
UPTEC ES 19006

Examensarbete 30 hp
Februari 2019

Kraftvärmeverk som elnätsreglering 
för laddfordonsladdning 

Claes Hedström



 

 
 
Teknisk- naturvetenskaplig fakultet 
UTH-enheten 
 
Besöksadress: 
Ångströmlaboratoriet 
Lägerhyddsvägen 1 
Hus 4, Plan 0 
 
Postadress: 
Box 536 
751 21 Uppsala 
 
Telefon: 
018 – 471 30 03 
 
Telefax: 
018 – 471 30 00 
 
Hemsida: 
http://www.teknat.uu.se/student 

Abstract

Combined Heat and Power (CHP) plants as electricity
grid regulation for PEV charging

Claes Hedström

The use of plug-in electric vehicles (PEV) is rapidly growing in 
many countries. In Sweden the number of PEVs in the transport system 
grew from about 43 000 in December 2017 to almost 58 000 in July 
2018. To fully load a discharged PEV battery in a reasonably brief 
time will require high charging powers, which might cause high peaks 
in the power grid. The purpose of this project was to investigate 
the possibilities for electricity production in combined heat and 
power (CHP) plants to balance the demand peaks in the power grid 
caused by charging PEV.

Data were obtained from different heat production plants in two 
Swedish cities, Borlänge and Falun. The cities, which have 
interconnected district heating systems, have a broad spectrum of 
different types of heat producing plants, and thus functions as an 
example model of a “typical northern Europe” heating system. An 
artificial charging load profile was created for a system of a large 
number of PEVs forming a scalable load. The charging load profile 
was then used as input in CHP plant models, to generate the heat 
production profile for the CHP plants in the system. The heat 
profiles were then used as inputs in a district heating simulation 
software. The complete Borlänge-Falun heat production system was 
simulated to find out whether it is possible to operate the CHP 
plants based on the PEV charging load profile. The generated heat 
production profiles were similar and clearly followed a pattern that 
was in line with how the heat and electricity output relate in a CHP 
plant.

The results showed that during periods when the heat demand is high, 
the CHP plants can operate at full load and are thus capable to 
fully regulate the charging of the PEVs. During periods when the 
heat demand is low, and the CHP plants are unable to operate on full 
load, there is a discrepancy between the CHP plants ability to 
produce electricity and the PEVs charging demand. If the plants are 
operated at full load even though the heat demand is low, the heat 
surplus will be lost unless the system is equipped with a large heat 
storage. This lost heat will lead to increased costs unless there 
are control means to compensate the CHP plant operator for the peak 
regulating services as such provided. Furthermore, constructing an 
energy system were heat is intentionally wasted might not be 
considered a sustainable solution. The CHP plant regulating system 
can, however, be combined with other local regulating, e.g. load 
control, to minimise the heat wasted.

ISSN: 1650-8300, UPTEC ES 19006
Examinator: Petra Jönsson
Ämnesgranskare: Magnus Åberg
Handledare: Peter Dahl



ii 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Elkonsumtionen är större i städer och tätbefolkade områden än den är i rurala områden. Majoriteten 

av den svenska elen produceras i kärnkraft- och vattenkraftsanläggningar långt ifrån urbana miljöer. 

En övervägande del av elproduktionen sker i norra Sverige medan majoriteten av elen konsumeras i 

södra Sverige. Det finns emellertid anläggningar som producerar el i lokalnätet, exempelvis 

kraftvärmeverk. Ungefär 9 % av Sveriges el produceras i kraftvärmeanläggningar. Dessa anläggningar 

producerar både el och värme i samma process. Verken drivs av en förbränningsprocess där ånga 

hettas upp till högt tryck och temperatur som därefter tillåts expandera genom en elgenererande 

turbin. Efter turbinen måste ångan kylas till vatten igen och värmen som kyls bort kan komma till nyttig 

användning i fjärrvärmenätet.  

Regleringen av ångflödet i kraftvärmeverk sker i nuläget baserat på hur stort värmebehovet är i 

fjärrvärmenätet. I övrigt är elproduktionen oftast relativt konstant och effekten så hög som turbinen 

maximalt tillåter. Det är dock fullt möjligt att anpassa anläggningarnas huvudsakliga drift efter 

elproduktionen i stället för värmeproduktionen. Eftersom turbinen i ett kraftvärmeverk drivs av ett 

ångflöde som, tack vare ventiler är enkel och snabb att reglera upp och ned, kan kraftvärmen fungera 

som reglerkraft till elnätet. Elnätet belastas på olika sätt av plötsliga höga effekttoppar och helt nya 

belastningar väntas uppstå i framtiden.  

I slutet av december 2017 fanns 43 287 laddfordon i Sverige. I slutet av juli 2018 var antalet laddfordon 

58 000, vilket är en ökning med ungefär 20 %. I slutet av året förväntas nästan 80 000 laddbara fordon 

vara i drift i Sverige. Denna markanta ökning kommer på sikt att påverka energisystemet och ställa krav 

på elnätet.  

Mellan 80 – 90 % av fordonens laddning förväntas ske nattetid och därigenom huvudsakligen i 

anslutning till fordonsägarens hushåll. Resterande laddning kommer att ske vid publika laddstationer. 

Eftersom den största delen av laddningen är hushållsladdning kommer detta resultera i effekttoppar i 

lokalnätet, det vill säga elnätet med de lägsta överföringskapaciteterna. Laddningsvanorna hos 

bilanvändarna har i undersökningar visat sig infalla ungefär under de timmar som lokalnätet redan har 

hög belastning från hushållens elanvändning. Laddfordon laddar på höga effekter och effekttopparna 

i elnätet kommer att stå i proportion med antalet fordon i systemet. 

I detta examensarbete har driftdata använts från anläggningar i Borlänge och Falun för att undersöka 

huruvida elproduktionen från kraftvärmeverk kan reglera effekttoppar i elnätet som orsakas av de 

laddbara fordonen. Borlänge och Falun är geografiskt närbelägna och deras fjärrvärmenät är 

sammankopplade. Det finns en kraftvärmepanna i Borlänge och två i Falun. Utöver dessa finns det 

även ett flertal andra värmeproducerande anläggningar av olika slag varför Borlänge-Falunsystemet 

utgör ett bra exempelsystem att undersöka. I Borlänge finns industriell spillvärme, avfallsförbränning 

och värmepumpar, i Falun finns biobränsle-och pelletsförbränning.  

För att analysera kraftvärmens reglerförmåga skapades två separata modeller som simulerar samma 

system men baserades på helt olika metoder. Den ena metoden utnyttjar driftdata från anläggningarna 

för att generera en värmeproduktionsprofil timme för timme. Den andra metoden baseras på hur 

värme- och elproduktionen relaterar till varandra i ett kraftvärmeverk rent teoretiskt. Även denna 

metod genererar en värmeproduktionsprofil på timbasis. Båda metoderna använde de laddbara 

fordonens laddningsmönster timme för timme som indata för att generera värmeproduktionsprofilen. 

Vidare användes i sin tur värmeproduktionen från de tre kraftvärmeanläggningarna som 

ingångsparametrar i en större modell som simulerade driften av alla anläggningar i hela Borlänge-

Falun-systemet. 
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De två modellerna visade sig generera två likartade värmeproduktionsprofiler. Dessa stämde överens 

med hur ångflödet teoretiskt borde påverka el-och värmeproduktionen i ett kraftvärmeverk vilket 

indikerar att båda modellerna beskriver verkligheten på ett tillräckligt tillförlitligt sätt. Man kan även 

dra slutsatsen att om man inte har tillgång till driftdata för att använda den ena metoden, kan den 

andra metoden ge tillförlitligt resultat så länge man vet pannans märkeffekt.  

Turbinerna i kraftvärmeverkens märkeffekter utgör naturligt effekttak på hur höga effekttoppar som 

systemet klarar av att reglera. Laddfordonslasten anpassades till detta effekttak. Modellsimuleringarna 

visade att kraftvärmeverken ensamma klarade av att reglera laddfordonens laddningslast under 

vintern då värmebehovet i systemet var stort. Under vår, höst och framförallt sommar är 

värmebehovet för lågt för att kraftvärmeverken ska vara i drift på full last. Värmebehovet sommartid 

måste därför vara större för att kraftvärmen ska kunna vara i drift, annars måste systemet 

kompletteras med ytterligare lokal elproduktion eller reglering. Kraftvärmeverken kan i vissa fall vara 

i drift även då värmebehovet är lågt, men då går överskottsvärmen förlorad vilket kräver att 

bränslepriset är lågt och sannolikt även ekonomiska reglerincitament.  
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Exekutiv sammanfattning 

En prognos från forskningsorganisationen Bloomberg indikerar att fordonsflottan år 2040, till en 

tredjedel kommer att utgöras av laddfordon. Fordonsflottan genomgår en förändring som redan är 

observerbar i Sverige. Laddfordon vinner marknadsandelar och antalet som är i drift ökade under 

första halvåret 2018 med nästan 20 %. Syftet med detta examensarbete var att undersöka 

möjligheterna att använda elproduktionen från kraftvärmeverk som reglering av effekttoppar 

orsakade av laddning av laddfordon. Fjärrvärmesystemen i Borlänge-Falun valdes som exempelsystem 

att studera. Systemen har en bred variation av värmeproducerande anläggningar och tre 

kraftvärmepannor. Kraftvämemodeller skapades vars syfte var att generera värmeprofiler över 

verkens värmeproduktioner med en artificiellt skapad lastprofil som driftrutin. Laddfordonens 

lastprofil användes som indata i modellerna, vilka genererade kraftvärmeverkens värmeproduktion för 

de tre kraftvärmepannorna i Borlänge-Falun systemen. Därigenom kunde man undersöka hur de 

värmeproducerande anläggningarna i systemet skulle påverkas om kraftvärmeverken reglerade den 

elektrifierade fordonslasten. 

Kraftvärmemodellerna baserades på två olika metoder, den ena utnyttjade sambandet mellan 

alfavärdet och elproduktionen och baserades på driftdata från anläggningarna. Den andra metoden 

baserades på pannans totala märkeffekt och lagen om massans bevarande för att ta fram timvärden 

för verkets värmeproduktion. 

När ångflödet till turbinen i ett kraftvärmeverk minskar så minskar följaktligen även elproduktionen 

och värmeproduktionen ökar. Modellerna genererade två värmeproduktionsprofiler som tydligt följde 

detta mönster. Värmeprofilerna från de två modellerna användes därefter som indata i ett 

fjärrvärmesimuleringsprogram. Programmet simulerade alla värmeproducerande anläggningar i 

systemet, och på så sätt kunde samtliga anläggningar undersökas. Det var av intresse att ta reda på 

hur de övriga anläggningarnas värmeproduktionsprofil skulle se ut om kraftvärmeanläggningarna i 

systemet helt skulle styras av laddfordonens laddningsmönster. 

Under perioder då värmebehovet är högt kunde kraftvärmeverken köras på full last och hade då 

möjlighet att reglera laddningslasten. Under perioder då värmebehovet var lågt fanns en diskrepans 

mellan det reglerbara elbehovet och kraftvärmeverkens förmåga att producera el. Verken kan förvisso 

köras på full last trots att värmebehovet är lågt. Värmeöverskottet går då förlorat om systemet inte är 

utrustat med termisk lagring. I annat fall kan kraftvärmeregleringen kombineras med annan lokal 

reglering, exempelvis laststyrning.  

  



v 
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1. Introduktion 
Forskningsorganisationen Bloomberg (BNEF) publicerade 2016 en artikel i vilken de förutspådde en 

kraftig ökning av antalet laddfordon i världen (Bloomberg New Energy Finance, 2017). I artikeln 

klargjordes att en tredjedel av den globala personbilsflottan förväntas utgöras av laddfordon år 2040. 

Således kan 530 miljoner laddfordon komma att vara i drift 2040. Dessa kommer att använda 

sammanlagt ungefär 1 800 TWh el per år. Detta motsvarar uppskattningsvis 700 000 elbilar i drift år 

2040 i den svenska fordonsflottan.   

I takt med att transportsektorn använder mer elektricitet kommer elnätet sannolikt att behöva 

utvecklas för att anpassa sig till energiomställningen. Vid laddning av 700 000 fordon i det svenska 

energisystemet är det rimligt att förvänta sig höga effekttoppar i nätet. Dessa effekter kommer 

huvudsakligen förekomma i lokalnätet eftersom laddfordon i första hand förväntas laddas i anslutning 

till hushållen. Topparna kommer sannolikt inträffa delvis under tidpunkter då lokalnätet redan är 

belastat av hushållens elanvändning. Elproduktionen i lokalnätet kommer även att öka då fler 

konsumenter producerar sin egen hushållsel med till exempel solceller och vill sälja sin överskottsel till 

nätet. Detta kommer sannolikt att medföra att elnätet kommer att behöva anpassas för nya 

förutsättningar.  

Kraftvärmeverken befinner sig vanligtvis i närheten av tätorter och städer eftersom de är anslutna till 

lokala fjärrvärmenät. Kraftvärmeverk har således de geografiska förutsättningarna för att kunna 

fungera som lokal reglerkraft i elnätet. Däremot har de traditionellt sett inte använts för den typen av 

el-och värmeproduktion. I stället är produktionen av el i kraftvärmeverk i nuläget vanligtvis konstant 

vid turbinens märkeffekt och minskar då värmebehovet är stort. Elproduktionen är således 

underordnat den önskade framledningstemperaturen på fjärrvärmevattnet. 

Ungefär 9 % av den producerade elen i Sverige kommer från kraftvärme. Pannan i ett kraftvärmeverk 

överhettar ett ångmedium som expanderas genom en ångturbin. Därigenom produceras både el och 

värme i proportioner om ungefär 30 % el och 70 % värme. Genom att reglera ångflödet med ventiler 

kan elproduktionen snabbt och enkelt regleras upp och ned. Ett kraftvärmeverk som utnyttjar en 

kombinerad gas/ångcykel kan producera en avsevärt större mängd el. Proportionerna med en kombi-

cykel kan vara upp till 60 % el och 40 % värme. Systemet är mer komplext och ångan kan ta fler vägar 

i ett kombinerat gas-ångkraftverk varför flexibiliteten och reglerförmågan ökar.  

1.1. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka potentialen för att använda kraftvärmeverk för att 

reglera ett lokalt variabelt elbehov från laddning av laddfordon.  

• Vilka skillnader och likheter är det mellan kraftvärmeprofiler genererade med databaserade 

och teoretiska modeller?  

• Hur mycket och hur snabbt kan elproduktionen varieras i ett befintligt kraftvärmeverk?  

• Hur påverkas värmeproduktionen från kraftvärmeverken om deras elproduktion anpassas 

efter laddfordonens laddningsmönster?  

• Vad blir de lokala effekterna på resterande värmeproduktionsanläggningar i systemet om 

kraftvärmeverkens el-och värmeproduktion anpassas efter fordonsladdningen? 
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1.2. Systemet som studerats 
Systemet som undersöktes var Borlänge och Faluns fjärrvärmesystem. Systemet representerar ett 

typiskt svenskt värmesystem. Utomhustemperaturen över året i området är så förskaffad att de båda 

städerna har ett värmebehov med stora variationer. Städerna har även ett flertal olika sorters 

värmeproducerande anläggningar, däribland tre kraftvärmeverk. Systemet omfattar båda städerna 

eftersom deras fjärrvärmenät sedan 2014 är sammankopplade.  

För att skapa modellerna har driftdata från anläggningarna använts. Driftdata från anläggningarna 

erhölls av Mathias Bjurman som arbetar som produktionschef på Grundledning HB som är ett 

dotterbolag som ägs av Borlänge Energi AB och Falu Energi och Vatten AB. Datamängden bestod av 

timvärden för året 2017. I de fall data saknats och vissa nödvändiga förenklingar och antaganden har 

gjorts är detta kommenterat.  
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2. Bakgrund 

2.1. Klimat- och miljömål 
I efterföljande stycke redogörs för de klimat-och miljömål som knyter an till innehållet i denna rapport, 

med ett visst fokus på lokala och regionala mål. För Borlänge Kommun och Falu Kommun finns det ett 

antal uppsatta miljömål från olika instanser i hela beslutstrappan, internationella-, nationella, 

regionala, och lokala miljömål. 

EU:s miljömål 

EU-kommissionen arbetar övergripande med en ambition om ”en transportpolitik som är effektiv, 

säker och hållbar, skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig bransch och ger jobb och välfärd”. 

Kommissionen har satt upp en färdplan fram till 2050 för att klara tvågradersmålet. Det vill säga att 

behålla den globala medeltemperaturökningen under 2˚C jämfört med förindustriell nivå (Europeiska 

kommissionen, 2018a).  

• 80 % minskning av utsläppen av växthusgaser till 2050 jämfört med 1990 års nivåer 

• För att uppnå detta krävs en minskning med 40 % till 2030 och 60 % till 2040 

• Alla sektorer måste bidra 

• Övergången måste vara möjlig att genomföra till en rimlig kostnad 

Färdplanen till 2050 innehåller även mål för utsläppsminskning för varje sektor. Transportsektorn 

måste minska sitt utsläpp av växthusgaser med 60 % jämfört med 1990 års utsläppsnivåer (Europeiska 

unionen, 2018). På kort sikt ska bensin och dieselmotorer göras mer energieffektiva. På mellan-och 

lång sikt ska plug-in hybrider och elbilar leda till en snabbare utsläppsminskning. (Europeiska 

kommissionen, 2018a). 

Europaparlamentet och Europeiska Unionens råd antog 2014 ett direktiv vars syfte var att främja 

utbyggnaden av infrastrukturen för alternativa drivmedel. Enligt direktivet ska varje medlemsstat 

utforma en handlingsplan i vilken varje medlemsstat ska ombesörja att ett ”lämpligt antal 

laddningsstationer som är tillgängliga för allmänheten installeras senast den 31 december 2020”. 

Dessa ska uppföras i tätbefolkade områden och antalet laddningsstationer ska baseras på det antal 

elfordon som förväntas vara registrerade i området i slutet av 2020. Direktivet angav även riktlinjer för 

prissättning, drift och tillgänglighet för laddningsstationerna (Europaparlamentet och Europeiska 

Unionens råd, 2014).  

Sveriges miljömål - Fossiloberoende fordonsflotta till 2030 

Den statliga utredningen Fossilfrihet på väg presenterades 2013. I utredningen preciserades målet om 

en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 som lanserats några år tidigare av regeringen. Utsläppen av 

växthusgaser från vägtrafiken ska minska med 80 % till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Yttermera 

fastslogs delmål i färdplanen att utsläppen ska minska med 35 % till 2020 och 60 % till 2025.  

Minskningen av utsläppen förväntas ske tack vare autonoma mekanismer och genom styrmedel. De 

autonoma minskningarna sker genom en naturlig effektivisering då gamla fordon ersätts av nya mer 

energieffektiva fordon. Det krävs dock även kraftfulla, internationella styrmedel för att uppnå målet. 

Dessa bör i vissa fall premiera specifika och hållbara tekniska lösningar. Även infrastrukturförändringar 

har en avgörande effekt på transportsystemet trots att dessa förändringar vanligtvis ger effekt först på 

lång sikt (SOU 2013:84, 41 – 44). 
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Det finns även ett nationellt system med miljömål i Sverige. Systemet kretsar kring det övergripande 

Generationsmålet och har 16 subordinerade miljökvalitetsmål och därtill ett 28 aktuella etappmål 

(Naturvårdsverket, 2016a).  

Miljöplan Borlänge kommun 2015 – 2018 

Borlänge kommun beslutade i juni 2015 om en miljöplan som gäller mellan 2015 och 2018. En 

bedömning av miljöarbetet i kommunen visade att 7 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen går dåligt 

i kommunen och bör prioriteras. Man har tagit fram åtgärder för de 7 miljömålen och dessa är särskilt 

inriktade på kommun, konsument, huvudman och tillsyningsmyndighet. För att bättre leva upp till det 

första målet om en begränsad klimatpåverkan kan kommunen exempelvis sträva efter en god 

samhällsplanering och skapa förutsättningar för invånarna att leva hållbart i kommunen genom att 

utveckla gång-och cykelnätet. Kommunen kan även påverka genom att reglera parkeringsavgifter och 

på andra sätt underlätta för el-och biogasfordon. Ett annat sätt som kommunen ämnar begränsa sin 

klimatpåverkan är med hjälp av ett välbyggt fjärrvärmenät och utveckling av solenergi. På så sätt kan 

fler lokaler och bostäder värmas upp med förnybar energi. Med en utvecklad kollektivtrafik som drivs 

på biogas eller el har kommunen möjlighet att minska den fossildrivna trafiken och därigenom bättre 

leva upp till det andra miljökvalitetsmålet om en frisk luft (Borlänge kommun, 2015). 

I miljöplanen finns det även förslag på hur kommunen bättre kan klara de övriga miljökvalitetsmålen. 

Bland annat står det att kommunen bättre kan informera om miljöanpassat och energieffektivt 

byggande, minska mängden fossildrivna transporter, underlätta för klimatsmart resande till jobbet och 

energieffektivisera byggnader (Borlänge kommun, 2015). 

Energi- och klimatprogram för Falu kommun 

År 2012 presenterades i Falu kommun en framtidsvision om en energiintelligent kommun till 2050. 

Visionen är att energiproduktionen i kommunen och effektivitet i energisystemet ska ha gjort 

kommunen fossiloberoende. Elproducerande konsumenter ska på ett effektivt sätt kunna dela med sig 

av sin egenproducerade el till elnätet och elbilarna fungerar som en naturlig energilagring. Kommunens 

stora överskott av vindkraftsel och breddade användning av kraftvärme år 2050 ska ha skapat 

utvecklingspotential för att nya affärsområden ska växa fram (Falu kommun, 2012).  

 

2.2. Vad är fjärrvärme? 
Grundkonceptet för fjärrvärme och fjärrkyla är att förflytta värme och kyla från producenterna till 

konsumenterna. Energibäraren är oftast vatten med hög temperatur och högt tryck, men kan i vissa 

system vara överhettad ånga eller gas. Fjärrvärme och fjärrkyla används huvudsakligen till 

uppvärmning eller nedkylning av inomhusmiljöer, för beredning av varmvatten eller till industriella 

processer (Fredriksen och Werner, 2013, 13). 

En stad eller tätort har oftast ett eget fjärrvärmenät som utgörs av värmeproducenter och 

konsumenter mellan vilka värme distribueras via nedgrävda rör. Distributionsnäten ofta är lokala och 

koncentrerade till urbana områden eftersom distributionsförlusterna ökar med ökat avstånd. 

Kostnaden för att anlägga ett fjärrvärme- eller fjärrkylanät är hög eftersom distributionsnät, 

värmeverk, kraftvärmeverk och andra anläggningar innebär höga installationskostnader. Därför måste 

värmetillgångarna ha låg kostnad för att kompensera för den höga kapitalkostnaden (Fredriksen och 

Werner, 2013, 22). 
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Sammankoppling mellan städer förekommer men sker i sådana fall mellan två eller flera närbelägna 

system. På grund av systemens olika förutsättningar kan samdistribution vara fördelaktigt trots ökade 

distributionsförluster.  

Exempel på lämpliga energikällor som kan användas för att producera fjärrvärme är (Fredriksen och 

Werner, 2013, 21):  

• Biomassaförbränning: 

Otymplig och lokal biomassa som inte är lämplig för slutkonsumenter att användas kan 

förbrännas i värmeverk för att producera fjärrvärme. Denna biomassa kan utgöras av GROT, 

sågspån, halmstrån, olivkärnor eller annat organiskt avfall från, jordbruk, skogsbruk eller 

industrier (Fredriksen och Werner, 2013, 21).  

• Spillvärme:  

Många industriella processer skapar värme som måste kylas bort för att processen ska fortlöpa 

effektivt och säkert. Dessa industrier kan exempelvis vara stålverk, pappersmassa-och 

kemikalieindustrier, bryggerier och serverhallar. Spillvärme från dessa industrier kan komma 

till nyttig användning i fjärrvärmenätet och producenter kan på så sätt få betalt för den 

överflödiga värmen istället för att den går förlorad.  

• Avfallsförbränning: 

I avfallsförbränningsanläggningar förbränns brännbart avfall från hushåll, industrier och andra 

samhällsinrättningar. Förbränning av avfall för energiutvinning är att föredra framför 

deponering ehuru återvinning av material är bättre än förbränning. Genom 

högtemperaturförbränning kan även farligt avfall oskadliggöras i samma process som energin 

utvinns. Trots att brännbart avfall till största delen består av biologiskt material innehåller det 

även en stor del plast och gummi och bör därigenom betraktas som fossilt bränsle.  

Utöver ovannämnda värmekällor kan man inom en inte alltför avlägsen framtid sannolikt även 

inkludera större solfångarfält och stora värmepumpsanläggningar (Fredriksen och Werner, 2013, 22). 

Trots att den energi som tillförs fjärrvärmenätet huvudsakligen består av förnyelsebar energi eller 

värme som annars skulle gå förlorad, förekommer det i Sverige även fossila bränslen i 

värmeproduktionen. Vid haverier av befintliga anläggningar eller vid ovanligt kalla 

utomhustemperaturer, då värmebehovet är särskilt högt används vanligen gasol- eller oljeeldade 

topplastpannor (Energiföretagen, 2017a).  

Det finns många fördelar med fjärrvärmesystem och även några nackdelar. Nedan följer några för-och 

nackdelar med fjärrvärme för konsumenter. För fjärrkylasystem gäller vanligtvis samma för-och 

nackdelar. 

Fördelar med fjärrvärme: 

• Enkelt, pålitligt och bekvämt för konsumenter med en stabil och kontinuerlig värmetillgång. 

• Platseffektiv uppvärmningsutrustning med låg kapitalkostnad för konsumenten. 

• Minskad risk för olyckor orsakade av bränsleförbränning i bostäder. 

• God tillgång på icke-fossil värme utan att konsumenten nödgas investera i ny utrustning. 

Nackdelar med fjärrvärme:  

• Naturligt monopol, värmekonsumenter som är kunder till fjärrvärmeproducenter har svårt att 

påverka uppvärmningen av sin fastighet. Om byggnaden redan är ansluten till fjärrvärmenätet 

är det opraktiskt att byta ut det befintliga uppvärmningssystemet. 
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• Olyckor och avbrott i fjärrvärmeleveransen kan påverka stora områden och hela städer med 

samtliga invånare. 

• Den allmänna kunskapen om värme och värmetillförsel hos konsumenterna ersätts av 

expertkunskap vilket utestänger allmänheten från att själva påverka sin värmetillförsel. 

 

2.3. Fjärrvärmen i Sverige 
Initialt var fjärrvärmetekniken ny och oprövad och utbyggnadstakten var långsam i Sverige. 

Urbaniseringen hade tagit fart i mellankrigstiden och det fanns en stor efterfråga på billig el och värme 

i städerna. I slutet av 1940 talet och början av 1950-talet installerade ett flertal städer i Sverige 

fjärrvärmenät. Fjärrvärmen hade en tydlig fördel i urbana områden eftersom byggnaderna inte 

behövde ha en egen uppvärmning (Fjärrsyn, 2013).  

I sviterna från de två oljekriserna 1973 och 1979, insåg man att oljeberoendet var bekymmersamt och 

inte förenligt med upprätthållandet av en trygg energiförsörjning. 1981 utgjorde fossila bränslen 86,6 

% av den tillförda energin och eldningsolja stod för 83,4 % av den totala tillförda energin, vilket kan 

observeras i figur 1. Under 80- och 90-talet skedde därför en stor omställning av bränsleanvändningen 

(Fjärrsyn, 2013).  

 

 

Figur 1: Figuren visar 1981 års fjärrvärmeproduktion. De olika bränslena utgör procent av den totala tillförda energin som 

år 1981 var 33,401 TWh (Energiföretagen, 2017b).  
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De senaste femton åren har fjärrvärmesektorn fortsatt att expandera något, om än i en relativt 

begränsad omfattning. Även spektrumet av bränslen i mixen har förändrats under årens lopp, se figur 

2 (Energiföretagen, 2017a).  

Figur 2: Figuren visar 2016 års fjärrvärmeproduktion. De olika bränslena utgör procent av den totala tillförda energin som 

år 2016 var 56,664 TWh (Energiföretagen, 2017a). 

 

I tidiga fjärrvärmesystem var ånga vanligtvis energibärare men har till stor del byts ut mot hetvatten. I 

svenska nät har dock hetvatten använts sedan näten installerades och de flesta fjärrvärmesystem i 

världen använder hetvatten nuförtiden. Det finns huvudsakligen tre distributionstekniker, eller 

generationer för fjärrvärmedistribution, som skiljer sig från varandra. Den första generationen 

utnyttjar rör i kulvertar för att distribuera ånga. Den andra generationen distribuerar hetvatten genom 

rör i kulvertar. I den tredje generationens fjärrvärmesystem distribueras hetvatten i direktförlagda 

rörledningar (Fredriksen och Werner, 2013, 266). Det är den tredje generationens direktförlagda 

direktskummade plastmantelrörledningar som huvudsakligen är i bruk i nuläget. 

 

2.4. Värmekraftverk, värmeverk och kraftvärmeverk 
Den största delen av världens elektricitet produceras med hjälp av någon form av förbränningsprocess, 

i vilken den kemiskt lagrade energin i fossila bränslen konverteras till den mer högvärdiga 

energibäraren elektricitet. Dessa typer av förbränningsanläggningar, som enbart är utformade för 

elproduktion kallas värmekraftverk. Många länders energiförsörjning är helt beroende av förbränning 

i värmekraftverk och bränslet i förbränningsprocessen är vanligtvis olja, kol eller naturgas.  

Värmekraftverk består av tre huvudkomponenter (Albright, Angenent och Vanek, 2012, 157):  

• Ångpanna eller förbränningskammare: 

I ång- och vattensystem behövs en panna för uppvärmning och fasändring av mediet. I 

gasförbränningssystem används en förbränningskammare vars funktion är densamma som 

ångpannans. Komponentens syfte är att frigöra kemiskt lagrad energi i bränslet och omvandla 

denna till termisk energi. 
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• Turbin: 

Turbinen omvandlar i sin tur den termiska energin till mekanisk rörelseenergi. I detta steg 

skapas ett vridmoment i turbinaxeln. 

• Generator: 

För att omvandla turbinaxelns vridmoment och dess mekaniska rörelseenergi till elektrisk 

energi behövs en generator. 

I ett värmekraftverk som eldas med fasta bränslen som kol, avfall eller biomassa utnyttjas oftast, den 

så kallade Rankinecykeln. Det är en termodynamisk cykel i vilken värme frigörs i en 

förbränningsprocess och omvandlas till arbete, mer om Rankinecykeln längre fram. I värmekraftverk 

som drivs av gasformiga bränslen som naturgas eller biogas utnyttjas Braytoncykeln, som är en gas-

cykel. I denna cykel värms vattnet inte upp i processen utan det gasformiga bränslet förbränns direkt i 

en förbränningskammare tillsammans med luft (Albright, Angenent och Vanek, 2012, 160 – 169). Det 

finns även anläggningar i vilka man utnyttjar både en Rankine- och en Braytoncykel. Dessa kallas 

kombinerade gas- och ångcykler och kan användas i både värmeverk, kraftvärmeverk och 

värmekraftverk.  

Anläggningar där ånga används som arbetsmedium, är utrustade med en kondensor. I denna 

kondenseras vattenånga från 2-fas vatten- och ångblandning till mättat vatten. Om kondensatorns 

kylvatten tillåts ha en tillräckligt hög temperatur kan det användas i ett fjärrvärmenät. En anläggning 

som är konstruerat för att både producera el och värme på detta sätt kallas kraftvärmeverk. Denna 

högre temperatur på kylvattnet medför dock att Carnotverkningsgraden för elproduktionen i ett 

kraftvärmeverk är lägre än för ett värmekraftverk som är konstruerat för att enbart producera el. 

Uttaget av värme i processen medför dock att systemets totala verkningsgrad blir högre i ett 

kraftvärmeverk än i ett värmekraftverk då en större del av bränslets energi kommer till nyttig 

användning i det förstnämnda (Areskoug och Eliasson, 2012, 323 – 324). 

Kvoten mellan producerad el och producerad värme i ett kraftvärmeverk kallas alfavärdet och ges av 

ekvation 1. 

𝛼 =  
𝑃𝑒𝑙

𝑃𝑡ℎ
                                                                               (1) 

I ett idealiskt kraftvärmeverk utan förluster är pannans totala effekt, summan av den termiska effekten 

och den elektriska effekten, se ekvation 2.  

𝑃𝑡𝑜𝑡 =  𝑃𝑡ℎ +  𝑃𝑒𝑙                                                                        (2) 

När värmeproduktionen ska beräknas för kraftvärmeverken i Borlänge-Falun-systemet används 

ekvation 1 till alfavärdesmetoden och ekvation 2 till totaleffektsmetoden. En detaljerad beskrivning av 

dessa beräkningar står att finna i kapitel 3. 

Carnots sats: 

För att erhålla en uppfattning om en förbränningsprocess teoretiskt, maximala verkningsgrad kan man 

beräkna Carnotverkningsgraden, 𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡. Carnots teorems första huvudsats anger att verkningsgraden 

för alla irreversibla värmemaskiner alltid är lägre än för en Carnotmaskin som arbetar mellan samma 

två reservoarer (Boles och Cengel, 2011, 295 – 296). Carnots teorem anger med andra ord att ingen 

värmemaskin kan ha högre verkningsgrad än Carnotverkningsgraden. Den beräknas med ekvation 3 

där 𝑇𝐻 och 𝑇𝐿  är den högsta respektive lägsta temperaturen för den termodynamiska processen. Det 

kan till exempel vara den ingående och utgående temperaturen på en fluid genom en turbin, angivet i 

grader Kelvin (Albright, Angenent och Vanek, 2012, 161). 
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𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =  
(𝑇𝐻 − 𝑇𝐿)

𝑇𝐻
                                                                        (3) 

 

Den ideala Rankinecykeln: 

Det är vanligt att värmekraftverk och kraftvärmeverk, som använder fasta bränslen utnyttjar Rankines 

ångcykel i sina förbränningsprocesser. I Rankines ångcykel komprimeras och värms vatten till ånga som 

får expandera genom en turbin. I processen omvandlas bränslets inre kemiska energi till mekanisk 

rörelseenergi i turbinaxeln. Rankinecykeln bygger på kompression och expansion av ett ångmedium 

(Albright, Angenent och Vanek, 2012, 161 – 166). Verkningsgraden för en panna (eller 

förbränningskammare för Braytoncykeln) är ungefär 85 % och generatorns verkningsgrad är vanligtvis 

runt 98 %. De största förlusterna i cykeln sker dock vid överföringen från mediets termiska energi till 

den mekaniska rörelseenergin i turbinaxeln. Turbinens verkningsgrad är beroende av cykelns 

egenskaper och är vanligtvis runt 25 – 60 %, där de höga värdena på verkningsgraden är för en 

kombinerad gas- och ångcykel (Albright, Angenent och Vanek, 2012, 182).  

 

Figur 3: Figuren visar en schematisk bild över komponenterna i en enkel Rankinecykel och ett Ts-diagram för den ideala 

Rankinecykeln. De 4 olika tillstånden i cykeln är markerade i både Ts-diagrammet och kretsschemat. 

 

Hela energiomvandlingsprocessen delas in i fyra tillstånd som inträffar mellan komponenterna, se figur 

3: 

1 – 2: Det mättade mediet komprimeras med hjälp av en pump till trycksatt vätska.  

2 – 3: Det trycksatta mediet värms under konstant tryck och fluiden ändrar fas från flytande form till 

gasform. 

3 – 4: Fluiden expanderas genom turbinen. Efter turbinen är mediet en 2-fas vatten- och ångblandning.  

4 – 1: Ång- och vattenblandningen kondenseras i kondensorn till mättat vatten. 

Det mättade vattnet trycksätts därefter med hjälp av pumpen och processen börjar om. 
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Verkningsgrader för Rankine- och Braytoncykler 

Ett värmekraftverk som utnyttjar en Rankinecykel opererar vanligtvis mellan 565 ˚C och 25 ˚C. Detta 

beror på att krypgränsen för det ferritiska stålet i anläggningens komponenter, är 565 ˚C vid det 

rådande trycket. Krypning är en plastisk deformation av ett material och är förknippat med materialets 

inherenta temperaturegenskaper.  

Den lägre temperaturen begränsas av kylmediets kondenseringstemperatur. Det är vanligtvis den 

omgivande luften eller närliggande vattendrag som agerar kylmedium i dessa typer av anläggningar. 

Kondenseringstemperaturen varierar därför beroende på kylvattentemperaturen och är i norden 

vanligtvis mellan 0 ˚C och 25 ˚C. Detta ger en teoretisk maximal verkningsgrad från ekvation 3 på 67,4 

% (Alvarez, 2006, 782 – 784): 

𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 =  
(𝑇𝐻 −  𝑇𝐿)

𝑇𝐻
 =  

(838,15 −  303,15)

838,15
= 0,674 

Den verkliga verkningsgraden är dock betydligt lägre för dessa typer av värmekraftverk på grund av 

förluster i samtliga av anläggningens komponenter. Verkningsgraden är mellan 34 – 40 % beroende på 

vilka bränslen som används och anläggningens utformning (IEA, 2008). 

Ett gasdrivet värmekraftverk som utnyttjar en Braytoncykel tillåter en högre temperaturgräns på ca 

1000 ̊ C och opererar vanligtvis mellan 300 K och 1300 K. Detta ger en teoretiskt maximal verkningsgrad 

från ekvation 3 på 76,9 % (University of Waterloo, 2011): 

𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 0,769 

Den verkliga verkningsgraden är däremot betydligt lägre, vanligtvis runt 40 – 50 %. Det finns ett stort 

antal tekniska lösningar för att erhålla en högre verkningsgrad för värmekraftverk. 

Matarvattenförvärmning, mellanöverhettning, mellankylning och superkritisk överhettning är några av 

dem (University of Waterloo, 2011). Man kan även kombinera en gascykel och en ångcykel för att få 

en överlag högre verkningsgrad.  

Kombinerad gas- och ångcykel för kraftvärme 

Efter förbränningsprocessen med Braytoncykeln innehåller avgasluften även värme som kan komma 

till nytta in andra processer. Om avgaserna tillåts hålla en tillräckligt hög temperatur kan värmen 

användas för att värma vattnet i en Rankindriven ångcykel. Denna process kallas kombinerad gas- och 

ångcykel och det gasformiga bränslets energi omvandlas på ett effektivt sätt till mekanisk energi och 

driver därigenom två cykler.  

I en kombinerad gas-ånganläggning består den kombinerade cykeln av ett flertal parallella gasturbiner 

som är kopplade till ett mindre antal parallella ångturbiner. Genom att tillvarata värmen i avgasluften 

blir verkningsgraden högre och ungefär 60 % av energin i bränslet nyttiggörs som elektricitet, resten 

blir till spillvärme (Albright, Angenent och Vanek, 2012, 174). 

Spillvärmen från en elproducerande process kan komma till användning, exempelvis som uppvärmning 

eller inom industrin. Exempelvis kan ett storskaligt kraftvärmeverk utgöras av en kombinerad gas-

ångcykel som med hjälp av gas- och ångturbiner omvandlar det gasformiga bränslets energi till 

elektricitet. Utsläppsångan från ångturbinen kan sedan användas i fjärrvärmenätet eller till olika 

industriprocesser (Albright, Angenent och Vanek, 2012, 177).  

I ett kraftvärmeverk tillkommer några fler komponenter i cykeln såsom expansionsventil, blandare och 

processvärmare. Detta öppnar upp nya vägar för arbetsmediet att cirkulera i cykeln om man jämför 
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med ett enkelt ångkraftverk. Detta bidrar med en stor flexibilitet i cykeln att erhålla en lämplig 

fördelning av producerad el och värme. Detta leder till att ångflödet till turbinerna kan minskas för att 

öka värmeproduktionen då efterfrågan på värme är hög. Ångan leds direkt genom expansionsventilen 

till processvärmaren utan att passera ångturbinen. På motsvarande sätt kan ångflödet till turbinerna 

ökas för att öka elproduktionen då efterfrågan på el är hög. All ånga tillåts då expandera genom 

turbinen för att maximera elproduktionen (Albright, Angenent och Vanek, 2012, 177).  

 

2.5. Laddfordon och infrastruktur 
Det finns olika typer av elektriska fordon i transportsystemet, elbilar, laddhybrider och elhybridbilar. 

Laddbara fordon innefattar elektriska fordon som laddas med el från elnätet det vill säga elbilar, 

laddhybrider men inte elhybridbilar. I mars 2018 fanns det 48 444 laddbara fordon i Sverige enligt 

sajten Elbilsstatistik.se. Tre månader senare hade antalet ökat till 50 579 stycken. Detta ger en 

indikation på ett hastigt ökande antal laddfordon i Sverige. Sajten Elbilsstatistik.se förutspår att 79 500 

laddfordon kommer att vara i drift i Sverige i slutet av 2018 (Elbilsstatistik.se, 2018a).  

Elhybridbilar använder två kraftkällor, en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer. Fordonet är 

även utrustat med ett batteri och en elgenerator. Batteriet, som är relativt litet laddas inte upp med 

el från elnätet varför elhybridbilar därigenom inte klassas som laddfordon. Förbränningsmotorn 

används både för bilens framdrift och för att ladda upp batteriet. Det kan även laddas upp av broms-

och frirullningsenergi. På så sätt nyttiggörs energi i elhybridfordon som annars hade gått förlorad. I de 

fall då elhybridfordonet använder fossila bränslen i förbränningsmotorn bör fordonet inte betraktas 

som miljövänligt (miljöfordon.se, 2017).  

Elbilar är utrustade med en eller flera elmotorer som sköter fordonets framdrift samt ett batteri som 

laddas via elnätet. Batteriet är större och tyngre än batterierna i en elhybridbil eller laddhybrid och 

väger mellan 200 och 500 kg. Trots batteriets tyngd är viktskillnaden mellan en elbil och en vanlig 

fossildriven bil inte så stor. Detta beror på att elbilen saknar avgassystem, bränsletank och växellåda. 

Utvecklingen av batterier handlar i nuläget primärt om att öka energi-och effektdensiteten på batteriet 

utan att öka dess vikt eller volym (miljöfordon.se, 2017). I slutet av december 2017 fanns det 11 034 

elbilar i drift i Sverige (Trafikanalys, 2018). 

Laddhybrider eller plug-in-hybrider är utrustade med två motorer, en elmotor och en 

förbränningsmotor och påminner därigenom om elhybridbilar. Laddhybrider har ett batteri som är 

betydligt större än elhybridbilsbatterier men mindre än elbilsbatterier. Batteriet laddas med el från 

nätet men kan ofta även lagra broms-och frirullningsenergi. Således klassas laddhybrider som 

laddfordon (miljöfordon.se, 2017). En laddhybrid har vanligtvis en batteridriven räckvidd på mellan 30 

och 50 km (Teknikens värld. 2017). En genomsnittlig resa i Sverige är 40 km per dag och person 

(Trafikverket, 2017). Den genomsnittliga körsträckan skulle därmed kunna göras till största del med 

batteriframdrift. I slutet av december 2017 fanns det 32 253 laddhybrider i drift i Sverige (Trafikanalys, 

2018). 

Laddfordon förväntas utgöra en viktig del av omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Om samtliga 

fordon i Sverige skulle vara elfordon, skulle den totala mängden tillförd energi till fordonsflottan vara 

betydligt lägre än vad den befintliga fordonsflottan gör av med i nuläget. Detta beror på att elmotorer 

har en betydligt högre verkningsgrad än förbränningsmotorer (miljöfordon.se, 2017). Studier av 

laddfordonsägares laddningsmönster visar att 80 – 90 % av den el som används för fordonens framdrift 

laddas nattetid (Naturvårdsverket, 2016b). Detta innebär att hemmaladdning utgör en stor del av 

laddningen för privatpersoner. För företagsfordon innebär det att laddningen vanligtvis sker i 
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anslutning till företagets lokaler och anläggningar. Detta är en viktig aspekt av laddningamönstret som 

kommer att användas vid framtagningen av laddfordonens lastprofil. 

Det är emellertid avgörande för omställningen till laddfordon att åstadkomma en välfungerande publik 

laddningsinfrastruktur. I skrivandets stund (april 2018) finns det 4 996 registrerade publika 

laddpunkter i Sverige och antalet ökar (Laddinfra.se, 2018). Laddstationerna har ett flertal laddstolpar 

som i sin tur vanligtvis har två laddpunkter. Laddstolpar har vanligtvis en effekt på 22 kW vilket 

motsvarar en 32 A säkring med trefas Line-to-line-spänning på 400 V. Det är inte ovanligt att de 

inkopplade fordonen delar på stolpens märkeffekt. Detta innebär att när två fordon laddas simultant 

på en 22 kW laddstolpe får de 11 kW vardera. Detta medför att beräkningar och prognoser av 

laddningsmönster blir komplicerade. Laddeffekten kan även variera beroende på bilmodell och 

batterityp, vilket komplicerar beräkningsmodeller ytterligare (Asplund, 2018). I beräkningsmodeller 

brukar man använda ett genomsnittligt värde på energiförbrukningen på ett laddfordon på 2 kWh per 

mil vid normal drift (Svensk Energi, 2014).     

Laddning av batterier tar olika lång tid beroende på dess laddningsnivå, storlek och vilken 

laddningseffekt laddpunkten har. Högre effekter ger snabbare laddning (Emobility.se, 2018). Effekten 

beror av strömmen och spänningen. Elbilsladdning brukar delas in i tre olika sorters laddning beroende 

på effektnivå, normalladdning, semisnabbladdning och snabbladdning. Normalladdning är i nuläget 

den vanligaste formen av laddning. Vid normalladdning är effekten ≤ 3,7 kW vilket motsvarar den 

ström och spänning som vanligtvis förekommer i ett vanligt hushåll med enfas växelström med en 

spänning på 230 V från nätet och en 16 A säkring. När ett laddfordon inhandlas medföljer oftast 

utrustning för att ladda fordonet i ett vanligt jordat hushållsuttag. De publika laddstationer som 

installerats och planeras att installeras är till övervägande majoritet avsedda för normalladdning vilket 

indikerar att normalladdning kommer att vara dominerande även i framtiden (Svensk Energi, 2014).  

Vid semisnabbladdning är effekten mellan 3,7 – 50 kW. Denna typ av laddning innefattar ett brett 

spann av effekter mellan normalladdning och snabbladdning och begreppet är inte tydligt definierat. 

Detta beror på att det inte är fastställt vilka laddningstekniker och laddsituationer som kommer att 

användas framöver. Laddningsteknikerna kan fungera på olika sätt och använda både enfas och trefas. 

Användning av trefas möjliggör höjda effekter utan att utrustningen behöver säkras upp eller 

förstärkas. Dessutom kan lasten fördelas mellan nätets faser. Semisnabbladdning möjliggör reglering 

genom att laddeffekten kan styras och effekten höjas under tider då elnätet är mindre belastat (Svensk 

Energi, 2014). 

Begreppet snabbladdning är liksom semisnabbladdning inte tydligt definierat men innebär ofta att 

laddtiden ska vara tillräckligt kort för att bilföraren ska kunna vänta vid fordonet medan batteriet 

laddas. En tänkbar laddtid kan därmed antas vara ca 10 minuter vilket skulle kräva laddningseffekter 

på upp till 250 kW. Snabbladdningsbegreppet omfattar i nuläget alla effekter som är ≥ 50 kW. Med nya 

batteritekniker och utvecklad laddinfrastruktur väntas effekterna kunna bli högre. De flesta 

snabbladdare i Sverige har 50 kW effekt men det förekommer även laddpunkter med högre effekter. 

Dessa snabbladdningstekniker är huvudsakligen CHAdeMO och CCS (Svensk Energi, 2014). Figur 4 visar 

antalet laddpunkter per effekt och strömtyp i Sverige 2018. 
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Figur 4: Figuren visar antalet laddpunkter per laddeffekt och strömtyp (AC eller DC) i Sverige 2018 (Elbilsstatistik.se, 2018b). 

 

Elbilar i Falun 

Falu Kommun och det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten AB har aktivt jobbat med att utveckla 

infrastrukturen kring laddfordon. År 2009 inhandlades kommunens första egna elbil och året därpå 

byggdes de första publika laddstolparna. Kommunen tog 2015 ett beslut om att investera i 

laddinfrastruktur i kommunen. Ambitionen var att kunna försörja verksamhetens egna elbilsflotta vid 

resor inom kommunen. De flesta av laddstationerna uppfördes i publika miljöer för att tillgängliggöra 

dem för allmänheten att bruka. Laddstationerna är utspridda i hela kommunen, i centrala Falun och 

även mindre tätorter som Svärdsjö, Bjursås och Enviken. År 2017 kom kommunen på tredjeplats i 

elbilstävlingen Laddguldet med motiveringen att laddpunkterna hade en god geografisk spridning i 

hela kommunen (Asplund, 2018).  

Kommunen har i nuläget 13 stycken publika laddstationer med 1 – 8 laddpunkter vardera. Totalt finns 

63 laddpunkter i kommunen varav 32 är publika. Kommunens egen laddfordonsflotta består av 22 

fordon. I slutet av 2017 fanns 63 elbilar och 112 laddhybrider registrerade i kommunen. Hur många 

laddfordon som är i drift totalt sett i kommunen är dock svårt att fastställa. Detta beror på att de flesta 

elbilar i kommunen är förmånsbilar som följaktligen ägs av ett företag eller leasingbolag. I de fall 

fordonen ägs av ett leasingbolag är de oftast registrerade i Stockholm (Asplund, 2018).  

Elbilar i Borlänge 

I Borlänge Kommun är laddinfrastrukturen inte lika utbyggd som i Falu kommun. Anledningen till detta 

är att man satsat på en kombinerad infrastruktur med biogas och elbilsladdning. I kommunen finns 

Dalarnas hittills enda biogasmack. Det finns 6 laddstolpar i kommunen som drivs av det kommunala 

bolaget AB Borlänge Energi och ungefär lika många som drivs av privata aktörer. Fem av de kommunala 

laddstolparna är semisnabbladdare med två laddpunkter vardera som delar på 22 kW effekt. Den sjätte 

laddstolpen är en semisnabbladdare på 43 kW, centralt belägen i Borlänge.  

Det finns i nuläget inga beslut tagna på att installera fler laddstolpar i kommunen det kommande året. 

I samband med ombyggnationer i gatumiljön kommer dock sannolikt fler laddstolpar installeras 

antingen av kommunen eller av någon privat aktör. Laddinfrastruktur kommer att installeras i 

framtiden både i centrala delar av Borlänge och längs större vägar. Då Borlänge kommun planerar att 
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uppföra fler biogasmackar så kommer sannolikt utbyggnaden av laddinfrastruktur ske långsammare i 

Borlänge än i grannkommunen Falun. 

 

2.6. Stamnätet 
Elnätsreglering sker i Sverige vanligtvis med hjälp av vattenkraft, det är den typ av energislag som i 

nuläget kan effektreglera upp-och ned enklast och till lägst kostnad. De större vattenkraftstationerna 

är anslutna till stamnätet. Stamnätet består av högspänningsledningar och kablar som förgrenar sig till 

regionnätet och därefter vidare till det mer finmaskiga lokalnätet. Större system är ofta anslutna till 

stamnätet med ett fåtal förgreningar. Borlänge-Falun-systemets region- och lokalnät är 

sammankopplat med stamnätet genom två parallella transmissionsledningar. Följaktligen finns det 

fyra möjliga vägar i vilka elektriciteten kan färdas in och ut från Borlänge-Falun-systemet. Dessa vägar 

kan observeras i figur 5.  

 

Figur 5: Figuren visar Borlänge-Faluns-system med stamnätet illustrerat med gråsvarta streck och finmaskigare nät med 

lägre spänning i blåa streck. Anslutningspunkterna är markerade med tvärgående svarta streck.  

 

Eftersom majoriteten av regleringen sker ute i stamnätet men de dygnsvarierande lasterna i störst 

utsträckning finns i lokalnätet, kan kapacitetsproblem uppstå. Detta är redan ett problem i städer som 

Uppsala och Stockholm som växer fort. Där finns det en effektkapacitets problematik. I Uppsala 

kommun fanns det exempelvis planer på att bygga 100 laddstolpar i kommunen men det gick inte att 

genomföra på grund av effektbrist. Lokal el från kraftvärmeverk blir oerhört värdefull i system i vilka 

det råder effektkapacitetsbrist (Lindborg, 2018).  

Genom att ha en lokal reglering i lokalnätet som exempelvis ett kraftvärmeverk kan reglerbehovet från 

stamnätet minska. På så sätt kan man hålla en relativt konstant nivå på överföringseffekten i de 

anslutna stamnätsledningarna. Om transmissionsledningarna oftare håller en optimal 

överföringseffekt kan man minska slitage och förluster. Man kan därigenom möjligen till och med 

frigöra utrymme lokalt i näten för att exempelvis installera nya laddstolpar för elbilsladdning (Lindborg, 

2018). 
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2.7. Fjärrvärmesystem i Borlänge och Falun 
För att analysera elproduktionen från kraftvärmeanläggningarna i Borlänge och Falun och undersöka 

deras förmåga att reglera elbilsladdningen i systemen fordrades tillförlitliga driftdata. Ett flertal 

datamängder erhölls från anläggningarna i Borlänge-och Falu kommun. Datamängderna utgjordes av 

effektflöden i systemet timme-för-timme för 2017 och var angivna i enheten MWh/h. 

Beräkningsmjukvaran Matlab användes för att analysera datamängderna.  

AB Borlänge Energi 

Borlänges fjärrvärmenät togs i drift 1968 och har sedan dess försett regionen med värme. 

Produktionen av värme är ca 450 GWh per år. Det kommunala företaget AB Borlänge Energi är 

ansvariga för distribution av el och värme i Borlänge såväl som andra kommunala tjänster som VA, 

avfallshantering, stadsnät och gatu-och parkförvaltning. Borlänge har flera värmeproducerande 

anläggningar anslutna till fjärrvärmenätet. Bäckelundsverket använder avfall som bränsle och utgör 

basen i värmeproduktionen. Verket har två avfallspannor, panna 7 som är en värmepanna på 24 MW 

termisk effekt och panna 6 som är en 15 MW avfallseldad värmepanna. Panna 7 driver en 

elproducerande turbin med en effekt på ungefär 6,5 MW. Anläggningen eldas med fast avfallsbränsle 

och utnyttjar följaktligen Rankinecykeln. I Bäckelund finns även 4 stycken oljeeldade topplastpannor 

på 25 MW vardera (Bjurman, 2018). 

Borlänges fjärrvärmenät får spillvärme från industrin SSAB och Stora Enso Kvarnsvedens AB:s 

pappersbruk. Spillvärmen från SSAB kan användas direkt i fjärrvärmenätet. Den industriella 

spillvärmen från Stora Enso är lågvärdig värme, det vill säga vatten med en temperatur på ungefär 70 

grader och därmed för låg för att användas direkt i fjärrvärmenätet. Därför köper man prima värme av 

Stora Enso, det vill säga högvärdig processånga, för att höja spillvärmens temperatur. Pappersbruket 

förser nätet med ungefär 30 MW spillvärme och 60 MW prima värme. I Kvarnsveden finns även två 

värmepumpar på 14 MW vardera och en oljeeldad reservpanna (Bjurman, 2018).   

I Borlänge-systemets fjärrvärmenät finns i övrigt en oljepanna i Romme och två oljepannor i Hagbacken 

(Bjurman, 2018).  

Falu Energi & Vatten AB 

Faluns fjärrvärmenät togs i drift 1986 och värmeproduktionen är i nuläget ca 400 GWh per år som 

distribueras till värmekonsumenterna i regionen. Det kommunala bolaget Falu Energi och Vatten AB 

är ansvariga för kommunens elnät, fjärrvärme-och fjärrkylanät, VA och avfallshantering. Bolaget är 

även ansvarigt för driften av värmeproduktionsanläggningarna och kraftproduktionen. I nätet finns två 

biokraftvärmeverk som utgör basen i värmeproduktionen. Panna 1 har en termisk effekt på 28 MW 

och driver en elproducerande turbin med en effekt på ungefär 8 MW. Panna 2 har en termisk effekt 

på 31 MW och turbinen har en elektrisk effekt på ungefär 9 MW. Bränslet som eldas i de två 

kraftvärmeanläggningarna är fast biobränsle. Anläggningarna utnyttjar således en Rankinecykel. 

Utöver de två biokraftvärmeverken finns två värmeverk. Dessa är fliseldade hetvattenpannor med en 

termisk effekt på 12 MW vardera. Som reservkraft finns 7 topplastpannor, varav 2 är gasolpannor och 

5 är oljepannor. Dessa är endast i bruk de kallaste dagarna eller vid haverier i någon av de övriga 

värmeanläggningarna (Bjurman, 2018). 

Borlänge/Falun-systemet 

Sedan 2014 är Faluns- och Borlänges fjärrvärmenät sammankopplade med en drygt 18 km lång 

fjärrvärmeledning med en överföringseffekt på 30 MW. Detta innebär att Falun och Borlänges 

värmesystem bör betraktas som ett enda slutet system (Bjurman, 2018).  
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Figur 6: Figuren visar den totala fjärrvärmekonsumtionen i Borlänge och Faluns samtliga anläggningar. Även Faluns 

fjärrvärmekonsumtion utan pelletsfabrikens konsumtion är representerad i figuren. Konsumtionen är månad för månad 

för år 2017. 

 

De båda städernas fjärrvärmekonsumtion är högst under vintermånaderna och lägst under 

sommarmånaderna, vilket ter sig rimligt. Om man jämför de gröna och blå staplarna i figur 6 kan man 

observera något intressant. Den största värmekonsumenten i Falun är en pelletsfabrik som använder 

fjärrvärme i sina torkningsprocesser och som är i drift året om. De gröna staplarna representerar Faluns 

totala fjärrvärmekonsumtion inklusive pelletsfabrikens värmekonsumtion. De blå staplarna 

representerar den totala fjärrvärmekonsumtionen exklusive pelletsfabriken. Man kan se att fabrikens 

värmekonsumtion utgör en betydande del av Faluns värmekonsumtion. Fabrikens konsumtion medför 

att värmekonsumtionen är högre i Falun än i Borlänge under juni till augusti vilket den inte hade varit 

utan fabriken. 
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3. Metod 
Driftdata från 2017 från Borlänge och Faluns kraftvärmeverk, värmeverk och industriell spillvärme 

tillhandahölls av Mathias Bjurman som är produktionschef på Grundledning HB. Det är ett dotterbolag 

som ägs av både Borlänge Energi AB och Falu Energi och Vatten AB och ansvarar för samarbetet och 

energiutbytet mellan kommunerna. Datamängden utgjordes av timvärden över hela året 2017. 

Mätpunkterna var energiflöden eller effekter i enheterna MWh och MWh/h. Datamängden 

analyserades noggrant för att ta reda på hur driften av anläggningarna ser ut i nuläget och för att 

kartlägga mönster och avvikelser i driften.  

 

3.1. Driften i kraftvärmeverken 
I figur 7 är värmeproduktionen illustrerad med röda heldragna linjer och elproduktionen med gula. 

Produktionen av både el och värme fluktuerar över året men kraftigast under sommarmånaderna. 

Detta tyder på att panneffekten varierar beroende på värmebehovet som under sommaren är 

begränsat. 

 

Figur 7: Figuren visar kraftvärmeverkens värme-och elproduktion timme för timme under 2017. Överst är Borlänges 

produktion, i mitten är Falun 1s produktion och nederst är Falun 2s produktion.  

 

Man kan även tydligt observera de tidsperioder under vilka respektive kraftvärmeanläggning inte var i 

drift i figur 7. För Borlänge finns en abrupt minskning i el-och värmeproduktionen från en relativt 

konstant produktion till ingen produktion. Under denna period var anläggningen ur drift, antingen på 

grund av revision, haveri eller för att värmebehovet var för lågt. På samma sätt kan man se att Falun 1 

var avstängd från april till oktober förutom en kortare driftperiod under sommaren då anläggningen 

var i drift för att kompensera för Falun 2 som var ur drift under denna period.  



18 
 

Informationen om anläggningarnas driftperioder är nödvändig att känna till när hela 

fjärrvärmesystemet analyseras senare. I figur 8 är driftperioderna markerade i cirkeldiagram för varje 

anläggning, även för Borlänges Panna 6 som är en värmepanna och således inte finns med i figur 8 som 

enbart visar kraftvärmeverken. Driften för panna 6 är viktig att känna till vid 

fjärrvärmesystemsimuleringen. Eftersom olje-och gasolpannorna i systemet är topplastpannor och 

därmed sällan är i drift, behöver deras driftperioder inte beaktas i simuleringen.  

 

Figur 8: Figuren visar driftperioderna för anläggningarna i systemet. Cirklarna representerar hela året. Under de blå 

perioderna är anläggningen i drift och under de orangea är de avstängda. 

 

I figur 7 kan man observera att produktionen under sommarmånaderna varierar kraftigt till följd av att 

kraftvärmen följer värmebehovet. Under den kallaste månaden, januari minskar stundtals 

elproduktionen till förmån för en högre värmeproduktion. Detta är särskilt tydligt för Falun 2-systemet, 

där ett avbrott i elproduktionen förekommer till förmån för en ökad värmeproduktion. Det är i nuläget 

den önskade framledningstemperaturen som i störst utsträckning bestämmer driften av 

kraftvärmeanläggningarna. 
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3.2. Alfavärdet i kraftvärmeverken 
Därefter undersöktes kraftvärmeverkens alfavärden för att undersöka anläggningarnas drift. 

Alfavärdet beror av både el-och värmeproduktionen och varierar således över året. Driftdata för 

anläggningarna användes för att beräkna alfavärdet timme för timme med hjälp av ekvation 1. Därefter 

sorterades alfavärdena efter storleksordning, se figur 9. Att kurvorna i figuren är av varierande längd 

beror på driften i anläggningarna. Den gröna kurvan till exempel representerar alfavärdet för en av 

kraftvärmeturbinerna i Falun (Falun 1). Anläggningen var avstängd under långa perioder under året på 

grund av ett lågt värmebehov, i synnerhet under sommarhalvåret. Även timmar då anläggningarna var 

i drift men pel eller pth var noll ger ett alfavärde som är noll (eller Not a Number eftersom man dividerar 

med en nämnare som är noll) och visas således inte i figur 9. 

 

Figur 9: Figuren visar alfavärdet, dvs kvoten mellan producerad elektrisk energi och värmeenergi för de tre 

kraftvärmeverken timme för timme över året, sorterat i storleksordning 

 

I figur 9 kan man observera att alfavärdet i Borlänge för en majoritet av timmarna över året är relativt 

konstant. Det varierar från ungefär 0,24 till 0,26. Så är även fallet för Falun 2, där alfavärdet majoriteten 

av timmarna varierar mellan ungefär 0,24 och 0,27. I Falun 1 är alfavärdet något lägre och varierar 

mellan ungefär 0,22 och 0,25.  

Den blå kurvan för Falun 2 har en topp för de högsta alfavärdena. Det är ungefär 300 timvärden där 

alfavärdet är betydligt högre än under resten av året. Detsamma gäller för ett tiotal timvärden för 

Borlänge även om denna topp knappt är urskiljbar i figur 9. Under dessa timmar är elproduktionen 

högre och värmeproduktionen lägre. Det kan således antingen vara timmar då ett högre massflöde av 

ånga leds genom turbinen, eller timmar då ångans massflöde är konstant men den totala panneffekten 

är låg. Vid närmre undersökning av dessa punkter är det tydligt att det är frågan om det sistnämnda. 

Topparna sker vid tidpunkter då elproduktionen är konstant och värmeproduktionen låg vilket 

resulterar i ett högt alfavärde. Toppvärdena på alfavärdena förekommer även i regel under sommaren 
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vilket ter sig rimligt eftersom värmebehovet i systemet är lågt samtidigt som elproduktionen är 

oförändrad. 

På samma sätt som ovan finns det ett antal timmar då alfavärdet är lågt. Dessa timmar förekommer 

vid uppstart av pannan och vid ångflödesreglering vilket kommer att beskrivas mer detaljerat 

framöver. 

Alfavärdena för de tre kraftvärmeanläggningarna användes för att analysera förhållandet mellan 

alfavärdet och elproduktionen, se figur 10. 

 

Figur 10: Figuren visar alfavärdet som en funktion av elproduktionen för de tre kraftvärmeverken i Borlänge och Falun. 

Graf A längst till vänster är Borlänges system, graf B i mitten är Falun 1 och graf C till höger är Falun 2. 

 

Figur 10 består av tre punktdiagram som visar beroendet mellan elproduktionen och alfavärdet för de 

tre kraftvärmeanläggningarna. Punkterna avser en viss tidpunkt på året och de 8760 punkterna bildar 

tillsammans ett mönster som följer ett karaktäristiskt utseende som är liknande för de tre turbinerna. 

För samtliga tre system finns en tydlig linjär trend som sträcker sig från origo. Dessa datapunkter utgörs 

av timmar då turbinen startas och även av timmar då ångflödet till turbinen förändras. Dessa tillfällen 

är av intresse och kommer förklaras utförligare framöver. Under uppstarten leds en del av ångan förbi 

turbinen varför ett lågt alfavärde erhålls.  

Det finns ett stort kluster av datapunkter i diagram A mellan 5 och 6,5 MW. Klustret uppvisar också en 

svagt linjär trend och beror på variationer i utomhustemperaturen. När utomhustemperaturen 

förändras måste fjärrvärmens framledningstemperatur anpassas vilket påverkar turbinen och 

alfavärdet. När det gäller diagram B och C är detta fenomen inte lika tydligt. Detta beror på att 

framledningstemperaturerna har en jämnare temperatur i de systemen än i system A.  

Majoriteten av timmarna däremot följer elproduktion-och alfavärdesberoendet en annan trend. Det 

största antalet datapunkter är koncentrerat till två stora kluster. Så är fallet för samtliga system men 

är tydligast i diagram C. För system C förändras elproduktionen mellan två någorlunda distinkta steg 

utan större eftergifter på alfavärdet. Detta torde vara ett uttryck för att panneffekten ändras. Ekvation 

1 indikerar att om elproduktionen förändras utan att alfavärdet förändras måste även 

värmeproduktionen minska i proportion till elproduktionens minskning. En minskning eller ökning av 

både el-och värmeproduktionen indikerar en förändring av panneffekten.  

I diagram C kan man tydligt se de ca 300 toppalfavärdespunkterna som utgjorde den tydliga toppen i 

figur 10. Dessa toppvärden uppvisar en svagt linjär trend och utgörs som tidigare nämnts av tidpunkter 
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då ångans massflöde är konstant men panneffekten är låg. Man kan även se toppvärdena i diagram A 

och B, även om dessa är betydligt färre och inte uppvisar någon synlig linjär trend.  

Elproduktionen för samtliga tre system är relativt konstant och fluktuerar, under långa perioder endast 

måttligt kring turbinens märkeffekt. Detta är en konsekvens av hur kraftvärmeanläggningar vanligtvis 

körs i nuläget. Turbinen körs i så stor utsträckning som möjligt på full effekt och regleras ned under 

perioder då värmebehovet är högre och man behöver högre framledningstemperatur på 

fjärrvärmevattnet. De små fluktuationerna i elproduktionen beror troligtvis på små förändringar i 

pannans förbränning. Det förekommer dock förändringar av värme-och elproduktionen som beror på 

plötsliga förändringar av ångflödet i turbinerna. För att observera dessa ångflödesförändringar 

tydligare, tas en mer detaljerad el-och värmeprofil fram, se figur 11.  

 

Figur 11: Figuren visar värme-och elproduktionen under två veckor i Borlänges kraftvärmeverk. Figuren visar även 

ångflödesreglering och pannreglering markerat med svarta punkter och blå cirklar. 

 

Reglering av värme och elproduktionen kan åstadkommas på två sätt, genom att ändra ångflödet till 

turbinen eller genom styrning av förbränningen i pannan. Ett minskat ångflöde till turbinen resulterar 

i en ökad värmeproduktion och minskad elproduktion. Det omvända gäller om ångflödet till turbinen 

ökas. De svarta punkterna i figur 11 visar värme-och elproduktionen vid tidpunkter då ångflödet 

förändras. Ångflödet till turbinen minskar vilket resulterar i en topp i värmeproduktionen.  

I figur 11 är även några av extremvärdena markerade med blå ringar. Vid dessa tillfällen är det en 

tillfällig minskning av både el-och värmeproduktionen. Dessa åstadkommes inte med hjälp av 

ångflödesreglering utan beror på en förändring av panneffekten.  

Framöver kommer enbart ångflödesreglering undersökas eftersom den reglerar turbineffekten 

snabbare, enklare och med mindre påfrestningar på anläggningarna. Ångflödet regleras med hjälp av 

ventiler och flödet förändras i stort sett momentant. Ångflödesregleringen är snabb och turbinen kan 

i praktiken gå från full last 6,5 MW till mindre än 1 MW inom loppet av några sekunder. Trots att det 

är möjligt att reglera elproduktionen genom att förändra panneffekten och förbränningen i pannan, är 

denna typ av styrning tämligen långsam. Först måste bränsle tillföras och sedan ska pannan driva upp 

turbinen i last, en process som kan ta flera timmar (Bjurman, 2018). Dessutom kan hastiga termiska 

förändringar påverka pannans hållfasthet, så kallad termisk utmattning, vilket kan förkorta 

anläggningens livslängd.  
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3.3. Modellering och simulering 
Utgångspunkten i den här undersökningen är att: 

• Regleringen av elbilarnas laddningseffekter förväntas utföras med hjälp av ångflödesreglering 

som antas svara tillräckligt snabbt på effektförändringarna.  

• Systemen som undersöktes förväntas innehålla en stor mängd laddfordon.  

• Laddningseffekterna förväntas vara relativt låga. Därmed är systemen inte lika känsliga för 

enstaka avvikande laddningsbeteenden.  

• Timvärden ansågs utgöra tillräckligt högupplöst data för att kunna dra relevanta slutsatser om 

kraftvärmeverkens reglermöjligheter. 

Laddfordonens laddningseffekter över ett år användes som körmönster för kraftvärmeverken. 

Elbilarnas laddning användes således som driftunderlag för anläggningarnas elproduktion. 

Elproduktionen i verket bestämde i sin tur hur värmeproduktionen skulle bli om elproduktionen vid 

varje tidpunkt svarar mot laddningseffekterna. Den erhållna värmeproduktionen från anläggningarna 

användes därefter som ett fixerat körmönster i ett program som simulerar hela fjärrvärmenätet. 

Till att börja med behövdes en eller flera modeller som tog hänsyn till elproduktionen och tog fram 

kraftvärmeverkets resulterande värmeproduktion. Det fanns tillgång till både driftdata och 

anläggningsdata, det vill säga timvärdsdriftdata över energiflödena från anläggningarna och uppgifter 

om anläggningarnas pann-och turbineffekter. Därför var det rimligt att skapa två modeller för att 

simulera systemens värmeproduktion utifrån en variabel elproduktion, och jämföra resultaten mellan 

de två modellerna. Den ena använder driftdata timme för timme och utnyttjar alfavärden för att 

simulera värmeproduktionen. Den andra använder pannans totala effekt för att simulera 

värmeproduktionen. De två modellerna kommer hädanefter kallas alfavärdesmetoden och 

totaleffektsmetoden och kommer utförligt att beskrivas framöver. Figur 12 visar ett schematiskt 

flödesschema över metodiken från laddningsprofil till resultat. 

 

Figur 12: Flödesschema över metodiken som användes i denna undersökning. 

 

3.3.1. Metod 1 - Totaleffektsmetoden 
Den första metoden utnyttjar det faktum att kraftvärmeverkens totala effekt antas vara konstant vid 

pannans märkeffekt vid varje tidpunkt medan endast fraktionen el/värme varierar i tiden. Om den 

totala effektproduktionen antas vara konstant kan man utnyttja sambandet i ekvation 2. 

𝑃𝑡𝑜𝑡 =  𝑃𝑒𝑙,𝑖 +  𝑃𝑡ℎ,𝑖       →        𝑃𝑡ℎ,𝑖 =  𝑃𝑡𝑜𝑡 −  𝑃𝑒𝑙,𝑖                                          (4) 

Där 𝑃𝑡𝑜𝑡 är pannans totala effekt och 𝑃𝑒𝑙,𝑖 och 𝑃𝑡ℎ,𝑖 är el-och värmeproduktionen per timme (i) över 

året. 

Sambandet i ekvation 2 och 4 är en förenkling av verkligheten. För att sambandet ska gälla krävs en 

ideal rankinecykel samt att energi-och värmeutbytet i varje steg i cykeln sker utan förluster. I 

verkligheten förekommer naturligtvis både värmeförluster samt förluster som beror på icke-ideala 
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komponenter i anläggningen. Verkliga anläggningar har även en optimaldrift vid vilken den totala 

verkningsgraden är maximalt hög. 

För att erhålla de konstanta värdena på 𝑃𝑡𝑜𝑡 summerades systemens termiska märkeffekter med de 

elektriska märkeffekterna. För de tre systemen användes följande data: 

 

Tabell 1: Tabellen visar anläggningsdata för de tre systemen Borlänge, Falun 1 och Falun 2. Systemens totala effekter 

erhölls genom summering av de termiska märkeffekterna och de elektriska märkeffekterna. 

System 𝑷𝒆𝒍,𝒎ä𝒓𝒌 
[MW] 

𝑷𝒕𝒉,𝒎ä𝒓𝒌 
[MW] 

𝑷𝒕𝒐𝒕 
[MW] 

Borlänge 6,5 24 30,5 

Falun 1 8 28 36 

Falun 2 9 31 40 

 

När värmeproduktionen erhållits med hjälp av totaleffektsmetoden beräknades alfavärdet i varje 

punkt. På så sätt kunde en trendlinje över alfavärdets beroende av elproduktionen göras, se figur 13. 

Trendlinjen var inte nödvändig att erhålla för att fastställa själva resultatet, vilket är fallet med 

alfavärdesmetoden. Däremot medför trendlinjen att de två metoderna kan jämföras tydligt med 

varandra. 

 

 

Figur 13: Figuren visar alfavärdets beroende av elproduktionen för samtliga punkter för de tre systemen. Graf A längst till 

vänster är Borlänges system, graf B i mitten är Falun 1 och graf C till höger är Falun 2. Trendlinjen för flödesreglering med 

hjälp av totaleffektsmetoden representeras med en blå heldragen linje.  

 

Slutligen erhölls en modell som baserades på totaleffektsmetoden och vars syfte var att generera en 

värmeproduktionsprofil timme för timme över året. 

3.3.2. Metod 2 – Alfavärdesmetoden 
Den andra metoden baseras på produktionsdata. En ekvation för elproduktionens alfavärdesberoende 

erhölls med vilken värmeproduktionen kunde beräknas. El-och värmeproduktionen för de tre 

systemen granskades först manuellt. De tillfällen då elproduktionen minskade samtidigt som 

värmeproduktionen ökade registrerades. Även den omvända situationen, det vill säga tillfällen då 

elproduktionen ökade samtidigt som värmeproduktionen minskade, registrerades. Dessa timmar var 
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av intresse eftersom det var då flödesreglering förekom. Flödesregleringstimmarna för de tre 

systemen är markerade med svarta punkter i figur 14. 

 

Figur 14: Figuren visar el-och värmeproduktionen för de tre systemen. De svarta punkterna markerar de timmar, i både el-

och värmeproduktionskurvorna, vid vilka flödesreglering förekom för de tre systemen. 

 

El-och värmeproduktionen dessa timmar användes för att beräkna alfavärdet. Därefter kunde 

alfavärdets beroende av elproduktionen analyseras, se figur 15. Även en trendlinje av andra 

ordningens polynom skapades och ritades in i figuren.  

 

 

Figur 15: Figuren visar alfavärdet som en funktion av elproduktionen för de tre systemen, Borlänge – A, Falun 1 – B och 

Falun 2 – C. En trendlinje av andra gradens polynom för de utvalda punkterna förekommer även i graferna. 
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De utvalda punkterna uppvisar ett nästintill linjärt beroende i figur 15. Trots detta har trendlinjerna 

dragits som om det var exponentiella. Om man betraktar den räta linjens ekvation i ekvation 5, får man 

ett uttryck för alfavärdet som en funktion av elproduktionen om trendlinjen varit linjärt beroende.  

𝛼 = 𝑘𝑃𝑒𝑙 + 𝑚                                                                         (5) 

Den räta linjens ekvation ger en ekvation för värmeproduktionen som är störningskänslig, eftersom 

värmeproduktionen i stort sett blir helt avhängig av k-värdet. Ekvation 6 nedan är en omskrivning av 

ekvation 1. 

𝛼 =  
𝑃𝑒𝑙

𝑃𝑡ℎ
   →   𝑃𝑡ℎ =  

𝑃𝑒𝑙

𝛼
                                                              (6) 

Om ekvation 5 sätts in i ekvation 6 så erhålles ekvation 7. 

𝑃𝑡ℎ =  
𝑃𝑒𝑙

𝑘𝑃𝑒𝑙 + 𝑚
                                                                        (7) 

Om man antar att m-värdet är noll under det rimliga antagandet att om 𝑃𝑒𝑙 = 0 →  𝛼 =  0, så får man 

slutligen: 

𝑃𝑡ℎ =  
𝑃𝑒𝑙

𝑘𝑃𝑒𝑙
    →     𝑃𝑡ℎ =  

1

𝑘
                                                            (8) 

Värmeproduktionen blir som synes i ekvation 8 omvänt proportionell mot k-värdet. En modell som är 

så starkt beroende av en enda parameter blir störningskänslig för förändringar i den parametern. Om 

trendlinjerna approximeras med exponentiella linjer erhålles däremot ett annat beroende. Betrakta 

ekvation 9 som i stället beskriver hur en trendlinje av andra ordningen skulle se ut: 

𝛼 =  𝑘2𝑃𝑒𝑙
2 + 𝑘1𝑃𝑒𝑙 +  𝑚                                                            (9) 

Om ekvation 9 sätts in i ekvation 5 så får man ekvation 10: 

𝑃𝑡ℎ =  
𝑃𝑒𝑙

𝑘2𝑃𝑒𝑙
2 +  𝑘1𝑃𝑒𝑙 +  𝑚

                                                       (10) 

Även i detta fall kan m antas vara noll under antagandet att om 𝑃𝑒𝑙 = 0 →  𝛼 =  0. Uttrycket i ekvation 

10 skrivs slutligen om och ekvation 11 erhålles.  

𝑃𝑡ℎ =  
1

𝑘2𝑃𝑒𝑙 +  𝑘1
                                                                (11) 

 

Ett utryck för 𝑃𝑡ℎ erhålles som är beroende av polynomkoefficienterna k1 och k2 samt även 𝑃𝑒𝑙. Man 

ser således att uttrycket för värmeproduktionen är beroende av två koefficienter om trendlinjen är en 

andragradsfunktion och beroende av en koefficient om trendlinjen är en förstagradsfunktion. Ekvation 

11 är fortfarande känslig för förändringar i de två polynomkoefficienterna. En förändring i någon av 

koefficienterna medför däremot inte lika stor förändring på värmeproduktionen som en förändring av 

k-värdet om en linjär trendlinje hade använts.  

När trendlinjerna för de tre systemen tagits fram kunde värmeproduktionen beräknas med hjälp av 

trendlinjens ekvation. Där alfavärdet beräknades timme för timme med hjälp av trendlinjernas 

polynomkoefficienter, 𝑘1 och 𝑘2 tillsammans med elproduktionen enligt ekvation 11.  
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Tabell 2 innehåller de värden på trendlinjens polynomkoefficienter för de tre systemen. Dessa skiljer 

sig något från varandra vilket är fullt förståeligt med tanke på att systemen är olika stora och drivs på 

olika sätt. Alfavärdet, och således även den resulterande värmeproduktionen är starkt beroende av 

polynomkoefficienterna. Metoden är därmed störningskänslig, och små förändringar i trendlinjens 

dragning påverkar resultatet i stor utsträckning. 

Tabell 2: Tabellen innehåller polynomkoefficienterna för de tre systemen.  

System 𝒌𝟐 𝒌𝟏 

Borlänge 0,0015 0,0317 

Falun 1 0,000702 0,0287 

Falun 2 0,0011 0,0242 

 

Därefter användes ekvation 12 för att beräkna 𝑃𝑡ℎ,𝑖 det vill säga värmeproduktionen timme för timme. 

𝑃𝑡ℎ,𝑖 =  
𝑃𝑒𝑙,𝑖

𝛼
                                                                   (12) 

Slutligen erhölls en modell som baserades på alfavärdesmetoden vars syfte var att generera en 

värmeproduktionsprofil timme för timme över hela året.  

3.3.3. Jämförelse mellan metoderna 
I följande stycke jämförs metoderna för att undersöka deras likheter och skillnader. En mer utförlig 

jämförelse av de båda metodernas resultat kommer att ges senare. Figur 16 visar trendlinjerna för 

alfavärdesberoendet för de två metoderna.  
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Figur 16: Figuren visar de två trendlinjerna för alfavärdets beroende av elproduktionen. Trendlinjen för 

totaleffektsmetoden representeras med en blå heldragen linje och alfavärdesmetoden med en svart streckad linje. 

 

Som synes i figur 16 är trendlinjerna för de två metoderna synnerligen överensstämmande, framför 

allt för system A. Generellt för alla system är att metoderna i synnerhet är lika för låga alfavärden och 

låg elproduktion men skiljer sig en aning för högre värden. Detta är en trend som gäller för samtliga 

system och kommer innebära att höga värden på värmeproduktionen skiljer sig mer åt mellan 

metoderna än låga värden. Trendlinjen för alfavärdesmetodens dragning påverkar hur modellen 

opererar vilket gör den känslig för förändringar av polynomkoefficienterna. Trenden baserades enbart 

på ett fåtal punkter vilket gör att trendlinjens dragning kan göras på olika sätt. Totalvärdesmetodens 

trendlinje baseras på samtliga av årets 8760 datapunkter vilket gör den synnerligen exakt. 

 

Tabell 3: Tabellen visar de två metodernas polynomkoefficienter för trendlinjerna för de tre systemen.  

 Totaleffektsmetoden Alfavärdesmetoden 

System 𝒌𝟐 𝒌𝟏 𝒌𝟐 𝒌𝟏 

Borlänge 0,00146 0,0318 0,0015 0,0317 

Falun 1 0,00103 0,027 0,000702 0,0287 

Falun 2 0,000852 0,0242 0,0011 0,0242 
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I tabell 4 redovisas den viktade skillnaden på polynomkoefficienterna för de tre systemen. Man bör ha 

i åtanke att polynomkoefficienterna skiljer sig från varandra i storleksordningen en eller två 

tiopotenser varför en procentuell viktning var nödvändig. Ekvation 13 användes för att beräkna den 

viktade differensen.  

𝛿𝑗,𝑣𝑖𝑘𝑡 =  

|𝑘𝑗,𝑇 −  𝑘𝑗,𝐴 |
𝑘𝑗,𝑇 

+  
|𝑘𝑗,𝑇 −  𝑘𝑗,𝐴 |

𝑘𝑗,𝐴 

2
                                                 (13) 

I ekvation 13 beräknas den procentuellt viktade differensen mellan polynomkoefficienterna från de 

två metodernas respektive trendlinjer. Parametern 𝑘𝑗,𝑇 avser polynomkoefficienten av ordningen j, för 

totaleffektsmetodens trendlinje och 𝑘𝑗,𝐴 avser på samma sätt alfavärdesmetodens koefficienter.  

 

Tabell 4: Tabellen visar den viktade differensen mellan de två metoderna i procent för de tre polynomkoefficienterna för 

systemen. 

Viktad 
differens 

𝜹𝟐,𝒗𝒊𝒌𝒕 𝜹𝟏,𝒗𝒊𝒌𝒕 

Borlänge 2,7 % 0,3 % 

Falun 1 39,3 % 6,1 % 

Falun 2 25,8 % 0 % 

 
De slutsatser man kan dra är att metodernas 𝑘1-koefficienter är lika varandra och 𝑘2-koefficienterna 

är mer olika om man viktar skillnaden mot ursprungsvärdena. I övrigt har Borlängesystemet överlag 

den minsta skillnaden mellan de två metoderna. Detta kan man även urskilja i figur 16 då de två 

trendkurvorna ser ut att sammanfalla i större utsträckning för Borlängesystemet än de övriga 

systemen. 

3.3.4. Effektprofil för laddning av laddfordon 

Hushållsladdning: 

För att simulera mönstret för laddning i hushåll, användes simuleringsprogramet EVHomeCharging. 

Programmet är utvecklat av Joakim Munkhammar som forskar på elbilsladdning vid Uppsala 

Universitet. Det är baserat på Grahn-Munkhammar-modellen för laddfordon i hushåll, som i sin tur är 

baserat på Widén-modellen för hushållselanvändning. Modellen utnyttjar en Markov-kedja för att 

generera artificiella aktivitetsmönster över tid (Grahn et al., 2013).  

Användaren kan ange önskat antal laddfordon att simulera, önskad laddningseffekt mellan 3,7 och 22 

kW och om tidsupplösningen ska vara minuter eller timmar. Programmet är utformat för att simulera 

en bil per hushåll. Fordonets kapacitet och bilförarens körmönster är förbestämda och kan inte ändras 

av användaren. Information om fordon och användning är baserade på svenska medelvärden. 

Fordonens energianvändning antas vara 0.2 kWh/km, batterikapaciteten antas vara 24 kWh och 

körsträckan antas vara 12 200 km per år. För simuleringar av större antal laddfordon än ca 100 stycken 

kan samladdningseffekterna antas vara konstanta och laddningsmönstren kunde därmed skalas upp 

till önskad mängd laddfordon. 

Hushållsladdning görs på olika laddeffekter beroende på exempelvis uttagstyp, bilmodell och 

hushållssäkring. I EVHomeCharging kunde dock endast en effekt väljas per simulering. Därför 

genomfördes flera simuleringar med olika antal laddfordon och olika laddeffekter för att ge en 

laddningsprofil som representerar verklig hushållsladdning, se tabell 5. Upplösningen var på timbasis 
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för att överensstämma med driftdatamängden från anläggningarna. De olika simuleringarna 

summerades och utgjorde således en sammanvägd lastprofil för hemmaladdning. Fördelningen mellan 

effekterna fastställdes baserat på en rimlighetsbedömning för hemmaladdningsutveckling och 

undersökning av systemen. En utförlig beskrivning av lastprofilen, och de antaganden som gjordes för 

att simulera densamma, följer längre fram.  

Publik laddning: 

Laddning som sker i offentlig miljö förväntas, som tidigare nämnts endast utgöra 10 – 20 % av all 

laddning. Den publika laddningen är än så länge inte utbredd i Sverige och därför saknas underlag för 

laddningsmönster. För att ge en rättvis bild av laddfordonens totala lastprofil skapades därför en 

artificiell lastprofil för publik laddning. Lastprofilen för hushållsladdning användes som ursprungsmall 

och simulerades med hjälp av EVHomeCharging. Programmet ger emellertid en daglig effekttopp kl 18 

vilket inte stämmer överens med hur mönstret för publik laddning förväntas vara. För att lastprofilen 

bättre skulle representera publika laddningsmönster, gjordes fyra simuleringar med olika effekter och 

olika antal laddfordon, se tabell 5. Dessa separata laster försköts i förhållande till varandra för att 

representera ett verklighetstroget laddningsmönster för publik elbilsladdning, se figur 17.  

 

Figur 17: Figuren visar en medeldag för de fyra simuleringarna och den totala publika laddningslasten efter att 

simuleringarna summerats. Figuren visar även antalet laddfordon, effektnivån och hur lasten förskjutits i tiden för varje 

simulering. 

 

Förskjutningarna gjordes manuellt till dess att en adekvat lastprofil erhållits, se figur 18. Kriterierna var 

att lasten skulle ha en toppeffekt mellan klockan 10 och klockan 18 och en mindre konstant last under 

dygnets övriga timmar. 
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Tabell 5: Tabellen innehåller indata till simuleringar av lastprofilerna för hushålls och publik laddning. 

Hushållsladdning    

 Antal laddfordon Typ av laddning Laddeffekt 

 3000 st Normalladdning 3,7 kW 

 1000 st Semisnabbladdning 11 kW 

 250 st Semisnabbladdning 22 kW 

Summa hushåll 4250 st   

Publik laddning    

 Antal laddfordon Typ av laddning Laddeffekt 

 300 st Semisnabbladdning 11 kW 

 200 st Semisnabbladdning 11 kW 

 150 st Semisnabbladdning 22 kW 

 100 st Snabbladdning 50 kW 

Summa publik 750 st   

Total summa 5000 st   
 

Vid bestämmandet av fördelningen mellan respektive laddningseffekter var det nödvändigt att göra 

ett antal antaganden. Hushållsladdningen förväntas huvudsakligen att utgöras av låga effekter på 3,7 

kW, som begränsas av hushållens säkringar och nätets spänning, det vill säga 16 A och 230 V. Laddning 

med trefas antas bli vanligare och det förklarar varför semisnabbladdning på 11 kW utgör en stor del 

av hushållsladdningen. Även en semisnabbladdning på 22 kW antas ske i fastigheter där högre effekter 

är möjliga.  

För den publika laddningen har en avvägning gjorts med avseende på fördelningen av laddpunkter med 

11 kW och 22 kW laddningseffekt. Många av de laddstolpar som installerats i Borlänge och Falu 

kommun har en märkeffekt på 22 kW. Den faktiska laddningseffekten blir dock 11 kW per laddpunkt 

om båda punkterna brukas samtidigt. Snabbladdning på 50 kW förväntas utgöra en liten del av den 

totala laddningen. Kommunerna i fråga installerar huvudsakligen semisnabbladdare i tätorterna och 

strategin är att installera snabbladdare framför allt längs större vägar. I en mer avlägsen framtid är det 

rimligt att anta att snabbladdare med betydligt högre effekter kommer att bli aktuella, men det är 

inget kommunerna i nuläget fattat beslut kring varför dessa utelämnats i simuleringen. De framtagna 

lastprofilerna för en medeldag kan observeras i figur 18. 

Lastprofilerna för hushålls och publik laddning summerades och en skalbar profil bestående av 5000 

laddfordon erhölls. Av dessa var 4250 stycken hushållsladdade och 750 stycken publikt laddade. Publikt 

laddade fordon utgjordes således av 15 % och hushållsladdade utgjordes av 85 %. Man bör ha i åtanke 

att när den totala laddningens lastprofil kvantifieras upp och ner så är förhållandena mellan effekterna 

oförändrade. 
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Figur 18: Figuren visar lastprofilen för hushålls-och publik laddning för en medeldag för ett system med 5000 laddfordon. 

Den blå kurvan är hushållsladdning, den lila är publik laddning och den beigea är den totala laddningen.  

 

3.4. Fjärrvärmenät – systemsimulering 
I denna del betraktas Borlänge och Falun som ett system eftersom de har sammankopplade 

fjärrvärmenät. Det har antagits att energiutbytet mellan Borlänge och Falun kan ske obehindrat. I 

verkligheten begränsas energiutbytet av att överföringseffekten i anslutningsröret är på 30 MW. När 

värmeproduktionen i samtliga tre kraftvärmeverk hade simulerats för båda metoderna lades dessa 

profiler in i en modell för fjärrvärmesystem. Syftet var att undersöka hur värmeproduktionen för de 

resterande anläggningarna i systemet skulle bli om kraftvärmeverken körs för att möta laddfordonens 

elbehov.  

Modellen som användes för att simulera hela systemets fjärrvärmeanläggningar är skapad av Magnus 

Åberg på Institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala Universitet. Modellen använder 

linjärprogrammering för att kostnadsoptimera värmeproduktionen baserat på värmebehovet i 

fjärrvärmesystemet. För varje tidssteg i simuleringen görs en separat optimering av driften (för den 

lägsta kostnaden). Detta innebär att optimeringen i varje tidssteg genomförs baserad på de rådande 

förutsättningarna avseende exempelvis värmebehov, elpris och bränslekostnader. 

Modellen har en fixerad struktur med ett maximalt antal systemkomponenter och energiflöden. 

Gränssnittet utgörs av en Excel-fil i vilken systemkomponenternas indata matas in. Modellen är 

anpassad för att kunna hantera tre olika bränslekategorier, sex olika sorters bränslebaserade 

värmeproduktionsanläggningar, värmepumpar och industriell spillvärme. I gränssnittet kunde 

konstanta värden eller timvärden för anläggningarna matas in.  

Referensmodell 

För att kunna jämföra fjärrvärmesystemsimuleringarna och för att undersöka modellernas korrekthet 

skapades en referensmodell. Värmebehovet för Borlänge och Falun summerades och lades in i 

modellen som ett totalt värmebehov för hela systemet. Även dynamiska värden för systemets alla 

anläggningar matades in. Vid fjärrvärmesystemsimuleringarna användes dock timvärden för 
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värmeproduktionen som beräknats med hjälp av alfavärdesmetoden och totaleffektsmetoden. Dessa 

kommer framledes benämnas som Systemsimulering A respektive Systemsimulering T.  

Den industriella spillvärmen lades också in i referensmodellen. Datamängden utgjordes av fasta 

timvärden. Anledningen till att spillvärmen lades in i referensmodellen och inte bara i 

fjärrvärmesystemmodellerna var att den betraktades som värme som industrierna måste bli av med 

för att industriprocesserna ska fungera. Information om resterande anläggningar hölls dynamiska och 

endast övre gränser för anläggningarnas effekter lades in i referensmodellen. På detta sätt anpassade 

sig anläggningarna till värmebehovet och spillvärmen. Tabell 6 visar driftdata över anläggningarna i 

systemet. För simuleringen av referensmodellen, framledes refererad till som Systemsimulering R, 

användes medelvärden på alfavärdena för kraftvärmeverken, vilka avlästes i figur 9 (figuren som visar 

alfavärdeskurvorna för de tre kraftvärmeverken). Värdet var 0,249 för Borlänge, 0,2351 för Falun 1 och 

0,2571 för Falun 2. För Systemsimulering A och T användes fasta timvärden för alfavärdena eftersom 

dessa är beroende av timvärdena för värmeproduktionen. Simuleringsprogrammet kunde endast 

hantera en anläggning per typ och bränsle, varför ett medelvärde för de två bioeldade 

kraftvärmeverken i Falun användes.  

 

Tabell 6: Tabellen visar värdena för referensmodellen för hela systemet Borlänge-Falun. 

 Borlänge   Falun    
 Kapacitet 

[MW] 
Verkn.g α-värde Kapacitet 

[MW] 
Verkn.g α-värde Kapacitet 

Summa 
Fossil HO 140 0,9 - 97 0,9 - 237 
Bio HO - - - 24 0,9 - 24 
Waste HO 15 1 - - - - 15 
Fossil CHP - - - - - - 0 
Bio CHP - - - 59 1 0,246 59 
Waste CHP 24 0,9 0,249 - - - 24 
Heat Pump 28 3,3 - - - - 28 
IWH Var. värden - - - - - Var. värden 
Summa - - - - - - 387 

 

Förkortningarna i tabell 6 syftar på vad det är för typ av värmeproduktionsanläggning. CHP innebär att 

anläggningen är ett kraftvärmeverk (Combined Heat and Power). HO syftar på anläggningar som är 

renodlade värmeverk (Heat-Only). IWH är en förkortning av Industrial Waste Heat, dvs industriell 

spillvärme. 

Beräkning av spillvärmebidraget 

Tabell 6 visar systemets samtliga värmeproducerande anläggningar och vissa specifika data som 

fjärrvärmemodellen tar hänsyn till vid simuleringarna. IWH står för Industrial Waste Heat och den 

köpta effekten varierade kraftigt för systemet över året. Borlänge har spillvärme både från SSAB och 

Kvarnsvedens pappersbruk. Spillvärmen från pappersbruket är lågvärdig med en temperatur på 

ungefär 70 grader. Denna blandas med processånga som AB Borlänge Energi köper från pappersbruket. 

Driftdata över spillvärmen från SSAB varierade mellan 0 och 15 MW. Spillvärmen från Kvarnsvedens 

pappersbruk varierade ännu mer, mellan 0 och 60 MW.  

Processånga är inte att betrakta som spillvärme eftersom det är högvärdig prima värme som 

Pappersbruket använder i sina processer. Eftersom den blandas med den lågvärdiga spillvärmen så 
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kommer den i denna undersökning att betraktas som spillvärme som systemet måste ta emot. Det 

saknades emellertid uppgifter om hur mycket processånga som köpts från Kvarnsveden. Det var därför 

nödvändigt att uppskatta processvärmebidraget med hjälp av termodynamiska beräkningar. 

Processen betraktades som en blandare där överhettad processånga blandas med 70 gradigt mättat 

vatten och där produkten blir fjärrvärmevatten. Energiflödet in och ut antogs vara oförändrat enligt 

ekvation 14.  

𝐸𝑖𝑛 =  𝐸𝑢𝑡                                                                            (14) 

Därefter betraktades entalpierna och massflödena av ånga och vatten och energiöverföringen mellan 

medierna antogs vara förlustfri. Energierna byttes ut mot entalpier och massflöden för ångan och 

vattnet. Massflödenas tidsberoende betecknas med en prick ovanför storheten. 

�̇�𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑛ℎ𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑛 +  �̇�𝑝𝑟𝑜𝑐.,𝑖𝑛ℎ𝑝𝑟𝑜𝑐.,𝑖𝑛 =  �̇�𝑓𝑗𝑣,𝑢𝑡ℎ𝑓𝑗𝑣,𝑢𝑡                                    (15) 

Massflödet är bevarat i processen så ekvation 16 erhålles. 

�̇�𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑛ℎ𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑛 + �̇�𝑝𝑟𝑜𝑐.,𝑖𝑛ℎ𝑝𝑟𝑜𝑐.,𝑖𝑛 =  (�̇�𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑛 +  �̇�𝑝𝑟𝑜𝑐.,𝑖𝑛)ℎ𝑓𝑗𝑣,𝑢𝑡                       (16) 

Om ekvation 16 arrangeras om erhålles ett uttryck för ång-vatten-ration (y). 

𝑦 =
�̇�𝑝𝑟𝑜𝑐.,𝑖𝑛

�̇�𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑛
=  

ℎ𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑛 −  ℎ𝑓𝑗𝑣,𝑢𝑡

ℎ𝑓𝑗𝑣,𝑢𝑡 −  ℎ𝑝𝑟𝑜𝑐.,𝑖𝑛
                                                         (17) 

Entalpin för spillvärmen, ℎ𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙,𝑖𝑛 antogs vara entalpin för mättat vatten vid 70 ˚C. Processångan antogs 

vara överhettad ånga med en temperatur på 380 ̊ C och 40 bars tryck. Kvarnsvedens pappersbruk antas 

i detta fall ha samma tryck och temperatur som processångan från Åmotfors Energis Pappersbruk, 

vilket är ett nödvändigt antagande eftersom anläggningsdata för Kvarnsveden saknades (Värme och 

kraftföreningen, 2011). Framledningstemperaturen på fjärrvärmevatten kan variera mellan 65 och 115 

˚C beroende på värmebehovet och ett vanligt tryck i fjärrvärmenät är 16 bar (Fredriksen och Werner, 

2013, 269). Det trycksatta fjärrvärmevattnet approximerades som inkompressibelt och således 

användes entalpin för mättat vatten vid 105 ˚C. Entalpierna avlästes från ångtabeller, se tabell 7. 

 

Tabell 7: Tabellen visar entalpierna som användes för att beräkna ång-vatten-ration och i förlängningen processångan. 

Värme Entalpi [𝑘𝑔/𝑘𝐽 ∙ 𝐾]  

Spillvärme 293,01  

Processvärme 3166  

Fjärrvärme 440,20  

 

Ång-vatten-ration beräknades till y = 0,054 och multiplicerades därefter med värdena för spillvärmen 

timme för timme. I figur 19 kan man observera spillvärmen från de olika företagen och även det totala 

spillvärmebidraget. 
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Figur 19: Den övre figuren visar spillvärmebidraget från Kvarnsvedens pappersbruk, den köpta processvärmen och 

spillvärmebidraget från SSAB för 2017. Den nedre figuren visar den sammanlagda spillvärmen för 2017 i Borlänges 

fjärrvärmenät. 

 

Beräkning av bränslepriset 

Fjärrvärmemodellen tar hänsyn till bränslepriserna i simuleringarna. Priserna i tabell 8 angavs som 

indata i modellen.   

Tabell 8: Tabellen sammanfattar bränslepriserna som användes vid simuleringarna av fjärrvärmesystemet. 

Bränsle Kostnad värmeverk 
[SEK/MWh] 

Kostnad kraftvärmeverk 
[SEK/MWh] 

Fossilt 
bränsle 

832 832 

Biobränsle 181 165 

Avfall -130 -130 

Industriell 
spillvärme 

80 80 

 

För oljepriset användes spotpriset för rysk råolja (den olja som används i Sverige kommer ofta från 

Nordsjön eller Ryssland) som den 30e juli 2018 var 75,25 USD/barrel (Oilprice.com, 2018). En barrel är 

159 liter och energiinnehållet i olja är 0,00995 MWh/liter (ÅF Energi & Miljöfakta, 2010). Med en 

valutakurs på 8,84 SEK/USD erhölls ett spotpris på olja på 421 SEK/MWh.  

Till spotpriset på oljan tillkommer även energi-och koldioxidskatt, som var 4,09 SEK/liter 2017 (Svenska 

Petroleum & Biodrivmedel Institutet, 2018). Detta motsvarar ungefär 411 SEK/MWh vilket slutligen 

ger ett totalt oljepris på 832 SEK/MWh.  

Priset på biobränsle varierar beroende på vilken typ av bränsle som används i anläggningarna. Träfliset 

som eldas i Faluns kraftvärmeanläggningar, kostade 2017 181 SEK/MWh exklusive skatter 
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(Energimyndigheten, 2017a). Träflis klassas som förnyelsebart och medför att anläggningsägaren är 

skattebefriad från både energiskatt och koldioxidskatt (Skatteverket, 2018). Kraftvärmeverk som 

förbränner biomassa kan även erhålla elcertifikat för producerad el från förnyelsebara bränslen. 

Medelspotpriset för elcertifikaten var 66 SEK/MWh år 2017 (Energimyndigheten, 2017b). Om man 

räknar med alfavärdet för Faluns kraftvärmeverk får man ett bränslepris för biokraftvärmen på: 

181 
𝑆𝐸𝐾

𝑀𝑊ℎ
−  (0,246 ∙ 66 

𝑆𝐸𝐾

𝑀𝑊ℎ
) = 165 

𝑆𝐸𝐾

𝑀𝑊ℎ
  

Bränslepriset för avfall erhölls från Elforsk rapport ”El från nya och framtida anläggningar”. Både 

bränslepriset för avfall som eldas i värme-och kraftvärmeverk har en negativ kostnad. Att ta hand om 

avfall ger i nuläget en intäkt till anläggningsägaren. Bränslepriset är ungefär -130 SEK/MWh inklusive 

styrmedel (Elforsk, 2014). Även avfallseldade kraftvärmeanläggningar kan erhålla elcertifikat för 

produktion av förnyelsebar elproduktion. Certifikatet står då i proportion med hur stor andel 

förnyelsebart material som avfallet innehåller. Denna andel förnyelsebart avfall är okänd men 

sannolikt liten. Denna slutsats görs baserat på att Borlänges kraftvärmeanläggning är en godkänd 

anläggning för elcertifikat och har en förväntad produktion på 100 elcertifikat per år. Om man jämför 

med Faluns anläggningar som har en förväntad produktion på 39 000 elcertifikat per år så utgör 

Borlänges elcertifikat en så liten inkomst att den i simuleringarna försummats (Energimyndigheten, 

2018b). 

Priset för spillvärmen tillhandahölls ej från Borlänge och Falun. Spillvärmens värmebidrag angavs som 

fast indata vilket innebär att det inkluderas i resultatet oavhängigt övriga anläggningars 

värmeproduktion. Spillvärmepriset utgjorde därmed föga relevans för resultatet. Eftersom 

systemmodellen kostnadsoptimerar produktionen sattes priset på spillvärme till 80 SEK/MWh. På så 

sätt var priset vara varken för högt eller för lågt för att påverka kostnadsresultatet nämnvärt.  

Elpriset erhölls från Nordpools spotprismarknad. Eftersom systemet avser Borlänge-Falun så användes 

2017 år spotpris i timvärden för Elområde 3 (Vattenfall, 2018). 

 

3.5. Sammanfattning av simuleringarna 
För att tydliggöra vilka simuleringar som avses följer denna sammanfattande förteckning över alla 

simuleringar som gjordes: 

 

• Simulering EV:  Simulering av lastprofilen gjordes i simuleringsprogrammet  

  EVHomeCharging. En effektprofil över laddfordonsladdningen erhölls 

med timvärden i MWh/h. Profilen bestod av 5000 laddfordon och 

kvantifierades till erforderligt antal. 

• Modellsimulering A: En modell skapades i Matlab som använde alfavärdesmetoden för att  

simulera kraftvärmeverkets värmeproduktionsprofil över året, det vill 

säga värmeproduktionen från anläggningen om dess elproduktion varje  

  timme motsvarar laddfordonslasten. Timvärden över året erhölls i  

  MWh/h. 

• Modellsimulering T: En modell skapades i Matlab som använde totalvärdesmetoden för att  

simulera kraftvärmeanläggningens värmeproduktionsprofil. Timvärden  

över året erhölls i MWh/h.  

• Systemsimulering R: Ett fjärrvärmesimuleringsprogram användes för att simulera en   

referensmodell för att bilda en uppfattning om hur driften av alla  
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värmeproducerande anläggningar i systemet ser ut i nuläget.  

Dynamiska data över alla anläggningar lades in i modellen som utförde  

kostnadsoptimerade simuleringar av anläggningarna. Värmeprofiler 

över alla anläggningar erhölls baserat på anläggningsdata.    

• Systemsimulering A: Samma fjärrvärmesimuleringsprogram som för Systemsimulering R  

användes med dynamiska värden på alla anläggningar förutom för 

kraftvärmeverken. Istället användes värmeproduktionsprofil som erhölls 

från Modellsimulering A. Detta gjordes för att undersöka hur 

kraftvärmeregleringen påverkade de övriga anläggningarna i systemet. 

• Systemsimulering T: Samma procedur utfördes som för Systemsimulering A fast med  

  värmeproduktionsprofilerna för kraftvärmeverken genererad med  

  Modellsimulering T istället för Modellsimulering A. 
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4. Resultat 

4.1. Totaleffektsmetoden 
Den första metoden som användes, totaleffektsmetoden, bygger på antagandet att panneffekten är 

konstant vid märkeffekten och fraktionen el/värme varierar. Panneffekten för de tre systemen står att 

finna i tabell 1. Fördelningen sker steglöst och rotationshastigheten på turbinen kan anpassas helt efter 

laddfordonslasten. Detta ger ett alfavärde som steglöst kan variera med lasten. Metoden har inga 

inherenta begränsningar förutom turbineffekten för respektive system. Ett system med fler laddfordon 

ger en laddningsprofil med större amplitud som således genererar en mer varierad värmeproduktion. 

Figur 20 visar el-och värmeproduktionen för de tre systemen med totaleffektsmetoden. 

Elproduktionen uppvisar inga säsongsvariationer och samma sak gäller för värmeproduktionen 

eftersom dessa är proportionella. Datamängden varierar på dygnsbasis och mönstret upprepas över 

hela året. I figur 20 visas därför el-och värmeproduktionen för 100 godtyckligt valda timmar.  

 

Figur 20: Figuren visar el-och värmeproduktionen för de tre systemen Borlänge – A, Falun 1 – B och Falun 2 – C för 

totaleffektsmetoden. Graferna visar produktionen för 100 timmar. 

 

Värmeproduktionen i grafen är framtagen från en laddfordonslast som begränsas av turbinernas 

märkeffekter. Laddfordonslasten kvantifierades i steg till dess att elproduktionen var lika med 

turbinernas märkeffekter. Ett maximalt antal reglerbara fordon hade erhållits som var 7800 för system 

A, 8 900 för system B och 10 450 för system C.  

Man kan observera i figur 20 att värmeproduktionen är omvänt proportionell mot elproduktionen. En 

topp i elproduktionen motsvarar en dal i värmeproduktionen och vice versa. Detta stämmer väl 

överens med hur ångflödet teoretiskt påverkar el-och värmeproduktionen i kraftvärmeanläggningar. 

Om elbehovet från laddfordonen ökar så måste turbineffekten öka. Ett större ångflöde måste ledas 

genom turbinen varpå kraftvärmeverkets värmeproduktion följaktligen blir mindre. 

För totaleffektsmetoden gäller att värmeproduktionen är direkt proportionell mot antalet laddfordon 

i systemet. Figur 21 visar de tre systemens värmeproduktion i varaktighetsdiagram, sorterat från 

högsta till lägsta produktionen för alla timmar på året med olika kurvor för olika antal laddfordon.  
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Figur 21: Figuren visar varaktighetsdiagram för värmeproduktionen i de tre kraftvärmeanläggningarna. De tre diagrammen 

innehåller olika kurvor för olika antal laddfordon, anpassat efter turbinens märkeffekt.  

 

Den tunna svarta linjen i varje graf markerar pannans märkeffekt. Eftersom värmeproduktionen 

beräknas baserat på pannans totala märkeffekt så utgår alla varaktighetskurvor från märkeffekten och 

avtar snabbare ju fler laddfordon systemet innehåller. Systemen innehåller olika antal kurvor vilket 

beror på att systemen är olika stora och således har olika reglerkapaciteter. De tre systemen i figur 21 

har olika turbineffekter vilket innebär att systemen begränsas till att maximalt kunna reglera 

laddningen för ett visst antal laddfordon.  

 

Tabell 9: Tabellen visar den totala värmeproduktionen för Borlänge-, Falun 1- och Falun 2-systemen för olika antal 

laddfordon, beräknat med totaleffektsmetoden. 

 Total 
värmeproduktion 
[GWh/år] 

Total 
värmeproduktion 
[GWh/år] 

Total 
värmeproduktion 
[GWh/år] 

Total 
elproduktion 
[GWh/år] 

Antal 
laddfordon 

Borlänge Falun 1 Falun 2 Alla system 

3 300 258,6 306,7 341,8 8,6 

5 000 254,1 302,3 337,3 13,1 

6 000 251,5 299,7 334,7 15,7 

7 800 246,8 295,0 330,0 20,4 

8 900 - 292,1 327,1 23,3 

10 450 - - 323,1 27,3 

 

I tabell 9 kan man se nyckelvärden för värmeproduktionen för de tre systemen. Ett ökat antal 

laddfordon i systemet ger en total värmeproduktion som är mindre än för system med mindre antal 

laddfordon. Detta ter sig rimligt med tanke på att fler laddfordon medför ett större elbehov och större 

elproduktion och därigenom en minskad värmeproduktion. 
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4.2. Alfavärdesmetoden 
Den andra metoden, alfavärdesmetoden, är baserad på sambandet mellan elproduktionen och 

alfavärdet i figur 15. Alfavärdet togs fram med hjälp av trendlinjen och elproduktionen timme för 

timme. Därefter användes trendlinjens polynomekvation för att beräkna värmeproduktionen över 

året. Figur 22 visar el-och värmeproduktionen för de tre systemen med alfavärdesmetoden. Samma 

elproduktion har använts som indata till båda modellerna. Därmed uppvisar el-och 

värmeproduktionen inga säsongsvariationer även i detta fall. I figur 22 visas produktionen för 100 

godtyckligt valda timmar och mönstret upprepas över året.  

 

Figur 22: Figuren visar el-och värmeproduktionen för de tre systemen Borlänge – A, Falun 1 – B och Falun 2 – C för 

alfavärdesmetoden. Graferna visar produktionen för 100 timmar. 

 

Alfavärdesmetoden tillhandahöll i likhet med totaleffektsmetoden en värmeproduktion som 

korresponderar med elproduktionen. En topp i värmeproduktionen motsvarar en dal i elproduktionen 

och modellen beter sig således som förväntat baserat på hur ångflödet fungerar i ett kraftvärmeverk. 

Även för alfavärdesmetoden gäller att värmeproduktionen är proportionell mot antalet laddfordon. 

Figur 23 visar värmeproduktionen sorterad från hög till låg i tre varaktighetsdiagram för systemen. De 

olika kurvorna i graferna representerar olika antal laddfordon i systemen. 

 

Figur 23: Figuren visar varaktighetsdiagram för värmeproduktionen för de tre systemen Borlänge – A, Falun 1 – B och Falun 

2 – C. Varje system innehåller olika kurvor för olika antal laddfordon.  
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Det finns en tydlig proportionalitet mellan antalet laddfordon och värmeproduktionen även om 

trenden inte är lika tydlig som för den data som genererades med Modellsimulering T. Den svarta 

tunna linjen i graferna representerar pannans märkeffekt. Alfavärdesmetoden beaktar inte 

märkeffekten när värmeproduktionen beräknas utan baseras på driftdata. Därför begränsar inte 

märkeffekten värmeproduktionen när den genereras med Modellsimulering A.  

För system A och C är 𝑃𝑡𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 samma för olika antal laddfordon. 𝑃𝑡𝑜𝑡,𝑚𝑎𝑥 överstiger även 

märkeffekten för dessa två system. Detsamma gäller däremot inte för system B. Detta är en följd av 

hur trendlinjen för systemet ser ut. Trendlinjen är i sin tur starkt beroende av anläggningens driftdata 

för 2017. Anledningen till att det är så stor skillnad mellan system B och de andra systemen är sannolikt 

att det förstnämnda, stora delar av året körde på dellast. Anläggningen var även avstängd under långa 

perioder under året, vilket kunde observeras i figur 7 (figuren som visade el-och värmeproduktionen i 

de tre kraftvärmeverken över hela året). Om man undersöker panneffekten för system A och C, märker 

man även att den totala panneffekten överstiger märkeffekten ett flertal gånger under året. Detta 

tyder på att pannorna i system A och C, eldades aningen mer intensivt än vad de är dimensionerades 

för, framför allt under kallare perioder. Samma sak observerades inte för system B.   

I tabell 10 kan man se nyckelvärdena för den totala värmeproduktionen för ett år för de tre systemen 

med de olika antalen laddfordon. I likhet med totaleffektsmetoden minskar den totala mängden 

producerad värme om antalet laddfordon i systemet ökar. Detta ter sig rimligt då ett ökat elbehov från 

fler laddfordon innebär en minskad värmeproduktion. 

 

Tabell 10: Tabellen visar den totala värmeproduktionen, beräknad med alfavärdesmetoden, för ett år för de tre systemen 

med olika antal laddfordon.  

 Total 
värmeproduktion 
[GWh/år] 

Total 
värmeproduktion 
[GWh/år] 

Total 
värmeproduktion 
[GWh/år] 

Total 
elproduktion 
[GWh/år] 

Antal 
laddfordon 

Borlänge Falun 1 Falun 2 Alla system 

3 300 262,0 297,8 343,8 8,6 

5 000 256,9 294,4 338,1 13,1 

6 000 253,9 292,4 334,5 15,7 

7 800 248,6 289,0 328,3 20,4 

8 900 - 286,9 324,5 23,3 

10 450 - - 319,4 27,3 

 

4.3. Jämförelse mellan de två metoderna 
De två metoderna är baserade på olika grundkoncept. Om resultaten från metoderna jämförs kan man 

erhålla en uppfattning om resultaten är trovärdiga, se figur 24. Liksom tidigare är värmeproduktionen 

framtagen från en elproduktion som anpassats till turbineffekterna. Borlänges system har 7 800 

laddfordon, Falun 1 har 8 900 och Falun 2 har 10 450 laddfordon. 



41 
 

 

Figur 24: Figuren visar el-och värmeproduktionen för de tre systemen Borlänge – A, Falun 1 – B och Falun 2 – C för de båda 

metoderna. Graferna visar produktionen för 100 timmar. 

 

Som man kan se i figur 24 ger de två metoderna resultat som liknar varandra. Detta är inte helt oväntat 

med tanke på att trendlinjerna i figur 16 sammanfaller väl med varandra vilket ger en indikation på att 

Modellsimuleringarna A och T kommer att generera likartade värmeproduktionsprofiler.  

Det faktum att alfavärdesmetoden som bygger på driftdata ger liknande resultat som 

totaleffektsmetoden som bygger på anläggningsdata innebär att anläggningsdata är tillräcklig 

information om man ska beräkna värmeproduktionsprofilen baserad på en varierande elproduktion. 

Om driftdata inte finns till handa räcker det att känna till anläggningens totala märkeffekt för att 

beräkna värmeproduktionsprofilen. 

 

4.4. Systemsimulering 
Referensmodell 

I Systemsimuleringarna A, T och R byggdes alla anläggningar upp för systemet Borlänge/Falun i en 

fjärrvärmesystemmodell. Först skapades en referensmodell (för Systemsimulering R) i vilken samtliga 

anläggningar tilldelades dynamiska specifikationer förutom den industriella spillvärmen som angavs 

med fast indata. 
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Figur 25: Den övre figuren visar samtliga anläggningars värmeproduktion, sorterat i fallande ordning efter det totala 

värmebehovet. Den undre figuren visar värmeproduktionen timme för timme över året.  

 

Syftet med att skapa en referens var att kunna jämföra hur anläggningarna körs i nuläget med hur de 

skulle köras om kraftvärmen reglerade laddfordonsflottan. Genom att jämföra Systemsimulering R 

med 2017 års driftdata var det även möjligt att undersöka hur nära det verkliga utfallet 

Systemsimulering R var.  

Figur 25 visar värmeproduktionen för anläggningarna för Systemsimulering R. Längst ned i 

produktionsmixen är spillvärmen då den simulerades först i Systemsimulering R. Spillvärmen bestod, 

som tidigare nämnts av timvärden, varför den fluktuerar över året. Eftersom övriga anläggningar var 

försedda med fixerade värden var produktionen för dessa konstanta över året förutom under 

revisionsperioderna. Detta är svårt att urskilja i figur 25 eftersom spillvärmen varierar och är plottad 

längst ned i grafen.  

 

Figur 26: Figuren visar det simulerade energiflödet med blå staplar och driftdata med grå staplar. 

 

Figur 26 visar anläggningarnas el-och värmeproduktion per bränsletyp. I figuren jämförs nyckelvärdena 

från Systemsimulering R med verkliga driftdata. Skillnaden mellan staplarna i diagrammet är relativt 

liten. Detta är rimligt med tanke på att referensmodellen är skapad baserad på märkeffekterna för 
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anläggningarna och 2017 års elpris och värmebehov. Att simulering och driftdata påvisar liten skillnad 

är en indikation på att modellen fungerar på det sätt för vilket den är ämnad. Skillnaden, om än liten, 

beror på att anläggningarna i det verkliga systemet stundtals drivs högre an märkeffekten på pannor 

och turbiner eller att de under perioder går på dellast. 

Alfavärdesmetoden och Totaleffektsmetoden 

För båda simuleringarna användes värmeproduktionen som tagits fram med alfavärdesmetoden och 

totaleffektsmetoden. Laddfordonslasten var kvantifierad till maximalt antal laddfordon för de tre 

systemen. Driftvärden för alla resterande värmeproducerande anläggningar lades in som dynamiska 

indata i fjärrvärmemodellen. Resultatet kan observeras i figur 27.  

 

Figur 27: De båda graferna är simulerade med värmeproduktionsdata som är framtagen med hjälp av Systemsimulering A. 

Den övre grafen visar samtliga anläggningars värmeproduktion sorterat fallande efter totalt värmebehov. Den undre 

grafen visar värmeproduktionen timme för timme över året.  

 

Figur 27 visar anläggningarnas värmeproduktion från simuleringen med en fast värmeprofil för 

kraftvärmeverken, genererad med Systemsimulering A. Värmeproduktionsprofilerna från 

Modellsimuleringarna A och T var väldigt lika vilket resulterade i att Systemsimulering A och T också 

genererade likartade resultat. 

Om man noggrannare undersöker förbrukning-och produktionsvärden mellan de två simuleringarna 

ser man att de endast skiljer sig åt marginellt, se figur 28. Om man jämför alfavärdes-och 

totaleffektssimuleringarna med referensmodellen finns det betydligt större skillnader. Fossilbränsle-

och biobränsleanvändningen är större och avfallsförbränningen är mindre för referensmodellen. Det 

sistnämnda gäller i synnerhet för det avfallseldade kraftvärmeverket. Användandet av värmepumpar 

är större för referensmodellen och överskottsvärmen är oförändrad för alla tre systemsimuleringarna.  
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Figur 28: Figuren visar den totala årliga produktionen för hela systemet i GWh. I figuren återfinnes resultatet från 

simuleringarna från alfavärdes-, totaleffekt- och referensmodellen. 

 

Figur 29 visar den totala bränsleanvändningen för de tre simuleringarna, systemsimulering A, T och R. 

Det är överlag ingen påtaglig skillnad mellan bränsleanvändningen mellan Systemsimulering A och T. 

Däremot var mängden avfall som eldades större i Systemsimulering A och T än vad den var i 

Systemsimulering R. Biobränsle-och oljeanvändningen var däremot lägre för Systemsimuleringarna A 

och T än för R. Fjärrvärmesimuleringsprogrammet optimerar driften i varje tidssteg baserat på de för 

tillfället rådande förutsättningarna. Detta innebär att bränslekostnaderna påverkar driften i systemet. 

Avfallet hade en negativ kostnad vilket innebär att förbränningen medför en intäkt för anläggningen. 

Oljepriset var avsevärt mycket högre än priset för biobränsle. Detta bidrar även till att den totala 

bränslekostnaden blev högre för Systemsimulering R än för Systemsimulering A och T, eftersom 

mängden fossilt bränsle som eldades nästan var tre gånger så högt för det förstnämnda fallet.  

 

Figur 29: Figuren visar bränsleanvändningen för de tre systemsimuleringarna i GWh. 

 

Därefter undersöktes de simulerade kraftverkens elproduktion och jämfördes med referensmodellen 

och lastprofilen för elbilsladdningen. Elproduktionen som de tre kraftvärmeturbinerna genererade 

summerades till en total lastprofil för hela systemet Borlänge-Falun. Eftersom all elproduktion är 

anpassad till turbinernas maximala märkeffekt avser systemet en fordonsflotta med 27 150 

laddfordon. Därefter sorterades datamängden från den högsta till den lägsta produktionen timme för 
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timme. Detta gjordes för både Systemsimuleringarna A, T och R samt för laddningsprofilen och 2017 

års produktionsdata, se figur 30.  

 

Figur 30: Figuren visar elproduktionen för det totala systemet. Den gröna heldragna linjen representerar 

elproduktionsprofilen från Systemsimulering R. Den blå, streckade linjen representerar laddfordonens laddningsprofil. Vi 

denna upplösning finns ingen synbar skillnad mellan Systemsimulering A och T. Båda representeras med den röda prickade 

linjen. Den orangea prickstreckade kurvan representerar driftdata över elproduktionen 2017. 

 

Vid rådande upplösning i figur 30 finns ingen märkbar skillnad mellan elproduktionen simulerad med 

Systemsimulering A och T. Systemsimuleringen utfördes baserad på värmeproduktionerna erhållna 

med alfavärdesmetoden och totaleffektsmetoden. Dessa värmeproduktionsprofiler var lika varandra 

varför det ter sig rimligt att elproduktionen från Systemsimulering A och T även är lika varandra. Den 

röda prickade kurvan representerar elproduktionen från både Systemsimulering A och T. Den röda 

kurvan uppvisar samma mönster som den mörkblå streckade laddningsprofilslinjen men är belägen 

under denna. Laddningsprofilens kurva utgörs av de tre lastprofilerna som simulerades med hjälp av 

EVHomeCharging och som summerats och sorterats i fallande ordning. Denna skillnad mellan kurvorna 

påvisar en diskrepans mellan den last som kräver reglering och den, av kraftvärmeverken reglerbara 

lasten. Man kan tydligt se att de två systemmodellerna båda begränsas och inte helt klarar av att 

reglera denna laddfordonslast. Modellen begränsas av värmebehovet. När det är för lågt minskar 

kraftvärmeverkens totala effekt och därigenom även elproduktionen.  

Elproduktionen för kraftvärmeverken i referensmodellen, den gröna heldragna linjen, är maximal strax 

under turbinernas sammanlagda märkeffekt på 20,5 MW för ca 3300 timmar. Därefter minskar 

produktionen och blir konstant vid en effekt på 13,4 MW vilket är strax under märkeffekten för två av 

turbinerna. Den orangea prickstreckade linjen som representerar de tre turbinernas sammanlagda 

elproduktion under år 2017, påvisar ett liknande mönster. Detta indikerar att 

fjärrvärmesimuleringsprogrammet simulerar en drift av anläggningarna som liknar hur driften ser ut i 

de verkliga anläggningarna. Det påvisar även att systemet i nuläget drivs på ett relativt 

kostnadsoptimerat sätt. Profilen är dock mer kontinuerlig utan platåer av sammanhängande konstanta 

värden som för referensmodellen.   

Om man jämför systemsimuleringen av referensmodellen med alfavärdes- och 

totaleffektsmetodsimuleringarna så ser man tydligt att den förstnämnda ger en elproduktion som är 

betydligt högre än de andra två. Kraftvärmeverk som utför reglering och således styrs av en 

fluktuerande last, producerar mindre el än kostnadsoptimerade system. Referensmodellen producerar 

nästan maximal mängd el så länge värmebehovet tillåter. Eftersom den verkliga driftdatamängden 

påvisar ett liknande mönster kan man dra slutsatsen att detta även gäller för den verkliga driften av 
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systemet. När elbehovet är högt krävs det även att värmebehovet är högt för att kraftvärmeverken ska 

klara av att reglera laddfordonslasten. Tabell 11 visar de olika systemens totala elproduktion. 

Elproduktionen från alfavärdes- och totaleffektsmetoden producerar nästan 20 GWh för lite el för att 

kunna täcka laddfordonslasten. Denna skillnad utgörs av arean mellan den rödsvarta kurvan och den 

blå kurvan. De två metoderna producerar mindre än hälften av den el som referensmodellen och det 

verkliga systemet gör. Skillnaden kan illustreras som arean mellan den rödsvarta och den orangea 

kurvan. Detta medför ett inkomstbortfall för anläggningsägaren vilket kommer att diskuteras i 

kostnadsanalysen i stycke 5.4. 

 

Tabell 11: Tabellen visar den totala elproduktionen för kraftvärmeverken under 2017, samt elproduktionen genererad med 

Systemsimulering A, T och R. Tabellen visar även den totala elförbrukningen för laddfordonens laddningsprofil.  

 Total elprod./förbr. 
[GWh] 

Systemsimulering A 50,9 

Systemsimulering T 50,7 

Laddningsprofil 71,0 

Driftdata 2017 118,3 

Systemsimulering R 130,2 

 

Detta innebär att det blir ett underskott i elproduktionen med alfavärdesmetoden som är 20,1 GWh 

och 20,3 GWh med totaleffektsmetoden. 

Systemsimulering A och T gjordes med fast indata timme för timme både för elproduktionen och 

alfavärdet. Detta innebär att den rödsvarta kurvan helt borde sammanfalla med den mörkblå kurvan 

som utgörs av elproduktionen i kraftvärmeverken, laddfordonens lastprofil. Att kurvorna emellertid 

skiljer sig åt visar att modellerna inte klarar av att reglera fordonslasten. Systemet begränsas, som 

tidigare nämnts av värmebehovet som är för lågt vissa perioder under året. Figur 31 visar 

elproduktionen och laddfordonslasten för en vecka varje årstid. Veckorna avser den första veckan i 

januari, april, juli och oktober. Laddfordonslasten representeras även i denna figur med en mörkblå 

kurva och systemsimuleringarna avser både alfavärdes-och totaleffektsmetoden och representeras 

med en mörkröd kurva. 



47 
 

 

Figur 31: Figuren visar laddfordonens elbehov och kraftvärmeverkens elproduktion under olika säsonger. En vecka per 

säsong simulerades, första veckan i januari, april, juli och oktober. 

 

I figur 31 kan man se att kraftvärmeverken kan reglera laddfordonens elbehov så länge värmebehovet 

i systemet är högt. I vinter-grafen sammanfaller nämligen elproduktionen helt med laddfordonslasten. 

Under sommaren är värmeproduktionen lägre och kraftvärmeverken går på dellast eller har revision 

och kan inte producera så mycket el som krävs för att reglera laddfordonslasten. Under höst-och 

vårsäsongerna är värmebehovet högre vilket ger en högre elproduktion. Även under dessa perioder är 

värmebehovet dock för lågt för att kraftvärmeverken ska kunna reglera laddningsprofilen.  

El-och värmeproduktionen är som tidigare nämnts starkt beroende av antalet laddfordon i systemet. 

Simuleringarna har tidigare anpassats till ett system med maximalt antal fordon. Laddningsprofilen i 

systemsimuleringarna utgjordes av en summerad last anpassad efter de tre turbinernas respektive 

märkeffekter. Detta motsvarade en fordonsflotta om 27 150 laddfordon i systemet Borlänge-Falun. I 

figur 30 och 31 observerades att detta antal laddfordon var för högt för att kunna regleras. När 

värmebehovet är lågt drivs kraftvärmepannorna antingen på dellast eller är helt avstängda. I Borlänge-

Falun systemet är en av de största värmekonsumenterna en pelletsfabrik. Denna behöver värme för 

sina torkningsprocesser och är således värmekund året om. Det finns således ett värmebehov även 

under sommarmånaderna. Detta är möjligen större än i andra system tack vare pelletsfabriken i Falun.  

Elproduktionen från Systemsimuleringarna A och T undersöktes noggrant. Effekttoppen under årets 

alla dagar extraherades och den lägsta toppen togs fram. På så sätt kunde det maximala reglerbara 

antalet bilar tas fram för systemet. Det var 3925 för alfavärdesmetoden och 3900 för 

totaleffektsmetoden. Detta är det maximala antalet fordon som Borlänge-Faluns tre kraftvärmeverk 

kan reglera hela året med rådande värmebehovsprofil. Detta gäller under förutsättningen att 

kraftvärmen ska stå för hela regleringen vilket inte nödvändigtvis måste vara fallet. 
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5. Diskussion 
Kraftvärmen kan reglera ett mindre antal laddfordon året om och ett större antal när värmebehovet 

är stort. Således kan kraftvärmereglering komma att fylla en viktig funktion för att avlasta lokalnätet. I 

energisystem med ökande intermittent elproduktion i form av vindkraft och solenergi finns det 

emellertid ett ökat behov av icke väderberoend elproduktion. Kärnkraft bidrar med stabil elproduktion 

och roterande svängmassa i det svenska energisystemet. Moraliska, säkerhetsmässiga och 

klimatrelaterade frågeställningar kopplade till kärnkraften har emellertid medfört att energislagets 

framtid i Sverige är synnerligen ovisst. Vid nedrustning av kärnkraftsreaktorer är det möjligen rimligt 

att anta att kraftvärmeverkens bidrag som stabil kraftförsörjare är mer relevant än dess förmåga att 

reglera effekter i elnätet. Det är dock svårt att förutspå kraftvärmeverkens roll i framtiden.  

 

5.1. Resultaten 
Simuleringarna av värmeproduktionen för de två metoderna gav som nämnts resultat som var snarlika. 

Även om man jämför de tre systemen med varandra så ser man att värmeproduktionen är lik. Detta är 

föga oväntat med tanke på att det är en relativt liten skillnad mellan panneffekten och turbineffekten 

för de tre systemen. Så länge lastprofilen är anpassad för samma antal laddfordon är dessutom 

laddningens lastprofil identisk för de tre systemen. Det finns nämligen ingen anledning att tro att det 

kommer att vara någon nämnvärd skillnad mellan Borlänges och Faluns laddningsvanor förutom 

möjligen att Falun kommer att ha fler laddfordon i drift. Modellerna anpassades därmed efter 

maximalt antal fordon varför det ej ansågs nödvändigt att simulera olika laddningsmönster för de två 

städerna. Den enda begränsningen vid simuleringarna var pannans och turbinens märkeffekter, i övrigt 

var lasten identisk för samma antal laddfordon.  

Fjärrvärmesimuleringarna 

Fjärrvärmesimuleringarna gav en värmeproduktion som varierar kraftigt över året. Detta beror på att 

både spillvärmen och de simulerade värmeproduktionerna från kraftvärmeverken varierar kraftigt 

timme för timme. Det finns inga nämnbara skillnader i resultaten mellan Systemsimulering A och T. De 

skiljer sig enbart åt med några få procent vilket beror på att den enda skillnaden mellan 

Systemsimulering A och T var kraftvärmeverkens värmeproduktioner. Dessa genererades med 

Modellsimulering A och T och de erhållna värmeproduktionsprofilerna var lika varandra.  

Fjärrvärmesimuleringsprogrammet tar hänsyn till elpriset och priset på bränslen. Programmet gör en 

optimering av driften i varje tidssteg baserat på de rådande förutsättningarna avseende exempelvis 

värmebehov, elpris och bränslekostnader. I verkligheten påverkas driften av parametrar som på olika 

sätt förhindrar en teoretiskt kostnadsoptimerad drift. Sådana parametrar kan exempelvis vara tillgång 

på bränsle, önskad framledningstemperatur på fjärrvärmevattnet och det faktum att industriell 

spillvärme sannolikt måste prioriteras före andra värmekällor i värmemixen.  

Programmet tar som tidigare nämnts hänsyn till bränslepriserna och kostnadsoptimerar driften i de 

värmeproducerande anläggningarna. Avfalls-och biomassapriset beror på vad det är för sorts biomassa 

och avfall som förbränns. Oljepriset varierar ständigt upp och ned och det förekommer stora skillnader 

i pris beroende på var oljan kommer ifrån. Bränsleanvändningen i anläggningarna bör därför betraktas 

som osäker. Resultaten visar dock att flödesreglering skulle medföra en ökad användning av avfall och 

en minskad användning av biobränsle och fossila bränslen. Det kan här även vara lämpligt att 

poängtera problematiken med en ökad förbränning av avfall. I takt med att kompost och 

återvinningssystemen i kommunerna blir bättre, minskar tillgången på avfall till 
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förbränningsanläggningarna. Sverige importerar redan avfall från andra länder. Även denna tillgång 

borde avta i takt med att dessa länder förhoppningsvis utvecklar den inhemska avfallshanteringen.   

Trots lägre bränslekostnader är det dock rimligt att förvänta sig att flödesreglering i kraftvärmeverken 

skulle leda till inkomstbortfall för anläggningsägaren med tanke på att den totala mängden såld el 

skulle vara mindre än i nuläget. Därför bör anläggningarna kompenseras med hjälp av något slags 

ekonomiskt styrmedel. Hur detta styrmedel skulle kunna fungera kommer att diskuteras vidare 

framöver. 

Resultaten från fjärrvärmesystemsimuleringen för ett system med 27 150 laddfordon visar att 

kraftvärmeverken i systemet är fullt kapabla att reglera laddfordonslasten då värmebehovet är högt. 

Under perioder då värmebehovet är lägre, under vår-och höstsäsongen och i synnerhet under 

sommaren kör kraftvärmeverken på dellast, vilket begränsar anläggningarnas reglerförmåga.  

 

5.2. Metoderna 
Laddfordonens lastprofil användes som driftschema för elproduktionen i två modeller som baserades 

på två olika metoder, alfavärdesmetoden och totaleffektsmetoden. Dessa konstruerades för att 

simulera värmeproduktionen. Båda metoderna har sina fördelar men även sina tillkortakommanden.  

Alfavärdesmetoden 

Alfavärdesmetoden utnyttjar driftdata från de verkliga anläggningarna och använder alfavärdets 

beroende av elproduktionen för att ta fram värmeproduktionen. Fördelen med alfavärdesmetoden är 

att den är baserad på verkliga driftdata. Den tar hänsyn till hur turbinerna i nuläget är i drift. Det är en 

bra metod i synnerhet med tanke på att det är komplexa system och driften i 

kraftvärmeanläggningarna i nuläget körs på ett visst sätt.  

Alfavärdet avlästes ifrån graferna i figur 15 med hjälp av trendlinjen. Trendlinjen i sin tur är dragen 

utifrån ett fåtal utvalda punkter vid vilka uppenbar flödesreglering förekom. Uppenbar flödesreglering 

innebär tillfällen då el-och värmeproduktionen tydligt står i omvänd proportion till varandra. Dessa 

punkter var relativt få till antalet eftersom de var svåra att urskilja i den stora 

produktionsdatamängden. Dessutom var det få tillfällen under året som uppenbar flödesreglering 

förekom eftersom turbinerna i nuläget inte körs på det sättet. Det hade varit fördelaktigt med fler 

utvalda punkter för att trendlinjen skulle kunna dras med större säkerhet. Detta medför följaktligen en 

begränsning i alfavärdesmetoden. Trendlinjerna följer emellertid ett tydligt mönster som är likadant 

för de tre systemen vilket indikerar en viss säkerhet i trendlinjernas dragning.  

Värmeproduktionen som erhölls från modellen som baseras på alfavärdesmetoden var omvänt 

proportionerlig mot elproduktionen. Detta stämmer väl överens med hur produktionerna teoretiskt 

sett borde förhålla sig mot varandra. 

Totaleffektsmetoden 

Totaleffektsmetoden baseras på antagandet att panneffekten är konstant över hela året. Detta är en 

förenkling om än en nödvändig sådan. Pannornas märkeffekt användes som konstant panneffekt. 

Denna metod bygger på ett mindre komplext samband än alfavärdesmetoden nämligen det logiska 

sambandet att summan av värmeeffekten och den elektriska effekten ger den totala panneffekten. 

Genom att använda totaleffektsmetoden erhölls en värmeproduktion som var omvänt proportionerlig 

mot elproduktionen vilket stämmer väl överens med hur de teoretiskt sett borde förhålla sig mot 
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varandra. Metoden i fråga är ej baserad på driftdata från verkliga anläggningar. Simuleringen 

begränsas av pannans och turbinens effekter och dessa är baserade på anläggningsdata.  

Trendlinjen för totaleffektsmetoden som observerades i figur 13 är egentligen inte en trendlinje utan 

värden på el-och-alfavärdet som sorterats efter elproduktionen. Sambandet påvisar dock ett så tydligt 

beteende, eftersom linjen består av årets samtliga 8760 mätpunkter, att en trendlinje för 

totaleffektsmetoden var överflödig. Trenden är svagt exponentiell vilket vidare indikerar att det var 

förståndigt att låta alfavärdesmetodens trendlinje representeras av en andra gradens linje.  

Jämförelse mellan de två metoderna 

Som beskrivits ovan bygger metoderna på väsensskilda grundidéer. Det är komplexa system som 

modellerats och vid utformandet av metoderna och vid själva modellbygget har nödvändiga 

antaganden gjorts. Trendlinjerna skiljde sig likväl inte åt i någon vidare utsträckning och de två 

metoderna gav anmärkningsvärt liknande resultat. Detta innebär att totaleffektsmetoden är fullt 

tillräcklig att använda om man vill simulera värmeproduktionen i ett kraftvärmeverk baserat på en 

varierande elproduktion. Detta är av intresse eftersom totaleffektsmetoden inte kräver tillgång till 

driftdata från anläggningen så länge man känner till pann-och turbineffekterna. 

 

5.3. Grundidén 
I nuläget anpassas kraftvärmeverkens drift efter önskad framledningstemperatur på 

fjärrvärmevattnet, det vill säga elproduktionen är underordnad. Detta är i stort sett enbart en 

ekonomisk fråga och om rätt ekonomiska incitament skulle finnas så är det möjligt att låta 

elproduktionen vara överordnad värmeproduktionen. Mathias Bjurman som är produktionschef med 

ansvar för fjärrvärmesamarbetet mellan Borlänge och Falun, uppskattar att turbineffekten i ca 90 % av 

fallen skulle kunna vara överordnad framledningstemperaturen. 

Det finns emellertid ett dilemma med att helt förlita sig på kraftbalansering med kraftvärmens 

elproduktion. Det kommer att uppstå tillfällen då värmeproduktionen från kraftvärmeverken 

överstiger det totala värmebehovet. Dessutom finns det värmeproducenter, som måste prioriteras 

före kraftvärme. Det kan exempelvis vara industriell spillvärme som måste kylas av till fjärrvärmenätet 

för att industriprocesserna ska kunna fortlöpa säkert och utan avbrott.  

Om man betraktar Borlänge-Falun-systemet, är årets lägsta värmebehov 20,76 MW. För 

alfavärdesmetoden ligger kraftvärmeverkens totala värmeproduktion inom ett snävt intervall mellan 

84,5 och 105,0 MW och medelvärdet är 99,0 MW. För totaleffektsmetoden ligger systemets totala 

värmeproduktion inom intervallet 84,5 och 106,0 MW med ett medelvärde på 98,4 MW. Detta innebär 

att värmeproduktionen kraftigt överstiger det lägsta värmebehovet.  

Detta leder till en diskrepans mellan kraftvärmens förmåga att reglera sin elproduktion och 

laddfordonen i systemets laddningslast, vilket observerades i såväl figur 30 som figur 31. Det finns ett 

flertal lösningar eller tekniker som kan avhjälpa eller minska ovan nämnda diskrepans. 

Acceptera ett värmeöverskott 

Det är tänkbart att flera nya områden inom Borlänge-och Falu kommun ansluts till fjärrvärmenätet. 

Borlänge kommun har som ambition att utveckla fjärrvärmenätet enligt deras miljöplan. Detta skulle 

kunna innebära ett ökat värmebehov. Kommunen ser även över planerna på att utveckla 

fjärrkylanätet. Detta kan indirekt leda till ett ökat värmebehov eftersom värme kan användas för att 

generera kyla med hjälp av absorptionskylare. Denna typ av kylning skulle leda till ett jämnare 
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värmebehov över året eftersom fjärrkyla primärt skulle användas under perioder då värmebehovet är 

lågt. 

Ett annat alternativ är att ha kraftvärmeverken i drift för regleringssyften trots att värmebehovet inte 

är tillräckligt stort. I många fjärrvärmesystem, fast inte just i Borlänges system, är det möjligt att kyla 

bort överskottsvärmen. Man kan även öka värmebehovet i systemet genom uppvärmning av gator, 

vägar, cykelbanor idrottsplatser, växthus eller dylikt. Det krävs dock att bränslekostnaderna är låga och 

att eventuella reglerintäkter är höga.  

Man kan även inkludera ackumulatortankar som termiska säsongslager för att på så sätt förskjuta 

värmeproduktionen och värmebehovet tidsmässigt i förhållande till varandra. Det skulle krävas tankar 

med stor volym, alternativt ett flertal mindre, seriekopplade tankar för att produktion och behov skulle 

sammanfalla i större utsträckning över säsongerna. Termiska säsongslager har än så länge inte närt 

några större framgångar i Sverige, däremot används mindre ackumulatortankar för lagring kortare 

tidsperioder. Dessa skulle möjligen kunna avhjälpa dygnsvariationerna i kraftvärmeverken och tillåta 

en jämnare värmeproduktion. Detta har inte undersökts i detta examensarbete men utrymme finns 

för att undersöka detta i framtida arbeten. 

Öka elproduktionen 

Ett annat alternativ skulle vara att öka mängden producerad el från kraftvärmeverken. Det finns ett 

antal tekniker i nuläget för att åstadkomma detta, bland annat genom att omkonstruera befintliga 

kraftvärmeverk till kombinerade kraftvärmeverk som drivs av en kombinerad gas-ångcykel. Detta ökar 

el/värme-kvoten från ca 25 – 30 % till ca 60 %. Detta kräver dock ett bränsle som är gasformigt, varför 

gasifiering eller rötning av bio-och avfallsbränslet blir nödvändigt. 

Värmeverk kan förses med en turbin och sålunda omvandlas till kraftvärmeverk. Exempelvis skulle 

Faluns två fliseldade värmepannor och Borlänges avfallseldade värmepanna kunna byggas om eller 

bytas ut mot kraftvärmeverk. Falu kommuns energi och klimatprogram uttrycker en ambition om en 

välutvecklad kraftvärme. I Borlänge kommun kommer man inom 10 – 20 år behöva en ny 

värmeanläggning. Mathias Bjurman förutspådde att det kommer att byggas ett nytt kraftvärmeverk, 

eldat med sekunda bränsle.  

Kombinera med annan reglering – laststyrning 

Man kan kombinera kraftvärmereglering med annan typ av reglering. Ett alternativ som skulle kunna 

frigöra kapacitet i elnätet är laststyrning. Laststyrning kan fungera på många olika sätt men grundidén 

bygger på att man reglerar lasten istället för att reglera produktionen. Man kan exempelvis låta 

elbilsladdningseffekten variera upp och ned baserat på den övriga lasten i nätet. Man kan även utnyttja 

den inneboende termiska trögheten i systemet genom att reglera upp och ned effekten på värme-eller 

kylaproducerande apparatur. Dessa kan exempelvis vara värmepumpar, golvvärme, kylskåp eller 

luftkonditionering. Fördelen med denna typ av laststyrning är att om effekten regleras lite på en stor 

mängd enheter kan den totala regleringen i systemet vara signifikant. Förändringen på själva enheten 

är så liten och trögheten är så stor att inomhusklimatet och komforten inte försämras för 

slutanvändarna. 

Solceller 

Solceller blir ett allt vanligare inslag i stadsbilden. Antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige 

ökade mellan 2016 och 2017 med drygt 50 % (Energimyndigheten, 2018). Tak-och väggmonterade 

solceller producerar oftast el lokalt i elnätet och har en elproduktionstopp klockan 12 på dagen. Om 
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man betraktar den beigea kurvan i figur 18 ser man att laddfordonens laddningsprofil har en effekttopp 

klockan 18 varje dag. Trots att konsumtionstoppen och produktionstoppen inte helt sammanfaller 

skulle välutvecklade solcellsinstallationer möjligen motverka laddfordonens effekttoppar i viss mån. 

Solcellseffekten är högst under sommarhalvåret då kraftvärmeverkens reglerförmåga, på grund av det 

låga värmebehovet, är mest begränsad. Energin från solen följer ett tydligt dygns- och säsongsmönster 

som är förutsägbart. Effekten från solceller är dock inte styrbar utan påverkas starkt av klimat och 

väder och kan förändras från full effekt till ingen effekt inom loppet av sekunder. Det är därför inte 

säkert att solceller skulle hjälpa till att motverka laddfordonens effekttoppar utan skulle kunna förvärra 

problemet.  

 

5.4. Kostnadsanalys 
Det är svårt att analysera prissättningen av reglering med hjälp av kraftvärme. Samtliga turbiner går i 

nuläget i stort sett alltid på fullast så länge pannan är i drift. Vid reglering kommer turbinen sällan gå 

på fullast och då blir det ett inkomstbortfall för kraftvärmeverket med rådande timprissättning. Det 

finns diskussioner om ett liknande system som i England som baseras på en prissättning på kvartsbasis. 

Med ett sådant system skulle effekten spela en större roll. Även effekttariffer har kommit på tal.  

Man kan resonera på olika sätt när man fastställer kostnaden för kraftvärmeverkens reglering. Man 

skulle kunna hävda att om elproduktionen går ner och värmen går upp så spelar styrningen ingen roll. 

Man måste dock komma ihåg att el-och värmebranschen agerar på olika marknader med oberoende 

prisutveckling. Prissättningen skulle kunna ske enligt de premisser som i nuläget är rådande. 

Anläggningsägaren får betalt både för den el som produceras och för den el som skulle ha producerats 

om elproduktionen inte nedreglerats.  

Lokal reglering ute i elnätet innebär mindre påfrestningar på omgivande knytpunkter och större 

transmissionsledningar. Central reglering med vattenkraft sker huvudsakligen högre upp i elnätets 

effekthierarki. Lokal reglering med kraftvärme utgör därmed en systemnytta och skulle i ett välplanerat 

nät kunna reducera spänningsvariationer i ledningar och kablar med hög spänning. Detta innebär att 

dessa konstant kan köras på optimal drift vilket leder till minskade transmissionsförluster och mindre 

slitage. 

Vad detta är värt är dock svårt att fastställa numeriskt och ligger utanför undersökningsområdet för 

detta projekt. En analysmetod skulle kunna vara att undersöka vad annan styrkraft kostar. En annan 

metod skulle kunna vara att analysera vad flaskhalsar och bristsituationer kostar genom att jämföra 

priser mellan olika prisområden i Sverige. Slutligen kan man granska nyttan av lokal reglering. Detta 

kan göras genom att man undersöker på vilket sätt nätet lokalt sett gynnas av regleringen och med 

hjälp av livscykelanalyser försöka fastställa värdet av förändringarna. 
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6. Slutsatser 
I takt med att många städer och tätorter växer och antalet laddstationer som installeras i dessa ökar, 

kommer kraftvärmeproducerad el att spela en viktig roll i energisystemet. Att denna produktion av el 

är enkel och snabb att reglera upp och ned har kunnat observerats i driftdata från anläggningarna och 

bekräftats av Mathias Bjurman. Att kunna avlasta omgivande stamnät och ha en lokal reglerkraft, leder 

till systemfördelar i form av minskat slitage och förluster. Det kan även leda till att kapacitet frigörs i 

elnätet i städerna vilket möjliggör en ännu större utbyggnad av laddstolpar.  

I nuläget är driften av kraftvärmeverken baserat på önskad framledningstemperatur på 

fjärrvärmemediet. Denna bestäms i sin tur av värmebehovet. Att kunna reglera driften av 

anläggningarna baserat på det lokala elnätets behov av reglerkraft skulle vara möjligt i 

uppskattningsvis 90 % av fallen. För detta krävs emellertid ekonomiska incitament. Med tanke på hur 

viktig lokal reglering är och de övergripande systemfördelar som sker till följd av detta, är det inte 

omöjligt att tillräckliga ekonomiska incitament kan utdelas så att anläggningar kan agera reglerkraft. 

Det är svårt att avgöra vilken metod som är mest tillförlitlig av de två metoder som användes för att 

beräkna värmeproduktionen i systemen. Alfavärdesmetoden bygger på verkliga driftdata, men är 

störningskänslig för förändringar i polynomkoefficienterna. Totaleffektsmetoden är mer stabil och tar 

inte fram värmeproduktionen med hjälp av en trendlinje. Metoden är baserad på antagandet om 

konstant panneffekt över hela året vilket är en förenkling av verkligheten. Däremot ger de två 

metoderna likartade resultat. Eventuella felkällor och inkorrekta antaganden i de båda modellerna 

borde ha resulterat signifikanta skillnader mellan metoderna. Detta ger en indikation på att båda 

modellerna fungerar tillräckligt bra för att man ska kunna dra godtagbara slutsatser om resultaten. 

Man kan även dra slutsatsen att totaleffektsmetoden ger liknande resultat som alfavärdesmetoden 

utan att man måste ha tillgång till driftdata. Så länge man har kännedom om turbinens och pannans 

märkeffekter kan man simulera en värmeproduktionsprofil baserat på elproduktionsprofilen.  

Värmeproduktionen i kraftvärmeverken kommer vid ångflödesreglering sannolikt att variera ungefär 

lika mycket som laddningslasten. Hur mycket denna varierar beror i sin tur på hur stort antal 

laddfordon som är i drift i fordonssystemet. Det totala antalet personbilar i Borlänge och Falu kommun, 

var i slutet av 2017 enligt trafikanalys ca 58 000 stycken. Om man antar att Bloombergs prognos 

stämmer och en tredjedel av alla fordon 2040 kommer att utgöras av laddfordon, motsvarar det för 

Borlänge-Falunsystemet knappt 20 000 laddfordon.  

Baserat på resultaten från simuleringarna kan kraftvärmeverken i Borlänge och Falun reglera 

laddningslasten från ca 3 900 laddfordon året runt. Under våren, hösten och framför allt på sommaren 

är värmebehovet lägre och kraftvärmeverken måste gå på dellast, eller helt stängas av. 

Kraftvärmeverken i systemet klarar därmed ett avsevärt större antal laddfordon, 27 150 stycken, 

vintertid när värmebehovet är större och samtliga kraftvärmeverk kan vara i full drift. När 

värmebehovet är högt är det respektive turbins maximala effekt som utgör den begränsande faktorn. 

Det som begränsar kraftvärmeverkens förmåga att reglera laddfordonens laddningslast är således 

värmebehovet och turbinernas respektive märkeffekter. 

Detta resulterar i en problematik som kan lösas genom att man lagrar värme över säsonger eller leder 

bort överskottsvärmen och låter den gå förlorad. Man kan också öka el-till-värme-kvoten, förslagsvis 

genom att omvandla de befintliga kraftvärmeverken till kombikraftverk. Ett annat sätt är att kombinera 

kraftvärmeregleringen med annan elnätsreglering såsom laststyrning. Annars kan man komplettera 

energisystemet med annan lokal elproduktion, exempelvis genom att omvandla värmeverk till 

kraftvärmeverk eller utveckla utnyttjandet av solenergi genom installation av solceller.  



54 
 

7. Referenser 
Albright, Louis D., Angenent, Largus T och Vanek, Francis M. 2012. Energy Systems Engineering. 2. Uppl. 

McGraw-Hill Professional. New York 

 

Alvarez, Henrik. 2006. Energiteknik. Studentlitteratur AB. Lund 

 

Areskoug, Mats och Eliasson, Per. 2012 Energi för hållbar utveckling: Ett historiskt och 

naturvetenskapligt perspektiv. 2. Uppl. Studentlitteratur AB. Lund 

 

Asplund, Daniel. 2018. Projektledare/affärsutvecklare på Falu Energi och Vatten. Telefon-och 

mailkorrespondens i april och maj 2018. 

 

Bjurman, Mathias. 2018. Produktionschef på Grundledning HB. Telefon-och mailkorrespondens mars, 

april och maj 2018. 

 

Bloomberg New Energy Finance. 2017. Electric Vehicle Outlook 2017. 

https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF_EVO_2017_ExecutiveSummary.pdf 

(Hämtad: 2018-03-21) 

 

Boles, Michael A., Cengel, Yunus A. 2011. Thermodynamics an engineering Approach. 7. Uppl. McGraw-

Hill Professional. New York.  

 

Borlänge kommun. 2015. Miljöplan Borlänge kommun 2015 – 2018.  

https://www.borlange.se/localfiles/forfattningssamling/program-planer-strategier/borlange-

kommun-miljoplan-2015-2018.pdf (Hämtad: 2018-11-15)  

 

Elbilsstatistik.se, 2018a. Sveriges nationella statistik för elbilar och laddinfrastruktur – Just nu.  

https://www.elbilsstatistik.se/ (Hämtad: 2018-05-03) 

 

Elbilsstatistik.se, 2018b. Laddinfrastrukturstatistik. 

https://www.elbilsstatistik.se/laddinfrastatistik (Hämtad: 2018-05-03) 

 

Elforsk. 2014. El från nya och framtida anläggningar 2014. 

https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/19919/el-fran-nya-och-framtida-

anlaggningar-2014-elforskrapport-2014-40.pdf (Hämtad: 2018-08-30) 

 

Emobility.se, 2018. Grunderna i laddning. 

http://emobility.se/startsida/laddinfrastruktur/elbilsladdning/ (Hämtad: 2018-05-04) 

 

Energiföretagen. 2017a. Tillförd energi – Tillförd energi till kraftvärme och fjärrvärmeproduktion och 

fjärrvärmeleveranser 2016. 

https://www.energiforetagen.se/link/291d8fed20f44c4fadccaf4fad6071d0.aspx?v=vMmdwv4qPY3A

4wwqjmS-8FdXw_A (Hämtad: 2018-02-14) 

 

Energiföretagen. 2017b. Tillförd energi för produktion av fjärrvärme 1980 – 2015. 

https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/fjarrvarme/tillford-

energi/tillford-energi-for-produktion-av-fjarrvarme-1980-2015-co2.xlsx (Hämtad: 2018-02-09) 

https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2017/07/BNEF_EVO_2017_ExecutiveSummary.pdf
https://www.borlange.se/localfiles/forfattningssamling/program-planer-strategier/borlange-kommun-miljoplan-2015-2018.pdf
https://www.borlange.se/localfiles/forfattningssamling/program-planer-strategier/borlange-kommun-miljoplan-2015-2018.pdf
https://www.elbilsstatistik.se/
https://www.elbilsstatistik.se/laddinfrastatistik
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/19919/el-fran-nya-och-framtida-anlaggningar-2014-elforskrapport-2014-40.pdf
https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/media/19919/el-fran-nya-och-framtida-anlaggningar-2014-elforskrapport-2014-40.pdf
http://emobility.se/startsida/laddinfrastruktur/elbilsladdning/
https://www.energiforetagen.se/link/291d8fed20f44c4fadccaf4fad6071d0.aspx?v=vMmdwv4qPY3A4wwqjmS-8FdXw_A
https://www.energiforetagen.se/link/291d8fed20f44c4fadccaf4fad6071d0.aspx?v=vMmdwv4qPY3A4wwqjmS-8FdXw_A
https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/fjarrvarme/tillford-energi/tillford-energi-for-produktion-av-fjarrvarme-1980-2015-co2.xlsx
https://www.energiforetagen.se/globalassets/energiforetagen/statistik/fjarrvarme/tillford-energi/tillford-energi-for-produktion-av-fjarrvarme-1980-2015-co2.xlsx


55 
 

 

Energimyndigheten. 2017a. Trädbränsle- och torvpriser. 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/priser/tradbransle_och_torvpriser_en0307

_2017_06-05.pdf (Hämtad: 2018-07-17) 

 

Energimyndigheten. 2017b. En svensk-norsk elcertifikatsmarknad. 

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/elcertifikat/marknadsseminarium-

2018/elcertifikat-arsrapport-2017-se_web.pdf (Hämtad: 2018-09-05) 

 

Energimyndigheten. 2018a. Kraftig ökning i nätanslutna solcellsanläggningar. 

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/kraftig-okning-i-natanslutna-

solcellsanlaggningar/ (Hämtad: 2018-08-01) 

 

Energimyndigheten. 2018b. Marknadsstatistik. Godkända anläggningar för tilldelning av elcertifikat 

2018-07-30. 

http://epi6.energimyndigheten.se/SharePoint/Eugen/Godk%c3%a4nda%20anl%c3%a4ggningar.xlsx 

(Hämtad: 2018-09-07) 

 

Europaparlamentets och rådets direktiv. 2014. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94/EU av 

den 22 oktober 2014 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=SV (Hämtad: 

2018-02-16) 

 

Europeiska unionen. 2018. Transport. 

https://europa.eu/european-union/topics/transport_sv (Hämtad: 2018-02-14) 

 

Europeiska kommissionen. 2018a. 2050 low-carbon economy 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_sv (Hämtad: 2018-02-14) 

 

Fjärrsyn. 2013. Historien om fjärrvärmen – en historia om affärsmodellutveckling.  

http://www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se/pdf/historien.pdf (Hämtad: 2018-02-08) 

 

Falu kommun. 2012. Energi- och klimatprogram för Falu kommun.  

https://www.falun.se/download/18.5dc1a82914a064883d8d330a/1418048613590/energi_och_klim

atprogram_2013_webb.pdf (Hämtad: 2018-02-27) 

 

Fredriksen, Svend och Werner, Sven. 2013. District Heating and Cooling. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Grahn, Pia, Munkhammar, Joakim, Widén, Joakim, Alvehag, Karin, Söder, Lennart. 2013. 

PHEV Home-Charging Model Based on Residential Activity Patterns. 

 

IEA (International Energy Agency). 2008. Energy Efficiency indicators for public electricity production 

from fossil fuels. 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/En_Efficiency_Indicators.pdf 

(Hämtad: 2018-02-27) 

 

Laddinfra.se. 2018. Databas för publik laddinfrastruktur – statistik.  

https://www.laddinfra.se/ (Hämtad: 2018-05-02) 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/priser/tradbransle_och_torvpriser_en0307_2017_06-05.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/priser/tradbransle_och_torvpriser_en0307_2017_06-05.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/elcertifikat/marknadsseminarium-2018/elcertifikat-arsrapport-2017-se_web.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/elcertifikat/marknadsseminarium-2018/elcertifikat-arsrapport-2017-se_web.pdf
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/kraftig-okning-i-natanslutna-solcellsanlaggningar/
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/kraftig-okning-i-natanslutna-solcellsanlaggningar/
http://epi6.energimyndigheten.se/SharePoint/Eugen/Godk%c3%a4nda%20anl%c3%a4ggningar.xlsx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0094&from=SV
https://europa.eu/european-union/topics/transport_sv
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_sv
http://www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se/pdf/historien.pdf
https://www.falun.se/download/18.5dc1a82914a064883d8d330a/1418048613590/energi_och_klimatprogram_2013_webb.pdf
https://www.falun.se/download/18.5dc1a82914a064883d8d330a/1418048613590/energi_och_klimatprogram_2013_webb.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/En_Efficiency_Indicators.pdf
https://www.laddinfra.se/


56 
 

Lindborg, Joachim. 2018. Teknisk Chef på Sustainable Innovation. Muntlig kommunikation i maj 2018. 

 

Miljöfordon.se. 2017. Elbil och Laddhybrid. 

https://www.miljofordon.se/bilar/elbil-och-laddhybrid/ (Hämtad: 2018-04-27) 

Naturvårdsverket. 2016a. Miljömålen. 

https://www.miljomal.se/Miljomalen/ (Hämtad: 2018-02-15) 

 

Naturvårdsverket. 2016b. Information om stödet till laddinfrastruktur inom klimatklivet. 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-

ersattning/bidrag/klimatklivet/klimatklivet-information-ansokan-laddinfrastruktur-160210.pdf 

(Hämtad: 2018-05-02) 

 

Oilprice.com. 2018. All prices. 

https://oilprice.com/ (Hämtad: 2018-07-30) 

 

Skatteverket. 2018. Företag och organisationer/Skatter/Punktskatter/Energiskatter/Verksamheter 

med lägre skatt/ Kraftvärme 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/verksam

hetermedlagreskatt/kraftvarme.4.361dc8c15312eff6fd19412.html (Hämtad: 2018-08-17) 

 

SOU 2013:84. Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Fossilfrihet på väg – del 1.  

http://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-

pa-vag-sou-201384-del-12 (Hämtad: 2018-03-01) 

 

Svenska Petroleum & Biodrivmedel Institutet. 2018. Skatter fossila drivmedel och bränslen. 

https://spbi.se/statistik/skatter/skatter-fossila-drivmedel-och-branslen/ (Hämtad: 2018-08-17) 

 

Svensk Energi. 2014. Laddinfrastruktur för elfordon – Vägledning för att sätta upp laddstation eller 

laddstolpe – tredje versionen. 

http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/V%C3%A4gledningar/Sv%20Energi_laddinfrastruktur

%20uppdaterad%2026%20sept%202014.pdf (Hämtad: 2018-05-04) 

 

Teknikens Värld, 2017. Så långt kommer tio laddhybrider på el. 

http://teknikensvarld.se/sa-langt-kommer-tio-laddhybrider-pa-el-542984/ (Hämtad: 2018-04-27) 

 

Trafikanalys. 2018. Fordon i län och kommuner 2017. 

https://www.scb.se/contentassets/3fb63edbe16b4cec8e6e4006a197f4cb/tk1001_2017a01_br_tksa

mbr1803.xlsx (Hämtad: 2018-04-27) 

 

Trafikverket. 2017. Resa och trafik - Dina val gör skillnad. 

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Dina-val-gor-skillnad/ (Hämtad: 2018-04-27) 

 

University of Waterloo. 2011. Engineering Courses online – Brayton Cycle. 

http://www.mhtl.uwaterloo.ca/courses/me354/lectures/pdffiles/web7.pdf (Hämtad: 2018-05-15)  

 

 

 

 

https://www.miljofordon.se/bilar/elbil-och-laddhybrid/
https://www.miljomal.se/Miljomalen/
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/klimatklivet-information-ansokan-laddinfrastruktur-160210.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/bidrag-och-ersattning/bidrag/klimatklivet/klimatklivet-information-ansokan-laddinfrastruktur-160210.pdf
https://oilprice.com/
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/verksamhetermedlagreskatt/kraftvarme.4.361dc8c15312eff6fd19412.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/energiskatter/verksamhetermedlagreskatt/kraftvarme.4.361dc8c15312eff6fd19412.html
http://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-12
http://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-12
https://spbi.se/statistik/skatter/skatter-fossila-drivmedel-och-branslen/
http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/V%C3%A4gledningar/Sv%20Energi_laddinfrastruktur%20uppdaterad%2026%20sept%202014.pdf
http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/V%C3%A4gledningar/Sv%20Energi_laddinfrastruktur%20uppdaterad%2026%20sept%202014.pdf
http://teknikensvarld.se/sa-langt-kommer-tio-laddhybrider-pa-el-542984/
https://www.scb.se/contentassets/3fb63edbe16b4cec8e6e4006a197f4cb/tk1001_2017a01_br_tksambr1803.xlsx
https://www.scb.se/contentassets/3fb63edbe16b4cec8e6e4006a197f4cb/tk1001_2017a01_br_tksambr1803.xlsx
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Dina-val-gor-skillnad/
http://www.mhtl.uwaterloo.ca/courses/me354/lectures/pdffiles/web7.pdf


57 
 

Vattenfall. 2018. Timpriser på nordiska elbörsen. 

https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/timpris-pa-elborsen/ (Hämtad: 2018-07-18) 

 

Värme och kraftföreningen. 2011. Processdata Åmotfors Energi. 

http://www.vok.nu/wp-content/uploads/2013/07/Medlemsblad-2-2011.pdf (Hämtad: 2018-07-06) 

 

ÅF Energi & Miljöfakta. 2010. Energifaktaboken. 

http://www.moodle2.tfe.umu.se/pluginfile.php/19417/mod_folder/content/0/Energifakta1.pdf?forc

edownload=1 (Hämtad: 2018-08-14) 

https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/timpris-pa-elborsen/
http://www.vok.nu/wp-content/uploads/2013/07/Medlemsblad-2-2011.pdf
http://www.moodle2.tfe.umu.se/pluginfile.php/19417/mod_folder/content/0/Energifakta1.pdf?forcedownload=1
http://www.moodle2.tfe.umu.se/pluginfile.php/19417/mod_folder/content/0/Energifakta1.pdf?forcedownload=1

