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Sammanfattning 

 
Att ha en låg returtemperatur och hög avkylning av fjärrvärmevatten är något 

fjärrvärmebolagen ständigt eftersträvar. Lägre nättemperaturer är fördelaktigt både vad gäller 

effektivitet och ekonomi, eftersom exempelvis distributionsförluster och pumpkraft minskar. 

Storleken på avkylningen påverkas av flera faktorer, både i distributionsnätet och i 

kundanläggningarna. På uppdrag av Kils Energi AB (KEAB) har detta arbete syftat till att 

undersöka hur avkylningen kan förbättras i Kils fjärrvärmenät, och då varit inriktat på i vilken 

grad kundanläggningarna påverkar avkylningen.  

 

Genom att använda en metod kallad överkonsumtionsprincipen har det identifierats vilka 

kundanläggningar som höjer returtemperaturen i högst grad under olika perioder år 2012. 

Principen beskriver hur mycket extra vattenvolym som förbrukas jämfört med vad det borde 

om avkylningsmålet uppnås. Resultaten visar att kundanläggningar med hög 

energianvändning och flödesförbrukning påverkar i högst grad. Om de anläggningarna 

fungerade optimalt kunde avkylningen i nätet förbättras flera grader. Exempelvis stod 

anläggning 48 för den högsta överkonsumtionen under januari år 2012, och hade 

avkylningsmålet på 50°C nåtts kunde den totala returtemperaturen reducerats med ungefär 

2°C.  

 

De 5 kundanläggningar med högst årlig överkonsumtion under år 2012 granskades för att se 

varför de inte uppfyllde avkylningsmålet. Felaktigheterna som leder till en högre 

returtemperatur gick att härleda till kundanläggningarnas interna värme- och 

tappvarmvattenkrets, sekundärkretsen. Exempelvis uppdagades en manuell trevägsventil som 

var nästan fullt öppen som medförde kortslutning av flödet.  

 

KEAB:s kunder äger och har ansvar över sekundärkretsen vilket orsakar svårigheter i 

effektiviseringsarbetet, då det i dagsläget inte förekommer några ekonomiska incitament för 

kundens del att vilja göra förbättringar. Dessutom saknar kunderna generellt kunskap om hur 

energieffektiv den aktuella anläggningen är. Därför rekommenderas KEAB att införa en 

flödesbaserad avgift i kombination med informationsspridning till kunderna för att de ska 

förstå vikten av att göra förbättringar. 

 

Vidare undersöktes den potentiella vinsten då den totala returtemperaturen i nätet sänktes 1-

5°C, med avgränsningen att enbart granska besparingen då distributionsförlusterna minskar. 

Om returtemperaturen sänks 5°C blir distributionsförlusterna 4,2 % lägre. Det skulle medföra 

en besparing på ungefär 53 100 kronor.  

 

Slutsatser som kan dras från arbetet är att en förbättrad avkylning/returtemperatur i Kils 

fjärrvärmesystem kan leda till en ökad effektivitet i nätet och lägre kostnader för 

värmebolaget. Den största utmaningen i avkylningsarbetet blir dock att få kunderna att vilja 

göra förbättringar i sekundärkretsen.  

 



 

 

Abstract 

 
Having a low return temperature and high cooling of the district heating water is something 

the district heating companies constantly pursues. Lower network temperatures is beneficial 

both in terms of efficiency and economy, as, for example, distribution losses and pump power 

decreases. The amount of cooling is affected by several factors, both in the distribution 

network and in the customer facilities. Commissioned by Kils Energi AB (KEAB) this thesis 

aimed to investigate how to improve the cooling in Kil´s district heating network, and focused 

on the extent to which the customer facilities affects the cooling. 
  

It has been identified, by using a method called the overconsumption principle, the customer 

facilities that increases the return temperature most during different periods during the year of 

2012. The principle describes the extra amount of water volume consumed compared to what 

should be consumed if the cooling ambition is achieved. The results shows that costumer 

facilities with high energy use and fluid consumption affects the return temperature most. The 

cooling in the network would improve by several degrees if those facilities would function 

optimally. For example, the facility 48 had the highest overconsumption during January 2012, 

and if the facility had reached the cooling ambition of 50°C the total return temperature could 

have been reduced by about 2°C.  

 

The 5 costumer facilities with the highest annual overconsumption was examined to see why 

they did not meet the cooling ambition. The errors that can lead to an increased return 

temperature could be traced to the customer plants´ internal heating- and domestic hot water 

circuit, the secondary circuit. For example, a manual three-way valve was discovered that was 

fully open which short-circuited the flow.  

 

Since the costumers of KEAB are responsible and owns the secondary circuit, the work to 

increase efficiency in the system is obstructed, because there are no financial incentives in the 

current situation from the customer's part to make any improvements. Furthermore, customers 

generally lack knowledge of how energy efficient the facility in question is. Therefore it is 

recommended that KEAB introduces a flow-based fee combined with information 

dissemination to customers so that they understand the importance of making improvements.  

 

It was examined the potential gain when the total return temperature in the network was 

lowered 1-5°C, with the boundary to only examine the profit when the distribution losses are 

reduced. If the return temperature was lowered 5°C the distribution losses would decrease by 

4,2 %. That would lead to an estimated profit of 53 100 SEK.     

 

Conclusions to be drawn from the thesis is that an improved cooling/return temperature in 

Kil´s district heating system can lead to an increased efficiency in the network and lower costs 

for the heating company. The biggest challenge to improve the cooling will be getting the 

costumers to make improvements in the secondary circuit.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

 

Fjärrvärmen är en vedertagen teknik som numera står för cirka hälften av all uppvärmning av 

byggnader och tappvarmvatten i Sverige, och har majoritet för uppvärmning av flerbostadshus 

med en andel på nästan 90 %. Siffran är dock relativt låg bland småhusägare1. Idéen med 

fjärrvärme är att delar av eller hela städer förses med värme genom ett gemensamt 

distributionssystem, vilket ger många fördelar. Genom att producera värme i få och större 

produktionsanläggningar jämfört med i fler och mindre så kan en högre verkningsgrad och 

lägre utsläpp genereras. Ett fjärrvärmesystem består av en eller flera produktionsanläggningar 

som producerar värme vilken transporteras genom distributionsledningar fram till 

kundanläggningen. Där överförs värmen till kundens interna värmekrets, sekundärkretsen, 

genom en fjärrvärmecentral. Värmemediet (vanligtvis vatten) som flödar i framledningen 

kyls av i kundanläggningen och leds därefter genom returledningen tillbaka till 

produktionsanläggningen, där det åter hettas upp och kan cirkulera genom systemet igen (se 

figur 1).  

 

 
Figur 1. Principiell uppbyggnad av ett fjärrvärmesystem. Från produktionsanläggningen leds värme 

genom distributionsledningen/framledningen till kund. Värmemediet kyls av i ett internt system hos 

kunden och leds därefter tillbaka till produktionsanläggningen genom returledningen där det åter hettas 

upp och kan cirkulera genom systemet igen2. 

 

Att ha en god avkylning av fjärrvärmevatten och en låg returtemperatur är ett ständigt aktuellt 

ämne inom fjärrvärmeforskningen. En god avkylning innebär att ha en så stor 

temperaturskillnad som möjligt mellan fram- och returledning, vilket är ytterst viktigt då det 

finns flera fördelar. Både produktionsanläggningarna och distributionsnätet gynnas av lägre 

temperaturer. I produktionsanläggningarna kan exempelvis verkningsgraden öka om 

rökgaskondensering används. I distributionsnätet minskar värmeförlusterna och pumparbetet. 

Kundanläggningar som har en dålig avkylning av vattnet påverkar nätet negativt då höga 

returtemperaturer leder till onödigt höga flöden samt förluster i nätet, vilket genererar högre 

                                                 
1 Lauenburg P (2010) s. 16 
2 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s 11-14 
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pumparbete och kostar fjärrvärmebolagen onödiga summor pengar3. En dålig avkylning beror 

av flera orsaker, både i distributionsnätet, fjärrvärmecentralerna och sekundärkretsarna. 

Därför är det viktigt att genomföra avkylningsprojekt där hela fjärrvärmesystemet granskas 

för att detektera och åtgärda felaktigheter4. En del fjärrvärmebolag inför en så kallad 

flödestaxa/flödespremie för att kunden ska få incitament att göra förbättringar i det egna 

systemet och därmed sänka returtemperaturen och flödet5.  

 

Kils Energi AB (KEAB) arbetar ständigt för att effektivisera fjärrvärmenätet i Kil, och vill 

bland annat sänka returtemperaturen och förbättra avkylningen i nätet. År 2012 var 

kulvertförlusterna cirka 21,6 % i fjärrvärmenätet. Under sommaren är kulvertförlusterna som 

högst, oftast över 40 % på grund av att fjärrvärmevattnet då enbart används till 

tappvarmvattenuppvärmning och att linjetätheten inte är speciellt hög6. Med linjetäthet menas 

hur stor värmemängd som säljs till kunderna i förhållande till den totala längden 

distributionsledningar i nätet. I Kils fjärrvärmenät var linjetätheten under 2012 ungefär 1,0 

GWh/km kulvert, och nyckeltalet för mindre nät (under 100 GWh) ligger på 2,3 GWh/km 

kulvert7. Sänks returtemperaturen och avkylningen ökar genom att nätet optimeras, minskar 

förlusterna mot omgivningen. Dessutom kan pumpkraften minskas då mindre flöde behövs. 

Det medför att kostnader kan reduceras. Om det i framtiden ska installeras 

rökgaskondensering i produktionsanläggningarna måste returtemperaturen sänkas för att få en 

god effektivitet. KEAB har tidigare arbetat för att sänka returtemperaturen. Det har till 

exempel tillsatts ett medel i fjärrvärmevattnet för att minska försmutsningen på 

värmeväxlarytorna. Dessutom har reglerutrustningen bytts ut i PEX-näten i Kilslundsområdet 

(där rören består av plast) från manuell styrning av pumpar till temperatur- och 

differenstryckssystem.  

 

I dagsläget används en taxa med en fast avgift baserat på kundens effektbehov, samt en rörlig 

avgift baserat på energianvändningen. Det används ingen flödestaxa, men KEAB funderar 

eventuellt på att införa det för större användare om några år. Detta på grund av att kunderna 

ska få incitament att arbeta med avkylningen på sekundärsidan och därigenom sänka 

returtemperaturen på primärsidan. Dock kommer det troligen inte bli aktuellt för villakunder 

då det krävs ett stort pedagogiskt arbete för att kunderna ska förstå att det krävs ändringar i 

sekundärsystemen för att kunna reducera returtemperaturen och därmed flödestaxan.  

 

1.2 Kils Energi AB (KEAB) 

 

Fjärrvärmebolaget som ägs till 100 % av Kils kommun startade år 1983 och tillhandahåller 

energi i form av värme till bland annat villor, affärer, industrier och hyreshus i Kils kommun. 

Det finns ungefär 620 abonnenter som köper fjärrvärme varav de flesta, runt 80 %, är 

småhuskunder. Det finns fyra produktionsanläggningar: Lersätters värmeverk, Dallidens-, 

Karlslunds- samt Kilslunds panncentral. Ungefärlig placering ses i figur 2.  

                                                 
3 Lauenburg, P. (2010)  s. 26 
4 Walletun H et al. (2000) s. 7, 11-17 
5 Dahlberg Larsson, C. & Petersson, S. (2013) s. 5 
6 Muntlig information från personal på Kils Energi AB samt från hemsidan  
7 Sverige. Fjärrvärmeutredningen (2005) s. 348 
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Figur 2. Fjärrvärmenätet i Kil. Siffrorna visar ungefärlig placering för respektive produktionsanläggning: 

1(utanför bilden)=Lersätters värmeverk, 2=Dallidens panncentral, 3=Karlslunds panncentral, 

4=Kilslunds panncentral 

 

Lersätters värmeverk är det största värmeverket och den huvudsakliga produktionsenheten 

med en effekt på 8 MW. I pannan eldas det främst krossat träavfall, ungefär 15 000 ton varje 

år, varav en del kommer från befolkningen och företag i Kil.  

 

Dallidens panncentral byggdes år 1987 och är den första panncentralen som togs i drift i 

kommunen. Pannan eldas med ungefär 1000 ton pellets per år och har en effekt på 1,6 MW.  

 

Karlslunds panncentral byggdes år 1995 och har en pelletspanna med en effekt på 1 MW. 

Eldas med cirka 500 ton pellets per år.   

 

I Kilslunds panncentral eldas pannan främst med sågspån och har en effekt på 0,5 MW. 

Panncentralen har byggts i omgångar mellan 1989 och 1996.  

 

I anläggningarna eldas bland annat RT-flis, papper, trä och pellets. RT-flisen är återvunnet 

trädbränsle som består av till exempel rivningsvirke, och motsvarar cirka 80 % av det använda 

bränslet. För att säkra värmeleveranserna, speciellt under kalla perioder, har anläggningarna 

dessutom utrustats med oljepannor. Inget av verken har rökgaskondensering eller 

kraftvärmeproduktion. År 2012 producerade produktionsanläggningarna 47 662,67 MWh 

värme och sålde 37 349,44 MWh som levererades till kunderna genom ett kulvertnät på 

ungefär 3,6 mil. KEAB äger samtliga fjärrvärmecentraler i nätet, vilket innebär att om det 

skulle uppstå felaktigheter och brister så åtgärdar KEAB det och kunden behöver inte stå för 

några reparationskostnader. Kunderna äger och ansvarar över sekundärkretsen. 

Fjärrvärmecentralerna är fjärravlästa, vilket innebär att KEAB kan via ett datorprogram på en 
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gång se om exempelvis returtemperaturen momentant skulle vara för hög i en specifik 

anläggning. I nätet finns oisolerade signalkablar och vid till exempel tjällossning går kablarna 

av och det är ibland svårt att hitta var de gått av, vilket medför att det saknas data. Då 

uppskattar KEAB en energianvändning för kunden genom att jämföra med användningen för 

det föregående året, eller för ett år med likartad utetemperatur (om data för året innan skulle 

fattas) och debiterar 10 % lägre än den tidigare energianvändningen. Det finns 

uppskattningsvis mellan 50-60 rundgångar i nätet, men då de inte finns kartlagda är det svårt 

att veta exakt antal. Rundgångarna som finns är både manuella och termostatstyrda ventiler8.  

1.3 Syfte och mål 

 

Syftet med projektet är att undersöka hur avkylningen kan förbättras i fjärrvärmenätet i Kil. 

Genom effektivisering av ett fjärrvärmesystem kan förluster minska och därmed energi 

sparas, vilket är viktigt för att nå ett mer hållbart och resurseffektivt samhälle. I och med 

effektiviseringen kan dessutom kostnader reduceras för fjärrvärmebolaget på grund av lägre 

förluster. Huvudmålet är att undersöka vilken påverkan kundanläggningarna har på den totala 

returtemperaturen.  

 

Projektets delmål är att: 

 

 Ta reda på vilka kundanläggningar som höjer returtemperaturen mest i nätet under 

olika perioder, samt vilken avkylning dessa har.   

 Undersöka hur mycket kundanläggningarna med dålig funktion påverkar den totala 

avkylningen i nätet. 

 Genom platsbesök undersöka vilka felaktigheter i kundanläggningarna som kan 

påverka returtemperaturen negativt.  

 Ta reda på hur mycket lägre kostnaderna för distributionsförlusterna blir om 

returtemperaturen reduceras.  

  

                                                 
8 Muntlig information från personal på Kils Energi AB 
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2. Fjärrvärmeteori 

 

Som nämnt tidigare består fjärrvärmenäten av tre delsystem; produktionsanläggningar, 

distributionsledningar och fjärrvärmecentraler. I kapitel 2.1 beskrivs det kortfattat om 

produktionsanläggningar och rökgaskondensering. I kapitel 2.2 beskrivs 

distributionsledningars placering och den vanligaste typen av värmebärare. Kapitel 2.3 berör 

fjärrvärmecentralens anslutning till nätet, värme- och tappvarmvattensystemen i 

sekundärkretsen, kopplingsprinciper för fjärrvärmecentraler, vikten av en god avkylning och 

vilka faktorer som leder till en förhöjd returtemperatur. Slutligen tas även 

överkonsumtionsprincipen och flödestaxa upp i kapitlet.  

2.1 Produktionsanläggningar 

 

Värmen produceras i en eller flera produktionsanläggningar, och i ett och samma nät kan även 

flera olika typer av anläggningar förekomma9. I anläggningarna hettas vanligtvis vatten upp 

till mellan 70-120 ºC beroende på vilken årstid och vilket väder som råder10. De flesta pannor 

är numera utrustade med rökgaskondensering11. Vid rökgaskondenseringen kyls rökgaserna 

ner av vattnet från returledningen, och en del av den energi som genereras då vattenångan i 

rökgaserna kondenseras tillvaratas. Vid nedkylningen sänks rökgastemperaturen under 

daggpunkten, vilket innebär att returvattnet måste ha en lägre temperatur än rökgasens 

daggpunkt för att kondensering ska kunna ske. Ju lägre temperatur returvattnet har, desto mer 

energi kan frigöras ur rökgaserna och tillföras fjärrvärmenätet12,13. Metoden innebär en högre 

verkningsgrad i anläggningarna14.  

2.2 Distributionsledningar  

 

Värmen transporteras från produktionsanläggningen genom isolerade rörledningar fram till 

kund. Den vanligaste typen av värmebärare är upphettat vatten, vilket har många tilltalande 

egenskaper såsom att det är lättillgängligt, förhållandevis billigt och inte giftigt15. Vanligtvis 

är rörledningarna placerade under markytan, men i vissa fall går även ledningarna ovanför 

mark, i tunnlar eller inomhus16. I de flesta fjärrvärmenäten byggs rörledningarna enligt 2-

rörsprincipen, vilket innebär att värmebäraren flödar i en fram- respektive returledning som 

går parallellt. Nätet förses med pumpar för att uppehålla cirkulationen av vattnet17.   

 

 

 

 

 

                                                 
9 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 11 
10 Svensk Fjärrvärme Så funkar fjärrvärme  
11 Lauenburg, P. (2010)  s. 17 
12 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 98 
13 Walletun, H. et al. (2000) Del 2 s. 9-10 
14 Frederiksen, S. & Werner, S. (2013)  s. 139 
15 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 11, 133 
16 Svensk Fjärrvärme Distribution   
17 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 11,138 
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2.3 Fjärrvärmecentralen 

 

Värmen överförs från fjärrvärmenätet, primärkretsen, till kundens interna värmesystem, 

sekundärkretsen, via en fjärrvärmecentral och därigenom kyls fjärrvärmevattnet. Svalare 

vatten flödar från kund genom returledningen tillbaka till produktionsanläggningen där det 

åter värms upp och kan cirkulera i systemet igen18. Fjärrvärmecentralerna (FC) kan utformas 

på olika sätt beroende på om värmekretsen är direkt eller indirekt ansluten samt om 

tappvarmvattensystemet är öppet eller stängt19. FC är dessutom antingen primär- eller 

sekundäranslutna till fjärrvärmenätet.  

2.3.1 Primär- respektive sekundäransluten fjärrvärmecentral 

 

Vid primäranslutning innebär det att varje kundanläggning är anslutet var för sig till 

fjärrvärmenätet (se figur 1). När flera kunder ansluts till en gemensam FC kallas det 

sekundäranslutning (se figur 3). Varje kund får då energin genom en undercentral. Först 

överförs energin från det primära huvudnätet till en så kallad blockcentral/områdescentral, 

därefter sker ytterligare en värmeöverföring i den sekundära FC/undercentralen. 

Primäranslutning är den vanligaste metoden i Sverige20,21  

 

Figur 3. Sekundäransluten fjärrvärmecentral (FC).  I blockcentralen/områdescentralen värmeväxlas 

vattnet från huvudnätet med det i sekundärnätet. Därefter sker en värmeöverföring i FC till 

sekundärkretsen i kundanläggningen.  

2.3.2 Värmesystem 

 

Det generellt vanligaste sättet att värma upp byggnader i Europa sker med hydrauliska 

radiatorsystem. Golvvärme, som är en annan typ av hydrauliskt värmesystem, har på senare år 

ökat rejält i popularitet men är oftast ett komplement till ett annat värmesystem. Att använda 

luftburen värme är vanligt i USA, men i Europa används det främst i lokalbyggnader och då 

tillsammans med radiatorsystem22,23. FC kan vara antingen direkt eller indirekt anslutna till 

                                                 
18 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 11-12 
19 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 230 
20 Svensk Fjärrvärme Primär- eller sekundärsystem   
21 Eriksson, L. et al. (2002) s.9 
22 Lauenburg, P. (2010) s. 20 
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fjärrvärmenätet. Då FC är direkt ansluten innebär det att samma värmebärare cirkulerar i 

fjärrvärmenätet och kundens interna värmesystem. Vid indirekt anslutning sker en hydraulisk 

separation av fjärrvärmenätet och kundens värmesystem genom en värmeväxlare. I Sverige 

används generellt den indirekta anslutningen24.  

 

Byggnaders värmebehov varierar efter utetemperatur, och värmesystemet dimensioneras efter 

att ha en maximal värmeavgivning vid den dimensionerande utomhustemperaturen (DUT)25.  

En reglercentral styr värmetillförseln till radiatorkretsen genom att skicka signaler till en 

styrventil (även kallat reglerventil) som anpassar hur stort flöde som ska passera 

värmeväxlaren26 I reglercentralen har en reglerkurva valts, som anpassar 

framledningstemperaturen till radiatorkretsen efter vilken utetemperatur som råder. En 

utomhusgivare som är placerad på byggnadens utsida är kopplad till reglercentralen och 

känner av vilken temperatur som råder utomhus. Ju kallare det är ute, desto högre måste 

framledningstemperaturen till radiatorerna vara27. Figur 5 visar principen för regleringen. 

Övriga komponenter som finns i värmekretsen är exempelvis cirkulationspump, 

expansionskärl, filter, säkerhetsventil samt mätare för temperatur och tryck28.   

 

 
Figur 5. Reglering av värmekretsen. RC=Reglercentral. GT=Temperaturgivare. SV=Styrventil. 

VVX=Värmeväxlare. [Källa Frederiksen S, Werner S (1993) s. 244] 

 

På radiatorerna brukar det ofta sitta termostatventiler som reglerar värmeavgivningen rum för 

rum. Värmeregleringen sker genom att ventilen stryper radiatorflödet då det börjar bli för 

varmt. Ventilerna tar hänsyn till hur stort värmetillskottet är från solinstrålning, personer och 

exempelvis lampor29 

                                                                                                                                                         
23 Frederiksen, S. & Werner, S. (2013)  s. 370 
24 Lauenburg, P. (2010) s 18  
25 Johansson, P.O. (2007)  s.6 
26 Svensk Fjärrvärme (2004) s. 8 
27 Fortum (2011)  
28 Svensk Fjärrvärme (2004) s. 18 
29 Warfvinge, C. & Dahlblom, M. (2010) s. 4:67 
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2.3.3 Tappvarmvattensystem 

 

Vid installation av tappvarmvattensystem kan systemet vara antingen öppet eller stängt. Ett 

öppet system innebär att varmvatten tappas direkt från fjärrvärmenätet och i ett stängt system 

används istället en varmvattenberedare. Vid val av varmvattenberedare finns det två olika 

huvudtyper att välja bland, förrådsberedare då vattnet ackumuleras i en behållare, eller 

genomströmningsberedare då vattnet värms upp momentant i värmeväxlare30. I en 

reglercentral ställs den önskade varmvattentemperaturen in, vilken lägst får vara 55°C för att 

säkerställa att varmvattnet är 50°C vid tappställena. Det sitter en temperaturgivare efter 

värmeväxlaren i varmvattenledningen till tappstället, som är kopplad till reglercentralen. Den 

mäter vattentemperaturen och skickar därefter signaler till reglercentralen som styr en 

styrventil på primärsidan. Styrventilen anpassar hur stort fjärrvärmeflödet behöver vara för att 

det inkommande kallvattnet ska uppnå det inställda börvärdet för varmvattnet. Figur 6 visar 

principen för regleringen31. Övriga komponenter i varmvattenkretsen är exempelvis 

säkerhetsventil, VVC-pump, termometer, och avtappningsventil32.  

 

 
Figur 6. Reglering av tappvarmvatten. RC=Reglercentral. SV=Styrventil. GT=Temperaturgivare. 

VVX=Värmeväxlare.  [Källa Frederiksen S, Werner S (1993) s. 244] 

2.3.4 Kopplingsprinciper för indirekt anslutna fjärrvärmecentraler 

 

Vid val av indirekt anslutning vid installationen av fjärrvärmecentraler finns olika 

kopplingsprinciper. Det är inte ovanligt att primärvattnet kyls i ytterligare steg för att få en 

ännu lägre returtemperatur tillbaka till produktionsanläggningen33. De vanligaste varianterna 

är parallell-, tvåstegs- samt trestegskoppling34. Figur 7, 8 och 9 visar principbilder hur 

kopplingarna fungerar. Reglerventiler med mera har inte tagits med.  

 

                                                 
30 Lauenburg, P. (2010) s. 18,20 
31 Svensk Fjärrvärme (2004) s. 10 
32 Svensk Fjärrvärme (2004) s. 18 
33 Lauenburg, P. (2010) s. 19 
34 Warfvinge, C. & Dahlblom, M. (2010) s. 4:71 
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Parallellkopplingen (enstegskopplingen) är den enklaste varianten där primärvattnet parallellt 

leds till värmeväxlare för radiator- (VVX 1) samt tappvarmvattenkretsen (VVX 2)35.  

 
Figur 7. Parallell-/enstegskoppling [Källa Frederiksen S, Werner S (1993) s. 233]  

 

 

Tvåstegskopplingen är den vanligaste flerstegskopplingen och då utnyttjas fjärrvärmevattnet 

från radiatorväxlaren till att förvärma kallvattnet som ska bli tappvarmvatten36. Det 

inkommande primärvattnet från fjärrvärmenätet värmer radiatorkretsen i VVX 1 eller 

eftervärmer tappvarmvattnet i VVX 2. Därefter strömmar fjärrvärmevattnet till VVX 3 för att 

förvärma det inkommande kallvattnet37. Detta innebär en extra avkylning av primärvattnet 

och en lägre returtemperatur. I vissa driftfall då eftervärmaren (VVX 2) är ur funktion 

installeras en blandningsventil för att undvika att varmvattnet övervärms vilket kan leda till 

ökade risker för skållning vid tappstället. Det inkommande kallvattnet blandas med 

varmvattnet vid eftervärmaren för att nå en lägre temperatur38. I Sverige är 

tvåstegskopplingen den vanligaste metoden som används i flerbostadshus39.  

                                                 
35 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 237 
36 Lauenburg, P. (2010) s.19 
37 Warfvinge, C. & Dahlblom, M. (2010) s. 4:71  
38 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 237 
39 Lauenburg, P. (2010)  s. 28 
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Figur 8. Tvåstegskoppling [Källa Frederiksen S, Werner S (1993) s. 233] 

 

Även i trestegskopplingen förvärms kallvattnet som ska bli tappvarmvatten, och en stor 

skillnad från tvåstegskopplingen är att tappvarmvattenkretsen har prioritet. Primärvattnet leds 

först till VVX 1 där det eftervärms innan det leds till radiatorvärmeväxlaren och därefter 

förvärms i VVX 340. Skulle inte flödet räcka till för att tillgodose tappvarmvattenbehovet 

öppnas ventilen i bypassledningen i radiatorkretsen, vilket innebär att förvärmaren får en 

högre effekt41.  

 

 
Figur 9. Trestegskoppling av svensk typ [Källa Frederiksen S, Werner S (1993) s. 233]  

  

                                                 
40 Warfvinge, C. & Dahlblom, M. (2010) s. 4:72 
41 Frederiksen S, Werner S (1993)  s. 237 
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2.4 Vikten av god avkylning  

 

Framledningstemperaturen är något som bestäms av fjärrvärmeleverantören, men är beroende 

av värmelasten (behovet av värme) hos kunderna. Under vintern är framledningstemperaturen 

hög på grund av att värmebehovet är högt42,43. Returtemperaturen är dock inte något som 

bestäms utan är ett sammanlagt resultat från olika faktorer som framledningstemperatur, 

avkylning i fjärrvärmecentraler, flöde, nätförluster samt rundgångar i distributionsnätet44. För 

att kunna leverera den önskade energimängden till kunderna måste det hållas ett visst spann 

mellan framlednings- och returtemperaturen på grund av att cirkulationsflödet begränsas av 

rördimension och erforderligt pumptryck. Det innebär att om primärvattnet kyls dåligt 

kommer det ge en hög returtemperatur vilket medför att det måste väljas en högre 

framledningstemperatur45. Generellt är det därför eftertraktat att ha en så låg returtemperatur 

som möjligt då det är ett mått på att värmekapaciteten i fjärrvärmenätet utnyttjas bättre.  

 

Då returtemperaturen blir lägre minskar värmeförlusterna i distributionsnätet och då kan även 

framledningstemperaturen sänkas, vilket medför att elutbytet i kraftvärmeanläggningar ökar46. 

Förlusterna minskar på grund av att temperaturdifferensen mellan omgivningen och 

distributionsledningarna blir lägre47. Det är främst fyra faktorer som bestämmer hur stora 

förlusterna blir: rörens dimension, fram- och returledningstemperaturerna, rörens isolering 

samt hur värmebehovet är geografiskt koncentrerat i nätet48. I norra och västra Europa är 

typiska siffror på förluster i näten mellan 8-15 %. I väldigt tätbebyggda städer kan förlusterna 

vara så låga som 5-8 % på grund av den höga linjetätheten, medan motsvarande siffra kan 

vara mellan 15-35 % i glesbebyggda områden49. Som nämnt tidigare i kapitel 2.1 är det 

fördelaktigt med en reducerad returtemperatur då rökgaskondensering används på grund av att 

verkningsgraden i anläggningen förbättras. Att ha en god avkylning av det cirkulerande 

fjärrvärmevattnet är något som eftersträvas då det finns flera fördelar. En god avkylning 

innebär att ha så stor temperaturdifferens, ∆T, som möjligt mellan fram- och returledning. Då 

∆T ökar resulterar det i att pumparbetet kan minska, på grund av att det inte krävs ett lika stort 

vattenflöde i nätet. Det leder i sin tur till en minskad tillförd eleffekt till pumparna50. Se 

ekvation (1).  

 

 

 

 

                                                 
42 Johansson, P.O. (2011) s. 15 
43 Frederiksen, S. & Werner, S. (2013)  s. 462 
44 Walletun, H. (1999) s. 15 
45 Persson, T. (2000) s. 50 
46 Lauenburg, P. (2010)  s. 26 
47 Ödin, C. (2007)  s. 14 
48 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 46 
49 Frederiksen, S. & Werner, S. (2013)  s.84 
50 Lauenburg, P. (2010)  s. 26 
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𝑃 =
�̇�∗∆𝑝

ɳ𝑡𝑜𝑡
         (1)   

 

P=Tillförd eleffekt till pumpen [W] 

�̇�=Volymflöde [m3/s] 

∆p=tryckstegring [Pa] 

ɳtot=pumpens totala verkningsgrad [-]51 

 

Om framledningstemperaturen i primärkretsen skulle sänkas utan att några andra åtgärder 

görs i hela systemet (varken i distributionsnätet eller i fjärrvärmecentralerna), skulle det 

resultera i ett ökat primärflöde i nätet. Då flödet ökar krävs det att nätet klarar av 

tryckförändringarna och att de maximala trycknivåerna inte överstigs52. De primära fram- och 

returledningstemperaturerna påverkas av vilka temperaturnivåer som råder i radiatorkretsen53. 

För att de primära temperaturerna ska kunna vara låga måste även de sekundära 

temperaturerna i allmänhet hållas låga54. Att arbeta för en bättre avkylning är därmed ytterst 

viktigt, och ett ämne som ständigt är aktuellt inom fjärrvärmesammanhang just för att 

kapaciteten i distributionsnät och produktionsanläggningar ökar55.   

2.4.1 Ekonomi 

 

Det är även ekonomiskt försvarbart att sänka returtemperaturen. I ett examensarbete som 

utfördes år 2007 av Caroline Ödin för Umeå Energi visades det att om returtemperaturen 

sänktes med 1⁰C under hela året i Umeås Fjärrvärmenät kunde en besparing på ungefär 1,25 

miljoner kronor ske. Den största besparingen stod rökgaskondenseringen för, runt 730 000 

kronor, på grund av att mer energi då kunde frigöras och tillvaratas56. Göteborg Energi AB 

genomförde ett omfattande avkylningsprojekt mellan 1995-2004 där det uppskattades att 

värdet av en sänkt returtemperatur blev något under ungefär 1 krona per MWh och grad. 

Investeringskostnaderna var ungefär 18,5 miljoner kronor men pay off-tiden för investeringen 

av projektet blev mindre än tre år57.  

2.4.2 Temperaturnivåer 

 

I Sverige ligger de genomsnittliga årsmedeltemperaturerna på 86⁰C och 47,2⁰C för 

framlednings- respektive returtemperaturen. De flesta näten har väsentligt högre 

returtemperaturer än om FC skulle vara felfria, och med dagens teknik är det teoretiskt möjligt 

att i felfria FC nå temperaturer på 69⁰C för framledning och 34⁰C för returledning58. 

Traditionella felfria FC bör kunna nå en årsmedelavkylning som överstiger 40-45⁰C59. Enligt 

                                                 
51 Warfvinge, C. & Dahlblom, M. (2010) s. 4:63 
52 Johansson, P.O. (2011) s. 25 
53 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 223 
54 Frederiksen, S. & Werner, S. (2013)  s. 390 
55 Johansson, P.O. et. Al (2007) s. 9 
56 Ödin, C. (2007)  s. 40 
57 Fransson, A. (2005)  s. 3, 8 
58 Frederiksen, S. & Werner, S. (2013)  s. 463 
59 Eriksson, L. et al. (2002) s. 29 
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beräkningar som gjorts ska returtemperaturer på över 50⁰C bara behöva förekomma några få 

timmar under driftåret60.  

 

2.5 Faktorer som påverkar avkylningen av fjärrvärmevattnet 
 

Det finns flera faktorer som leder till en förhöjd returtemperatur både i nätet, 

fjärrvärmecentralen och sekundärkretsen. I kapitel 2.5.1, 2.5.2 och 2.5.3 ges exempel på några 

faktorer. 

 

2.5.1 Fjärrvärmenätet  

 

Rundgångar och avtappningar är kortslutningar som finns i alla fjärrvärmenät61. Principen för 

rundgångar är att det är en strypt förbindelse mellan fram- och returledningen där blandningen 

av vattnet ökar flödet och ledningar därmed varmhålls62. De största anledningarna till att 

rundgångar används är på grund av att stillastående vatten inte ska frysa i ledningarna och för 

att kunder i de yttre delarna ska få tappvarmvatten under sommaren utan att behöva höja 

framledningstemperaturen i hela nätet63. Rundgångar leder dock till en ökad returtemperatur 

och det är därför viktigt att se efter att flödet i rundgången inte är för högt64. Rundgångar finns 

både som manuella och termostatiskt styrda ventiler. De manuella ventilerna genererar dock 

generellt ett betydligt högre flöde än vad som är nödvändigt65. Det har hittats 

fjärrvärmesystem där kortslutningsflödet kan nå upp till 10-15 % av det totala flödet i nätet66.  

 

Blockcentraler/områdescentraler i nätet innebär en ökad belastning då värmeväxlingen måste 

ske i två steg. Det kräver en högre framledningstemperatur för att blockcentralen ska kunna 

förse de enskilda byggnaderna med tillräckligt hög temperatur. Då en ombyggnation av 

systemfelet till en konventionell primäranslutning oftast är mycket dyrt, kan det vara bättre att 

optimera flöden och temperaturer istället67.  

 

2.5.2 Fjärrvärmecentralen 

 

I fjärrvärmecentralen kan flera olika felaktigheter uppstå som leder till en dålig avkylning i 

nätet. Det är därför viktigt att detektera och åtgärda felaktigheterna.  

 

Primära reglerventiler som fastnar i öppet läge innebär att primärvattnet leds direkt tillbaka 

till produktionsanläggningen utan att ha kylts i fjärrvärmecentralen. Det är ett svårupptäckt fel 

då det inte påverkar kundens komfort, men leder till stora extrakostnader för 

fjärrvärmeleverantören. Problemet kommer att kvarstå om inte utformningen för 

                                                 
60 Råberger, L. & Walletun, H. (1996) s. 7 
61 Walletun, H. et al. (2000) Del 1 s. 17 
62 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993) s. 210, 357 
63 Walletun, H & Näsholm, K. (2004) s. 8 
64 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 210 
65 Walletun, H. & Näsholm, K. (2004) s. 6 
66 Dahlberg Larsson, C. & Petersson, S. (2013) s. 25 
67 Walletun, H. et al. (2000) Del 1 s. 17 
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reglerutrustningens ventiler och ställdon ändras. Det är därför viktigt att kontinuerligt 

övervaka fjärrvärmecentralerna genom datorsystem eller manuellt av fastighetsskötare för att 

öka chansen att snabbt upptäcka och åtgärda felaktigheter. Finns ingen sådan övervakning 

upptäcks ofta bristerna via energimätarna, vilket kan leda till att det dröjer flera månader 

innan felet upptäcks och åtgärdas.  

 

Försmutsade värmeväxlare får en sämre värmeöverföring vilket med tiden bidrar till en 

försämrad prestanda. Eftersom det normalt inte är ett akut problem påverkas inte kunden och 

därmed kan det bli ett svårupptäckt fel. Vattenkvaliteten i området avgör hur stora problemen 

kan bli, och de få orter där det finns stor risk för försmutsning kan problemen bli allvarliga 

och akuta åtgärder måste ske68. Dock förekommer inte problemet lika ofta som det har 

antagits göra69.  

 

Akuta driftfel i fjärrvärmecentralen som leder till uteblivet eller minimerat tappvarmvatten 

och värme upptäcks oftast snabbt av kunden eftersom komforten försämras. Därmed påverkas 

sällan avkylningsförmågan i någon större grad. Felen kan vara till exempel igensatta filter, 

dålig reglering och läckage i hus och fjärrvärmecentral.   

 

Skötselfel beror till största delen på felinställda börvärden för temperaturer och flöden som 

sätts för högt. Detta på grund av att det har sedan fjärrvärmens början i Sverige funnits stora 

problem med bristfällig kunskap hos fastighetsskötaren om hur fjärrvärmesystemet och det 

sekundära systemet i huset fungerar.  Det behövs ett stort pedagogiskt arbete för att informera 

om hur fastighetens fjärrvärmesystem ska skötas, och det kan till exempel ske genom att 

genomföra informationsmöten där fastighetsägare med driftpersonal deltar. Att åtgärda 

problemet med skötselfelen är förmodligen en av de största och mest lönsamma åtgärder som 

kan göras för att få en bättre avkylning av vattnet, och därmed en lägre returtemperatur.  

 

2.5.3 Sekundärnätet 

 

Det finns flera fel på sekundärsidan som kan leda till dålig avkylning. Ombyggnationer i till 

exempel badrum som lett till kortslutningar är ett exempel. Då en kund ska anslutas till 

fjärrvärmenätet är det därför viktigt med en genomgång av sekundärsystemet för att kunna 

upptäcka och åtgärda eventuella felaktigheter, och därefter få en bättre avkylning av 

primärvattnet.  

 

Dålig injustering av byggnadens interna värmesystem är ett vanligt problem där ansvaret 

läggs på kunden, men som påverkar hela fjärrvärmenätet. En korrekt injustering är därför 

ytterst viktig, och det finns flera metoder med både lågflöde och högflöde. Vilken som 

används är dock inte det viktigaste bara den genomförs, och fjärrvärmebolaget skulle kunna 

bidra kunden med både resurser och en del finansiering för att säkerställa injusteringen. En 

flödesavgift i fjärrvärmepriset kan bli nödvändigt för att minska problemet med dålig 

                                                 
68 Walletun, H. et al. (2000) Del 1 s. 11 
69 Frederiksen, S. & Werner, S. (2013)  s. 465 
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avkylning, då det ger incitament för kunden att göra förbättringar i det interna värmesystemet 

och därmed premieras70.  

 

Trasiga eller dåligt fungerande termostatventiler kan leda till en onödigt hög 

energianvändning samt hög primär returtemperatur. Fungerar inte ventilen stryps inte flödet 

till radiatorn och rumstemperaturen kan bli för varm och energianvändningen onödigt hög. Är 

flödet i radiatorn för högt hinner inte vattnet kylas av tillräckligt och den sekundära 

returtemperaturen blir hög, vilket även leder till att den primära returtemperaturen kan bli för 

hög71.    

 

2.6 Överkonsumtionsprincipen 

 

Det finns som nämnt tidigare ett flertal fördelar med sänkta fjärrvärmetemperaturer, både vad 

gäller effektivitet och ekonomi. Därav är det av stor vikt att fjärrvärmebolagen genomför 

avkylningsprojekt för att kunna effektivisera fjärrvärmesystemen. Något som kan vara bra att 

börja med är att undersöka fjärrvärmecentralerna i nätet, då brister i centralerna är den 

vanligaste orsaken till en dålig avkylning i nätet och förhöjd returtemperatur72. Då är den så 

kallade överkonsumtionsprincipen ett bra verktyg.  

 

Genom att granska fjärrvärmenätet beräknas genom överkonsumtionsprincipen vilka 

anläggningar som påverkar returtemperaturen mest i nätet med hänsyn till både 

energianvändning och avkylning. Överkonsumtionsprincipen beskriver hur mycket extra 

vattenflöde fjärrvärmecentralen använder i förhållande till en önskad avkylning, ett uppsatt 

mål, alltså hur mycket extra som förbrukas jämfört med vad det ”borde”. Därav går det se 

vilka fjärrvärmecentraler som påverkar en ökad returtemperatur mest73. Vanligtvis är det stora 

anläggningar med dålig eller medelmåttig funktion som påverkar returtemperaturen i nätet i 

högst grad74. Det uppsatta målet sätts efter vilken årstid som råder, och bör sättas högre de 

perioder då avkylningen av vattnet är större. Under till exempel vintern kan en större 

avkylning av vattnet ske på grund av att framledningstemperaturen är högre än under 

sommaren. En del avkylningsproblem visas bara under sommaren och en del bara under 

vintern. Fjärrvärmecentraler som har dålig avkylning under sommaren och bra under vintern 

har oftast ett bristfälligt tappvarmvattensystem, felaktiga börvärden, reglerventilerna är 

feldimensionerade eller felaktiga, försmutsade värmeväxlarytor eller höga temperaturer i 

sekundärnätet75. Om hela året sätts som period vid beräkningen är till exempel 45⁰C ett 

rimligt avkylningsmål. Under vintern respektive sommaren är det rimligt med 50⁰C 

respektive 35⁰C som avkylningsmål76. Då överkonsumtionen för olika fjärrvärmecentraler 

beräknats kan avkylningsproblemen tas tag i och elimineras. Oftast är det dock inte 

                                                 
70 Walletun, H. et al. (2000) Del 1 s. 12-17 
71 Energimyndigheten (2012)  
72 Lauenburg, P. (2010)  s. 27 
73 Lindkvist, H. & Walletun, H. (2005)  s. 14 
74 Dahlberg Larsson, C. & Petersson, S. (2013) s. 25 
75 Walletun, H. et al. (2000) Del 1 s. 9 
76 Werner S, via mailkorrespondens  
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kostnadseffektivt att eliminera problemen i fjärrvärmecentraler med mindre 

energianvändning77.  

2.7 Flödespremie 

 

En del fjärrvärmebolag inför en så kallad flödestaxa/flödespremie för att kunden ska få 

incitament att göra förbättringar i det egna systemet och i längden sänka flödet och 

returtemperaturen78. Hög returtemperatur leder nämligen till högt flöde79. Det finns flera olika 

sorters prismodeller, men det är generellt två som används i större utsträckning. I den ena 

betalar kunden en viss summa för varje m3 fjärrvärmevatten som passerar anläggningen. I den 

andra betalar kunder med dålig avkylning i fjärrvärmecentralerna en taxa, som sedan används 

för att premiera med en bonus de kunder vars anläggningar har en bra avkylning. 

Fjärrvärmebolagen kan debitera flödestaxan under olika perioder; för hela året eller enbart 

under uppvärmningssäsongen (där det finns flera olika varianter)80. I en rapport av Stefan 

Petersson och Cilla Dahlberg Larsson visades att värmebolag som använder flödestaxa har i 

medeltal lägre systemtemperaturer än de bolag som inte använder flödestaxa. Det visades 

också att kundkommunikation är en viktig faktor i avkylningsarbetet. Kunden förstår inte 

alltid varför flödestaxan blir hög, därför är det viktigt att regelbundet underrätta kunden hur 

anläggningens funktion ser ut och vad som kan göras för att förbättra den81.  

  

                                                 
77 Frederiksen, S. & Werner, S. (2013)  s. 467 
78 Dahlberg Larsson, C. & Petersson, S. (2013) s. 5 
79 Frederiksen, S. & Werner, S. (2013)  s. 531 
80 Dahlberg Larsson, C. & Petersson, S. (2013) s. 5, 16 
81 Dahlberg Larsson, C. & Petersson, S. (2013) s. 5, 58-59 
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3. Metod 

 

För att studera fjärrvärmenätet i Kil valdes 4 metoder: 

 

 Överkonsumtionsprincipen (kapitel 3.1) valdes för att se vilka kundanläggningar 

som påverkar returtemperaturen mest, och för att kunna göra ett urval för närmare 

granskning.  

 Kunders inverkan på avkylningen (kapitel 3.2) valdes för att se exakt hur mycket 

kundanläggningar med sämre funktion påverkar den totala 

avkylningen/returtemperaturen i nätet.  

 Granskning av kundanläggningar (kapitel 3.3) genomfördes för att se vilka 

felaktigheter hos enskild kund som kan påverka den totala returtemperaturen negativt.   

 Besparingar för distributionsförluster då returtemperaturen minskar (kapitel 

3.4) valdes för att visa även ekonomiska resultat då avkylningen ökar.  

 

3.1 Kartläggning av vilka kundanläggningar som påverkar avkylningen i högst grad 

 

Genom att granska fjärrvärmenätet och data tillhandahållen från Kils Energi AB beräknas 

genom överkonsumtionsprincipen vilka kundanläggningar som påverkar 

avkylningen/returtemperaturen mest i nätet med hänsyn till både energianvändning och 

avkylning.  

 

Överkonsumtionen beräknas genom ekvation (2):  

 

𝑉ö𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑉𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 − 𝑉𝑚å𝑙      (2) 

 

Vöverkonsumtion= Överkonsumerad volym av primärt fjärrvärmevatten [m3] 

Vverklig=Verklig konsumtion av primärt fjärrvärmevatten, totalflöde [m3] 

Vmål=Önskvärd konsumtion av primärt fjärrvärmevatten, normalflöde [m3]82 

 

Vmål, normalflödet, innebär hur stort flöde fjärrvärmecentralen skulle förbruka om 

avkylningsmålen nås och ingen överkonsumtion sker. Normalflödet beräknas utifrån ekvation 

(3) där densitet och värmekapacitivitet vid normala temperaturnivåer i fjärrvärmesystem ger 

sambandet: 

 

∆𝑇 =
𝐸

𝑉
∗ 880      (3)  

 

∆T=Avkylning [⁰C] 

E=Energi (köpt fjärrvärme) [MWh] 

V=Genomströmmad vattenmängd (flöde) [m3] 

 

 

                                                 
82 Lindkvist, H. & Walletun, H. (2005)  s. 14 



18 

 

Ekvation (3) härstammar från ekvation (4): 

 

∆𝑇 =
𝐸

𝜌∗𝑐∗𝑉
      (4) 

 

∆T=Avkylning [⁰C] 

E=Energi (köpt fjärrvärme) [kJ] 

V=Genomströmmad vattenmängd (flöde) [m3] 

ρ=densitet (=978 kg/m3 vid 70⁰C) 

c=värmekapacitivitet (=4,186 kJ/kg,K vid 70⁰C)83  

 

Därav fås ekvation (5): 

 

𝑉𝑚å𝑙 =
𝐸

∆𝑇𝑚å𝑙
∗ 880       (5) 

 

Vmål=Normalflöde [m3] 

E= Energianvändning inom en begränsad tidsperiod [MWh] 

ΔTmål= Den önskade avkylningen av primärvattnet [ºC]   

 

Vilket slutligen ger ekvation (6):   

 

𝑉ö𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑉𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔  − 𝑉𝑚å𝑙 = 𝑉𝑣𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 − (
𝐸

∆𝑇𝑚å𝑙
∗ 880)

 
  (6) 

 

I arbetet undersöks överkonsumtionen och avkylningen för hela året för att kunna göra ett 

urval för närmare granskning. Dessutom undersöks överkonsumtion och avkylning för två 

olika perioder: period 1 sommarperioden, och period 2 vinterperioden. Detta på grund av att 

en del avkylningsproblem enbart sker på sommaren och andra på vintern. Begränsningen har 

gjorts till kundanläggningarna med en energianvändning på mer än 100 MWh värme per år. 

Det beror dels på att det oftast blir mer kostnadseffektivt att åtgärda problem i anläggningar 

med högre energianvändning, dessutom fanns det inte tillräckligt mycket data för alla 

anläggningar för att kunna göra beräkningar. Framledningstemperaturen varierar i nätet, men 

avkylningsmålet avgränsas till att sättas lika stort i alla delar av nätet under de olika 

perioderna.   

 

Period 1 ”sommar”: april, maj, juni, juli, augusti, september 

 

Period 2 ”vinter”: januari, februari, mars, oktober, november, december 

 

 

                                                 
83 Winberg, A. & Werner, S. (1987) s. 6 
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För period 1 sätts avkylningsmålet 35⁰C 

 

För period 2 sätts avkylningsmålet 50⁰C 

 

För hela året sätts avkylningsmålet 45⁰C 

 

Mätdata för de olika fjärrvärmecentralerna hämtas genom ett insamlingssystem som heter M-

com 4 och sammanställs sedan i Microsoft Excel. Mätdata från år 2012 används, och 

energianvändning samt använd vattenvolym (flöde) tas fram för respektive perioder. För att få 

fram energi- och flödesanvändning jämförs mätarställningsvärdet för aktuell månad med 

tidigare månadsvärde. Mätningarna för kundanläggningarna loggades momentant i snitt var 

tredje dag.  

 

Genom en granskning av data visades det att 48 stycken primäranslutna fjärrvärmecentraler 

hade en energianvändning på mer än 100 MWh värme per år. I Kilslundsområdet försörjer en 

områdescentral/blockcentral ett sekundärnät (PEX-nät), och då det inte fanns tillräckligt 

mycket mätdata för primärflöde så kunde inte överkonsumtionsprincipen användas. Mätaren 

används inte mer än sporadiskt och det fanns enbart två mätvärden för hela år 2012. Därmed 

tas det inte någon hänsyn till den områdescentralen. För FC 48, 49, 53 och 60 går det bara 

beräkna överkonsumtionen för hela året men inte för Period 1 och Period 2 då det saknas data 

för några flöden. För två anläggningar går det inte att beräkna överkonsumtionen för någon 

period. Det byttes ut mätare under året, vilket gjort att mätdata nollställts men det går inte att 

se vad mätarställningen stod på innan nollställningen. Det innebär att det inte går att se hur 

mycket flöde som totalt förbrukades under året.  

 

3.2 Kunders inverkan på avkylningen  

 

För att kunna granska hur mycket kundanläggningarna påverkar den totala medelavkylningen 

beräknas först den totala medelavkylningen i nätet genom ekvation (7).  

 

∆𝑇 = (
𝛴𝐸

𝛴𝑉
) ∗ 880      (7) 

 

∆T=Avkylning [⁰C] 

ΣE=Total energi (köpt fjärrvärme) [MWh] 

ΣV=Total genomströmmad primär vattenmängd (flöde) [m3] 

 

Dessutom beräknas avkylningen för samtliga fjärrvärmecentraler genom ekvation (3). 

Därefter beräknas överkonsumtionen genom ekvation (6) för samtliga fjärrvärmecentraler. På 

grund av bristfällig data granskas enbart januari månad år 2012, då det är den månaden som 

har mest mätdata. Det saknas mätdata för 17 av 614 fjärrvärmecentraler under perioden. 

Avkylningsmålet för januari sätts till 50⁰C. Som vid beräkningen av överkonsumtion i kapitel 

3.1 tas det inte någon hänsyn till områdescentralen i Kilslundsområdet då det inte fanns 
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tillräckligt mycket mätdata att tillgå. För att se i vilken grad kundanläggningarna påverkar 

undersöks det vad den totala avkylningen skulle vara om anläggningarna med dålig funktion 

fungerade optimalt, det vill säga när överkonsumtionen blir noll. Uppfylls avkylningsmålen 

förbrukas inte lika mycket flöde, vilket även innebär att den totala vattenvolymen minskar. 

Det beräknas genom ekvation (8). 

 

∆𝑇 = (
𝛴𝐸

𝛴𝑉−𝑉𝑋
) ∗ 880      (8) 

 

ΣE=Summa energi (köpt fjärrvärme) [MWh] 

ΣV=Summa genomströmmad primär vattenmängd (flöde) [m3] 

Vx=Överkonsumtionen för de utvalda fjärrvärmecentralerna [m3] 

 

Det kommer att granskas 4 olika fall: 

 

Fall 1: I vilken grad de 10 fjärrvärmecentralerna med de högsta överkonsumtionerna påverkar 

den totala medelavkylningen 

 

Fall 2: I vilken grad fjärrvärmecentralen med högst överkonsumtion påverkar den totala 

medelavkylningen  

 

Fall 3: I vilken grad fjärrvärmecentralen med lägst avkylning påverkar den totala 

medelavkylningen 

 

Fall 4: I vilken grad de 10 fjärrvärmecentralerna med de lägsta avkylningarna påverkar den 

totala medelavkylningen 

 

3.3 Granskning av kundanläggningar 

 

Efter att ha beräknat vilka anläggningar som påverkar mest i nätet genom 

överkonsumtionsprincipen, väljs de 5 med högst årlig överkonsumtion ut för en närmare 

granskning genom ett platsbesök. Detta görs tillsammans med Niklas Enesten från Kils Energi 

AB. Det kommer granskas efter felaktigheter som kan påverkar den totala avkylningen 

negativt, vilka kan uppstå både i fjärrvärmecentralen och sekundärkretsen.    
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3.4 Besparingar för distributionsförluster då returtemperaturen minskar 

 

För att undersöka hur mycket kostnaderna för distributionsförlusterna skulle reduceras om 

avkylningen i nätet skulle öka behövs det beräknas två huvudsaker: 

 

 En specifik värmekostnad för att producera 1 MWh värme 

 Distributionsförluster då returtemperaturen blir lägre 

Att distributionsförlusterna blir lägre medför att förlusterna inte längre behövs produceras i 

produktionsanläggningarna, och därmed kan kostnader reduceras. Det kommer undersökas 

hur stor besparingen blir då returtemperaturen reduceras med 1 till 5°C. Mätdata för år 2012 

används och tillhandahålls från Kils Energi AB om inget annat anges. 

 

Besparingen beräknas genom ekvation (9): 

 

𝐾𝐵 = (𝑄𝐷,𝑈 − 𝑄𝐷,𝑁) ∗ 𝐾𝑄     (9) 

 

KB=Besparing [kr] 

QD,U=Ursprungliga distributionsförlusterna [MWh] 

QD,N=Nya distributionsförlusterna om returtemperaturen minskar [MWh] 

KQ=Specifik produktionskostnad för värme [kr/MWh]   

 

Distributionsförlusterna är skillnaden mellan producerad och levererad energimängd84. 

Producerad energimängd var 47 662,67 MWh år 2012 och den sålda energimängden 

37 349,44 MWh. Distributionsförlusterna år 2012 var alltså 10 313,23 MWh vilket motsvarar 

ungefär 21,6 %.  

 

Den specifika värmekostnaden för att producera 1 MWh värme beräknas genom ekvation 

(10): 

 

𝐾𝑄 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
      (10) 

 

Totalkostnadvärme=Totalkostnad för värmeproduktion år 2012 [kr] 

Qtotal=Totalt producerad värme år 2012 [MWh] 

 

Totalkostnaden inkluderar även kostnader för tillsatsämnen som ammoniaklösning som 

behövs till förbränningen samt kostnader för efterbehandling av resterna från förbränningen. 

Elkostnaden för exempelvis pumpar är dock exkluderad. Kostnaderna går att se i tabell 1. 

Genom ekvation 10 beräknas den specifika värmekostnaden till 123,8 kr/producerad MWh 

 

 

 

                                                 
84 Selinder, P. & Walletun, H. (2009) s. 11 
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Tabell 1. Kostnader för värmeproduktionen år 2012. Parentesen för ”Flisning träavfall” är den egentliga 

kostnaden, dock har Kils Energi AB kontrakt på att få betalt för att krossa avfallsvirket samt ta emot 

visst flis från Norge 

Totala kostnader för år 2012 Antal kronor 

Träpellets 2 049 602 

Olja 1 601 864 

Avfall aska och sot 851 739 

Kalk 445 271 

Flisning träavfall 338 313 (1 605 345) 

Sand  253 450 

Vatten 196 758 

Ammoniaklösning 163 921 

Totalsumma 5 900 918 

 

Distributionsförlusterna beräknas genom ekvation (11): 

 

𝑄𝐷,𝑁 = 𝐾 ∗ 𝐴𝑚 ∗ 𝐺      (11) 

 

Am=Total mantelarea [m2] 

K=Nätets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

G=Gradtidtal [°Ch]  

 

-Den totala mantelarean beräknas genom ekvation (12): 

 

𝐴𝑚 = 2 ∗ π ∗ 𝑑𝑚 ∗ 𝐿      (12) 

 

dm=Medeldiameter för distributionsledningarna i nätet [m]  

L=Total längd av distributionsledningarna i nätet (parvis lagda) [m] 

Medeldiametern, dm, beräknas som ett viktat medelvärde med hänsyn till rörlängd genom 

ekvation (13)85:  

 

𝑑𝑚 = (
(𝑑𝑟ö𝑟1∗𝐿𝑟ö𝑟1)+(𝑑𝑟ö𝑟2∗𝐿𝑟ö𝑟2)+...

𝐿𝑡𝑜𝑡
)    (13)  

 

drör=Diameter för ett specifikt rör i distributionsnätet [m] 

Lrör=Längd för ett specifikt rör i distributionsnätet [m] 

Ltot=Total rörlängd i distributionsnätet [m]  

 

Dimensioner och längder för rören fås genom tabell 2. Medeldiametern blir genom beräkning 

66,63 mm, vilket medför att den totala mantelarean är ungefär 15 011,07 m2. 

 

 

                                                 
85 Frederiksen, S. & Werner, S. (2013)  s. 83 



23 

 

Tabell 2. Kulvertdimensioner (inre diameter) med respektive rörlängd i Kils fjärrvärmenät. För 

servisledningarna leder DN 22 in till villor och DN 28 in till flerbostadshus. Villor utgör cirka 80 % av 

kunderna vilket innebär att cirka 9600 meter av servisledningarna är 22 mm i diameter.   

 

-Gradtidtalet är skillnaden mellan ledningstemperaturerna och omgivningstemperaturen 

summerad under ett år86. Det beräknas genom ekvation (14)87.   

  

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑑𝑡𝑎𝑙 = ∫ (
𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚,å𝑟+𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟,å𝑟 

2
− 𝑇𝑜𝑚𝑔) 𝑑𝑡

31 𝑑𝑒𝑐

1 𝑗𝑎𝑛
   (14) 

 

Tfram,år=Årsmedel framledningstemperatur [°C] 

Tretur, år= Årsmedel returledningstemperatur [°C] 

Tomg= Omgivningstemperatur [°C] 

t= tid [h]  

 

Tomg antas vara 5,9°C då Karlstads årsmedeltemperatur var 5,9°C år 2012, vilket avvägs vara 

tillräckligt nära Kil för att kunna använda samma data88. Årsmedeltemperatur för fram- och 

returledning i nätet var 86,2°C respektive 54,84°C under år 2012. Tiden sätts till 8760 timmar. 

Det ger ett gradtidtal på ungefär 566 071,2°Ch 

 

-K-värdet beräknas genom ekvation (11), då distributionsförluster, gradtidtal och total 

mantelarea för 2012 är kända. Det ger ett k-värde på ungefär 1,21 W/m2K.  

  

                                                 
86 Frederiksen, S. & Werner, S. (1993)  s. 47 
87 Selinder, P. & Walletun, H. (2009) s. 11   
88 SMHI 

Kulvertdimension (mm) Rörlängd (m) 

Servisledningar DN 22 och DN 28 Uppskattat till cirka 12 000 

DN 25 914 

DN 32 1 442 

DN 40 4 575 

DN 50 1 720 

DN 65 4 415 

DN 80 1 018 

DN 100 2 217 

DN 125 814 

DN 150 5 346 

DN 200 1 395 

Summa  35 856 
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4. Resultat 

4.1 Kartläggning av vilka kundanläggningar som påverkar avkylningen i högst grad 

 

Tabell 2 visar de 5 anläggningar med högst överkonsumtion under period 1 i fallande ordning. 

Det går se att FC 7 hade den högsta överkonsumtionen på 7 293,17 m3 och med 

medelavkylningen 20,06⁰C. Det innebär att den anläggningen förbrukade högst flöde i nätet, i 

förhållande till energianvändning samt avkylning. Om avkylningsmålet på 35⁰C hade 

uppfyllts skulle den överkonsumerade vattenvolymen reducerats till 0 m3 vilket hade 

genererat normalflödet 9 791,13 m3. Totalflödet skulle därmed minska med ungefär 42,3%. 

Normalflödet är alltså det egentliga förbrukade totalflödet om anläggningen uppfyller 

avkylningsmålet.  

 

Tabell 2. Överkonsumtion, energianvändning, totalflöde, normalflöde samt avkylning för de 

fjärrvärmecentraler med högst överkonsumtion under period 1 år 2012. 

FC Överkonsumtion 

Period 1 [m3] 

Energianvändning 

[MWh] 

Totalflöde 

[m3] 

Normalflöde 

[m3] 

Medelavkylning 

[⁰C] 

7  7 293,17 389,42 17 084,30 9 791,13 20,06 

61 5 400,65 36,56 6 319,88 919,22 5,09 

43 4 508,46 85,33 6 653,90 2 145,44 11,29 

700 2 070,90 29,87 2 821,91 751,02 9,31 

44 1 441,51 144,14 5 065,60 3 624,09 25,04 

 

Figur 10 visar hur överkonsumtionen samt energianvändningen såg ut i nätet för samtliga FC 

under period 1. Negativt värde betyder att anläggningen hade en högre avkylning än det 

uppsatta målet. Det går se att flertalet anläggningar hade en högre avkylning än 35⁰C. 

 Figur 10. Överkonsumtion [m3 ] samt energianvändning [MWh] för fjärrvärmecentralerna under period 

1 år 2012. 
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Figur 11 visar hur avkylningen såg ut för samtliga FC under period 1. Det går se att flertalet 

FC hade en bättre avkylning än målet 35⁰C. De inringade punkterna i figuren motsvarar de 5 

FC med högst överkonsumtion, FC 7, 61, 43, 700 och 44, vilka det finns data för i tabell 2. 

FC 7 hade högst överkonsumtion och är markerad med pil i figuren.  

 

 
Figur 11. Avkylning [⁰C] samt energianvändning [MWh] för fjärrvärmecentralerna under period 1 år 

2012. De 5 FC med högst överkonsumtion under perioden är inringade i  
figuren. Pilen markerar anläggningen med högst överkonsumtion, vilket är FC 7.  

 

Tabell 3 visar de 5 anläggningar med högst överkonsumtion under period 2. Det går avläsa att 

FC 7 hade den högsta överkonsumtionen på 14 501,58 m3 och med medelavkylningen 27,7⁰C. 

Om avkylningsmålet på 50⁰C hade uppfyllts skulle den överkonsumerade vattenvolymen 

reducerats till 0 m3, vilket hade genererat ett normalflöde på 18 030,32 m3.  

Tabell 3. Överkonsumtion, energianvändning, totalflöde, normalflöde samt avkylning för de 

fjärrvärmecentraler med högst överkonsumtion under period 2 år 2012 

FC Överkonsumtion 

Period 2 [m3] 

Energianvändning 

[MWh] 

Totalflöde 

[m3] 

Normalflöde 

[m3] 

Medelavkylning 

[⁰C] 

7 14 501,58 1 024,45 32 531,90 18 030,32 27,70 

8 9 326,08 692,95 21 522 12 196 28,33 

61 7 637,56 86,77 9 164,72 1 527,15 8,33 

43 7 348,72 273,84 12 168,30 4 819,58 19,80 

44 6 256,47 404,32 13 372,50 7 116,03 26,61 

 

Figur 12 visar överkonsumtionen för samtliga fjärrvärmecentraler under period 2. Negativt 

värde innebär att anläggningen hade en högre avkylning än det uppsatta målet på 50⁰C. Det 

går se att det var svårare att nå avkylningsmålet under vinterperioden, då det är enbart ett fåtal 

FC med negativt värde.  

 

0

10

20

30

40

50

60

10 100 1000 10000

Av
ky

ln
in

g 
[⁰

C]

Energianvändning [MWh]

Avkylning Period 1 "sommar"

FC 7



26 

 

 

Figur 12. Överkonsumtion [m3 ] samt energianvändning [MWh] för fjärrvärmecentralerna under period 

2 år 2012.  

 

Figur 13 visar hur avkylningen såg ut för samtliga fjärrvärmecentraler under period 2. Det går 

se att det var svårare att nå avkylningsmålet under vinterperioden, då i princip alla 

anläggningar hade en lägre avkylning än 50⁰C. De inringade punkterna motsvarar de 5 FC 

med högst överkonsumtion, FC 7, 8, 61, 43 och 44, vilka det finns data för i tabell 3. FC 7 

med den högsta överkonsumtionen är markerad med pil i figuren.  

 

 
Figur 13. Avkylning [⁰C] samt energianvändning [MWh] för fjärrvärmecentralerna under period 2 år 

2012. De 5 FC med högst överkonsumtion under perioden är inringade i figuren. Pilen markerar 

anläggningen med högst överkonsumtion, vilket är FC 7. 
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Tabell 4 visar de 5 FC med högst årlig överkonsumtion. FC 48 hade den högsta 

överkonsumtionen på 29 687,97 m3 och med medelavkylningen 24,46⁰C. Hade 

avkylningsmålet på 45⁰C uppfyllts skulle den överkonsumerade vattenvolymen reducerats till 

0 m3 och genererat ett normalflöde på 35 357,62 m3.  

Tabell 4. Överkonsumtion, energianvändning, totalflöde, normalflöde samt medelavkylning för de 

fjärrvärmecentraler med högst överkonsumtion under år 2012 

FC Överkonsumtion hela 

året [m3] 

Energianvändning 

[MWh] 

Totalflöde 

[m3] 

Normalflöde 

[m3] 

Medelavkylning 

[⁰C] 

48 29 687,97 1 808,06 65 045,59 35 357,62 24,46 

7 21 967,19 1 413,87 49 616,20 27 649,01 25,08 

60 19 966,06   1 904,08 57 201,40 37 235,34 29,29 

61 13 072,80 123,33 15 484,59 2 411,79 7,01 

43 11 798,43 359,17 18 822,20 7 023,77 16,79 

 

Figur 14 visar den årliga överkonsumtionen för samtliga fjärrvärmecentraler. Negativa värden 

innebär att anläggningarna har en högre avkylning än det uppsatta målet. Det går se att ett 

flertal FC har en högre avkylning än 45⁰C. 

 

Figur 14. Överkonsumtion [m3] samt energianvändning [MWh] för fjärrvärmecentralerna under hela år 

2012.  

 

 

 

 

 

 

-5 000,00

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

10 100 1000 10000

Ö
ve

rk
o

n
su

m
ti

o
n

 [
m

³]

Energianvändning [MWh]

Årlig överkonsumtion



28 

 

Figur 15 visar hur den årliga medelavkylningen såg ut för samtliga fjärrvärmecentraler. De 

inringade punkterna motsvarar de 5 FC med högst årlig överkonsumtion, FC 48, 7, 60, 61 och 

43, vilka det finns data för i tabell 4. FC 48 med den högsta överkonsumtionen är markerad 

med pil i figuren. Det går se att ett flertal FC hade en högre avkylning än 45⁰C 

 

 

Figur 15. Medelavkylning [⁰C] samt energianvändning [MWh] för fjärrvärmecentralerna under hela år 

2012. De 5 FC med högst årlig överkonsumtion är inringade i figuren. Pilen markerar anläggningen med 

högst överkonsumtion, vilket är FC 48.  
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4.2 Kundernas inverkan på avkylningen 

 

Den summerade energianvändningen samt konsumerade vattenmängden under januari 2012 

var 5 222,78 MWh och 127 678,07 m3 för de FC som det fanns data för. Det gav en total 

medelavkylning i fjärrvärmenätet på ungefär 36⁰C.  

 

Tabell 5 visar de 10 FC med högst överkonsumtion under januari månad år 2012 i fallande 

ordning. FC 48 hade den högsta överkonsumtionen, Vx, på 7 002,15 m3 och med avkylningen 

22,2⁰C. Det innebär att den anläggningen förbrukade högst flöde i nätet, i förhållande till 

energianvändning samt avkylning. Den sammanlagda överkonsumerade volymen, Vx, var 

19 458,97 m3 för de 10 FC med högst överkonsumtion.  

 

Tabell 5. Energianvändning, totalflöde, avkylning samt överkonsumtion för de fjärrvärmecentraler med 

högst överkonsumtion under januari år 2012.  

FC Energianvändning 

[MWh] 

Totalflöde[m3] Avkylning [⁰C] Överkonsumtion [m3] 

48 317,81 12 595,61 22,20 7 002,15 

60 255,87 7 138,60 31,54 2 635,29 

7 198,83 6 075 28,80 2 575,59 

61 17,72 1 918,68 8,13 1 606,79 

44 79,88 2 654,10 26,49 1 248,21  

12A 11 1 216,28 7,96 1 022,68 

8 140,57 3 403 36,35 928,97 

12H 7,40 973,46 6,69 843,14 

5347 4,55 894,31 4,48 814,16 

80 159,27 3 585,09 39,09 781,99 

 

Tabell 6 visar de 10 FC med lägst avkylning under januari månad år 2012. Det är alltså de 

anläggningar som kylde av primärvattnet i lägst grad. FC 6053 hade den lägsta avkylningen 

på 4,34⁰C och med en överkonsumtion på 610,24 m3. Den totala överkonsumtionen, Vx, var 

6 131,37 m3 för de 10 FC med lägst avkylning.  
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Tabell 6. Energianvändning, totalflöde, avkylning samt överkonsumtion för de fjärrvärmecentraler med 

den lägsta avkylningen under januari 2012. 

FC Energianvändning 

[MWh] 

Totalflöde [m3] Avkylning [⁰C] Överkonsumtion [m3] 

6053 3,29 668,18 4,34 610,24 

5347 4,55 894,31 4,48 814,16 

12H 7,40 973,46 6,69 843,14 

12A 11 1 216,28 7,96 1 022,68 

61 17,72 1 918,68 8,13 1 606,79 

6206 3,03 236,95 11,26 183,57 

5033 12,44 921,28 11,88 702,41 

6097 2,88 189,85 13,35 139,18 

5607 1,70 107,85 13,83 78,01 

6024 3,05 184,90 14,53 131,19 

 

Tabell 7 visar resultaten för de 4 fall som granskades, då FC uppfyllde avkylningskravet 

under januari på 50⁰C. Mer ingående förklaring nedan.  

 

Tabell 7.  Överkonsumtion (Vx), ny totalvolym, ny medelavkylning i nätet samt förbättring av 

medelavkylningen för fyra olika fall under januari år 2012.  

Fall Vx [m3] Ny totalvolym 

[m3] 

Ny medelavkylning i nätet 

[⁰C] 

Förbättring av 

medelavkylningen i nätet [⁰C] 

1 19 458,97 108 219,10 42,47 6,47 

2 7 002,15 120 675,92 38,09 2,09 

3 610,24 127 067,83 36,17 0,17 

4 6 131,37 121 564,71 37,81 1,81 

 

I fall 1 granskades de 10 FC, som ses i tabell 5, med de högsta överkonsumtionerna under 

januari. Den totala överkonsumerade volymen för anläggningarna, Vx, var 19 458,97 m3. Om 

FC skulle nå avkylningsmålet på 50⁰C reduceras den överkonsumerade vattenmängden till 0 

m3. Det innebär att den nya totalvolymen i nätet skulle bli ΣV-Vx: 127 678,07-

19 458,97=108 219,1 m3. Det skulle ge en ny total medelavkylning i nätet på 42,47⁰C, det vill 

säga avkylningen förbättras med 6,47⁰C. Totalvolymen för de 10 FC var under januari 

40 454,13 m3, vilket motsvarar ungefär 31,7 % av det totala flödet. Om de 10 FC hade en 

optimal avkylning, kunde den totala vattenförbrukningen i nätet minska med ungefär 15,2 %.   

 

I fall 2 granskades FC med den högsta överkonsumtionen under januari, vilket var FC 48. 

Överkonsumtionen, Vx, var 7 002,15 m3. Om avkylningsmålet på 50⁰C skulle uppnås 

reduceras överkonsumtionen till 0 m3 och den nya totalvolymen blir ΣV-Vx=120 675,92 m3. 

Det skulle ge en ny total medelavkylning i nätet på 38,09⁰C, vilket innebär en 2,09⁰C ökad 

avkylning. FC 48 stod för cirka 9,9 % av det totala flödet i nätet, och skulle avkylningsmålet 

uppnås kunde den totala vattenförbrukningen minska med ungefär 5 %.   
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I fall 3 granskades FC med den lägsta avkylningen under januari, vilket var FC 6053. 

Överkonsumtionen, Vx, var 610,24 m3. Om avkylningsmålet uppnås skulle den nya 

totalvolymen bli ΣV-Vx=127 067,83 m3. Det skulle ge en ny total medelavkylning i nätet på 

36,17⁰C, vilket innebär en förbättring med 0,17⁰C. FC 6053 stod för ungefär 0,52 % av den 

totala vattenförbrukningen, och om den hade en optimal avkylning kunde den totala 

vattenförbrukningen minska med cirka 0,48 %.  

 

I fall 4 granskades de 10 FC, som ses i tabell 6, med de lägsta avkylningarna under januari. 

Den totala överkonsumtionen för anläggningarna, Vx, var 6 131,37 m3. Om avkylningsmålet 

uppnås och överkonsumtionen reduceras till noll, blir den nya totalvolymen ΣV-

Vx=121 564,71 m3. Det ger en ny total medelavkylning på 37,81⁰C, vilket innebär att 

avkylningen förbättras med 1,81⁰C. Totalvolymen för de 10 FC med lägst avkylning var 

under januari 7 311,74 m3, vilket motsvarar ungefär 5,7 % av den totala vattenförbrukningen. 

Om de 10 FC hade en optimal avkylning kunde den totala vattenförbrukningen i nätet minska 

med cirka 4,8 %.  
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4.3 Granskning av kundanläggningar 

 

FC 7, 43, 48, 60 och 61 var de 5 anläggningar som valdes ut för närmare granskning då de 

stod för de högsta överkonsumtionerna under hela året. Samtliga anläggningar var 

områdescentraler med stängda och indirekt anslutna tappvarmvatten- och värmesystem.  

 

FC 7 

 

Anläggningen är en sorts hybrid mellan enstegs- och tvåstegskopplad äldre områdescentral 

med tubvärmeväxlare som försörjer 6 stycken lägenhetshus. Det går en hetvattenkrets från 

fjärrvärmecentralen ut till byggnaderna, som värmeväxlar vattnet mot byggnadernas 

respektive sekundärkrets och därefter leds tillbaka till fjärrvärmecentralen. Figur 16 visar 

värmeväxlarna för värme- och tappvarmvattenkretsen.  

 

 
Figur 16. Tubvärmeväxlare för värme (1) och tappvarmvatten (2) 

 

Tidigare försörjde en oljepanna uppvärmnings- och tappvarmvattenbehovet. Den primära 

kretsen fungerar bra. Problemen finns på sekundärsidan. Vid granskningen upptäcktes att: 

 

 Tubvärmeväxlarna för värmekretsen troligen är överdimensionerade.  

 Avkylningen i hetvattenkretsen är väldigt låg, runt 5⁰C vid mättillfället. 

 Det är högt flöde i sekundärkretsen enligt Niklas Enesten. 

 Filtret i sekundärsidans värmekrets är försmutsat. 

 Det sitter en trasig reglerventil för tappvarmvattenkretsen i ett av husen.  

Kilsbostäder äger lägenhetshusen och sekundärkretsen vid områdescentralen och vid en 

telefonintervju med bovärden Niclas Hasskvist, berättades det att under sommaren år 2013 

byttes reglerventilerna ut för tappvarmvattenkretsen på grund av att de gått sönder. Hasskvist 

berättade även att: 

2. 2. 

1. 1. 
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 Termostatventilerna på radiatorerna är gamla och behöver bytas ut, och i någon 

lägenhet hade ventilen fastnat.  

 Injustering av radiatorkretsen har inte skett på 20 år. 

Hasskvist anser annars att allting fungerar bra i systemet.  
 

FC 43- Vikstaskolan 

 

Anläggningen är en områdescentral med plattvärmeväxlare som försörjer de olika 

byggnaderna på skolan genom en hetvattenkrets. Primärsidan fungerade bra, men vid besöket 

såg Niklas att returtemperaturen i primärkretsen samt hetvattenkretsen var en aning hög. 

Under 2013 byttes reglercentralen ut, och i en telefonintervju med fastighetsskötaren Sven 

Kvarnlöf berättades att värmeregleringen fungerat bättre efter det. Det var inga större problem 

innan, men reglerutrustningen hade gått sönder och behövde bytas ut. När värmekretsen 

injusterades senast hade Kvarnlöf inte några uppgifter om. Annars tycker Kvarnlöf att 

systemet fungerar bra. Sekundärkretsen hann tyvärr inte granskas närmare vid tillfället. Niklas 

Enesten gissar dock på att det finns en rundgång i hetvattenkretsen som eventuellt har för högt 

flöde/är för stor.   

 

FC 48- Gamla Scan 

 

Anläggningen är en enstegskopplad områdescentral placerad i en industribyggnad, som 

försörjer flera lokalutrymmen. Från början användes industribyggnaden av Scan för 

livsmedelsproduktion, men det lades ner under senare hälften av 1990-talet. Idag ägs 

byggnaden av Kils kommun som hyr ut lokalutrymmen till flera företag. Fram till år 2004 

användes en oljepanna från år 1954 för uppvärmning av lokaler samt tappvarmvatten. Det 

producerades ånga som cirkulerade i värmekretsen, och då rådde högre temperaturnivåer i 

systemet jämfört med nuvarande fjärrvärmesystem. Primära fjärrvärmevattnet värmeväxlas 

vid en central för tappvarmvatten (se figur 18) och vid en annan central för produktion av 

hetvatten (se figur 19). Det har varit (och är) stora problem med värmekretsen, även kunden är 

medveten om det men har inte gjort några förändringar. Vid granskningen upptäcktes: 

 

 Att flödet i hetvattenkretsen är högt jämfört med vad det borde vara i normala fall. 

 En manuellt styrd rundgång. I en lagerbyggnad är värmen tagen ur drift, och 

rundgången används för att varmhålla ledningarna så de inte fryser till.  

 Luftvärmebatterier där de värmeöverförande ytorna kan ha blivit för små vid 

övergången från oljepanna till fjärrvärme. 



34 

 

 
Figur 18. Tappvarmvattensystemet i FC 48                        Figur 19.  Värmesystemet i FC 48                                     

      

 

FC 60- Sannerudsskolan 

 

Anläggningen är en enstegskopplad områdescentral med plattvärmeväxlare som försörjer 

byggnaderna på skolområdet. Ursprungligen var anläggningen utrustad med en oljepanna för 

att försörja värme- och tappvarmvattenbehovet.  

 

 Returtemperaturen i radiatorkretsen är hög, ungefär 55⁰C vid granskningen.  

 När oljepannan var i bruk dimensionerades radiatorerna för en hög 

framledningstemperatur, och när det i dagsläget används fjärrvärme med lägre 

temperaturnivåer kan det vara så att radiatorytan inte är tillräckligt stor.  

Sannerudsskolan har byggts om under ungefär två års tid och ombyggnationen förväntas bli 

klar sommaren år 2014. Ombyggnationen har ställt till med en del problem: 

 

 Vid en telefonintervju med fastighetsskötaren Sven Kvarnlöf berättade Kvarnlöf att 

det har varit problem med ojämn värmefördelning i klassrummen på grund av en 

tillfällig aerotemper (luftvärmeväxlare/luftvärmare). Den försörjdes med hetvatten och 

använde en stor del av energin. Aerotempern användes bland annat för att torka ut 

byggfukt.  

 Ombyggnationen har även påverkat värmeregleringen negativt. Det finns ett 

dataövervakningssystem som Kvarnlöf använt för att se så värmeregleringen fungerat. 

Övervakningssystemet visar bland annat temperaturer i radiatorkretsen och 

ventilationssystemet. Då ombyggnationen av skolan började, kapade 

byggentreprenörerna ett antal kablar i skolbyggnaderna utan att först fråga vad de 

användes till, bland annat för dataövervakningen och systemet kunde då inte användas 



35 

 

längre. Det har medfört att några utrymmen blivit för kalla och några radiatorer har 

blivit för varma under vinterperioderna. 

Kvarnlöf berättade även att:  

 

 Det har varit problem med skadegörelse då elever slagit sönder termostatventiler på 

radiatorer i korridorerna.  

 Termostatventilerna är gamla.  

 Injustering av sekundärkretsen inte skett på 15-20 år, men kommer ske då skolan är 

färdigbyggd.  

FC 61  

 

Anläggningen är en enstegskopplad områdescentral som försörjer två flerbostadshus med en 

kombinerad plattvärmeväxlare för värme och vatten. Vid granskningen upptäcktes att: 

 

 Det sitter en manuell nästan fullt öppen trevägsventil på en av radiatorkretsarna (i 

sekundärkretsen) till ena huskroppen, vilket leder till kortslutning av flödet. Se figur 

20. Den typen av trevägsventiler förekom förut då oljeeldning användes för 

uppvärmning av byggnaden och tappvarmvattnet. Returtemperaturen tillbaka till 

oljepannan skulle vara hög, på grund av att en låg returtemperatur gav utfällning av 

svavelsyra i eldstaden när oljan innehöll svavel.  

 Flödet till de två huskropparna är obalanserat fördelat.  

 Radiatorkretsen inte är korrekt injusterad, injusteringsventilen till ena huskroppen stod 

fullt öppen medan ventilen till det andra huset var strypt.  

 Det sitter en manuellt styrd radiatorpump i sekundärkretsen till ena huskroppen som är 

ställd på för hög effekt och ger för högt flöde. Pumpen misstänks vara 

överdimensionerad.  

 Radiatorpumpen i sekundärkretsen till den andra huskroppen tros vara 

underdimensionerad.  

  
Figur 20. Manuell trevägsventil på ena radiatorkretsen i FC 61 
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4.4 Besparingar för distributionsförluster då returtemperaturen minskar 

 

Resultaten för besparade kostnader då returtemperaturen sänks går att se i tabell 8.  

Om returtemperaturen reduceras med 1°C skulle distributionsförlusterna minska med 1,1 %, 

vilket medför en besparing på 13 743 kronor. Sänks returtemperaturen 5°C kan 

distributionsförlusterna minska med 429,26 MWh vilket motsvarar 4,2 %. Det skulle medföra 

en besparing på ungefär 53 143 kronor. 

 

Tabell 8. Besparing om returtemperaturen reduceras med dT °C. Procenten inom parantes visar hur 

mycket lägre distributionsförlusterna blir jämfört med de ursprungliga distributionsförlusterna. Nya 

G=Nya gradtidtalet.  

dT 

[°C] 

Nya G 

[°Ch] 

Nya förluster 

[MWh] 

Skillnad mot tidigare 

förluster [MWh] 

Besparing [kr] 

1 561 691,2 10 202,22 111,01 (1,1 %) 13 743,04 

2 557 311,2 10 122,66 190,57 (1,8 %) 23 592,57 

3 552 931,2 10 043,11 270,12 (2,6 %) 33 440,86 

4 547 551,2 9 963,55 349,68 (3,4 %) 43 290,38 

5 544 171,2 9 883,966 429,26 (4,2 %) 53 142,88 
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5. Diskussion 

 

5.1 Kartläggning av vilka kundanläggningar som påverkar avkylningen i högst grad 

 

I beräkningarna har mätdata använts från år 2012, vilket är olämpligt då det kan ha skett 

förändringar i anläggningen som påverkar energianvändning och avkylning. Om 

energianvändning och/eller avkylning minskar eller ökar kan nulägesbeskrivningen av FC bli 

mycket felaktig. Ändå är överkonsumtionsprincipen en bra metod att använda då det blir en 

sorts prioriteringslista. Något som begränsade beräkningarna var att det inte fanns loggade 

mätvärden för varje månad för några FC. Det hade varit intressant att se hur avkylning och 

överkonsumtion hade sett ut för FC 48 under period 1 och 2, då det var den anläggning med 

den högsta överkonsumtionen under hela år 2012. Som ett exempel går det i bilaga 1 och 2 se 

att FC 8 hade en hög överkonsumtion under period 2 på 9 326,08 m3, men under period 1 

fungerar avkylningen bra då överkonsumtionen är -80,03 m3. Avkylningen varierar utifrån 

vilken årstid som råder, och det skulle kunna innebära för FC 48 att avkylningen är bra under 

vintern och sämre under sommaren, men det kan även vara tvärtom. Genom att granska figur 

11-15 samt bilaga 1-3 går det generellt se att anläggningarna har svårare att nå 

avkylningsmålen under vinterperioden. Det är enbart 2 FC som har en högre avkylning än 

målet under vinterperioden, medan det under sommarperioden och hela året är 24 respektive 9 

stycken. Det finns dock exempel på när anläggningarna har en högre överkonsumtion under 

sommaren än vintern. FC 11A hade sommartid en överkonsumtion på 920,44 m3, medan 

motsvarande siffra vintertid var 482,85 m3.  

 

Även avkylningen spelar roll, till exempel under period 1 är FC 61 anläggningen med näst 

högst överkonsumtion. Energianvändningen är mer än 10 gånger lägre än för FC 7, som har 

den högsta överkonsumtionen, men avkylningen är ungefär 4 gånger större för FC 7. Sett för 

hela år 2012 är totalflödet för FC 61 mer än 6 gånger större mot vad det kunde ha varit om 

avkylningsmålen hade uppfyllts. Om volymflöde kunde loggas varje dag, helst varje timme, 

för alla kundanläggningar skulle överkonsumtionsberäkningarna bli mer exakta. Det är ytterst 

viktigt om ett avkylningsprojekt ska startas, för att veta vilka anläggningar som ska prioriteras 

först.  

 

Avkylningsmålen har antagits lika stora i hela nätet, trots att framledningstemperaturen 

varierar. Det medför att de uppsatta målen blir för stränga i de områden där 

framledningstemperaturen är lägre, eftersom avkylningspotentialen blir sämre där. Därav 

kunde det ha varit en idé att ställa högre avkylningskrav i de delar av fjärrvärmenätet där 

framledningstemperaturen är högre, och lägre krav där framledningstemperaturen är lägre.   
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5.2 Kunders inverkan på avkylningen 

 

I resultatet gick det se att FC 48 hade den högsta överkonsumtionen under januari, och skulle 

den reduceras till 0 m3, kunde den totala medelavkylningen förbättras med strax över 2⁰C. I 

kapitel 4.1 gick det se att FC 48 hade den högsta överkonsumtionen för hela året, men det 

gick inte att göra några beräkningar på de övriga perioderna på grund av att mätdata inte 

loggats varje månad. Att överkonsumtionen var hög under januari yrkar på att 

avkylningsproblemen sker under vinterperioden, men det hade behövts göra ytterligare 

beräkningar för att verifiera detta, vilket inte går då det saknas data.  

 

Som det går att se i resultaten påverkar även kundanläggningar med låg energianvändning 

men med mycket dålig avkylning den totala medelavkylningen negativt. Om de 10 FC med 

lägst avkylning skulle uppfylla avkylningsmålet kunde den totala medelavkylningen förbättras 

med 1,82⁰C. För FC med den lägsta avkylningen, det vill säga FC 6053, skulle motsvarande 

förbättring vara 0,17⁰C. Förbättringen låter låg, men det är ju enbart 1 av cirka 620 kunder 

som bidrar till att avkylningen är 0,17⁰C högre än vad den kunde ha varit om anläggningen 

fungerat optimalt. Däremot går det se att det är bättre att lägga resurser på att effektivisera 

avkylningen i kundanläggningar med högre energianvändning och överkonsumtion, just på 

grund av att de påverkar den totala medelavkylningen i högre grad. Om de 10 FC med högst 

överkonsumtion skulle uppfylla avkylningsmålet kunde avkylningen förbättras 6,47⁰C, medan 

de 10 FC med lägst avkylning skulle påverka 1,82⁰C. Enbart FC 48 påverkar den totala 

avkylningen mer än vad de 10 FC med lägst avkylning tillsammans gör. Däremot säger en 

riktigt dålig avkylning att kunden har en anläggning med en mycket försämrad funktion, det 

vill säga trasiga komponenter eller felaktig reglering som leder till dålig avkylning av 

fjärrvärmevattnet.  

 

Det är svårt att uppskatta hur mycket de 17 FC som det inte fanns mätdata för påverkar i nätet. 

För 4 stycken byttes det mätare, flödet var inget som tecknades ner och därför är det omöjligt 

att göra beräkningar. För några fanns det enbart energianvändning, men det går ju inte utifrån 

enbart det uppskatta hur stor påverkan de har. Någon eller några av FC kunde ha haft en dålig 

avkylning och hög energianvändning, vilket hade gett hög överkonsumtion och påverkat den 

totala avkylningen negativt. Det ultimata hade varit att beräkna FC påverkan under samma 

tidsperioder som i kapitel 3.1, för att få en lättare koppling mellan resultaten. I nuläget går det 

som sagt inte att göra den jämförelsen på grund av brist på data.  

 

Ibland går signalkablarna av i nätet vilket medför att det saknas data för energianvändning, 

och KEAB uppskattar då en 10 % lägre energianvändning jämfört med det föregående året 

(eller för ett år med likartad utetemperatur). Det innebär att överkonsumtionen är högre än 

beräknat, och anläggningarna med dålig funktion påverkar den totala medelavkylningen i 

ännu större grad.  
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5.3 Granskning av kundanläggningar 

 

FC 7 

 

Att avkylningen i den sekundära kretsen var så pass låg beror delvis på att flödet i 

sekundärkretsen var för högt. Det medför även att den primära avkylningen av 

fjärrvärmevattnet blir försämrad. I anläggningen behövs smutsfiltret i sekundärkretsen 

rengöras, då det inte går att få ut full värmeeffekt vilket leder till en begränsad värmetillförsel. 

Det kan vara en idé att se över om värmeväxlarna är försmutsade, då de är nästan 30 år gamla. 

Dock fungerar antagligen värmeutbytet relativt bra ändå på grund av att värmeväxlarna 

troligtvis är överdimensionerade. De trasiga reglerventilerna som byttes ut under sommaren 

2013 var antagligen en stor påverkande faktor till att överkonsumtionen blev hög under år 

2012. Om de hade fastnat i öppet läge hade det blivit en stor mängd vatten som passerat utan 

att ha knappt kylts av. Den trasiga reglerventilen för tappvarmvattenkretsen som upptäcktes 

vid granskningen bör bytas för att undvika att en stor mängd vatten inte kyls av tillräckligt. 

Om termostatventilerna byts ut till nyare och radiatorkretsen injusteras kan 

energianvändningen och flödesförbrukningen minska.  

 

FC 43 

 

Sekundärkretsen i FC 43 var något som inte hann med att granskas. Det blir svårigheter då 

fjärrvärmebolaget inte äger den sidan och därmed inte har någon enkel tillgång. Att 

överkonsumtionen var hög under år 2012 skulle delvis kunna bero på att reglercentralen var 

trasig. Det kan ha betytt att reglercentralen inte skickat signaler till reglerventilen att strypa 

flödet, vilket resulterar i onödigt höga flöden och i förlängningen en dålig avkylning av 

fjärrvärmevattnet. Under år 2013 byttes reglercentralen ut, vilket enligt fastighetsskötaren 

medförde en mer stabil värmereglering. I dagsläget stämmer det troligtvis inte att 

anläggningen har bland de högsta årliga överkonsumtionerna i nätet, då läget förändrats med 

en ny reglercentral. Det visar att det inte var så bra att använda data för år 2012 då en 

nulägesbedömning skulle göras för år 2014. Trots utbytt reglercentral är returtemperaturen 

ändå för hög, och en närmare granskning av sekundärkretsen behövs därför genomföras för att 

utreda vad som orsakar det. Niklas Enesten gissade att det kan finnas en rundgång i 

hetvattenkretsen med ett för högt flöde, vilket leder till en hög returtemperatur. Det vore en 

bra idé att undersöka om det krävs en ny injustering av radiatorkretsen. Ett obalanserat flöde 

leder nämligen till högre energianvändning och försämrad avkylning om flödet i radiatorn är 

högt.   

 

FC 48 

 

Anläggningen har som sagt haft och har stora problem med värmekretsen. Det höga flödet i 

hetvattenkretsen försämrar avkylningen. Det bör därför utredas hur mycket flödet i 

hetvattenkretsen kan sänkas för att förbättra avkylningen, så att samtidigt kundens energi- och 

tappvarmvattenbehov uppnås. Ett byte till större luftvärmebatterier borde undersökas, då 

värmeöverföringen i nuläget antagligen är sämre på grund av att den värmeöverförande ytan 
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blir för liten till de temperaturnivåer som råder. När oljepannan var i bruk rådde ju högre 

temperaturnivåer. Rundgången är en manuellt styrd ventil, vilket leder till ett onödigt högt 

flöde jämfört med om den hade varit termostatstyrd. Därför borde det undersökas vad ett byte 

till en termostatstyrd skulle innebära för flöde och därmed returtemperaturen. Generellt brukar 

manuella ventiler generera onödigt höga flöden, vilket medför en försämrad avkylning av det 

primära fjärrvärmevattnet. Trots att kunden vet om problemen har det dessvärre inte skett 

några förbättringar. Det är väldigt viktigt att det sker förändringar i just FC 48 då 

anläggningen påverkar den totala avkylningen i nätet i så stor grad.  

 

FC 60 

 

Den primära returtemperaturen påverkas av vilka temperaturnivåer som råder i 

radiatorkretsen, och för att nå låga primära temperaturer måste även de sekundära 

temperaturerna hållas låga. I detta fall var returtemperaturen hög i radiatorkretsen, vilket då 

medför en ökad primär returtemperatur. Ett byte till radiatorer med större värmeöverförande 

yta borde undersökas. Värmeöverföringen kan i nuläget vara sämre, på grund av att den 

värmeöverförande ytan blir för liten till de temperaturnivåer som råder när fjärrvärme används 

istället för oljepanna. Att byta ut termostatventilerna kan vara en idé då de är gamla. Om 

ventilerna är trasiga eller har en dålig funktion med ett högt flöde, leder det till en hög primär 

returtemperatur eftersom vattnet inte hinner kylas av tillräckligt i radiatorkretsen. Problemet 

med skadegörelsen av ventilerna är tyvärr svårt att göra något åt, men är en bidragande faktor 

att värmeöverföringen inte fungerar optimalt.  

 

Sekundärkretsen hade inte injusterats på 15-20 år och det har förmodligen hänt en del under 

tidsperioden som medför obalanserat flöde till de olika byggnaderna. Det är dock ingen större 

idé att göra några justeringar i värme- eller tappvarmvattensystemet i nuläget då skolan håller 

på att byggas om. När det väl är färdigbyggt och alla komponenter är installerade borde en ny 

granskning genomföras. Det hade varit intressant att göra beräkningar på hur 

överkonsumtionen och avkylningen såg ut året innan ombyggnationen började, för att se i hur 

stor grad ombyggnationen har påverkat. Som det lät på fastighetsskötaren Kvarnlöf har det 

försvårat värmeregleringen en del då dataövervakningssystemet inte fungerat under nästan 2 

års tid. Att aerotempern använde en stor del av energi kan ha gjort att den totala 

energianvändningen var tvungen att öka, för att kunna förse övriga ytor med tillräcklig mängd 

värme. Om då avkylningen skulle ha varit dålig i radiatorkretsen blir överkonsumtionen hög 

på grund av att avkylningen i primärkretsen blir sämre.  

 

FC 61 

 

Den manuella trevägsventilen borde tas bort då den leder till en kortslutning av flödet, vilket 

resulterar i att fjärrvärmevattnet i princip inte hinner kylas av och ger en hög returtemperatur. 

Det är en stor bidragande faktor att avkylningen var så pass låg i anläggningen.   

Att ena radiatorpumpen misstänktes vara överdimensionerad och den andra 

underdimensionerad är en av orsakerna att det blev obalanserat flöde till huskropparna. Den 

överdimensionerade pumpen var manuellt styrd med för högt inställd effekt, vilket ger 
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onödigt högt flöde. Därför borde i alla fall den pumpen bytas ut mot exempelvis en tryckstyrd 

som känner av när flöde och motstånd ändras i värmesystemet, och därefter justerar flödet 

efter behov. Radiatorkretsen var inte korrekt injusterad, den ena injusteringsventilen stod fullt 

öppen medan den andra var strypt. Det leder till en ojämn värmefördelning i bostäderna och 

en högre energianvändning för att tillgodose behoven. Den dåliga avkylningen i kombination 

med hög energianvändning leder ju då självklart till hög överkonsumtion.  

 

Samtliga anläggningar var områdescentraler vilket innebär en högre belastning i nätet 

eftersom värmeväxlingen måste ske i två steg. Därför är det mycket viktigt att felaktigheterna 

åtgärdas så att värmeöverföringen blir så effektiv och avkylningen så hög som möjligt. Det 

som generellt gick att se vid granskningen av anläggningarna var att problemen gick att 

härleda till sekundärsidan. Dock var alla kundanläggningar stora och komplicerade att 

granska efter felaktigheter, och det hade nog varit en bättre idé att ha gjort ett annat urval. Det 

kan ha missats en hel del felaktigheter då granskningen av systemen inte var så noggranna 

som behövs. Exempelvis kunde enbart en komplicerad anläggning ha granskats, eller flera 

mindre med exempelvis en maximal årlig energianvändning på 300 MWh. Dock måste det 

påpekas att granskningen är en bra och viktig metod för att kunna upptäcka vilka felaktigheter 

som leder till en förhöjd returtemperatur. Att enbart göra beräkningar berättar inget om vilka 

felen är, utan bara i vilken grad de påverkar. Att kunden har ansvaret över sekundärkretsen 

och det inte finns någon flödestaxa ställer till problem. Kunderna strävar efter att det är 

tillräckligt hög temperatur på tappvarmvattnet och i byggnaderna, och struntar i om 

returtemperaturen blir hög eftersom det inte finns incitament att sänka den. Sker ingen 

förbättring i sekundärkretsen kan inte avkylningen av fjärrvärmevattnet öka, om nu inte Kils 

Energi skulle börja undersöka rundgångarna i primärnätet efter kortslutningsflöden.  

 

Vid telefonintervjuerna med fastighetsskötarna berättade de att tappvarmvatten- samt 

värmekretsarna generellt fungerar bra efter några justeringar, men det upptäcktes flera 

felaktigheter vid granskningen. Det tyder på att fastighetsskötarna egentligen inte är 

intresserade av en sänkt returtemperatur, eller att de saknar tillräcklig kunskap för att avgöra 

om anläggningarna fungerar tillräckligt effektivt. Så länge det är tillräckligt hög temperatur på 

värme och tappvarmvatten är de nöjda, oavsett om returtemperaturen blir hög. Blir det för 

kallt kommer fastighetsskötaren generellt justera reglerkurvan så framledningen blir högre, 

utan att istället undersöka varför värmen inte räcker till. Det skulle behövas 

kunskapsspridning till fastighetsskötarna och ägarna för att de ska förstå att även de gynnas av 

en effektivisering på sekundärsidan. Om värme- och tappvarmvattenkrets fungerar optimalt 

behövs inte lika mycket energi användas och avkylningen blir bättre. En lägre 

energianvändning tjänar kunderna pengar på och en lägre avkylning är bättre för 

fjärrvärmebolaget. Samspelet mellan värmebolag och kund/fastighetsskötare spelar alltså en 

stor roll. Tyvärr ligger det största ansvaret på kunden för att det ska kunna ske någon 

förbättring just i sekundärkretsen, och generellt tänker de flesta med plånboken. Därför vore 

en flödespremie en god idé att införa. Problemet där ligger i att få en rätt nivå för att kunden 

ska vilja fortsätta använda fjärrvärme som uppvärmningssystem, och inte byta till ett annat 

alternativ. Då är det även en idé för fjärrvärmebolaget att se över om de kan stå för någon 
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kostnad för att effektivisera sekundärkretsen, om det i längden skulle leda till en bättre 

avkylning och ekonomi.  

5.4 Besparingar för distributionsförluster då returtemperaturen minskar 

 

Genom resultaten går det se att det finns ekonomiska fördelar med att sänka returtemperaturen 

i nätet. För varje grads sänkning av returtemperaturen kan ungefär 10 000 kronor sparas på 

grund av att distributionsförlusterna minskar i nätet och inte behöver produceras. Som det går 

att se i kapitel 4.2 kunde avkylningen förbättras strax över 2⁰C om FC 48 fungerade optimalt, 

vilket innebär att returtemperaturen kan sänkas 2⁰C. Enligt resultaten i tabell 8 går det se att 

en sådan förbättring skulle innebära en besparing på ungefär 23 600 kronor enbart för 

förlusterna.  I kapitel 4.2 gick det även se att om de 10 FC med de högsta överkonsumtionerna 

under januari månad fungerade optimalt kunde avkylningen öka (eller returtemperaturen 

minska) med 6,47°C. Det borde motsvara en besparing på ungefär 68 000 kronor. I Ödins 

arbete från 2007 gick det se att 1,25 miljoner kronor kunde sparas om returtemperaturen 

sänktes med 1⁰C. De största besparingarna stod rökgaskondenseringen för. I Kils Energis 

produktionsanläggningar finns i dagsläget ingen rökgaskondensering, men skulle det införas 

visar resultaten ur en ekonomisk synvinkel vikten av att ha en bra avkylning i nätet. En annan 

sak att undersöka skulle vara storleken av besparingen då både framlednings- samt 

returtemperaturen sänks. Det skulle generera ett ännu lägre gradtidtal än om bara 

returtemperaturen skulle sänkas, vilket innebär lägre distributionsförluster och i längden en 

ökad besparing.  

 

Besparingen kan tyckas vara liten, men nu har det enbart genomförts en ekonomisk beräkning 

då distributionsförlusterna blev lägre. Det hade varit intressant att göra fler beräkningar på 

övriga kostnader i Kils fjärrvärmesystem exempelvis för pumpar, för att se det totala värdet av 

en sänkt returtemperatur. Det behövs för att göra en avvägning för att värdera hur stora 

investeringar som kan göras för att avkylningsprojektet ska gå med vinst.  
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6. Slutsats  

 

Arbetet visade att kundanläggningar med hög energianvändning och flödesförbrukning 

påverkar den totala avkylningen i nätet i högst grad, därför är det angeläget att de 

anläggningarna fungerar optimalt. Även anläggningar med en lägre energianvändning men 

med en mycket dålig avkylning påverkar nätets returtemperatur och avkylning negativt, dock 

inte i samma utsträckning. Avkylningsproblemen gick generellt att härleda till 

sekundärkretsen, och eftersom kunden har ansvaret över den sidan och över att vilja göra 

förbättringar rekommenderas en bra kommunikation mellan KEAB och kund. Införande av 

flödestaxa borde därför ses över för att ge kunden ekonomiska incitament till förbättring. Det 

ska i sådana fall ske i samband med informationsspridning så ägarna och fastighetsskötarna 

får tillräcklig kunskap om hur anläggningen kan effektiviseras.  

 

Det är svårt att säga i vilken grad anläggningarna som det inte fanns mätdata för påverkar 

avkylningen. Därför rekommenderas KEAB att börja logga mätdata tätare, dygnsvis men helst 

timvis, för att kunna genomföra mer exakta beräkningar. Dessutom borde det ses över om det 

går att göra något åt det mätsystem som finns idag, då signalkablarna går av och medför 

förlust av mätdata.  

 

En lägre returtemperatur i KEABS fjärrvärmesystem medför lägre distributionsförluster, 

högre effektivitet samt besparingar för värmebolaget. För att nå dit behöver KEAB främst 

jobba med att få kunden intresserad av att vilja göra förbättringar i sekundärkretsen.  
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7. Rekommendationer 

 

Kils Energi AB bör starta ett avkylningsprojekt för att få igång ett arbete för att nå en 

reducerad returtemperatur. Det kan kräva en hel del arbete, och därför bör det planeras noga 

och systematiskt hur det ska gå till. Nedan följer en lista med några förslag på hur det skulle 

kunna gå till: 

 

 Börja att logga mätdata för exempelvis volymflöde, energianvändning samt 

framlednings- och returledningstemperatur dygnsvis, men helst timvis, för att kunna 

genomföra nya beräkningar av exempelvis överkonsumtion  

 Gör en beräkning på vad en sänkt returtemperatur ekonomiskt skulle innebära för alla 

processer i fjärrvärmesystemet, både för pumpar, distributionsförluster etcetera. Det 

ger en bättre bild av vart det kan vara av störst vikt att lägga resurser, och hur stora de 

kan vara.   

 Beräkna ny överkonsumtion och avkylning för alla fjärrvärmecentraler i nätet. 

Kundanläggningarna med en hög överkonsumtion påverkar den totala avkylningen i 

nätet mest, och bör därför prioriteras. Det gick att se i resultaten att även mindre 

energianvändande enheter kan ha en mycket dålig avkylning, vilket innebär att 

fjärrvärmecentralernas funktion är försämrad. Även om dessa kunder inte påverkar 

den totala avkylningen i nätet i lika stor grad bör de ändå informeras för att kunna göra 

förbättringar.  

 Kontakta kunder vars anläggningar har en försämrad funktion, troligtvis vet inte 

kunden om att anläggningen inte fungerar som den ska.  

 Stäm möte med fastighetsskötare- samt ägare för att göra en närmare granskning av 

felaktigheter i sekundärkretsen och föreslå vilka åtgärder som kan behöva göras. Ett 

system med exempelvis ett korrekt injusterat radiatorsystem påverkar även kund 

positivt då värmeöverföringen blir mer jämn. Större anläggningar kan även för 

personalen på fjärrvärmebolaget vara komplicerade att förstå, speciellt om det skett en 

ombyggnation som inte meddelats till värmebolaget. Just därför kan det vara viktigt att 

gå igenom sekundärkretsen tillsammans med fastighetsskötaren, då det exempelvis 

blir mer tidseffektivt.  

 Inför flödestaxa för större kunder. Om en flödestaxa infördes skulle det bli incitament 

för kunderna att vilja göra förbättringar i sekundärkretsen, och därmed sänka 

returtemperaturen och flödet. Det borde dock göras i kombination med 

informationsspridning till kunderna för att de ska förstå vikten av göra förbättringar.  

 Börja även undersöka distributionsnätet genom att exempelvis göra 

temperaturmätningar där det är möjligt för att undersöka om rundgångar påverkar 

returtemperaturen negativt.  

 Det finns uppskattningsvis mellan 50-60 rundgångar i nätet, men då de inte finns 

kartlagda är det svårt att veta exakt antal. Rundgångarna som finns är både manuella 

och termostatstyrda ventiler. Då manuella ventiler generellt leder till högre flöden än 

nödvändigt kan det vara en idé att undersöka ett eventuellt byte av de manuella 

ventilerna till termostatstyrda.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1- Överkonsumtion Period 1 

Bilagan beskriver överkonsumtion, energianvändning, avkylning, flöde (totalflöde) samt 

normalflöde under Period 1 för samtliga fjärrvärmecentraler (FC) i nätet med en 

energianvändning på över 100 MWh/år. Negativa värden innebär att fjärrvärmecentralen 

fungerar bättre än det uppsatta målet, det vill säga har en bättre avkylning än avkylningsmålet.  

De markerade FC har de högsta överkonsumtionerna för perioden 

 

Bilaga 2- Överkonsumtion Period 2 

Bilagan beskriver överkonsumtion, energianvändning, avkylning, flöde (totalflöde) samt 

normalflöde under Period 2 för samtliga fjärrvärmecentraler (FC) i nätet med en 

energianvändning på över 100 MWh/år. Negativa värden innebär att FC fungerar bättre än det 

uppsatta målet, det vill säga har en bättre avkylning än avkylningsmålet. De markerade FC 

har de högsta överkonsumtionerna för perioden 

 

Bilaga 3- Överkonsumtion hela år 2012 

Bilagan beskriver överkonsumtion, energianvändning, avkylning, totalflöde samt normalflöde 

under hela 2012 för samtliga FC i nätet med en energianvändning på över 100 MWh/år. 

Negativa värden innebär att FC fungerar bättre än det uppsatta målet, det vill säga har en 

bättre avkylning än avkylningsmålet. De markerade FC har de högsta överkonsumtionerna för 

perioden 

 



 

Bilaga 1 

  

1 -2520,61 376,66 47,69 6 949,70 9 470,31

2 -758,79 232,09 40,23 5 076,62 5 835,41

4 -309,62 51,2 46,08 977,699 1 287,31

5 -620,40 104,34 45,84 2 003,01 2 623,41

6 -785,02 132,85 45,75 2 555,21 3 340,23

7 7293,17 389,42 20,06 17 084,30 9 791,13

8 -80,03 201,49 35,56 4 986 5 066,03

9D -315,54 61,71 43,93 1 236,03 1 551,57

9E -87,63 44,54 37,97 1032,23 1 119,86

11A 920,44 31,76 16,26 1718,98 798,54

14D -79,91 33,08 38,72 751,82 831,73

15 -280,57 192,65 37,15 4563,2 4 843,77

17 243,91 63,47 30,36 1 839,73 1 595,82

18 -117,56 127,74 36,33 3 094,19 3 211,75

23 225,37 124,22 32,64 3 348,62 3 123,25

25 -443,27 151,92 39,6 3 376,43 3 819,70

28 408,38 31,84 23,18 1 208,93 800,55

32 -261,04 58,2 42,6 1 202,28 1 463,31

33 -80,99 32,13 38,9 726,854 807,84

34 -189,07 34,26 44,84 672,324 861,39

38E -83,08 41,19 38,05 952,551 1 035,63

40 561,55 205,09 31,56 5718,1 5 156,55

41 12,50 31,07 34,45 793,693 781,19

42 -374,94 73,63 43,89 1 476,33 1 851,27

43 4508,46 85,33 11,29 6 653,90 2 145,44

44 1441,51 144,14 25,04 5 065,60 3 624,09

46 975,48 66,22 22,07 2 640,44 1 664,96

54 -52,84 21,48 38,8 487,226 540,07

57 -80,52 26,35 39,84 581,999 662,51

61 5400,65 36,56 5,09 6 319,88 919,22

63 -162,07 36,47 42,51 754,89 916,96

70 -480,00 76,05 46,73 1 432,11 1 912,11

80 299,25 114,02 31,69 3 166,04 2 866,79

90 -3249,72 544,69 45,89 10445,34 13 695,06

611 54,39 18,99 31,42 531,85 477,46

613 48,82 35,04 33,16 929,83 881,01

620 -313,35 67,34 42,95 1 379,77 1 693,12

700 2070,90 29,87 9,31 2 821,91 751,02

1001 22,18 82,93 34,63 2 107,28 2 085,10

1002 136,07 50,35 31,6 1 402,01 1 265,94

2000 308,24 31,57 25,21 1 102 793,76

3030 -124,51 34,36 40,89 739,397 863,91

Överkonsumtion sommar [m³]FC Flöde sommar [m³]Avkylning sommar [⁰C]Energianvändning [MWh] Normalflöde [m³]



 

 

Bilaga 2 

 
 

1 -144,97 854,03 50,49 14 885,96 15 030,93

2 564,65 486,51 46,91 9 127,23 8 562,58

4 81,02 145,35 48,47 2 639,18 2 558,16

5 350,12 314,49 47,03 5 885,14 5 535,02

6 126,24 416,39 49,15 7 454,70 7 328,46

7 14501,58 1 024,45 27,7 32 531,90 18 030,32

8 9326,08 692,95 28,33 21 522 12 195,92

9D -136,10 159,39 52,55 2669,16 2 805,26

9E 1,72 153,63 49,97 2705,61 2 703,89

11A 482,85 78,78 37,09 1869,38 1 386,53

14D 508,47 74,11 35,98 1812,81 1 304,34

15 1246,56 462,58 43,36 9 387,97 8 141,41

17 974,31 201,86 39,24 4 527,05 3 552,74

18 546,16 402,2 46,42 7 624,88 7 078,72

23 1397,39 313,03 39,88 6 906,72 5 509,33

25 744,85 405,63 45,28 7 883,94 7 139,09

28 212,18 120,51 33,44 2 333,16 2 120,98

32 359,75 134,84 43,42 2 732,93 2 373,18

33 451,71 94,46 39,32 2 114,21 1 662,50

34 166,90 79,25 44,66 1 561,70 1 394,80

38E 263,74 93,64 43,1 1911,799 1 648,06

40 1727,57 416,78 40,47 9 062,90 7 335,33

41 51,06 89,32 48,83 1 623,09 1 572,03

42 444,88 155,13 42,99 3 175,16 2 730,29

43 7348,72 273,84 19,8 12 168,30 4 819,58

44 6256,47 404,32 26,61 13 372,50 7 116,03

46 1066,34 120,23 33,25 3 182,39 2 116,05

54 66,13 89,39 47,98 1 639,39 1 573,26

57 269,63 82,71 42,19 1 725,32 1 455,70

61 7637,56 86,77 8,33 9 164,72 1 527,15

63 2353,25 88,93 19,97 3 918,42 1 565,17

70 2574,57 436,53 37,45 10 257,50 7 682,93

80 5646,76 704,47 34,354 18 045,43 12 398,67

90 818,26 1 321,41 48,3 24075,08 23 256,82

611 628,21 114,87 38,15 2 649,92 2 021,71

613 802,57 115,26 35,83 2 831,15 2 028,58

620 1577,23 252,35 36,9 6 018,59 4 441,36

700 3154,99 140 21,93 5 618,99 2 464,00

1001 942,05 158,33 37,37 3 728,66 2 786,61

1002 1947,51 209,84 32,74 5 640,70 3 693,18

2000 641,70 85,79 35,09 2 151,60 1 509,90

3030 81,56 89,28 47,53 1 652,88 1 571,33

Energianvändning [MWh]Överkonsumtion vinter  [m³]FC Flöde vinter [m³]Avkylning vinter [⁰C] Normalflöde [m³]



 

Bilaga 3 

 

1 -2 231,17 1230,69 49,6 21 835,66 24 066,83

2 151,03 718,61 44,52 14 203,85 14 052,82

4 -226,76 196,55 47,82 3 616,88 3 843,64

5 -302,30 418,83 46,72 7 888,15 8 190,45

6 -730,98 549,25 48,29 10 009,91 10 740,89

7 21 967,19 1413,87 25,08 49 616,20 27 649,01

8 9 016,73 894,44 29,69 26 508 17 491,27

9D -418,74 221,11 49,83 3 905,19 4 323,93

9E -137,48 198,17 46,66 3737,84 3 875,32

11A 1 426,69 110,54 27,11 3588,36 2 161,67

14D 468,86 107,17 36,77 2564,63 2 095,77

15 1 137,78 655,23 41,33 13 951,17 12 813,39

17 1 177,91 265,34 36,68 6 366,78 5 188,87

18 355,80 529,94 43,51 10 719,07 10 363,27

23 1 704,67 437,25 37,52 10 255,34 8 550,67

25 357,17 557,55 43,57 11 260,37 10 903,20

28 1 185,44 120,51 29,94 3 542,08 2 356,64

32 160,21 193,04 43,17 3 935,21 3 775,00

33 365,33 126,6 39,21 2 841,06 2 475,73

34 14,46 113,5 44,71 2 234,02 2 219,56

38E 227,67 134,83 41,42 2864,35 2 636,68

40 2 619,99 621,87 37,02 14 781 12 161,01

41 62,10 120,41 43,84 2 416,78 2 354,68

42 178,16 228,75 43,28 4 651,49 4 473,33

43 11 798,43 359,17 16,79 18 822,20 7 023,77

44 7 712,66 548,46 26,18 18 438,10 10 725,44

46 2 176,89 186,44 28,18 5 822,83 3 645,94

48 29 687,97 1808,06 24,46 65 045,59 35 357,62

49 408,60 147,16 39,41 3 286,40 2 877,80

53 655,81 142,09 36,41 3 434,46 2 778,65

54 -41,50 110,87 45,88 2 126,62 2 168,12

57 174,59 109,06 41,59 2 307,32 2 132,73

60 19 966,06 1904,08 29,29 57 201,40 37 235,34

61 13 072,80 123,33 7,01 15 484,59 2 411,79

63 2 221,04 125,4 23,61 4 673,31 2 452,27

70 1 666,02 512,57 38,59 11 689,61 10 023,59

80 5 205,25 818,5 33,96 21 211,47 16 006,22

90 -1 972,20 1866,1 47,57 34 520,42 36 492,62

611 564,06 133,86 37,02 3 181,77 2 617,71

613 821,78 150,3 35,17 3 760,98 2 939,20

620 1 146,45 319,7 38,03 7 398,36 6 251,91

700 5 119,00 169,87 17,71 8 440,90 3 321,90

1001 1 117,77 241,27 36,38 5 835,94 4 718,17

1002 1 954,55 260,19 32,51 7 042,71 5 088,16

2000 958,57 117,36 31,74 3 253,61 2 295,04

3030 -25,57 123,64 45,48 2 392,28 2 417,85

Normalflöde [m³]Överkonsumtion hela året [m³] Energianvändning/år [MWh] Årsmedelavkylning ⁰C Totalflöde [m³]FC


