. 

 

En pump kan antingen beskrivas med en tryckstegring, ΔP, eller genom en 

pumpkarakteristik, där trycket beräknas som en funktion av flödet i ledningen. 

Pumpens varvtal kan också beräknas, när trycket och flödet beskrivs med hjälp av 

karakteristikan. Pumpkarakteristikan anges med upp till 12 punkter som beskrivs 

med tryck, flöde och effektförbrukning vid ett specifikt varvtal för pumpen. 

Beräkning av ΔP interpoleras ur karakteristikan. 
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Bild 8. Angivande av pumpkarakteristika 

 

En ventil anges antingen genom en anbringad tryckförlust eller genom 

ventilkarakteristik där tryckförlusten beräknas som funktion av flödet i ledningen 

vid en given ventilinställning. Karakteristikan måste anges som en uppsättning av 

driftpunkter som bestäms av värden på ventilinställning och ventilkoefficient. Upp 

till 10 punkter kan anges för bestämning av karakteristikan.  

 

 
Bild 9. Angivande av ventilkarakteristika. 

 

En värmeväxlare kan kopplas till en ledningsände. Värmeväxlaren beskriver helt 

enkelt en ökad eller minskad temperatur för vattnet i ledningen. Effekten som 

levereras eller tas ut genom värmeväxlaren är en linjär funktion av temperaturen 

uppströms i ledningen. 

 

2.3.5. Randvillkor 

 

Likt alla andra beräkningsmodeller behöver NetSim specifika indata. Dessa krav är 

alla ganska enkla och naturliga. En beräkningsmodell måste uppfylla några 

hydrauliska och termiska krav, innan ett problem blir definierat och kan lösas. 

 Flöde eller effektförbrukning måste anges i alla knutar utom en. 

 Ett absolututtryck måste vara givet. 
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 Ett differenstryck måste vara givet. 

 I alla knutar med förbrukning måste avkylnings- eller returtemperaturen anges. 

 Vid produktionsanläggningar måste temperaturen i framledningen anges. 

 

 
Bild 10. Tryckfall i en enkel ledning. 

 

Det enklast möjliga systemet – en ledning och två knutar – visas i bild 10. Detta 

system uppfyller kraven för så väl tryck och differenstryck som att flödet i alla 

knutar är känt, så när som i en. Det har ingen betydelse i vilka knutar flöde och 

tryck är givna.  

 

I vissa fall måste mer än en tryckkontroll anges. Till exempel om en tryckstegring 

eller ett tryckfall i en ventil skall beräknas. I dessa fall måste mer än ett tryck vara 

känt, ett för varje ΔP som skall beräknas. Den okända tryckändringen måste vara 

placerad mellan de kända absoluta trycken i relation till vätskans 

strömningsriktning, se bild 11 och 12 för exempel.  

 

  
Bild 11. modell av ett ledningsnät försett med en pump styrd att hitta fast tryck i ändpunkten. 
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Bild 12. Tryckgradienter för modellen definierad i figuren ovan. 
 

De två följande exemplen visar undantag som kan uppträda från det som beskrivits 

ovan: 

 Om det okända trycket P sätts i en ledning som är en del av ett system, 

innehållande ringförbindelser. 

 I en knut kan det kända flödet ersättas av ytterliga ett känt tryck. Då beräknas 

flödet på grundval av de beräknade tryckprofilerna. 

 

2.3.6. Dimensionering 

 

NetSim kan användas för dimensionering av ledningar. Användaren kan ange 

vilket av tre kriterier som ska användas: 

1. Maximalt tillåten hastighet i ledningen. 

2. Maximalt tillåten gradient i ledningen. 

3. Dimensionsberoende kriterium där ett hastighetskriterium används om 

diametern är mindre än en av användaren bestämd diameter och ett 

tryckgradientkriterium används om diametern är mindre än den av användaren 

angivna diametern. 

 

Det är möjligt att ange kriteriet som ett globalt kriterium det vill säga det används 

för alla ledningar som ska dimensioneras. Det är också möjligt att ge individuella 

kriterier till ledningarna.  

NetSim använder dimensioner från en ledningskatalog, vilket säkerställer att 

kriteriet inte bryts.  

Det finns ingen gräns för hur många ledningar som kan dimensioneras, men antalet 

ledningstyper att välja mellan är begränsat till 20 olika typer/dimensioner. För varje 

ledningstyp anges ett namn, innerdiameter, råhet och värmeförlustfaktor.  

En ledningsdiameter dimensioneras om ledningens diameter från början inte är 

definierad. NetSim utser en diameter till ledningen, som väljs bland 

ledningstyperna i den aktiva katalogen. Om ledningens råhet inte är definierad, 

väljs även ledningens råhet. 

Användaren måste vara medveten om att det är möjligt att definiera problem 

rörande ledningsdimensionering som saknar hydraulisk lösning. Ett exempel är ett 

loopat system. Om ledningen som ska dimensioneras är en del av en loop och två 

olika tryckgradienter är givna, existerar inte nödvändigtvis en hydraulisk lösning. I 

fall som detta, kommer NetSim inte fram till någon lösning och maximala antalet 

iterationer kommer att överskridas. 
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Bild 13. Ett olösbart dimensioneringsproblem. 
 

I bild 13, måste användaren ange minst en av dimensionerna.  

Observera att det kan finnas kombinationer av dimensioneringskriterier, 

ledningslängder och tryckbörvärden i en modell, som trots allt har en hydraulisk 

lösning. I exemplet ovan kan man finna en lösning, om de två tryckgradienterna 

och de två ledningarna är lika stora.  

 

2.3.7. Dynamiska beräkningar 

 
Ändamålet med den dynamiska modulen är att simulera ändringar i 

ingångstemperaturer och belastningar som funktion av tiden.  

Genom att använda den dynamiska modulen kan användaren studera hur 

temperaturfronter bereder ut sig i ledningsnätet som funktion av tiden. 

Tidsskalan för den dynamiska beräkningen sträcker sig från minuter till 24 timmar. 

Tryckslag kan inte simuleras med hjälp av de dynamiska beräkningarna beroende 

på tidsskalan för tryckslag, normalt mindre än en tiondels sekund.  

Resultatet presenteras i tabeller, grafer och plottningar. 

Simuleringen genomförs som en serie av stationära beräkningar åtskilda av 

användardefinierat tidsintervall där föregående tidsstegs resultat justerat med 

tidsberoende faktorer utgör indata till nästkommande tidsstegs beräkning. 

För att ändra belastningen i olika delar av nätet med tiden kan knutarna kopplas till 

en av tio tänkbara kategorier. För varje kategori kan belastningen skalas med hjälp 

av en tidsberoende faktor. På liknande sätt kan tilloppstemperatur och 

produktionspris för produktionsanläggningarna ändras under dygnet. 

 

2.3.8. Årssimulering 

 

Årssimuleringen utvidgar en stationär simulering till ett antal simuleringar alla med 

olika belastningar, temperaturförhållanden, produktionskostnader, 

marktemperaturer och produktionsfördelning. Avsikten är att simulera 

driftskostnaderna för ett år genom att ackumulera de stationära fallen med hjälp av 

olika belastningar som användaren angivit. 

I en årssimulering skall flöde anges som förbrukning (kg/s) och ej effekt (kW). 

Resultatet presenteras i tabell och grafisk form [20]. 
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3. Metod  

 

3.1 Förutsättningar för färdig Netsim modell 

 

En färdig modell, tillhanda havd av Stefan Ekström på Vitec, av Kils fjärrvärmenät 

skall användas i frågeställning 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 och 2. För frågeställning 3 skall 

färdig excel-simulation användas.  

Baserat på kapitel 2.3 om NetSim används följande matematiska och fysikaliska 

grunder för att skapa en modell i Netsim:   

 

Indata: Som nämnts ovan skall indata för ett helt år från Kils Energi användas för 

justering av korrigeringsfaktorerna för överensstämmande med verkligheten. 

Följande indata skall användas: Utomhusmedeltemperatur (˚C), 

framledningstemperatur (˚C), returledningstemperatur, flöde (m
3
/h), effekt (MW), 

tryck efter pump (bar), tryck före pump (bar), tryck i returledning (bar), tryck i 

framledning (bar), differenstryck (bar). 

 

Tryck: Tryckförlusten i rören beräknas enligt formel 

  

 

Vid individuella tryckförluster i ledningar beräknas de som: 

 
 

Den totala tryckförlusten är summan av tryckförlust på grund av friktion och 

individuella tryckförluster. 

 

Friktionsfaktorn beräknas utifrån Colebrook och Whites formel: 

 
Där: 

 
 

För Reynolds tal som är mindre än 2300, beräknas friktionsfaktorn enligt: 

 
 

Temperatur: 

När flödet i hela nätet är känt kan temperaturen i nätet beräknas. Avkylningen hos 

en abonnent kan beskrivas som, om värmeeffekten är känd: 
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Temperaturen ut från en ledning beräknas ur: 

 
 

Där:  

 

 
 

Ventiler och pumpar: 

Tryckändring kan anges i antingen uppströms eller nedströms ände av en ledning. 

Dessa ändringar kan beskrivas som fasta tryckfall, fasta tryckhöjningar eller som 

funktion av massflödet i ledningen. 

 
 

Där A och B är konstanter som bestäms genom interpolation mellan relevanta 

börvärden (ΔQ, Q) i pumpkarakteristikan.  

 

För ventiler beräknas tryckreduktion enligt: 

 
Bypass: 

Bypass kan placeras i knutar. Massflödet i bypassen beräknas enligt: 

 
 

Densitet och viskositet: 

Programmet beräknar den aktuella densiteten och viskositeten korrigerad för tryck 

och temperatur enligt: 

 

 
 

Shuntventil: 

En shuntventil placeras i en knut där vatten ska kunna gå från returledningen till 

framledningen. För att reglera flödet används framledningstemperaturen, dct flödet 
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genom ventilen väljs så att försörjningskraven uppfylls. Storleken på shuntflödet, 

Qs beräknas ur: 

 

 
 

Ackumulatorer: 

Ackumulatorer hanteras på följande sätt: 

Om flödet är positivt i knuten med ackumulatorn (effekt lagras i ackumulatorn) 

kommer temperaturen i returdelen av nätet, Tr, att vara samma som 

minimitemperaturen för ackumulatorn, Tmin.  

 

Om flödet är negativt i knuten med ackumulatorn (effekt utvinns ur ackumulatorn) 

kommer temperaturen i framledningsdelen av nätet, Tf, att vara lika med 

maxtemperaturen för ackumulatorn, Tmax. 

 

I det fall då ackumulatoreffekten är känd och ackumulatorns medeltemperatur 

kommer under Tmin är det inte möjligt att utvinna energi från ackumulatorn i nästa 

tidssteg. På liknande sätt om temperaturen kommer över Tmax är det inte möjligt 

att lagra någon energi i ackumulatorn i följande tidssteg [20].  

 

I denna NetSim-modell skall driftdata från året 2012 användas. Informationen 

tillhandahålls av Kils Energi. Effekt, flöde, framledningstemperatur, 

returledningstemperatur, tryck fram och retur samt differenstryck ute i nätet 

behövs. Förbrukad värme (MWh) tas in för ett helår samt 

helårsmedelreturtemperatur hos kunden som läggs in i modellen för respektive 

kund.   På grund av att kunderna i södra och norra Kilslund saknar helt driftdata, 

måste därmed en antagen effekt tas gemensamt för hela området [18]. Värdena 

skall läggas i diagram beroende på utetemperaturen och sen skall modellens 

konstanter justeras för att överensstämma med den tillhandahållna 

driftinformationen.  

Kils Energis ackumulator har en volym på 1200m
3
, dock skall den inte användas i 

simuleringen då den inte har någon påverkan på flödes- och tryckmässigt i 

fjärrvärmesystemet [18].  

 

3.1.1 Fjärrvärmecentral med lägst differenstryck 

 

Genom simulering vid 6 olika driftfall skall sämsta placerade fjärrvärmecentral 

utredas. Simuleringar vid utetemperaturerna -20˚, -10 ˚, -5 ˚, 0 ˚, 10 ˚ och 20 ˚ 

Celsius skall köras. De olika simuleringarna skall bekräfta att den sämst placerade 

fjärrvärmecentralen förblir densamma under olika vintertemperaturerna (0 ˚ och 

lägre) som DUT.  
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3.1.2 Största tryckfall från Lersätters Värmeverk till 

fjärrvärmecentral med lägsta differenstryck 

 
Vid simulering med utetemperatur av -20˚ Celsius skall tryckfall utläsas längs 

sträckan fram till fjärrvärmecentralen med lägst differenstryck, som utreds i metod 

3.1.2. 

 

3.1.3 Sänkning av eleffektbehov  

 

Simulering i Netsim för att undersöka om en extra pump i nätet avlastar Lersätters 

värmeverks pump, i den mån att pumparnas sammanlagda arbete är mindre än om 

Lersätters pump arbetat ensam. 

I simuleringen skall pumpen placeras på ledning P54, knut N 5500, som är 

halvvägs till fjärrvärmecentralen med lägsta differenstryck vid -20˚C enligt bild 14. 

Pumpen skall höja trycket med 2 bar som motsvarar storleken på den sträckan med 

största tryckfallet fram till fjärrvärmecentralen med lägsta differenstryck.  

 

Bild 14. Ledning P54 och Knut N 5500 är markerad med röd cirkel i fjärrvärmenätet. 
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3.1.4 Ändring av styrning till UC med det lägsta differenstrycket 

 

För att ändra pumpens styrning i NetSim skall knut ändras under Beräkning i 

NetSim-programmet. Under fliken Differenstryck och Knut skall UC ändras till den 

med det lägsta differenstrycket i tidigare driftfall av -20˚ Celsius. Differenstrycket 

skall stå kvar på 100 kilo Pascal, det vill säga pumpen ska arbeta för ett lägsta 

differenstryck av 100 kilo Pascal [21]. 

 

3.2 Högsta flöde 

 

Efter att den fjärrvärmecentral med lägst differenstryck har hittats skall simulering 

göras i Netsim vilket flöde som är högsta möjliga genom att ändra effektfaktor 

under Kundtyp i Netsim och jämföra med vad trycket i systemet blir i Netsim 

Analyse, applikationen som visar resultat i NetSim. Vid ändring av effektfaktorn 

ändras kundernas effektuttag. Vid högre tal på effektfaktorn; desto högre 

effektuttag tar kunderna i systemet. Effektfaktorn är nu inställd på 0,9 i Netsim-

modellen för Kils Energis fjärrvärmenät [21].  

När största trycket har nått 16 bar har det maximala flödet nåtts, då Kils Energis 

fjärrvärmenät är dimensionerade för tryck upp till 16 bar [11].  

 

En ökning av effektfaktorn i Netsim innebär att fjärrvärmecentralerna tar ut mer 

effekt vid given utetemperatur och därmed ökar också flödet. Här skall styrningen 

ske mot sämst placerad fjärrvärmecentral, som tas reda på i fråga 1, vid DUT och 

med 1 bar differenstryck [21].  

 

3.3 Den mest ekonomiska framledningstemperaturen samt tryck 

 

För att ta reda på den mest ekonomiska framledningstemperaturen skall ett diagram 

i Excel användas, enbart driftinformation skall skrivas in i simuleringen för 

resultat. Driftinformation för år 2012 skall samlas in för inmatning av data i Excel 

simuleringsmodell, tillhanda havd av Sven Werner. 

 

Följande information skall samlas in för att sedan användas i simuleringen;  

 Antal GWh såld energi till kunder för år 2012 

 Linjetäthet 

 Medeldiameter (se tabell 2) 

 Dimensionerande differenstemperatur 

 Dimensionerande differenstryck 

 Gradtidtal (gradtimmar, ej graddagar) 

 K-värde (förlust ut i marken) 

 Elkostnad 

 Årsmedeltemperatur 

 Värmekostnad (kr/producerad MWh) 

 Medelreturtemperatur över ett år. 
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Årsmedeltemperaturen är 6˚C i Karlstad och används därmed då den 

överensstämmer med årsmedel för Kils Kommun på 5,9˚C enligt driftdata [10]. 

Värmeförlusten ut till marken är beräknad till 25,89% för hela år 2012 [10].  

För att få rätt värmeförluster i simuleringsmodellen skall k-värdet justeras tills 

värmeförlusten i simuleringen i Excel stämmer överens med verkliga. K-värdet blir 

då 1,5 W/m
2
K.  

 

För att få fram värmekostnaden skall hela kostnaden för producering av värme tas 

med i beräkningen dividerat med antal MWh producerad värme. Detta inkluderar 

tillsatsämnen som behövs till förbränningen som ammoniaklösning samt 

efterbehandling av resterna från förbränningen.  

 
Tabell 1. Kostnader för uppvärmning av vatten. Elkostnaden är exkluderad. Parentesen för flisning 

träavfall är den egentliga kostnaden, dock har Kils Energi kontrakt på att få betalt för att krossa 

avfallsvirket samt ta emot visst flis från Norge. 

Totala kostnader för 2012 Antal kronor 

Träpellets 2 049 602 

Flisning träavfall 338 313 (1605345) 

Avfall aska och sot 85 1739 

Olja 1 601 864 

Sand 253 450 

Kalk 445 271 

Ammoniaklösning 163 921 

Vatten 196 758 

Total summa 5 900 920 

 

Kostnaden för Kils Energi blir då 123,8 kr/producerad MWh. Det pris Kils Energi 

betalade för antal kWh el skall räknas ut genom att ta totala köpta el dividerat med 

kostnaden. Detta ger ett pris på 96 öre/kWh för år 2012.  

 

Graddagar för värmlandsregionen är 3000 [1]. 

 

Gradtidtal räknas ut genom ekvation: 

   

 

Mantelytan för fjärrvärmenätet räknas ut genom ekvation:   

För att räkna ut medeldiametern på fjärrvärmenätet skall räknas ut genom ekvation: 

… 

  

Medeldiametern för nätet blir då 66,63 millimeter och mantelytan 15402m
2
.  

 

Pumpens och elmotorns verkningsgrad antas vara 100% samt 95% i denna 

simulation [9].  

Totalt producerad värme för år 2012 är 47662,67 MWh och totala intäkten 

36790,03 MWh.  

 
Tabell 2. En sammanställning av de kulvertdimensionerna som existerar i fjärrvärmenätet 

och deras totala rörlängd. Den totala mantelytan blir då 15402 m
2
. När det gäller 



22 

 

serviceledningarna så är DN 22 in till villor och 28 in till lägenhetshus. Villor utgör cirka 80% 

av Kils Energis kunder vilket innebär att cirka 9600 meter av serviceledningarna är 22 mm i 

diameter. Totalt antal meter ledningar är uppskattat till 35856 meter. 

Kulvert dimension Rörlängd (m) 

DN 200 1395 

DN 150 5346 

DN 125 814 

DN 100 2217 

DN 80 1018 

DN 65 4415 

DN 50 1720 

DN 40 4575 

DN 32 1441,6 

DN 25 914 

Serviceledningar DN 22 och 

28 

Uppskattat cirka 12000 

 

För att skapa diagram skall temperatur mellan 70˚ till 120˚ användas.  

Ekvationen baseras på följande:  

 
Dock skall inte annuitet tas med i beräkningen och därmed blir ekvationen enligt:  

 
 

För att ta reda på hur trycket ser ut i systemet vid den ekonomiska 

framledningstemperatur och DUT på -20˚ Celsius, skall NetSim 

simuleringsprogram användas. Under fliken produktionsanläggningar  i 

programmet skall en framledningstemperatur på 85˚ ställas in för Lersätters 

värmeverk [18]. 
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4 Resultat 

 

4.1 Fjärrvärmecentral med lägst differenstryck 

 

Som tabell 3 visar har UC 5692 lägsta differenstryck under vintertid. Dock flyttas 

lägsta differenstryck när temperaturen är varmare än 10 ˚C ute. 

 
Tabell 3. Driftfallens olika utslag från Netsimsimuleringen. N1485 är en knutpunkt. 

Driftfall Utetemperatur Plats Differenstryck (kPa) 

DUT -20˚ UC 5692 39 

Vinter -10˚ UC 5692 104,4 

Höst -5 UC 5692 144,2 

Vinter/vår 0 UC 5692 164,6 

Vår 10˚ N1485 200 

Sommar 20˚ UC 33 199,2 

 

Tabell 4 som visar de 5 med lägsta differenstryck befinner sig i samma område. 

Området befinner sig inom den röda cirkeln på bild 15. 

 
Tabell 4 visar de 5 fjärrvärmecentraler vid -20˚ Celsius med lägsta differenstryck. 

Tryck (kilo Pascal) Plats 

39 UC 5692 

40 UC 5687 

40,1 UC 5686 

41,1 UC 5688 

41,3 UC 5690 

 

I bild 15 är området inringat för de fjärrvärmecentraler som är nämnda i tabell 4, 

det vill säga fjärrvärmecentralerna ligger granne med UC 5692 som har det lägsta 

differenstrycket. Bild 16 visar en förstorad bild på UC 5692. 
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Bild 15. UC 5692 syns markerad på kartan med röd, prickad cirkel. Olika färgerna på 

ledningarna indikerar storleken på tryckfallet (Pa/m).  

 

 

Bild 16. En förstorad bild på området visar var fjärrvärmecentralen med lägsta 

differenstryck UC 5692 ligger placerad. UC 5692 är markerad med röd, prickad cirkel. 
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4.1.1 Största tryckfallet fram till fjärrvärmecentral med lägsta 

differenstryck 

Bild 17. Visar storleken på tryckfallet fram till sämst placerade fjärrvärmecentral. Den röda, 

prickade cirkeln markerar UC 5692. Skalan visar storleken på tryckfallet; blå till röd, där 

rött är högsta tryckfallet i Pascal per meter. 

 

Som bild 17 visar, med röd färg, så sker det största tryckfallet bland annat i ledning 

P1210 med cirka 2 bars tryckfall på 1 kilometer, men lika stort tryckfall kunde 

också ses i ledningarna P54 och P704 enligt bild 19. 

 

Bild 18. Diagrammet visar tryckfallet från början vid Lersätters värmeverk fram till UC 

5692, från vänster till höger. Lodrätt visas tryckfall i Pascal. Vågrätt visar antal meter fram 

till slutpunkten UC 5692. Den övre röda linjen är framledningen och undre blåa är 

returledningen. 

 

Som kan ses enligt bild 17 och 18 sker största tryckfallet de första 1500 meter på 

ledning P1210, vilket är direkt efter Lersätters värmeverk. Tryckfallet är över 200 
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pascal per meter. Lika stort tryckfall sker också på två andra ledningar längs vägen 

fram till UC 5692; Ledning P54 och ledning P704.  

 

Bild 19. Ledning P54 är markerad med blå cirkel och P704 är markerad med svart cirkel. 

 

4.1.2 Sänkning av eleffektbehov 

 

En placering av extrapump på ledning P54, knut N 5500, med en konstant 

tryckhöjning på 200 kilo Pascal gav ett tryck på cirka 1,08 bar vid UC 5692.  
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Bild 20. Diagrammet visar ett stort tryckfall den första km av distributionsledningen. En 

skarp höjning av trycket på 2 bar sker där pumpen är placerad (i mitten av bilden) och höjer 

differenstrycket fram till UC 5692. Lodrätt visar tryck i antal Pascal och vågrätt visar antal 

meter fram till UC 5692 med start från Lersätters värmeverk. Den blå linjen visar trycket på 

returledningen tillbaka till Lersätters värmeverk. 

 

Som bild 20 visar höjer extrapumpen trycket så att UC 5692 kommer över gränsen 

på lägsta differenstryck på 1 bar. 

 

Enligt tabell 5 blir en annan fjärrvärmecentral vid namn UC 6215 den med lägsta 

differenstryck. Dock överstiger detta 1 bar och därmed klarar gränsen. 

 
Tabell 5. Efter placering av pump förskjuts sämsta placerade fjärrvärmecentral till UC 6215 

med ett differenstryck på strax över 1 bar vilket är en gräns som generellt skall hållas för att 

flödet till kund skall kunna tillfredsställa uppvärmningsbehovet. 

Differenstryck (kilo Pascal) Plats 

102,9 UC 6215 

103,2 UC 6062 

103,2 UC 6216 

104,0 UC 6059 

104,4 UC 6058 
 

 
Tabell 6. Trycket ut från Lersätters panncentral efter att extrapumpen placerats i systemet. N 

5500 är där extra pumpen är placerad. 

Tryck Plats 

1348,1 Lersätter 

1198,4 N 5500 

1196,9 Error515 

1196,1 UC 5500 

1191,5 N 5501 
 

Tabell 7. Trycket ut från Lersätters panncentral innan extrapump placerats i systemet. 

Tryck Plats 

1381,1 Lersätter 
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1188,5 Error202 

1178,7 N 80 

1178,4 UC 80 

1113,1 Error204 

 

Som visas i tabell 6 och 7 så blir skillnaden i trycket som Lersätters pump arbetar 

mot 33 kilo Pascal lägre. Detta är mindre än arbetet som extrapumpen arbetar mot, 

som är 2 bar. Detta innebär att pumpen inte avlastar Lersätters pump och därmed 

minskar inte eldriften för pumpning av vattnet i systemet utan ökar istället med 

1165,4 kilo Pascal. Om NetSim saknar namn på ledning, knut eller UC skapas 

namn för dessa som Error + siffror. 

 

4.1.3 Ändring av styrning till fjärrvärmecentral med lägsta 

differenstryck 

 

Som tabell 8 visar, fick UC 5692 det lägsta differenstrycket vid ändrad styrning. 

Trycket ligger under 100 kilo Pascal, men enbart med 500 Pascal. Jämfört med 

resultatet på 4.1.1 är det en höjning från 39 kilo Pascal med 60,5 kilo Pascal. 

 
Tabell 8. De fem fjärrvärmecentralerna med lägsta differenstryck vid -20˚ Celsius simulering, 

med början av fjärrvärmecentral med lägsta talet. 

Differenstryck (kilo Pascal) Plats 

99,5 UC 5692 

100,7 UC 5687 

100,8 UC 5686 

102,0 UC 5688 

102,1 UC 5690 

 

 

4.2 Högsta flöde 

 

Vid en ändrad effektfaktor från 0,9 till 0,98 vid utetemperatur på -20˚C nåddes ett 

maximalt flöde på 120,1 kg/s och trycket nådde 1602,2 kilo Pascal vid Lersätters 

panncentral som tabell 9 visar. 

 
Tabell 9. Med en effektkvot på 0,98 vid -20˚ Celsius överträddes gränsen på 16 bar med 2,2 

kilo Pascal. 

Tryck (kilo Pascal) Plats 

1602,2 Lersätter 

1373,7 Error202 

1362,4 N 80 

1362,0 UC 80 

1248,2 Error204 
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Pumpen som är placerad vid Lersätters värmeverk klarar dock enbart ett flöde på 

432,4 m
3
/h , därmed kommer aldrig nätet att kunna bli överbelastat vid nuvarande 

utformning då pumpens maximala kapacitet är 320 m
3
/h. 

 

4.3 Mest ekonomiska framledningstemperaturen 

 

Som bild 21 visar så visade simuleringen en minimal driftkostnad mellan 77-88˚C 

där den totala kostnaden var som minst innan värmeförlusterna ut till marken ökade 

kostnaden igen. 
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Bild 21. Diagram som visar hur den totala kostnaden är som lägst mellan 77˚ fram till ungefär 

88˚ Celsius innan kostnaden börjar öka. Lodrät linje syns inte på bilden då denne 

förekommer vid 67,5˚ och diagrammet enbart visar ned till 70˚. Den blå linjen, värmetillskott, 

är den värme pumpen genererar vid arbete och listas därmed som en intäkt istället för utgift. 

 

Med dagens priser på bränsle blir lägsta driftskostnaden enligt bild 21 vid 

83˚Celsius ±5˚.  
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Bild 22. Färgerna visar storleken på tryckfallet i ledningarna.  

 

Som bild 22 visar så är tryckfallet högre om framledningstemperaturen fastställs till 

den mest ekonomiska; cirka 85˚ Celsius. Jämförelsevis med bild 17 förekommer 

tryckfall på över 200 Pascal/m mer frekvent än vid vanlig drift.  
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5. Diskussion 

 

Sett ur rent teknisk vinkel skulle det varit bra att placera en extrapump i nätet för 

att säkerställa att differenstrycket hålls på önskad nivå genom hela året. 

Ekonomiskt sett är det oförsvarbart då driften aldrig skulle generera någon 

besparing på elkonsumtionen för pumparna, eftersom simuleringen antydde att det 

skulle gå åt mer el än innan. Detta skulle göra att investeringen aldrig skulle ge 

någon slags återbetalning i form av lägre driftskostnad, utan snarare bara bli en 

större driftkostnad. Detta skulle troligtvis leda till ökade avgifter för kunderna. Med 

dagens konkurrenskraftiga alternativ till fjärrvärme så är detta ingen lösning. 

 

Under driftfallet -20˚ Celsius uppgav simuleringen att den 1 km långa ledningen 

från Lersätters panncentral hade ett tryckfall på 2bar, vilket är mycket och indikerar 

att rören är underdimensionerade för nätet.  En annan lösning skulle då kunna vara 

att byta ut den underdimensionerade sträckan strax efter Lersätters Värmeverk med 

större rördimension för att minska flödeshastigheten och därmed tryckfallet som 

beror mest på hastigheten. Med tanke på att den rörsträckan är relativt nybyggd 

skulle nyinvesteringen bli dyr, dock osäkert att svara på då ingen prisbild finns 

tillgänglig. Då uppkommer också frågan om det skulle återbetala sig inom rimlig 

tid utan att behöva höja avgifter till kunder. En beräkning skulle behöva göras och 

jämföra investeringen av nya rör mot en förhöjd temperatur som skulle öka 

bränslekonsumtionen och därmed driftskostnaden. Där bör också tänkas på att även 

oljekonsumtionen skulle öka. 

 

Ett billigare alternativ än att byta ut de befintliga fjärrvärmerören med det stora 

tryckfallet, är att lägga ned ett extra rör i marken bredvid det befintliga. Detta för 

att understödja den befintliga framledningen som har höga tryckförluster så att 

hastigheten kan sänkas och därmed den största bidragande orsaken till tryckfall 

minskas. Att köpa in material och schakta för en extra framledning, med mindre 

dimension än nuvarande, är billigare än att byta ut ledningarna helt med större 

dimensioner.  

 

Alternativet skulle kunna vara att byta ut de kortare sträckorna som hade höga 

tryckfall fram till denna kund på något av de två ovanstående tillvägagångssätten. 

Det skulle vara en mindre kostnad, dock osäkert hur mycket det skulle hjälpa 

jämfört med den längre sträckan precis efter Lersätters värmeverk.  

 

Billigaste alternativet för att lösa det stora tryckfallet är att höja 

framledningstemperaturen så att flödet minskar. Det innebär inga investeringar alls. 

Nackdelen med detta är att värmeförlusten ökar och därmed bränslekostnaden, men 

det går att resonera att då det är sällan så kallt ute så handlar det om bara några 

dagar om året som driftkostnaden blir högre. Detta kan vara en acceptabel väg att 

gå för att inte riskera att kunder får för lågt differenstryck och därmed blir 

missnöjda. 
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Den förhöjda driftskostnaden kan också vara något högre än visat då användandet 

av olja ökar vid DUT och excel-simuleringen visar enbart genomsnittskostnad för 

en jämn användning av alla bränslen över ett helt år. Det innebär att fördelningen 

av bränslet förändras och procenthalten av olja, som är dyrare än de andra 

bränslena som används, ökar. Så om en ökad framledningstemperatur skall börja 

användas vid sådana ute-temperaturer så bör en noggrannare beräkning göras på 

kostnaderna.  

 

Med tanke på att Lersätters panncentrals pump styr flödet mot UC 25 och andra 

pumpen är placerad efter ledningen som går mot UC 5692 så är det inte så 

förvånande att eleffekten inte minskade märkbart för Lersätters pump. En 

simulering för att ändra styrningen mot UC 5692 och samtidigt tillsätta en pump 

för att se om värdena ändras då rekommenderas.  

 

NetSim är heller inte ett program som kan förutse framtiden exakt. De förändringar 

som testas i programmet visar, visserligen med stor säkerhet, vad som händer men 

är inte 100% säkert. NetSimmodellen är som nämnt ovan justerad med konstanter i 

ekvationerna som skall få värdena att överensstämma med mätvärdena Kils Energi 

har kartlagt med samma förutsättningar. I detta fall är det för år 2012, där ute 

temperaturen var -14˚ Celsius som lägst. Vid simuleringen av -20˚ Celsius kan 

okända felaktigheter uppstå då fjärrvärmenätet är komplext med till exempel 

läckage som agerar olika beroende på tryck och temperatur på vattnet. Även om 

detta ger en osäker felmarginal, bör det ändå gå att ta beslut baserat på resultatet i 

NetSim. Men att man har i åtanke att det kan skilja i verkligheten. De okänt antal 

rundgångarna i nätet kan också spela roll för resultaten i NetSim.  

En annan del är de antagna värden i södra och norra Kilslund. Detta är en osäkerhet 

som kan spela väsentlig roll för resultatet. Detta måste has i åtanke vid 

effektiviseringsbeslut. 

 

Kils Energis problem att få fullständiga data över kunders konsumtion spelar stor 

roll för resultaten. I och med de återkommande felen på signalkablarna i marken 

och de antagna värdena som tas fram i de riktiga värdenas frånvaro ger resultatet en 

felmarginal på minst 10%. 

 

Att ändra styrningen till UC 5692 med differenstryck 100 kilo Pascal istället för 

230 mot UC 25 skulle troligtvis vara det näst billigaste alternativet att förbättra 

flödet i fjärrvärmesystemet. Att pumpen samtidigt inte behöver jobba mot ett högre 

differenstryck leder troligtvis till lägre elförbrukning av pumpen och därmed lägre 

driftkostnader, men det behöver undersökas närmare för att fastställa riktigheten i 

påståendet. Den investeringen som krävs är en mätstation hos denna UC för att 

pumpen skall kunna läsa av trycket och reglera flödet därefter. Om så fallet skulle 

vara att elförbrukningen blir lägre hos pumpen så skulle denna investering 

troligtvis återbetalas inom några år, beroende på val av mätstationstillverkare.  

 

Sambandet låg temperatur = högt flöde och hög temperatur = mindre flöde skulle 

eventuellt kunna ”luras” till viss del med hjälp av den befintliga 

ackumulatortanken. Då den idag används enbart för lasttoppar kanske det finns 

potential att använda den oftare för att kunna sänka framledningstemperaturen, om 

den inte används till dess maximala potential redan. Detta skulle göra att det skulle 
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gå att hålla den billigaste framledningstemperaturen så mycket som möjligt och 

därmed spara pengar. Att till exempel fylla på ackumulatorn på dagen, då det oftast 

är varmare, för att använda på natten då temperaturen brukar sjunka. Dock är 

frågan vad trycket blir samt hur mycket ackumulatorn klarar. Om flödet blir för 

högt blir tryckfallet stort och då måste pumpen arbeta hårdare. Risken är också att 

differenstrycket hos UC 5692 kan bli för lågt. Ingen hänsyn till olika storlek på 

arbetet för pumpen har gjorts och därmed kan inte förutsägas, utan undersökning, 

om det verkligen är mest ekonomiskt att hålla dessa temperaturer så mycket som 

möjligt.  

 

När framledningstemperaturen ”låstes” vid 85˚ Celsius blev tryckfallet i systemet 

väldigt stort. Men eftersom denna simulering testades vid -20˚ Celsius kan det 

finnas möjlighet att det ändå skulle gå att ha den temperaturen vid ”mildare” 

utetemperaturer.  

Eventuellt skulle ackumulatortanken kunna underlätta att hålla den 

framledningstemperaturen, beroende på köldknäppens varaktighet. Men det måste 

utredas innan antaganden görs.  

Den typen av kyla är kanske heller inte så vanligt förekommande numera. Till 

exempel under hela år 2012 blev det aldrig så kallt under hela vintern. Med tanke 

på den globala uppvärmningen finns det risk att den dimensionerande ute 

temperaturen på -20˚ Celsius kommer bli sällsynta fall, om inte till och med ändras.  

 

Det kan vara svårt att veta hur länge man kan ”låsa” framledningstemperaturen på 

den driftmässigt billigaste under året, och då bör en ”stegning” göras i NetSim. En 

”stegning” innebär att man gör testkörningar i NetSim genom att sänka 

temperaturen stegvis tills resultaten börjar visa oönskade tryckfallsstorlekar i nätet. 

De oönskade storlekarna på tryckfallet kan vara NetSims egna gränser eller 

egenbestämda. 

 

Det vore också intressant att undersöka vad som händer med trycket i nätet om man 

ställer in framledningstemperaturen på 85° Celsius och samtidigt ställer in att 

pumpen styr mot UC 5692 vid DUT -20° Celsius. 

 

Sammanfattningsvis, en kombination av dessa åtgärder kan effektivisera Kils 

Energis nät så pass mycket att pengar kan sparas och problem lösas utan någon 

större investering. Till exempel en ändrad styrning och djupare insikt om hur länge 

de kan hålla den billigaste framledningstemperaturen under året skulle kunna 

stabilisera och effektivisera driften av nätet. I och med att oljepriset stiger så 

kommer det att bli allt viktigare att undvika understödet av oljepannan som behövs 

idag. 
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6. Slutsats 

 

Vintertid är UC 5692 den sämst placerade UC med ett lägsta differenstryck på 39 

kilo pascal vid -20˚ Celsius.  

 

Det största tryckfallet fram till den fjärrvärmecentral med lägsta differenstryck 

skedde strax efter Lersätters Värmeverk i cirka 1 km där tryckfallet var ca 200 

Pa/m samt i ledning P54 och P704. 

 

Det högsta flödet som nätet kan uppehålla innan gränsen för maxtryck på 16 bar 

nås är 120,1 kg/s ut från Lersätters Värmeverk. 

 

Vid ändring av styrningen till UC 5692 vid -20° Celsius fick UC 5692 det lägsta 

differenstrycket på 99,5 kilo Pascal.  

 

En extra pump i systemet säkerställde lägsta tillåtna differenstryck på 1 bar men 

minskade inte driftskostnaden för elen till pumparna, utan den ökade 

driftskostnaden istället.  

 

Den ekonomiskt optimala framledningstemperaturen ligger mellan 77˚-88˚ Celsius.  

 

Vid fast framledningstemperatur på 85˚ ökade tryckfallet jämfört med vanlig drift. 

 

Slutsatsen är att en ändring av styrning till UC 5692 är mest ekonomiskt försvarbart 

jämfört med att installera en till pump i fjärrvärmenätet. Den mest ekonomiska 

temperaturen låg vid 77-88˚ Celsius. 

Då pumpens högsta uppmätta flöde var 320 m
3
/h (89 liter/sekund) kommer inte 

systemet utsättas för högsta tillåtna tryck i nätet på 16 bar, då enligt simuleringen 

ett flöde på 120 kg/s krävdes för nå upp till 16 bar.  
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