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Abstract

Metoder för lastprioritering i fjärrvärmecentraler

Load priority in district heating substations

Andreas Eriksson

A problem in the field of district heating is the oil burners needed to provide power
when a peak load occurs. One possible way of reducing the needed amount of oil is
to reduce the power demand for space heating in the district-heating substations
when the need for district heating water exceeds a certain limit. This can be done by
use of a locally working controller function.

In this Thesis the options concerning load priority are evaluated. To evaluate the
potential for using controller functions concerning peak load priority an experiment
was brought out in a chosen district-heating substation. The impact on the indoor
thermal comfort during a heat reduction was also taken into account. With
simulations and mathematical models the building and the indoor air cool down was
evaluated. Also a survey was given to the residents to validate how the indoor
thermal climate was affected during the experiment. Possible savings by using these
kinds of functions were also accounted for.

The result demonstrates that a simple controller function provides a possible way of
reducing the power demand, but is not sufficiently reliable. This is mainly due to the
used regulating parameter. With modifications or by adding additional regulating
parameters such as water flow into the controller, the functionality can be improved.
The result from the survey shows that during the experimental period the residents
experienced a minor impact on the thermal comfort. Parameters, such as ventilation
and heat losses also have a major impact on the building´s thermal inertia, especially at
the lowest occurring outdoor temperatures. The simulations confirm the theory
regarding the building heat capacity to prevent a negative impact on indoor thermal
comfort. In addition, the indoor air temperature can initially decrease faster than the
building framework, especially under the influence of ventilation. This must be taken
into account when applying functions for load priority.

Calculations indicate that the economical benefits by adapting functions for load
priority are primarily for the heat-producer, due to reduced oil dependence and also
other system aspects. The current ownership structure in Uppsala provides for a
possible obstacle when it comes to expanded use of load priority functions. More
incentives for the consumer are needed to provide for an increased usage of load
priority functions in their district-heating substations. 
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Sammanfattning  
Fjärrvärme distribueras till kund främst för uppvärmning av byggnader och tappvarmvatten. 

Då kall väderlek råder samtidigt som flera tappningar av varmvatten sker kan 

fjärrvärmecentralens värmebehov fördubblas inom en kort tid. Detta kan medföra att 

ytterligare värmeproduktionsanläggningar måste adderas till fjärrvärmesystemet. Sådana 

pannor drivs generellt av olja eftersom de klarar av att tillgodose den lastskillnad som uppstått 

tillräckligt snabbt. 

 

Ett sätt att minska oljeanvändning under spetslast kan vara att nyttja lastprioritering i 

fjärrvärmecentralen. Detta kan göras genom att implementera en funktion för lastprioritering i 

fjärrvärmecentralens reglercentral. Lastprioritering/laststyrning bygger på att begränsa det 

maximala effektbehovet under tappningar av varmvatten genom att styra ned radiatoreffekten. 

 

I detta examensarbete har en utredning över möjligheterna samt potentialen till att använda 

lastprioritering i fjärrvärmecentraler utförts. Utvärderingen innefattar: 

 

 Simuleringar i värmebehovsberäkningsprogrammet VIP-energy i syfte att undersöka 

hur en byggnad påverkas vid en reduktion av tillförd värmeeffekt. 

 En undersökning av möjligheterna till laststyrning i en fjärrvärmecentral med 

befintliga komponenter. I samband med experimentet delades en enkät ut till de 

boende för att undersöka hur deras värmekomfort påverkats under experimentet. 

 Vilken besparingspotential som utökad användning av lastprioritering kan medföra.  

 

Experiment och beräkningar av byggnadens värmelagringsförmåga baserades på ett valt 

referensobjekt. Objektet som valdes är ett radhusområde där tillräckliga mätanordningar 

kunde appliceras för att erhålla de mätdata som krävdes. 

 

Simuleringarna i VIP-energy påvisar att värmeförluster genom ventilation samt 

byggnadsstomme har en betydande inverkan på en byggnads värmehållning. Ventilationen 

kyler i första hand ut inomhusluften medan byggnadsstommen har betydelse för både 

stommens och inomhusluftens avsvalning. Inomhusluften kan initialt kylas ned till så mycket 

som 4˚C under stomtemperaturen då ventilationen är aktiverad. Behovsstyrd ventilation eller 

ventilation med värmeåtervining kan vara delar som medför att en effektreduktion kan 

genomföras i ökad utsträckning, utan att påverka de boendes värmekomfort negativt. 

Simuleringarna bekräftar även teorin om att byggnadsdelarnas specifika värmekapacitet i 

förhållande till byggnadens totala värmeförluster påverkar den faktiska 

värmelagringsförmågan. Detta är fallet för exempelvis ett betonghus. 

 

Genom undersökningen påvisas att en fjärrvärmecentral med befintliga komponenter inte har 

tillräckliga parametrar att basera en robust lastprioritering på. Lastprioritering aktiveras vid 

70% av inträffade effekttoppar under mätperioden. Som mest reduceras en effekttopp med 

20% under en varaktighet om c:a 7 minuter. Medelreduktionen för alla inträffade 

effektreduktioner under mätperioden uppgår till c:a 11%.  Via enkätundersökningen kunde 

utläsas att de boendes värmekomfort påverkats minimalt under experimentperioden. 88% av 

de svarande medger att de inte märkt av en försämrad värmekomfort. 

 

Robust laststyrning, så att alla önskade effekttoppar reduceras, kan erhållas genom att låta en 

parameter som korrelerar väl med effektbehovet medverka i regleringen. Exempelvis 

primärvattenflödet innehar denna egenskap. Genom att låta lastprioriteringen ske efter 



  

maximalt tillåtet primärvattenflöde med avseende på utomhustemperatur erhålls en parameter 

som inte heller komplicerar reglersekvensen nämnvärt. Detta bidrar till en effektbegränsning. 

Utförda mätningar bekräftar att flödesmätare avsedda för debitering kan vara fullt tillräckliga 

för att ge information om aktuellt flöde. Detta gäller under förutsättning att flödesmätarna har 

en god noggrannhetsklassificering och mäter data för tillräckligt korta intervall. Flera 

reglercentraler på marknaden tillåter även kommunikation med M-Bus enheter, vilket 

möjliggör kommunikation med den typen av flödesmätare. 

 

Ytterligare alternativ till robust laststyrning kan vara att aktivera lastprioritering då kallvatten 

strömmar till för uppvärmning genom värmeväxlarens sekundärsida. Detta kan vara möjligt 

genom att använda en enkel switch. 

 

Ett alternativ till laststyrning lokalt i fjärrvärmecentralen är övergripande funktioner för 

laststyrning. Sådana system kommunicerar med flera fjärrvärmecentraler för att samordnat 

styra ned en inträffad effekttopp. Därmed ökar sannolikheten till att en effekttopp kan jämnas 

ut. Övergripande funktioner för laststyrning kräver dock ytterligare installationer i 

fjärrvärmecentralen för att fungera som avsett. 

 

Utökad användning av lastprioritering kan bidra till minskat oljeberoende och en ekonomisk 

besparing. Vattenfall Heat Nordic i Uppsala beräknas kunna spara c:a 130 000 kronor per år, 

om en effektreduktion på 2% kan garanteras. Om en effektreduktion på 10% kan garanteras 

blir den möjliga besparingen ca 630 000 kronor per år. Eftersom avsikten med laststyrning är 

att jämna ut inträffade effekttoppar ska den försålda värmemängden vara opåverkad. 

Funktionerna är dock försvarbara att använda även om de skulle medföra minskad försåld 

värmemängd. De positiva, systemövergripande aspekterna tillsammans med minskat beroende 

av dyrt spetslastbränsle anses tillräckligt för att motivera en utökad användning av funktioner 

för laststyrning. Ett möjligt hinder kan förväntas till följd av de ägarförhållanden som råder i 

Uppsala. Kunderna äger fjärrvärmecentralerna vilket medför att värmeproducenten har en 

begränsad tillgång till dem. Kunden måste erbjudas något mervärde i samband med utökad 

användning för att öka sannolikheten till att funktioner för lastprioritering accepteras av dem. 

Ett alternativ är att införa effekttaxa för att motivera kunderna att reducera sitt maximala 

effektbehov. 
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Nomenklatur 
 

P = Effekt [W] 

ρv = Densitet för vatten, generellt 1000 [kg/m
3
] 

ρl = Densitet för luft, generellt 1,3 [kg/m
3
] 

cpl = Värmekapacitet för luft, generellt 1,0 [kJ/kg, K] 

cpv = Värmekapacitet för vatten, generellt 4180 [kJ/kg, K] 

t = Tid [s, h, dygn] 

T = Temperatur [˚C, K] 

V  = Volymflöde [m
3
/s] 

LMTD = Logaritmisk medeltemperatur för en värmeväxlare [˚C, K] 

p = Tryck [Pa] 

Q = Värmemängd [Wh] 

kvs = Maximalt volymflöde genom en styrventil [m
3
/h] 

τb = Tidskonstant för en byggnad [s, h, dygn] 

G = Antal graddagar för en specifik ort [˚dagar] 

mi = Massa för byggnadsdel i [kg] 

ci = Värmekapacitet för byggnadsdel i [kJ/kg, K] 

Ui = U-värde för byggnadsdel i [W/m
2
, K] 

Ai = Area för byggnadsdel i [m
2
] 

q = Aktuellt flöde [m
3
/tidsenhet] 

Ef = Flödesmätarens felvisning [%] 

 

Index för nomenklatur kan variera beroende på tillämpning. 
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1. Introduktion 
Detta examensarbete är en utredning av möjligheten till laststyrning i fjärrvärmecentraler. 

Examensarbetet har utförts i samrådan med Vattenfall Heat Nordic i Uppsala. 

1.1. Bakgrund 

Fjärrvärme distribueras till kund av främst två orsaker; för uppvärmning av byggnader och för 

att värma tappvarmvatten. Fjärrvärmen leds in till byggnaden via fjärrvärmecentralen, där 

värmen sedan leds över till radiatorkretsen och tappvarmvattenkretsen via värmeväxlare. Hur 

mycket värme som leds över är styrt efter behov. Värmebehovet kan fördubblas inom ett fåtal 

minuter om flertalet tappningar inträffar samtidigt. Om detta sker samtidigt som ett betydande 

uppvärmningsbehov råder kan ytterligare värmeproduktionsanläggningar behövas för att 

tillgodose den ökade värmelasten. I Uppsala används oljepannor för detta ändamål.  

 

Största orsaken till uppkomst av spetslast kan härledas till uppvärmning av tappvarmvatten. 

Under veckodagar då flertalet av befolkningens vanor är likartade ökar sannolikheten till att 

fastigheternas effekttoppar sammanfaller i tiden. Fenomenet kallas för sammanlagring. Figur 

1 visar hur värmelasten i Uppsalas fjärrvärmenät varierade mellan datumen 1:a oktober 2009 

till 28:e februari 2010. Baslasten varierar främst beroende av utomhustemperatur. I figuren 

ökar baslasten från c:a 100 MW för perioden oktober-november, till c:a 300 MW för perioden 

december-januari. Vid enstaka tillfällen uppgår effekttopparna till nästan 600MW. 

 

 

Figur 1. Variation i värmelast mellan 2009-10-01 till och med 2010-02-28. 

 

Figur 2 visar hur värmelasten i Uppsalas fjärrvärmenät varierade per timme under vecka 5, år 

2010. Effekttoppar inträffar i regel mellan klockan 06.00 och 10.00 samt mellan 16.00 och 

20.00 på eftermiddagen/kvällen. För helgdagar ser tendenserna annorlunda ut. Detta kan 

härledas till att människans beteendemönster då är mindre likartade till följd av ledighet och 

ökad hemmavistelse [12]. 
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Figur 2. Variation i värmelast under vecka 5 år 2010. Effekttoppar inträffar mellan 06.00 och 10.00 samt mellan 

16.00 och 20.00. 

En möjlighet till att jämna ut värmelasten och därmed minimera behovet av spetslastbränsle, 

baseras på det faktum att byggnadskonstruktioner och värmesystem innehar en termisk 

tröghet. Genom att temporärt reducera den tillförda effekten för uppvärmning under de 

tillfällen då effekttoppar till följd av varmvattentappning inträffar, kan det totala 

byggnadsbeståndets effektbehov även jämnas ut. Därmed uppstår ett incitament till besparing 

för producenten som kan reducera sin oljeanvändning under dessa tider, eller i bästa fall 

förskjuta uppstart av spetslastpannor. Samtidigt som utökad användning av en väl fungerande 

funktion för lastprioritering kan medföra en möjlig besparing kan den även bidra med 

ytterligare positiva egenskaper ur såväl produktionssynpunkt som för konsumenten. 

Exempelvis minskar behovet av hetvattenmagasin i fjärrvärmecentralerna. 

1.2. Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda möjligheterna till lastprioritering i 

fjärrvärmecentraler. Arbetet ska belysa vilka möjligheter som finns till att jämna ut 

effektbehovet samt hur en byggnads värmehållning påverkas vid en eventuell effektreduktion. 

Hur de boende påverkas och uppfattar reducerad radiatoreffekt ska vägas in i resultatet. Det är 

även positivt om nedstyrning kan utföras med fjärrvärmecentralens befintliga komponenter så 

långt som möjligt. Arbetet ska i annat fall fokusera på förslag till åtgärder för att maximera 

nyttan med att använda funktioner för lastprioritering. 

 

För att bidra till ytterligare incitament till kunden att acceptera utökad lastprioritering ska 

arbetet även belysa möjligheterna samt principen för fjärrstyrning och kommunikation av 

fjärrvärmecentraler. 
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1.3. Metod  

Examensarbetet innefattar en litteraturstudie över fjärrvärmecentralens uppbyggnad med 

särskilt fokus på de effektreglerande komponenterna. Såväl komponenternas uppbyggnad som 

samspelet mellan dem för en god funktion har undersökts. Materialet innefattar såväl 

rapporter från Svensk Fjärrvärme som artiklar angående hur en fjärrvärmecentral styrs 

optimalt, samt mer detaljerade produktbeskrivningar från producenter av komponenterna. 

Fokus har förlagts till att djupare undersöka enkla funktioner för lastprioritering. 

 

Byggnadens möjligheter till att reducera påverkan på inomhustemperatur vid en 

effektreduktion har undersökts. För detta har artiklar samt böcker angående byggnaden som 

system och värmebehov behandlats. Simuleringar i värmebehovsberäkningsprogrammet VIP-

energy har utförts för att undersöka byggnadens teoretiska värmelagringsförmåga, samt vilka 

parametrar som påverkar denna. Enkla matematiska modeller har även använts för att 

undersöka påverkan på inomhusklimat och stomtemperatur. 

 

Lastprioritering som undersöktes kallas för tappvarmvattenprioritering. Denna har analyserats 

genom experiment i fjärrvärmecentralen belägen på Vattenfalls huvudkontor i Uppsala. 

Samma funktion har implementerats och testats i ett valt referensobjekt. Under experimentet 

har mätdata samlats in med hjälp av fjärrvärmecentralens befintliga övervakningssystem 

avsett för debitering, en extra flödesmätare samt temperaturloggers. Behandling av mätdata 

och beräkningar har utförts i kalkylprogrammet Microsoft Excel. Resultat och eventuell 

påverkan har validerats genom utdelning av en enkät till de boende i objektet. Svar från 

enkäten utgör underlag till hur den undersökta laststyrningsfunktionen påverkat 

värmekomforten i valt referensobjekt. 

1.4. Avgränsning 

Arbetet är avgränsat mot de delar som innehar relevans för reglersystemet i en 

fjärrvärmecentral, den utrustning som finns i valt referensobjekt samt den funktion för 

lastprioritering som dess reglerutrustning tillhandahåller. Andra funktioner utformade på 

annat sätt benämns enbart, ingen undersökning har utförts i dessa fall. 

 

Fokus är förlagt till att undersöka de generella sekundärkretsarna i Uppsalas 

byggnadsbestånd. Dessa är tappvarmvattenkretsen och radiatorkretsen. Huruvida andra 

sekundärkretsar påverkar möjligheterna till att använda lastprioritering innefattas inte.  

 

Beräkning av byggnadens värmelagringsförmåga samt vilka laststyrningsmöjligheter som 

finns är baserade på det valda referensobjektet. Vid beräkning av byggnadens 

värmelagringsförmåga och påverkan på de boendes värmekomfort tas ingen hänsyn till 

värmesystemets interna tröghet och värmemängd. 

 

Potentiell besparing är beräknad efter kännedom om kostnad för olja inkluderat inköpspris, 

utsläppsrätter, energiskatt och koldioxidskatt. Minskat slitage, servicekostnader och liknande 

har inte tagits hänsyn till. Produktionsstrategier för att tillgodose den möjliga besparingen 

behandlas inte. 
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1.5. Referensobjekt 

För undersökning angående lastprioritering och byggnadsfysik har ett referensobjekt valts ut. 

En extra flödesmätare behövdes för att få tillgång till nödvändiga mätdata. Av den 

anledningen prioriterades fjärrvärmecentralens utformning för denna möjlighet i första hand. 

Till resterande egenskaper vägs fjärrvärmecentralens funktion och utrustning in samt hur stor 

total boyta som tillhandahålls. Detta för att få en god referens för resterande byggnadsbestånd 

i Uppsala. 

 

Objektet som valts är ett radhusområde byggt år 1981. Området är omgivet av en skog samt 

ett fåtal byggnader. I figur 3 finns en översikt över objektet. Anslutning till fjärrvärmenätet 

sker via ett sekundärnät, fjärrvärmecentralen levererar värme via två distributionsledningar till 

totalt sex byggnader. Total distributionslängd uppgår till c:a 500 meter, inräknat fram och 

returledning. Framledning och returledning leds i skilda rörledningar. Distributionsrören som 

används är av typen aquawarm med en rördimension Cu35. De interna 

distributionsförlusterna uppskattas till 20%, baserat på liknande anläggningars 

distributionsförluster [34]. Sekundärnätets förluster är därmed lika stora som det totala 

fjärrvärmenätets förluster till följd av distribution och konvertering [35]. 

 

Totalt finns 23 hushåll i föreningen fördelade på sex byggnader. En byggnad (byggnad 6) har 

tre hushåll med total boyta om 567m
2
 inklusive biyta, fördelat på tre våningar. De övriga fem 

byggnaderna har vardera fyra hushåll, med total boyta om 683m
2
 inklusive biytor,

 
fördelat på 

tre våningar. Byggnaderna är av trä med tvåglasfönster och är uppbyggda på grundstomme 

enligt principen platta på mark. Vissa av de boende har även låtit tilläggsisolera sin vind. Mer 

om byggnaderna återfinns i bilaga B7 och bilaga B8. 

 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

Figur 3. Ritning över valt referensobjekt. De uppvärmda byggnaderna är markerade med siffrorna 1-6. 

Distributionsledningar är markerade från fjärrvärmecentralen (7). 

Objektet har ett totalt uppvärmningsbehov om 384MWh baserat på försåld fjärrvärme, 

inklusive uppvärmning av tappvarmvatten. Den dimensionerande effekten beräknas till 

145kW med hjälp av byggnadernas gemensamma E-signatur, se avsnitt 4.5.  



 5 

2. Fjärrvärme 
I detta avsnitt presenteras fjärrvärme som system samt fjärrvärmecentralens uppbyggnad och 

funktion. Avsnittet är fokuserat mot de komponenter som samverkar för reglering av överförd 

effekt till sekundärkretsarna. Syftet med avsnittet är att ge en introduktion till fjärrvärme samt 

att skapa en bild över hur den i fjärrvärmecentralen överförda värmeeffekten regleras. 

2.1. Värmeproduktion 

Fjärrvärme distribueras ifrån värmeproduktionsanläggningarna ut till fjärrvärmecentralerna 

som finns belägna hos kunderna. Mediet som används för värmetransporten är vatten. Nätets 

värmelast tillgodoses för varje enskilt tillfälle med flera olika värmeproduktionsanläggningar. 

Fjärrvärmenätets värmelast kan vid kallt vinterväder uppgå till c:a 600MW. I samband med 

värmeproduktion finns även en ackumulatortank vilken har en effekt på upp till 120MW. 

Denna används för att tillgodose ett kortvarigt förändrat effektbehov som överskrider den 

basala värmeproduktionen. Ackumulatortanken har en total energilagringskapacitet på 

1200MWh [30], [31]. Då produktionsanläggningar exklusive spetslastpannor överskrider 

480MW måste den första spetslastpannan startas [31]. Spetslasten tillgodoses av tre 

oljepannor, vardera med en effekt om 50 MW. Dessa är belägna i utkanten av staden. 

Spetslast måste generellt adderas till fjärrvärmenätet vid: 

 Varaktig kyla 

 En bristsituation, exempelvis om problem med värmeproduktionsanläggningarna 

uppstår 

Den planerbara värmelasten medför att spetslast adderas då utomhustemperaturen 

underskrider -15°C. Sett till ett normalår innebär detta 94 timmar om året.  

2.2. Nätets tidskonstant 

Fjärrvärmenätets värmelagringskapacitet medför att värmeproduktionen kan anpassas så att 

tillräcklig mängd värme finns i anslutning till fjärrvärmecentralerna inför en förväntad 

effekttopp. Den dimensionerande faktorn för hur lång tid innan värmeproduktionen måste 

anpassas blir den abonnent som befinner sig längst bort från produktionsanläggningen. Detta 

eftersom det tar längst tid för en värmefront att transporteras ut till denna punkt [30]. 

2.3. Avkylning 

För att få ett effektivt och väl fungerande fjärrvärmesystem är låga returtemperaturer från 

fjärrvärmecentralerna ett överordnat mål. En god avkylning medför att distributionspumpar 

kan drivas effektivt, att fjärrvärmenätets värmekapacitet kan utökas samtidigt som det 

möjliggör användning av rökgaskondensering för värmeproducenten [12]. Dessutom bidrar en 

god avkylning till att kraftvärmeverkets drift kan maximeras [28]. 
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2.4. Fjärrvärmecentralen 

Genom fjärrvärmecentralen regleras värmeöverföringen mellan det primära distributionsnätet 

och byggnadens sekundärkretsar. Fjärrvärmecentralen är i Sverige generellt kopplad enligt 

någon av principerna i figur 4 eller 5. I dessa figurer finns även reglercentraler och vissa av de 

behandlade komponenterna markerade. Kopplingsprinciperna som behandlas är 

tvåstegskoppling samt parallellkoppling. 

2.4.1. Tvåstegskoppling 

Tvåstegskopplingen är uppkallad efter dess funktion genom att den värmer 

tappvarmvattenkretsen (kretsen till vänster i figur 4) i två steg. I det första steget värms 

inkommande kallvatten upp av returledningen från radiatorkretsen (kretsen till höger i figur 4) 

via en värmeväxlare (1). Ytterligare värme förs över via en annan värmeväxlare (2) kopplad 

till framledningen om värmebehovet inte tillgodoses. Fjärrvärmevattnet genom 

radiatorväxlaren kyls därmed av i två steg och tappvarmvattnet värms i två steg om det 

föreligger ett tillräckligt värmebehov [12]. 

 

2 

1 

 

Figur 4. Tvåstegskopplad fjärrvärmecentral [3]. Primärledningen leds till förvärmning av 

tappvarmvattenkretsen (VV). Parallellt leds värmen vidare till radiatorkretsen (RAD/VENT), för att åter ledas 

till tappvarmvattenkretsen via värmeväxlare (1). 

FV  = Fjärrvärmevatten 

VV  = Tappvarmvatten  

KV  = Kallvatten 

Ink KV  = Inkommande kallvatten 

Rad/Vent = Radiator/Ventilationsaggregat 
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2.4.2. Parallellkoppling 

I en parallellkopplad fjärrvärmecentral leds fjärrvärmevattnet in parallellt till 

tappvarmvattenkretsen (krets till vänster i figur 5) och radiatorkretsen (krets till höger i figur 

5) för att sedan returneras till värmeproduktionsanläggningarna. God avkylning av 

fjärrvärmevattnet åstadkoms genom användning av tillräckligt låga flöden [2], [12]. 

 
 

Figur 5. Parallellkopplad fjärrvärmecentral [3]. Primärledningen leds till tappvarmvattenkretsen (VV) och 

radiatorkretsen (RAD/VENT) parallellt. Väsentliga komponenter behandlas vidare i figur 6 och 7. 

Kopplingsprincip anses numera av flera instanser ha underordnad betydelse för 

fjärrvärmecentralens effektivitet och den rådande avkylningen. Dimensionering av 

komponenter, temperaturnivåer i sekundära kretsar samt reglercentralens inställningar anses 

överordnat bidra till fjärrvärmecentralens effektivitet [12]. Samtidigt är parallellkopplingen en 

enklare installation än tvåstegskopplingen, den allmänna standarden går av denna anledning 

mot parallellkopplade fjärrvärmecentraler med ett förhållandevis lägre dimensionerat primärt 

fjärrvärmevattenflöde [29]. På så sätt erhålls god avkylning och fjärrvärmecentralen utformas 

på ett enkelt standardiserat sätt samtidigt som distributionspumpar kan drivas effektivt. 

2.5. Sekundärkretsar 

Fjärrvärmecentralens sekundära kretsar varierar beroende på de boendes behov och vilken typ 

av fjärrvärmecentral som används. Golvvärme, torkanläggningar och hetvattenmagasin är 

några exempel. Det här examensarbetet behandlar enbart de vanligaste sekundärkretsarna för 

byggnadsbeståndet i Uppsala. Dessa är radiatorkretsen och kretsen för beredning av 

tappvarmvatten. 
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2.5.1. Radiatorkretsen 

Radiatorkretsen är den del av fjärrvärmecentralen genom vilken värme förs över för att värma 

byggnadens radiatorer, se figur 6. Kretsen är sluten vilket innebär att ett annat tryck och andra 

temperaturnivåer råder jämfört med primärkretsen. Temperatur på utgående radiatorvatten 

(kallad radiatorvattentemperatur) ställs in beroende av utomhustemperatur, se avsnitt 2.7.2 

Värmekurva. Reglercentralen får signal om vilken temperatur som ska bibehållas i 

radiatorkretsen från den aktuella utomhustemperaturen. En styrsignal förs över från 

reglercentralen till ställdonet för att reglera styrventilens öppningsgrad och därmed 

primärflödet genom värmeväxlaren. Då regleras värmeeffekten som görs tillgänglig för 

sekundärkretsen. Se figurbeteckningen för varje komponents specifika benämning [12]. 

 
 

3 

2 

4 

5 
6 

1 

7 

    
Figur 6. Radiatorkrets för fallet parallellkopplad fjärrvärmecentral [3]. 

1) Värmeväxlare  RC) Reglercentral 

2) Utomhustemperaturgivare  EK) Expansionskärl 

3) Temperaturgivare   SV) Styrventil 

4) Termometer    RAD/VENT) Radiatorer/Ventilation 

5) Manometer 

6) Cirkulationspump 

7) Ställdon 

I figuren finns ventiler med, exempelvis säkerhetsventilen vid expansionskärlet. Ledningen som går in till 

radiatorkretsen är en påfyllnadsledning dragen ifrån varmvattenkretsen. 

Värmeeffekten tillgänglig för värmeväxlaren (1) styrs genom styrventilens läge (SV) reglerat av ställdonet (7). 

Ställdonet får signal från reglercentralen (RC) efter vilket börvärde som ska eftersträvas för 

radiatorvattentemperaturen vid temperaturgivaren (3). Börvärdet styrs efter registrerad utomhustemperatur (2) 

efter en värmekurva, se avsnitt 2.7.2. 
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2.5.2. Tappvarmvattenkretsen 

I figur 7 återfinns en schematisk bild över tappvarmvattenkretsen. Uppvärmning av 

tappvarmvatten sker via värmeväxlare. Genom värmeväxlarens sekundärsida leds färskvatten 

in för att värmas från ca 10°C till inställt börvärde, generellt 55°C. Temperaturnivån 55°C är 

en säkerhetsåtgärd för att garantera minst 50˚C vid tappstället samt för att undvika tillväxt av 

legionellabakterier i cirkulationskretsen. För att undvika skållning ska inte 

tappvarmvattentemperaturen överstiga 65°C [4]. Cirkulationskretsen är förlagt i närheten av 

tappställena för att kunna distribuera varmvatten så kort efter en påbörjad tappning som 

möjligt. Reglercentralen får signal om vilken temperatur som ska bibehållas på 

tappvarmvattnet från dess temperaturgivare. En styrsignal för att tillgodose rätt effektbehov 

förs över till ställdonet. Beroende på om en tappning sker måste styrventilens öppningsgrad 

justeras för att upprätthålla avsedd utgående tappvarmvattentemperatur till följd av ökat 

sekundärflöde. Se figurbeteckningen för varje komponents specifika benämning.. 
Värmeöverföringen genom värmeväxlaren 

(1) styrs genom styrventilens läge (SV), 

Värmeöverföringen genom värmeväxlaren 

(1) styrs genom styrventilens läge (SV), 

vilken regleras av ställdonet (8). Genom 

signal från reglercentralen (RC) som får 

information angående temperaturnivåer från 

temperaturgivare (2), vilken mäter 

utomhustemperatur, och temperaturgivare 

(3), vilken mäter framledningstemperatur i 

radiatorkretsen.signal från reglercentralen 

(RC) som får information angående 

temperaturnivåer från temperaturgivare (2), 

vilken mäter utomhustemperatur, och 

temperaturgivare (3), vilken mäter 

framledningstemperatur i radiatorkretsen. 

1 

2 

3 

 
 

Figur 7. Tappvarmvattenkrets för fallet parallellkopplad fjärrvärmecentral [3]. 

1) Värmeväxlare   RC)Reglercentral 

2) Tappvarmvattentemperaturgivare SV) Styrventil 

3) Ställdon    VVC) Varmvattencirkulationspump 

I bilden finns även diverse säkerhetsventiler och termometrar markerade. 

 

Värmen som görs tillgänglig för överföring via värmeväxlaren (1) beror av flödet som tillåts passera genom 

styrventilen (SV). Styrventilen regleras av ställdonet (3) efter signal från reglercentralen (RC), vilken får 

information angående nivå på tappvarmvattentemperaturen från temperaturgivare (2).  
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Effekten som förs över till vardera värmeväxlaren kan bestämmas utifrån primärsidan enligt: 

 

)( rfppvv TTVcP           (2.1) 

 

där: P   =  överförd effekt     [W=J/s] 

 v   =  densitet för vatten     [kg/m
3
] 

 pvc  =  specifik värmekapacitet    [J/kg,C] 

 pV   = Primärt volymsflöde     [m
3
/s] 

fT  = framledningstemperatur före värmeväxlaren  [C] 

rT   = returledningstemperatur efter värmeväxlaren  [C] 

2.6. Komponenter 

De komponenter som behandlas i detta delavsnitt är de som presenterats i figurerna 6 och 7. 

Komponenterna som behandlas är värmeväxlare, styrventil, ställdon, cirkulationspump och 

VVC-pump, expansionskärl samt radiator med radiatortermostat. Reglercentralens funktion 

samt reglerteori presenteras i avsnitt 2.7. 

2.6.1. Värmeväxlare 

För radiatorkretsen anpassas värmeväxlaren efter byggnadens värmeeffektbehov vid 

dimensionerande utomhustemperatur. Värmeväxlaren brukar generellt vara något 

överdimensionerad, för att rätt effektbehov alltid ska kunna garanteras samt till följd av den 

byggnadsstandard som förekommit [28]. För tappvarmvattenkretsen är värmeväxlaren 

dimensionerad efter antal lägenheter samt förväntad sammanlagring av varmvattentappningar. 

Den överförda effekten bestäms av primärvattenflödet och den avkylning som sker till följd 

av att sekundärvattnet värms upp [4], [12]. 

 

Den logaritmiska medeltemperaturdifferensen tillsammans med värmeväxlarväggens 

värmeledningstal kan användas för att avgöra en värmeväxlares effektivitet. Logaritmiska 

medeltemperaturdifferensen är ett vedertaget begrepp, se även figur 8, och definieras som 

[12]: 
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där:  pfT ,  =  primär framledningstemperatur   [C] 

 sfT ,  =  sekundär framledningstemperatur   [C] 

 prT ,  =  primär returledningstemperatur   [C] 

 srT ,  =  sekundär returledningstemperatur   [C] 
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Figur 8. Schematisk förklaring till ekvation (2.2). 

Ekvation (2.2) används här för att påvisa värmeväxlarens fysikaliska begränsningar. Värmen 

kan inte föras över från primär- till sekundärsida utan att förluster förekommer [12]. Samtidigt 

begränsas den sekundära framledningstemperaturen av nivån på den sekundära 

returledningstemperaturen. 

2.6.2. Styrventil 

Styrventilen reglerar efter signal från ställdonet till rätt flödesbehov för att upprätthålla avsedd 

sekundärtemperatur. Styrventilen fungerar som en strypning av flödet som görs tillgängligt 

för värmeväxlaren. Flödet genom styrventilen benämns som kv-värdet, vilken beror av 

volymflödet samt det tryckfall som råder över styrventilen. Generellt används kvs-värdet som 

ett mått på det maximalt tillåtna flödet genom en styrventil vid ett tryckfall om 100kPa [12]. 

100kPa är den lägsta tryckdifferens som ska upprätthållas i en fjärrvärmecentral. 

Tryckdifferensen i fjärrvärmenätet minskar med avseende på avstånd ifrån 

värmeproduktionsanläggningen. Under antagande att strömningen genom styrventilen är fullt 

turbulent kan kvs-värdet definieras som: 

 

p

V
kvs





          (2.3) 

där   V   =  volymflöde genom helt öppen ventil  [m
3
/h] 

  p   =  tryckfall över helt öppen ventil  [bar] 

 

Reglerauktoritet 

Tryckfallet över styrventilen i förhållande till det totala tryckfallet i fjärrvärmecentralen 

definieras som styrventilens reglerauktoritet. Om styrventilen innehar tillräcklig 

reglerauktoritet så har den även möjlighet att reglera till avsett flöde. Om reglerauktoriteten 

inte kan upprätthållas uppstår en instabil reglersekvens, styrventilens öppningsgrad kan då 

variera eftersom tryckfallet över den är för lågt [12], [18]. Samtidigt kan ett för högt 

differenstryck i förhållande till vad styrventilen är avsedd för ge upphov till kavitation, trycket 

efter styrventilen blir lägre än rådande ångbildningstryck. Kavitationsrisken ökar om det 

genomströmmande mediet är tillräckligt varmt samt om genomströmning sker genom en 

nästan stängd styrventil. Detta är en anledning till att styrventilen placeras på returledningen 

eftersom temperaturnivån på fjärrvärmevattnet i dessa fall är lägre än på framledningen [10]. 
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2.6.3. Ställdon 

Ställdonet är placerat direkt på styrventilen och reglerar styrventilens öppning efter signal från 

reglercentralen. Donen kan vara elektrohydrauliska, elektromekaniska eller termiska. De 

elektrohydrauliska ställdonen är vanligast för exempelvis flerfamiljshus. 

 

Gångtid 

Gångtiden avgör hur snabbt ställdonet kan svara/ställa om sig efter signal från reglercentralen. 

Till följd av att effektbehovet kan förändras inom korta intervall i tappvarmvattenkretsen 

måste ställdonet för dess styrventil kunna regleras snabbare jämfört med ställdonet för 

radiatorkretsen [12]. Gångtiden tjänar även som en säkerhet för att minimera 

kavitationsrisken. 

 

Neutralzon 

En neutralzon kan ställas in så att reglercentralen tillåter en viss avvikelse ifrån börvärdet i 

sekundärkretsen. Vid exempelvis reglering av radiatorvattentemperaturen kan viss avvikelse 

tillåtas, ställdonet aktiveras först om avvikelsen överskrids, vilket minskar slitaget på 

ställdonet [19]. 

2.6.4. Cirkulationspump 

Cirkulationspumpens huvuduppgift är att minska de strömningsförluster som kan uppstå i 

radiatorkretsen samt att reglera till avsett sekundärflöde för att bemöta rådande effektbehov. 

Pumpen justeras för att ha tillräcklig kapacitet så att värmen överförs maximalt från 

radiatorkretsen till radiatorerna [6]. Pumpen arbetar oberoende av reglercentralen, men kan i 

vissa fall kopplas in för att erhålla signal från denna. Justering av pumpeffekt sker automatiskt 

genom varvtalsreglering för att tillgodose rätt flödesbehov vid varje enskilt tillfälle. En 

tryckgivare finns installerad för detta ändamål. 
 

Tappvarmvattenkretsens motsvarighet till cirkulationspumpen är VVC-pumpen 

(Varmvattencirkulationspumpen). VVC-pumpen är dimensionerad med avseende på 

varmvattencirkulationskretsen. Dess uppgift är att hålla varmvattnet i cirkulationskretsen 

cirkulerande för att av hälsoskäl hålla minst 50˚C på vattnet i kretsen. 

2.6.5. Expansionskärl 

Då temperaturen på värmebärarmediet i radiatorkretsen förändras kommer även mediets 

volym att förändras. Skillnad i volym dämpas av expansionskärlet, vars uppgift är att hålla 

radiatorkretsen trycksatt [28]. Expansionskärlet är dimensionerat efter storlek på 

radiatorkretsen samt för att klara av det rådande trycket [4].  

2.6.6. Radiatorer och radiatortermostater 

Värmen överförs till rummet via radiatorer. Fördelning av radiatorvattenflöde mellan 

radiatorerna sker efter termostatinställning för varje radiator. Termostaten fungerar som ett 

skydd mot för höga inomhustemperaturer. Termostaten fungerar som en strypning så att flödet 

genom radiatorn regleras efter aktuellt värmebehov [24]. Radiatortermostaterna behöver en så 

kallad värmeauktoritet (jämför med reglerauktoritet för styrventilen) för att kunna reglera till 

avsedd värmeavgivning. Optimalt är värmeauktoriteten 1,0 vilket innebär att den tillförda 

värmemängden precis uppfyller värmebehovet. Med en högre värmeauktoritet finns utrymme 

till att anpassa värmeavgivningen för varje lägenhetsinnehavares behov och önskemål [13]. 

Vid en varaktigt minskad tillgång till effekt kan en känslig termostat ställa in sig för att tillåta 

maximalt flöde om det inställda börvärdet inte uppnås [24]. 
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Radiatorernas värmeavgivning varierar ickelinjärt med radiatorvattentemperaturen. Detta 

måste kompenseras för vid val av radiatorvattentemperatur med avseende på 

utomhustemperatur, se avsnitt 2.7.2, Värmekurva. Hur radiatorernas värmeavgivning varierar 

med avseende på sekundärflöde och radiatorvattentemperaturer kan utläsas ur radiatordiagram 

i figur 9. För en större version, se bilaga B6. 

 

 

Figur 9. Radiatordiagram [24]. Relativ värmeavgivning varierar ickelinjärt med avseende på 

radiatorvattentemperatur och sekundärt flöde. 

2.7. Reglercentralen 

Styranordningen som övervakar och reglerar effekten i fjärrvärmecentralen kallas för 

reglercentralen. Effektstyrningen sker enkom genom att sekundärkretsarnas temperaturnivåer 

upprätthålls [12], [29].  

2.7.1. Återkopplat system 

Reglering av komponenterna i fjärrvärmecentralen sker generellt som ett återkopplat system. I 

figur 10 redovisas principen schematiskt. Genom temperaturgivare i sekundärkretsarna 

uppfattar reglercentralen om den sekundära framledningstemperaturen förändras. För att rätt 

referenstemperatur/börvärde och därmed rätt effektbehov ska upprätthållas måste avsedd 

styrventil justera primärvattenflödet. Detta sker genom att reglercentralen sänder en signal u 

till ställdonet, vilken beror av reglerfelet som förekommer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 10. Återkopplat reglersystem. 

Tr = Referenstemperatur efter signal från reglercentralen 

Ty = Reell temperatur uppmätt i sekundärkretsen 

u = Styrsignal, kompensering för reglerfelet e= Tr - Ty 

v = Störning vilken orsakar förändring av den reella temperaturen i sekundärkretsen 

 

 

 Σ Regulator  ställdon  Σ 
Tr + 

- 

u + Ty 

+ v 
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Styrsignalen u beror av inverkan från Proportionell och Integrerande del. Styrsignalen (u) från 

en PI-regulator kan beskrivas enligt: 














 

t

tIband

t

t
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t

te
P
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00
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1
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1

)()()(      (2.4) 

 

där: Pband  =  Proportionalband (P-band)     [˚C] 

 tI  =  Integreringstid  (I-tid)     [s]   

 e = reglerfelet Tr - Ty 

 

Konstanterna Pband och tI utgör de parametrar som kan ställas in manuellt på reglercentralen. 

Storlek på proportionalbandet samt längden på integreringstiden avgör hur den sända 

styrsignalen påverkar ställdonet. En sammanfattning av hur styrsignalen påverkas av olika 

storlek på reglerparametrarna återfinns i direkt följande stycke. 

 

P-band, Pband 

 Anger styrsignalens proportionella inverkan vid en inträffad störning. 

 Ökat värde medför en stabil reglersekvens men en relativt större avvikelse 

från börvärdet samt en relativt långsammare insvängning mot börvärdet. 

 Minskat värde medför en mindre stabil reglersekvens med en relativt 

mindre avvikelse från börvärdet samt en relativt snabbare insvängning mot 

börvärdet. 

Integreringstid, tI 

 Anger hur styrsignalens tidsberoende del inverkar på styrsignalen. Inverkan sker i syfte att 

undertrycka reglerfelet e, så länge som reglerfelet återfinns. 

 Förlängd integreringstid påverkar styrsignalen med relativt längre tidssteg, 

vilket medför en stabil reglersekvens men kan orsaka en relativt 

långsammare inreglering mot börvärdet. 

 Förkortad integreringstid påverkar styrsignalen med relativt kortare 

tidssteg, vilket kan orsaka instabil reglersekvens men en relativt snabb 

inreglering mot börvärdet. 

2.7.2. Värmekurva 

För att erhålla rätt inomhustemperatur oavsett utomhustemperatur justeras börvärdet för 

radiatorvattentemperaturen efter en värmekurva, se figur 11. Kurvan anpassas så att avgiven 

radiatoreffekt motsvarar byggnadens värmebehov med avseende på utomhustemperatur. 

Hastigheten med vilken radiatortemperaturen förändras sker med avseende på vilket intervall 

av utomhustemperaturer som är aktuellt. Exempelvis kan höst- och vårvädret medföra 

utomhustemperaturer över 10°C dagtid, men under 0°C nattetid, vilket ställer krav på skillnad 

i radiatorernas värmeavgivning under kort varsel. Detta är, tillsammans med radiatorernas 

skiftande värmeavgivning orsak till värmekurvans brantare stigning för temperaturintervallen 

–5°C till  +10°C. Byggnadens balanstemperatur återfinns i brytpunkten vid 15˚C. Över denna 

temperatur råder inget värmebehov. Olika reglercentraler bidrar till olika möjligheter till att 

bryta värmekurvan efter behov [4], [20], [21], [22]. 
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Figur 11. Värmekurva för radiatorvattentemperatur med avseende på utomhustemperatur. Kurvan anpassas så 

att radiatorernas värmeavgivning motsvarar byggnadens värmebehov med avseende på utomhustemperatur. 

Kurvans utseende och antal brytpunkter varierar beroende på reglercentral. Balanstemperaturen återfinns i 

brytpunkten, i det här fallet vid 15˚C. 

 

Analogt med blockschemat i figur 10 fås ett blockschema enligt figur 12, om värmekurvan 

inkluderas. Börvärdet för radiatorvattentemperaturen bestäms efter rådande 

utomhustemperatur.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 12. Reglersystem för radiatorkrets med radiatorvattentemperatur beroende av utomhustemperatur. 

 

Tute = Utomhustemperatur 

Tref =  Inställd referenstemperatur med avseende på utomhustemperatur 

Trad =  Radiatorvattentemperatur 

u = styrsignalen, kompensering för reglerfelet e = Tref –Trad 

v  = störning vilken orsakar förändring av aktuell radiatortemperatur 

 

För fallet med temperaturgivare placerad inomhus kan reglercentralen anpassa 

radiatorvattentemperaturen efter rådande inomhustemperatur. Radiatorvattentemperaturen 

ställs om då given radiatorvattentemperatur resulterat i en för hög eller för låg 

inomhustemperatur.  Temperaturgivaren som mäter inomhustemperaturen måste vara placerad 

på ett ställe som ger en tillförlitlig referens för inomhusklimatet gällande hela huset. Detta är 

svårt i flerfamiljshus där inomhustemperaturen kan variera mycket mellan lägenheterna 

beroende på innehavarnas egna önskemål, om lägenheten är en gavellägenhet, om den är 

utsatt för solinstrålning eller andra faktorer som påverkar genererad internvärme. En givare i 

Tref 

Trad 

Tute 

 Σ Regulator  ställdon  Σ 

+ 

- 

u + 

+ v 
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varje lägenhet försvårar även inställningen av en sådan automatiskt genererad värmekurva då 

flera parametrar måste tas hänsyn till [13], [29]. Det generella fallet, med enbart en givare för 

utomhustemperaturen som referens för radiatorvattentemperatur ställer krav på att 

värmekurvan ställs in för att tillgodose rätt värmeavgivning manuellt. I sådana fall är 

kommunikationen mellan de boende och den som utför injusteringen viktig för att kunna rätta 

till eventuella felinställningar. 

 

 

3. Byggnad och värmekomfort 
I detta avsnitt presenteras värmesystemets koppling till byggnadens uppvärmningsbehov och 

inomhusklimat. Avsnittets syfte är att ge vidare inblick i värmesystemets funktion samt 

byggnaden och dess värmebehov inför simuleringarna som presenteras i avsnitt 4. 

3.1. Inomhusklimat 

Termiskt inomhusklimat är klassificerat enligt standard av BBR (Boverkets Byggregler). 

Inomhustemperaturen regleras generellt till 22°C ± 2°C. Kraven på termisk värmekomfort 

begränsas enligt BBR till den del av rummet som nyttjas. Begreppet definieras vistelsezon 

och innebär att luften närmast ytterväggar, tak och golv tillåts ha lägre temperatur jämfört 

med den omkringliggande inomhusluften [13]. Generellt gäller att inomhustemperaturen inte 

bör sjunka under 19°C ett visst antal timmar per år för att påverka de boendes värmekomfort. 

3.1.1. Operativ temperatur 

Den operativa temperaturen är ett mått på inomhusklimatet vilken tar hänsyn till omgivande 

ytors strålning och vinklar mot rummet samt den omgivande luftens temperatur. Den 

operativa temperaturen är därför ett bättre mått på hur inomhusklimatet upplevs av människor 

i jämförelse med lufttemperaturen. Detta gäller så länge som luftrörelser till följd av drag 

håller en hastighet lägre än 0,20m/s [13], [15]. 

3.1.2. Mänsklig värmeavgivning 

Människan avger värme till omgivningen i form av konvektion, värmestrålning och genom 

vattenavdunstning. Vid en omgivningstemperatur om 20°C och under lätt arbete avges enligt 

schablon 100W per person. Det råder svårigheter i att bestämma ett fullgott inomhusklimat 

som stämmer in på befolkningens uppfattning om värmekomfort eftersom upplevelsen 

baseras på personliga uppfattningar. Värmeavgivningen beror av människans metabolism 

vilken exempelvis kan sättas i relation till ålder, kön och hälsotillstånd, även om avvikelser 

kan förekomma [13], [15], [16]. 

 

3.2. Byggnadsfysik och -uppvärmning 

I detta delavsnitt kommer begrepp som har med byggnadens uppvärmningsbehov och fysik att 

presenteras. Begreppen används för att beräkna byggnadens påverkan då värmetillförseln av 

någon anledning stryps eller reduceras. 
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3.2.1. Dimensionerande effektbehov 

Det dimensionerande effektbehovet motsvarar den effekt som krävs för att värma byggnaden 

till avsedd inomhustemperatur vid dimensionerande utomhustemperatur. Dimensionerande 

effekt kan skrivas som [12]: 

 

)()(dim Dutbalans

i

iipll TTAUcVP         (3.1) 

där:  Pdim = Dimensionerande effekt    [W] 

V  = Ventilationsluftens flöde    [m
3
/s] 

ρl  = Densitet för luft     [kg/m
3
] 

 
cpl  = Luftens värmekapacitet    [Ws/kg, ºC] 

 Ui  = Värmegenomgångstal för byggnadsdel i  [W/m
2
, ºC] 

 Ai  = Area för byggnadsdel i    [m
2
] 

Tbalans =  byggnadens balanstemperatur, normalt 17ºC  [ºC] 

 TDut =  Dimensionerande utomhustemperatur  [ºC] 

 

Byggnadens balanstemperatur (Tbalans) är den temperatur vid vilken genererad internvärme är 

tillräcklig för att tillgodose byggnadens värmebehov. Internvärmen är värme som tillförs 

inomhusluften via byggnadsintern verksamhet. Exempelvis värmeavgivning från människor 

(avsnitt 3.1.2), apparater och solinstrålning tillräknas internvärmen [13], [15]. 

3.2.2. Energi-signatur 

En byggnads E-signatur (energi-signatur) beskriver dess värmeeffektbehov med avseende på 

utomhustemperatur [11]. E-signaturen kan erhållas genom simuleringsprogrammet VIP-

energy genom att simulera värmebehovet per timme och sortera värden med avseende på 

utomhustemperatur. Förväntad effekt i medeltal för varje utomhustemperatur blir då: 

 





iN

j

jjj tP
N

P
1

)(
1

         (3.2) 

 

Varje förväntad effekt jP , beror av ett givet intervall av utomhustemperaturer, tj samt antal 

effekter N för varje intervall. Effektbehovet vid den dimensionerande utomhustemperaturen 

motsvarar det dimensionerande effektbehovet, jämför med ekvation (3.1). E-signaturen kan 

klimatkorrigeras på samma sätt som uppvärmningsbehovet, se bilaga B14 för bevis. 

3.2.3. Byggnadens tidskonstant 

Tidskonstanten är ett mått på hur en byggnads inre värmelagrande förmåga står sig i 

förhållande till byggnadens totala värmeförluster. Byggnadens tidskonstant definieras som 

tiden det tar för byggnadens stomtemperatur och inomhustemperatur att reduceras med 63% 

av initialt värde [15]. Vid en utomhustemperatur på 0°C, om initial inomhustemperatur är 

21°C motsvaras tidskonstanten tiden för inomhustemperaturen att sjunka till 8°C under 

förutsättning att värmetillförseln stängs av helt. 
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Tidskonstanten kan skrivas som [15]: 
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        (3.3) 

 

där: mi  = Byggnadsintern massa för byggnadsdel i  [kg] 

 ci = Byggnadsintern värmekapacitet för byggnadsdel i [Ws/kg, ºC] 

V  = Ventilationsluftens flöde    [m
3
/s] 

ρl  = Densitet för luft     [kg/m
3
] 

 
cpl  = Luftens specifika värmekapacitet   [Ws/kg, ºC] 

 Ui  = Värmegenomgångstal för byggnadsdel i  [W/m
2
, ºC] 

 Ai  = Area för byggnadsdel i    [m
2
] 

 

Byggnadens värmelagringsförmåga beror således av byggnadsdelarnas specifika 

värmekapacitet i förhållande till totala värmeförluster genom klimatskärmen och till följd av 

ventilation. Storlek på internvärme påverkar hur snabbt byggnadens temperaturnivåer avtar. 

Senare studier har bekräftat att inomhustemperaturen sjunker till under väggtemperaturens 

nivå relativt mycket fortare än tidigare beräknat [2]. Detta sker till följd av luftens begränsade 

värmelager. Under inverkan från ventilation vädras även den uppvärmda luften ut i första 

hand [25]. 

 

För att bestämma förändring av stomtemperatur vid en förändring av utomhustemperatur, med 

oförändrad tillförd värmeeffekt, kan följande samband användas [15], [16]: 

)1()0()( x

uii eTTtT          (3.4) 

med: x = 
b

t


 

där: t = tiden från att en förändring av utomhustemperatur inträffar 

ΔTu = Förändrad utomhustemperatur    [ºC]   

 b  = byggnadens tidskonstant 

 )0(iT   = Innerväggarnas temperatur vid start   [ºC] 

 )(tTi  = Innerväggarnas temperatur efter tiden t  [ºC] 

 

Ekvation (3.4) kan nyttjas för att avgöra hur mycket en reducerad tillförd effekt påverkar 

stomtemperaturen med avseende på tiden. ΔTu blir effektminskningens motsvarande 

förändring i utomhustemperatur [15]. Exempelvis om ett hus har ett effektbehov motsvarande 

150 kW för en utomhustemperatur om -20ºC, där sedan den tillförda effekten sänks till 120 

kW, vilket stämmer överens med effektbehovet vid -15ºC, blir motsvarigheten att: 

 

ΔTu = -20 - (-15) = -5ºC 

 

Den reducerade effekten motsvarar en förändrad utomhustemperatur om -5ºC. Bevis för 

resonemanget återfinns i bilaga B4. Ekvation (3.4) kan skrivas om för att avgöra hur mycket 

stomtemperaturen sjunkit efter tiden t beroende av tidskonstanten τb:  

)1ln()(
u

i
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T

T
t




          (3.5) 
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3.2.4. Graddagskorrigering 

Med kännedom om antalet graddagar för en ort och den för orten dimensionerande 

utomhustemperaturen kan värmesystemets utnyttjningstid, t definieras enligt [12]: 

)(

24

Dutbalans TT

G
t




          (3.6) 

 

där:  G = antal graddagar för uppvärmning   [˚dagar] 

 

Den dimensionerande utomhustemperaturen kan sättas beroende av byggnadens tidskonstant 

(se avsnitt 4.2.3) för att ta hänsyn till byggnadens värmelagringsförmåga [25]. För Stockholm 

respektive Uppsala blir utnyttjningstiden enligt ekvation (3.6), om dimensionerande 

utomhustemperaturer för en tidskonstant på 2 dygn används
1
: 

2593
))5,16(17(

362024
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En byggnads klimatkorrigerade uppvärmningsbehov från Stockholm till Uppsala kan skrivas 

som, se bevis i bilaga B14: 
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4. Simuleringar i VIP-energy 
Det valda referensobjektets värmelagringsförmåga undersöktes genom simuleringar i 

energibehovsberäkningsprogrammet VIP-Energy. I detta avsnitt presenteras uppbyggnaden 

av byggnadsmodellerna samt hur simuleringarna utfördes. 

4.1. Introduktion till VIP-energy 

För att få vetskap om hur byggnadsstommen och inomhusklimatet påverkas då 

uppvärmningen stryps användes simuleringsprogrammet VIP-energy. Programmet beräknar 

en byggnads värmebehov med kännedom om typ av klimat, klimatskärm, rådande ventilation 

samt värmetillförsel via internvärme och uppvärmningssystem. Programmet tar hänsyn till 

byggnadsstommens värmelagringsförmåga med kännedom om vilka byggnadsinterna delar 

som förekommer samt varje byggnadsdels specifika värmekapacitet [26]. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Graddagar för Stockholm och Uppsala enligt SMHI för perioden 1970-1999. 
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4.2. Byggnadsmodellerna 

I detta delavsnitt presenteras byggnadsmodellernas uppbyggnad i VIP-energy. För att validera 

byggnadsmodellerna jämfördes det simulerade uppvärmningsbehovet med den verkliga 

försålda värmemängden. Byggnadsmodellerna bygger på referensobjektet som presenterades i 

avsnitt 1.5. 

4.2.1. Antaganden 

För att få en hanterbar byggnadsmodell gjordes följande antaganden: 

 

 Fönsterarea placeras som sammanhängande area, med kännedom om lägsta och högsta 

nivå över mark. Klimatskärmens medel U-värde blir detsamma i vilket fall. 

 

 Beräkningarna tar ej hänsyn till köldbryggor vid exempelvis balkonginfästning. 

 

 Alla byggnader antas vara uppbyggda med samma typ av klimatskärm, uppbyggnad 

av tak, golv och vägg. 

 

 Enbart några av de boende har tilläggsisolerat sin vind. Tilläggsisoleringen antas vara 

fördelad över hela byggnadsbeståndet (alla husen 1-6) för att förenkla modellen. 

Skillnad i värmehållning mellan de olika isoleringstjocklekarna har behandlats av 

simuleringarna. 

 

 Modellerna tar enbart hänsyn till byggnadernas totala boyta. Avvikelser till följd av 

skilda bostadsytor involveras inte. 

4.2.2. Indata 

Följande indata sattes konstant för både Hus 1-5 och Hus 6. 

 

Klimat och allmänna indata 

 Simuleringar baseras på klimatdata för Stockholm avseende normalår. 

Graddagskorrigering utfördes sedan enligt ekvation (3.7) för att anpassa byggnaderna 

till Uppsalas klimat.  Ingen hänsyn togs till olika vindförhållanden och solinstrålning 

för de olika orterna. 

 

 Horisontvinkeln, som bestämmer eventuell skuggning för solinstrålning, var enligt 

standard inställt till 45º mot alla vädersträck. Detta ansågs vara ett tillräckligt 

närmevärde eftersom byggnadsmodellerna gäller för flera byggnader placerade olika 

långt ifrån omkringliggande objekt. Flertalet av byggnaderna ligger tätt och i närheten 

av omkringliggande skog och andra byggnader. Detta medför att solinstrålningen 

påverkas ifrån dessa håll. 

 

 Byggnaderna står skyddade från vind med en skog samt andra byggnader runtom. 

Vindhastigheten reducerades mot dessa vädersträck. Reduktion av vindhastigheten 

gjordes med hänsyn till rekommendationer enligt VIP-energys manual [26].  För de 

vädersträck som vätter mot oskyddade områden reducerades vindförhållandena till 

65% av vindklimatfilen. Hus 6 ligger skyddad mot vind mot alla vädersträck varför 

vindhastigheten för den byggnaden reducerades mer än för hus 1-5. Vindhastigheten 

är även låst från det håll som byggnaderna är minst skyddade ifrån. Vindförhållanden 

återfinns i bilaga B8. 



 21 

 

 Lufttrycket sattes till 1000hPa. Detta ansågs vara ett rimligt närmevärde för Uppsala. 

Enligt SMHI ligger lufttrycket för Uppsala på 1001,4hPa under ett normalår varför 

skillnaden ansågs försumbar. 

 

 Solreflektion från mark sattes till 20%. Detta är ett av de lägsta rekommenderade 

värdena enligt manualen för VIP-energy [26]. För att kompensera för byggnadernas 

olika placering och sinsemellan skilda vridning jämfördes uppvärmningsbehovet 

initialt med olika påverkan från vind och vridning för byggnaderna. De olika 

inställningarna hade försumbar påverkan varför vridning av byggnad, vindhastighet 

respektive horisontvinkel sattes konstant avseende byggnadstyp. Vridning av 

byggnaderna sattes till 0 grader. Använd golvarea och storlek på ventilationsvolym 

samt klimatskärm återfinns i bilaga B8. 

 

Byggnadernas klimatskärm 

I första hand prioriterades att byggnadernas stomtyp samt de byggnadsdelar som ansågs ha 

störst inverkan på byggnadens värmelagringsförmågor, enligt ekvation (3.3), skulle bli korrekt 

angivna. Vissa delar var svåra att definiera korrekt, exempelvis takisolering. Detta eftersom 

flera av de boende tilläggsisolerat sin vindsvåning. För dessa fall användes standardvärden 

och uppskattningar. För fall då de korrekta materialen saknats prioriterades 

byggnadsmaterialens värmekapacitet. Följande indata användes för klimatskärmen. Erhållna 

U-värden presenteras i tabell 1:  

 

 Väggkonstruktionen består av träreglar med träpanel. Isoleringstjockleken är 120 mm. En 

plastfilm av typ tenotät används som vindskydd.
2
 

 Taket består av vindsbjälklag med träreglar. Isoleringen sätts likadan för alla byggnader. 

Vid simulering av byggnadernas värmelagringsförmåga involveras hur skillnaden 

påverkar. 

 Fönster är av normal 2-glas modell. 

 Grundkonstruktionen är av typen platta på mark (PPM). Standarduppbyggnad 

rekommenderad av VIP-energy användes. 

 Portar antas vara av standardmodell. 

Tabell 1. Klimatskärmens U-värden enligt VIP-energy. 

Byggnadsdel 

 

U-värden 

[W/m
2
,K] 

Fönster 2,700 

Vägg 0,209 

Tak 0,117 

Golv PPM 0-1m 0,151 

Golv PPM 1-6m 0,115 

Dörrar 1,000 

 

Driftfall 

Värmesystemets driftfall baseras på definierad standard av VIP-energy. Den lägsta 

inomhustemperaturen ställdes till 21ºC, vilket antas vara ett tillräckligt bra närmevärde för 

inomhustemperaturen i hela objektet. Eventuella avvikelser till följd av att människor vill ha 

olika inomhustemperaturer antas väga likvärdigt åt båda håll. 

                                                 
2
 Baserat på uppgift från referensobjektets ordförande 



 22 

  

Ventilation 

Byggnadernas ventilation är av typen mekanisk frånluft. Detta är likställt med ett luftombyte 

om 0,5 luftvolymsenheter per timme. 

4.3. Validering av byggnadsmodellerna 

Simulering av uppvärmningsbehovet för det studerade objektets byggnader tjänar som en 

validering för hur väl byggnadsmodellerna stämmer med verkligheten. Ingen hänsyn togs till 

att biytan (vindsvåningen) kan hålla en lägre temperatur än resterande huset. Detta eftersom 

inomhustemperaturens och stomtemperaturens variation med tiden inte kan erhållas vid en 

sådan typ av zonberäkning. Uppvärmningsbehovet för Stockholm samt det korrigerade 

uppvärmningsbehovet för Uppsala presenteras i tabell 2. Uppvärmningsbehovet beräknas till 

387,4MWh. Avvikelsen från det verkliga värmebehovet är 0,89%.  

Tabell 2. Simulerat uppvärmningsbehov samt klimatkorrigerat uppvärmningsbehov. Hus 1-5 samt Hus 6 avser 

byggnaderna beskrivna i figur 3. 

Ort Hus 1-5 Hus 6 Totalt värmebehov Avvikelse 

Stockholm [MWh] 60,4 50,2 352,5 8,20% 

Uppsala [MWh] 66,5 55,3 387,4 0,89% 

Verkligt värmebehov [MWh] - - 384 0% 

4.4. E-signatur 

I figur 13 återfinns den simulerade E-signaturen beskriven i avsnitt 3.2.2 och ekvation (3.2). 

Beroende på beräkningsprogrammets osäkerheter varierar medeleffekten något för varje 

specifik utomhustemperatur. Vid vissa tillfällen avvek den beräknade effekten kraftigt från 

trendlinjen. Dessa avvikelser negligerades för att få en trendlinje som inte avviker från det 

beräknade effektbehovet. I figuren kan utläsas att det dimensionerande effektbehovet uppgår 

till 145 kW vid utomhustemperaturen -18˚C.  

 

 

Figur 13. E-signatur baserat på simulerat värmebehov per timme. Avvikande värmebehov som medför att 

trendlinjen inte stämmer in på det maximalt erhållna effektbehovet vid -18˚C negligerades. 
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4.5. Byggnadernas värmelagringsförmåga 

För att få fram byggnadernas värmelagringsförmåga, undersöktes hur inomhustemperaturen 

respektive stomtemperaturen reduceras då värmetillförseln stryps. Detta genomfördes genom 

att undersöka påverkan från olika parametrar som avgör byggnadens totala värmeförluster 

samt den byggnadsinterna värmekapaciteten, enligt ekvation (3.3). 

 

Simuleringarna utfördes genom att sätta utomhustemperaturen till konstant 0˚C. 

Solinstrålningen negligerades för att inte påverka hur stomtemperaturen och 

inomhustemperaturen faller. Ett standarddriftfall för värmesystemet definierades från dag 1-

30 med lägsta tillåten inomhustemperatur om 21°C. Driftfallet övergår sedan till en lägsta 

tillåten inomhustemperatur om 0˚C från dag 31-365. Inomhustemperaturen kommer då att 

sänkas efterhand beroende av inverkan från värmeförluster och intern värmelagringskapacitet 

samt hur mycket internvärme som definierats. För att få några jämförande fall, med olika 

påverkan från värmeförluster och byggnadsinternt värmelager utfördes simuleringarna: 

 

 Inklusive respektive exklusive inverkan från vind. 

 Inklusive respektive exklusive ventilation. 

 Med en relativ glasararea om 20% jämfört med en relativ glasarea om 23%. 

 Med korrekt respektive halverad tjocklek för takisoleringen. 

 Med en byggnadsstomme av trä samt en byggnadsstomme av betong. Detta eftersom 

de båda materialen har vitt skilda värmekapaciteter. 

 

Resultatet från simuleringarna redovisas i avsnitt 7.2. Använda driftfall och specifika 

värmekapaciteter för de olika byggnadsdelarna återfinns i bilaga B8. 

 

 

5. Enkla metoder för lastprioritering 
I detta avsnitt presenteras enkla metoder för lastprioritering i fjärrvärmecentraler. Med enkla 

metoder menas funktioner som kan appliceras på befintliga fjärrvärmecentraler utan några 

omfattande tillägg. Avsnittet innehåller en beskrivning av principen för laststyrning samt 

resultatet från en experimentell analys av en vald laststyrningsfunktion. Syftet med avsnittet 

är att ge förståelse för principen med laststyrning/lastprioritering samt att förklara 

funktionaliteten hos en vald laststyrningsfunktion. 

5.1. Lastprioritering – principen 

Funktioner för lastprioritering har för avsikt att reducera det maximala effektuttaget som kan 

uppstå i en fjärrvärmecentral. Detta genomförs genom att temporärt styra ned 

radiatoreffektbehovet under en tappning av varmvatten. Nedstyrning av effekt kan exempelvis 

ske genom att reglercentralen manipulerar någon av de parametrar som radiatoreffekten 

regleras efter, alternativt genom att tvångsstyra ställdonet så att dess styrventil stänger. De 

parametrar som generellt finns tillgängliga att styra efter beror av installerade givare. 

Parametrarna är utomhustemperatur, tappvarmvattentemperatur och radiatorvattentemperatur 

[7], [8]. För att reglercentralen ska få information om vid vilka tillfällen som nedstyrning av 

radiatoreffekt ska inträffa måste någon extra parameter involveras i regleringen [7], [9]. 

Reduktion av radiatoreffekt ska enbart inträffa vid en tappning av varmvatten för att inte 

påverka värmesystemet mer än nödvändigt. En indikator som kan användas för ändamålet är 

tappvarmvattentemperaturen eftersom denna reduceras initialt då en tappning av varmvatten 

påbörjas. Applikationer av denna typ kallas för tappvarmvattenprioritering och finns 
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tillgängliga som enkla applikationer för flertalet reglercentraler ute på marknaden [21], [22]. 

Detta gör funktionen intressant för en vidare analys. 

5.2. Tappvarmvattenprioritering 

Tappvarmvattenprioritering är en funktion för lastprioritering som finns tillgänglig i flertalet 

regelercentraler på marknaden och verkar efter befintliga parametrar i fjärrvärmecentralen. 

Principen åskådliggörs i figur 14. Den aktuella tappvarmvattentemperaturen påverkar 

tillsammans med utomhustemperaturen nivån på utgående radiatorvattentemperatur. Då en 

tappning av varmvatten startar kommer tappvarmvattentemperaturen (Ttvv) att sjunka, dess 

styrventils aktuella öppningsgrad är inte tillräcklig för att tillgodose det inträffade 

effektbehovet. Då Ttvv sjunker aktiveras funktionen för tappvarmvattenprioritering. 

Prioriteringsfunktionen kommer då att reducera börvärdet för radiatorvattentemperaturen 

(Trad) tills tappvarmvattentemperaturen åter stabiliserat sig vid sitt börvärde, då deaktiveras 

prioriteringsfunktionen. I figur 15 redovisas ett exempel på hur nedstyrning av 

radiatorvattentemperatur kan se ut vid en tappning av varmvatten, samt hur deaktivering sker. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14. Funktion för tappvarmvattenprioritering 

 

Tute = Aktuell utomhustemperatur 

Trad, ref = Radiatortemperatur efter inverkan från utomhustemperatur 

Ttvv = Aktuell tappvarmvattentemperatur 

Trad = Radiatorvattentemperatur 

Trad, styrd = Styrd radiatortemperatur efter inverkan från aktuell tappvarmvattentemperatur 

u =  styrsignalen från kompensering för felet e = Trad, styrd – Trad. 

v =  eventuell störning 

 

Tappvarmvattenprioriteringen kan för den undersökta reglercentralen ske enligt två principer. 

Dessa är absolut respektive glidande tappvarmvattenprioritering. Skillnaden mellan dessa 

förklaras i följande avsnitt 5.2.1 samt avsnitt 5.2.2. 

5.2.1. Absolut tappvarmvattenprioritering 

Funktionen för absolut tappvarmvattenprioritering arbetar enligt figur 14. När 

temperaturgivaren avsedd att mäta Ttvv påvisar en sänkt temperatur förutsätts att en tappning 

sker. Tappvarmvattenprioriteringen aktiveras och reducerar Trad så länge som Ttvv inte uppnått 

inställt börvärde. Detta innebär att ett reducerat flöde genom radiatorvärmeväxlarens 

Trad, styrd 
Trad  

 Σ Regulator  ställdon  Σ 

- 

u + 

v 

Ttvv 

- 

Trad, ref + 
+ 

Tute 
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primärsida uppstår eftersom ett minskat effektbehov har efterfrågats på 

radiatorvärmeväxlarens sekundärsida till följd av att Trad har styrts ned.  

5.2.2. Glidande tappvarmvattenprioritering 

Funktionen för glidande tappvarmvattenprioritering arbetar enligt figur 14 och fungerar som 

absolut tappvarmvattenprioritering. Skillnaden är att funktionen aktiveras först då Ttvv sjunkit 

ett inställt antal grader. Det innebär att vissa tappningar som inte medför en tillräcklig 

sänkning av Ttvv inte kommer att medföra att tappvarmvattenprioriteringen aktiveras. Därmed 

föreligger en potential till att effekttoppar reduceras som medför att 

tappvarmvattentemperaturen sjunker ett inställt antal grader. 

5.2.3. Sammanfattning av experimentell analys 

I bilaga B1 återfinns en experimentell analys vars syfte var att kartlägga funktionen för 

tappvarmvattenprioritering. Syftet med analysen var att undersöka hur prioriteringsfunktionen 

påverkas då styrsignalen som sänds till radiatorvärmeväxlarens styrventil verkar efter olika 

Pband och I-tider, jämför med ekvation (2.4). Sammanfattat kunde följande noteras: 

 

Storlek på Pband och I-tider för styrsignalen som sänds till radiatorvärmeväxlarens ställdon 

påverkar huruvida tappvarmvattenprioriteringen aktiveras i tid inför en potentiell effekttopp. 

En styrsignal som arbetar med reducerat Pband och I-tid medför att radiatorvattentemperaturen 

styrs ned vid flertalet inträffade varmvattentappningar, även tappningar med en varaktighet 

om 30 sekunder. Eftersom samma styrsignal verkar på styrventilen vid såväl öppnings- som 

stängningssekvens kommer även deaktivering av tappvarmvattenprioriteringen påverkas av 

hur ovan nämnda reglerparametrar ställts in. 

 

För att en laststyrning ska kunna inträffa måste det finnas radiatoreffekt att prioritera bort vid 

en inträffad tappning av varmvatten. Föreligger inget uppvärmningsbehov är styrventilen för 

radiatorkretsen stängd. Primärvattenflödet vid en tappning av varmvatten kan inte jämnas ut 

eftersom primärflödet genom radiatorvärmeväxlaren inte kan strypas ytterligare. 

 

Nedstyrning av radiatorvattentemperaturen begränsas av värmeväxlarens fysikaliska 

begränsningar och värmesystemets tröghet. I figur 15 redovisas en inträffad nedstyrning av 

radiatorvattentemperatur under en tappning av varmvatten som sker med en varaktighet om 

10 minuter. Tappningen påbörjas efter 6 minuter, tappvarmvattentemperaturen sjunker och 

funktionen för tappvarmvattenprioritering aktiveras. Radiatortemperaturen reduceras då med 

ca 7˚C, börvärdet för radiatorvattentemperaturen reduceras med ca 13˚C. Att 

radiatorvattentemperaturen inte kan styra ned till avsett börvärde beror på att 

returtemperaturen från radiatorerna i det här fallet är ca 40˚C. Detta begränsar hur mycket 

radiatorvattentemperaturen kan styras ned. Den rådande sekundära avkylningen blir därmed 

ett hinder för hur stor effektreduktion som kan inträffa. Innebörden blir att laststyrning 

inträffar om det finns radiatoreffekt att prioritera bort. 
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Tappning 

 

Figur 15. En tappning av varmvatten med en varaktighet om 10 minuter. Radiatorvattentemperaturen reduceras 

med ca 7˚C och börvärdet för radiatorvattnet reduceras med ca 13˚C. Figuren påvisar att en nedstyrning av 

radiatorvattentemperatur är möjlig under en varaktig tappning om nedstyrning sker efter relativt snabbare 

reglerparametrar för styrventilen avsedd för radiatorkretsen. 

 

Från figur 15 bekräftas även att funktionen för tappvarmvattenprioritering deaktiveras då 

tappvarmvattentemperaturen återgått till sitt börvärde. Detta sker vid minut 10. Eftersom 

radiatorvattentemperaturen varit nedstyrd under hela tappningen bekräftas att en 

effektreduktion är möjlig vid en varaktig tappning av varmvatten. Ett kännetecken för att 

tappningen avslutats är den översläng som uppstår på tappvarmvattentemperaturen vid minut 

16. 

5.2.4. Val av funktion 

Om tappningar av varmvatten sker ofta och en absolut prioriteringsfunktion är aktiverad kan 

det medföra att radiatortemperaturen aldrig uppnår sitt börvärde med avseende på rådande 

utomhustemperatur. Detta ökar risken för att värmekomforten inomhus påverkas. Hur ofta 

tappningar sker blir därmed den begränsande faktorn för vilken typ av 

tappvarmvattenprioritering (jämför med avsnitt 5.2.1 och avsnitt 5.2.2), som undersökningen i 

avsnitt 6 kommer att baseras på.   



 27 

6. Undersökning – laststyrning 
I detta avsnitt presenteras upplägget för en genomförd undersökning med en enkel 

lastprioriteringsfunktion. I avsnittet presenteras undersökningens utförande samt hur 

experimentet arrangerades. Resultatet från undersökningen återfinns i avsnitt 7.3. 

6.1. Inledning 

För att kartlägga vilken nedstyrning av effekt som en enkel funktion för lastprioritering (se 

avsnitt 5) kan åstadkomma utfördes ett experiment i det valda referensobjektets 

fjärrvärmecentral. Detta gjordes genom att mäta den överförda effekten i fjärrvärmecentralen 

före respektive efter att laststyrningsfunktionen implementerats. Syftet med experimentet var 

att utvärdera potentialen i att använda funktioner för laststyrning samt vad en 

fjärrvärmecentral med befintlig utrustning kan åstadkomma. 

6.2. Utförande 

Mätperioden inträffade mellan datumen 27:e september till och med den 1:a november år 

2010. Perioden fram till den 8:e oktober utgjorde testperiod för att kontrollera utrustning och 

för att kontrollera eventuella fel. Mätning utfördes först för att få referensvärden samt för att 

kontrollera fjärrvärmecentralens funktion, sedan efter implementering av den valda 

lastprioriteringsfunktionen. Experimentet avslutades med att åter logga referensdata för en 

period. För att logga mätdata användes åtta temperaturloggers och två flödesmätare, se 

beskrivning av utrustning i bilaga B5. En extra flödesmätare installerades på returledningen 

från tappvarmvattenvärmeväxlaren. Flödesmätarna som användes är avsedda för debitering 

men ansågs vara tillräckligt tillförlitliga för experimentets syfte. Mätpunkter för temperaturer 

och flöden betecknas i figur 16. En temperaturlogger placerades för att mäta 

utomhustemperaturen. På så sätt kunde effektbehovet sorteras med avseende på 

utomhustemperatur. 

 

 Tfram 

 Ttvv 
 Trad 

 Ttvv,från 

  

 Trad,från 
  

 tvvV  

  

 Tretur 

 Trad,retur 

 totV  

1 2 

 

Figur 16. Referensobjektets fjärrvärmecentral av parallellkopplad typ [3]. I figuren finns mätpunkter markerade 

för temperatur och flödesmätare. En ytterligare temperaturlogger placerades för att mäta utomhustemperatur. 

Den totala överförda effekten i fjärrvärmecentralen blir, analogt med ekvation (2.1): 

 

)( returframtotpvvtot TTVcP  
       (6.1)

 

Effekten överförd via värmeväxlare (1 och 2 i figuren) blir enligt: 
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)(:1 , fråntvvframtvvpvvtvv TTVcP  
       (6.2) 

)(:2 , frånradframradpvvrad TTVcP  
      (6.3)

 

 

där: Prad = Effekt överförd till radiatorvärmeväxlaren  [W] 

 Ptvv = Effekt överförd till tappvarmvattenvärmeväxlaren [W] 

 

För att kontrollera erhållna mätvärden för varje utförd beräkning jämfördes Ptot mot Prad + 

Ptvv. Flödet genom radiatorvärmeväxlaren beräknades med kännedom om det totala flödet 

samt flödet genom tappvarmvattenvärmeväxlaren: 

 

tvvtotrad VVV  
         (6.4)

 

 

För att få vetskap om hur värmebehovet påverkas vid en nedstyrning av radiatortemperatur 

(Trad) loggades även radiatorvattentemperaturen från radiatorerna (Trad,retur).  

6.3. Förstudie 

Fjärrvärmecentralens effektbehov kartlades för att undersöka funktion samt vilket 

radiatoreffektbehov som föreligger. Även sambandet mellan tappvarmvattentemperaturen och 

eventuella effekttoppar kontrollerades. I figur 17 redovisas effekuttaget under mätperioden. 

Tappningar av varmvatten sker utspritt över dygnet, oavsett helg- eller vardag. Detta medför 

att värmekomforten inomhus kan påverkas för mycket om en absolut 

tappvarmvattenprioritering används. Radiatorvattentemperaturen riskerar då att aldrig uppnå 

avsett värde för aktuell utomhustemperatur. Av denna anledning fokuserades undersökningen 

på den glidande tappvarmvattenprioriteringen. Se avsnitt 5.2.2. 

 

 

Figur 17. Effektbehov under perioden för förstudien. Ingen skillnad mellan helger och vardagar kan 

åskådliggöras. Effekttopparna inträffar utspritt över dygnet. 

I samband med en inträffad effekttopp har tappvarmvattentemperaturen sjunkit från den 

inställda referensen om 54˚C till under 52˚C innan avsedd styrventil hunnit öppna tillräckligt 

för att tillgodose det ökade effektbehovet. Funktionen för tappvarmvattenprioritering ställs 

därmed in för aktivering vid ett temperaturfall på tappvarmvattnet om 2˚C. Ett exempel på en 
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effekttopp från fredagen den 8:e oktober till och med onsdagen den 13:e oktober återfinns i 

bilaga B9. 

6.4. Huvudstudie 

Huvudstudien utfördes i tre steg. Syftet med studien var att undersöka hur laststyrningen 

påverkas av olika P-band och I-tider för styrsignalen till ställdonet som reglerar 

radiatorkretsens tillgängliga värmeeffekt. Faserna följer därmed samma resonemang som vid 

den experimentella analysen i bilaga B1. För fas 1 ställdes funktionen för 

tappvarmvattenprioritering in för aktivering vid en sänkning av tappvarmvattentemperaturen 

på 2ºC. Reglercentralens parametrar var då inställda enligt tabell 3. Efter kontroll ansågs dock 

att en sänkning av tappvarmvattentemperaturen på 2ºC inte var tillräckligt för att aktivera 

tappvarmvattenprioriteringsfunktionen i tid inför en effekttopp. För fas 2 ställdes därför 

aktivering in för att inträffa vid en sänkning om 1ºC. Samtidigt justerades reglerparametrarna 

till värden enligt tabell 4. För fas 3 ställdes reglerparametrar in enligt tabell 5. Anledningen 

till detta var att kontrollera hur stor effektreduktion som kan erhållas med en relativt snabbare 

styrsignal för ställdonet som reglerar tillgänglig värmeeffekt för radiatorkretsen. Resultatet 

från huvudstudien redovisas i avsnitt 7.3. 

Tabell 3. Initialt inställda reglerparametrar gällande fas 1. 

Krets Radiatorkrets Tappvarmvatten 

P-band [°C] 80 100 

I-tid [s] 30 30 

Neutralzon [°C] 3 1 

Tabell 4. Justerade reglerparametrar för fas 2. 

Krets Radiatorkrets Tappvarmvatten 

P-band [°C] 75 100 

I-tid [s] 22 30 

Neutralzon [°C] 2 1 

Tabell 5. Justerade reglerparametrar för fas 3. 

Krets Radiatorkrets Tappvarmvatten 

P-band [°C] 70 100 

I-tid [s] 20 30 

Neutralzon [°C] 2 1 
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7. Resultat 
I detta avsnitt presenteras det erhållna resultatet från simuleringarna av byggnadernas 

värmelagringsförmåga, samt den utförda undersökningen med en lastprioriteringsfunktion i 

en fjärrvärmecentral. 

7.1. Inledning 

I det här avsnittet sammanfattas resultatet ifrån de beskrivna momenten i avsnitt 2-6. I avsnitt 

7.2 redovisas resultatet från de utförda simuleringarna i VIP-energy. I avsnitt 7.3 redovisas 

resultatet från undersökningen av funktionen för lastprioritering. Här redovisas även resultatet 

från enkätundersökningen. I avsnittet 7.3 genomförs en återkoppling till hur byggnaderna i 

teorin påverkats av en nedstyrd radiatoreffekt. Referensobjektet som studien baseras på 

redovisas i avsnitt 1.5. 

7.2. Byggnadernas värmehållning 

Definitionen av en byggnads tidskonstant återfinns i ekvation (3.3). Kortfattat beskriver den 

en byggnads värmelagrande förmåga om byggnadens värmetillförsel stängs av helt. Vid 

utomhustemperaturen 0˚C motsvarar tidskonstanten tiden för inomhustemperaturen att sjunka 

från 21˚C till 8˚C, dvs. då temperaturen sjunkit med 63% av initialt värde. För hus 1-5 erhålls 

en tidskonstant om 45h, för hus 6 erhålls en tidskonstant om 44h. Efter dessa tider har 

rumsluftens och stommens temperaturnivåer anpassat sig väl till varandra, se bilaga B8.3. 

Avsvalning av rumsluft och stomme skiljer sig dock åt initialt. I figur 18 redovisas det initiala 

temperaturförloppet för inomhusluft respektive stomme för hus 1-5. I figuren redovisas 

avsvalning inkluderat respektive exkluderat ventilation. Inomhustemperaturen avtar med en 

markant sänkning till en början, för att sedan anpassas till stommens avsvalning. 

Inomhusluftens anpassning till stommen är tydligast för fallet då ventilationen exkluderats, se 

den heldragna linjen i figur 18. Detta bekräftar att inomhusluftens värmelager reduceras i 

första hand då värmetillförseln stryps. Värme avges sedan till inomhusluften ifrån de 

byggnadsinterna delarna i form av internvärme. Inomhusluften kyls ned från 21˚C till under 

20˚C redan efter en timme då ventilationen inkluderas i simuleringen. 

 

Figur 18. Initial avsvalning för stommen jämfört med inomhusluften, inklusive respektive exklusive ventilation. 

Inomhusluftens temperatur reduceras till en början mycket fortare än stommens. Inomhusluften anpassar sig 

efterhand till stommens avsvalning. 
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 För att kunna jämföra inomhusluftens och stommens skilda initiala avsvalning studerades 

tiden det tar för temperaturerna att falla till 63% av den initiala temperaturnivån. Detta kallas i 

fortsättningen för byggnadens värmehållning. Resultat från simuleringar och erhållna värden 

med denna tidsrymd återfinns i tabell 6, tabell 7 och tabell 8. Inparametrarna varieras för att 

kontrollera hur olika typer av värmeförluster samt byggnadsmaterialens värmekapacitet 

påverkar byggnadernas värmehållning, jämför med ekvation (3.3). Resultatet i tabell 6 

motsvarar värmehållningen för de validerade byggnadsmodellerna vilka beskrevs i avsnitt 4. I 

tabell 7 redovisas värmehållningen för en byggnad med ökad relativ glasarea från 20% till 

23%, samt en jämförelse med värmehållningen för en byggnad med betongstomme. I tabell 8 

redovisas resultatet från en simulering med halverad tjocklek på takisoleringen.  

 
Tabell 6. Byggnadernas värmehållning baserat på byggnadsmodeller med validerat uppvärmningsbehov och 

20% glasarea. Hus 1-5 har 2 timmar längre värmehållningen än Hus 6 om ventilationsparametern exkluderas. 

Värmehållningen avser tiden det tar att reducera den initiala temperaturen till 63% av densamma vid avstängd 

värmetillförsel. 

Byggnad 

 

Värmehållning 

inomhusluft [h] 

Värmehållning stomme 

[h] 

Vind 

 

Ventilation 

 

Hus 1-5 9 17 inkluderad inkluderad 

Hus 1-5 11 18 exkluderad inkluderad 

Hus 1-5 46 53 exkluderad exkluderad 

Hus 6 9 17 inkluderad inkluderad 

Hus 6 10 18 exkluderad inkluderad 

Hus 6 44 50 exkluderad exkluderad 

Tabell 7. Byggnadernas värmehållning med 23% relativ glasarea, samt med betongstomme. Värmehållningen 

blir 16 timmar längre för Hus 6, betong jämfört med Hus 6 med trästomme. Värmehållningen avser tiden det tar 

att reducera den initiala temperaturen till 63% av densamma vid avstängd värmetillförsel. 

Byggnad 

 

Värmehållning 

inomhusluft [h] 

Värmehållning stomme 

[h] 

Vind 

 

Ventilation 

 

Hus 1-5 8 16 inkluderad inkluderad 

Hus 1-5 10 17 exkluderad inkluderad 

Hus 1-5 37 44 exkluderad exkluderad 

Hus 6 9 17 inkluderad inkluderad 

Hus 6 9 17 exkluderad inkluderad 

Hus 6 35 42 exkluderad exkluderad 

Hus 6, betong  26 41 exkluderad inkluderad 

Hus 6, betong 94 110 exkluderad exkluderad 

Tabell 8. Värmehållning för Hus 6 med halverad tjocklek på takisoleringen.  Skillnaden som isoleringen medför 

märks av då ventilationsparametern exkluderas. Värmehållningen avser tiden det tar att reducera den initiala 

temperaturen till 63% av densamma vid avstängd värmetillförsel. 

Byggnad 

 

Värmehållning 

inomhusluft [h] 

Värmehållning stomme 

[h] 

Vind 

 

Ventilation 

 

Hus 6 8 15 inkluderad inkluderad 

Hus 6 9 17 exkluderad inkluderad 

Hus 6 35 40 exkluderad exkluderad 

 

I tabell 6, tabell 7 och tabell 8 påvisas att ventilationen har en betydande inverkan på 

byggnadernas värmehållning. I fallet för Hus 1-5 i tabell 6 ökar inomhusluftens värmehållning 

med 5 gånger då ventilationen exkluderas. Samma förfarande återfinns i jämförelserna i både 
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tabell 7 och tabell 8. I tabell 7 synes att den ökade relativa glasarean från 20% till 23% 

påverkar värmehållningen betydande först då ventilationsparametern exkluderas. Detta kan 

härledas till att värmeförluster genom ventilation har en överordnad betydelse över 

värmeförluster genom fönster. Vidare erhåller inomhusluften för Hus 6, betong i tabell 7 en 

värmehållning för inomhusluften som är 3 gånger längre än motsvarande inomhusluft för Hus 

6 med trästomme. Trots att betonghuset har ett relativt högre medel U-värde än trähuset bidrar 

dess värmelagringsförmåga, vilken beror av betongens densitet och värmekapacitet, till att 

värmehållningen ökat. Specifika värmekapaciteter för olika material återfinns i bilaga B8. 

Med halverad takisoleringstjocklek minskar byggnadernas värmehållning med 9 till 10 

timmar då ventilationsparametern exkluderas. Ventilationen har även här en överordnad 

påverkan på byggnadens värmehållning. 

7.2.1. Vid kallare utomhustemperatur 

Simuleringar för tabell 6, 7 och 8 utfördes med en konstant utomhustemperatur om 0˚C. 

Byggnadernas värmehållning vid en förhållandevis lägre utomhustemperatur är därför 

intressant att jämföra med. I simuleringsprogrammet förändrades inparametrarna så att 

utomhustemperaturen ställdes till -10ºC respektive -20ºC. Simuleringar utfördes med den 

validerade byggnadsmodellen med en relativ glasarea 20%. Avsvalning för stommen 

inklusive ventilation samt exklusive ventilation återfinns i figur 19. Ventilationen påverkar 

avsvalningen negativt. Den initiala skillnaden mellan inkluderad respektive exkluderad 

ventilation är vid utomhustemperaturen -20˚C initialt knappt mätbar. Värmeförlusterna genom 

klimatskärmen kan vid utomhustemperaturen -20˚C ha en överordnad inverkan på 

värmehållningen jämfört med ventilationen. 

Figur 19. Stommens avsvalning vid olika utomhustemperaturer inklusive respektive exklusive ventilation. 

Skillnaden mellan de båda fallen för utomhustemperatur -20˚C är initialt knappt mätbar. 

7.2.2. Reducerad tillförd effekt 

Den simulerade värmehållningen som redovisades i tabellerna 6, 7 och 8 gäller som tidigare 

nämnts vid total strypning av värmetillförsel. Detta är inte aktuellt vid en utförd 

lastprioritering, värmetillförseln kommer enbart att reduceras för att radiatorerna alltid ska 

avge värme. Den reducerade tillförda effekten kan matematiskt beskrivas genom ekvation 

(3.4). Figur 20 visar två samband för stomtemperaturer med olika reducerade tillförda 

effekter. Dessa motsvarar förändring av utomhustemperatur Tu om -5˚C samt -10˚C. 

Stommens temperatur sjunker med 1ºC efter 4 timmar vid en förändrad utomhustemperatur 

om -10˚C. Den verkliga värmehållningen kommer samtidigt att förlängas beroende på 

inverkan från internvärme. 
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Figur 20. Innerväggstemperaturens förändring vid en reducerad tillförd effekt, uttryckt i skillnad för 

motsvarande utomhustemperatur. 

7.2.3. Sammanfattning av resultat 

Simuleringarna i VIP-energy bekräftar den teoretiska beskrivningen av tidskonstanten enligt 

ekvation (3.3). En byggnads värmelagrande förmåga beror av byggnadsstommens befintliga 

värmelagringskapacitet samt de rådande värmeförlusterna. Ventilationen har en betydande 

inverkan på en byggnads värmehållning i samma utsträckning som den inverkar på en 

byggnads värmeförluster. Samtidigt påverkar skillnad i glasarea (20% jämfört med 23%), 

samt halverad takisolering att värmehållningen förkortas. Inomhusluftens och stommens 

värmehållning förkortas till följd av att byggnadens medel U-värde reduceras. Vid 

utomhustemperaturer nedåt -20˚C föreligger även en minskad möjlighet till att reducera 

uppvärmningseffekten varaktigt. Detta eftersom den undersökta byggnadens värmehållning 

reduceras likartat inklusive respektive exklusive inverkan från ventilationen. Värmeförluster 

genom byggnadens klimatskärm får vid utomhustemperaturer om -20˚C överordnad betydelse 

över värmeförluster genom inverkan från ventilation. Värmehållningen påverkas inte av 

ventilationen vid dessa temperaturer, jämfört med andra utomhustemperaturer. 

7.3. Resultat från undersökning – enkel laststyrning 

Den undersökta funktionen för lastprioritering har reducerat effekt vid flertalet inträffade 

effekttoppar. Som bäst erhölls en effektreduktion om ca 20%. Detta inträffade med inställda 

reglerparametrar enligt tabell 5 (P-band på 70˚C och I-tid på 20 sekunder). Då styrs distinkta 

effekttoppar ned väl. Med samma P-band och I-tid försummas de varaktiga effekttopparna. 

Fallet blir det omvända om styrsignalen verkar efter reglerparametrar enligt tabell 4 (P-band 

på 80˚C och I-tid på 30 sekunder). Vissa varaktiga effekttoppar visar en effektreduktion, men 

de distinkta effekttopparna försummas. I figur 20 till figur 23 redovisas två inträffade 

effekttoppar, primärvattenflödet vid dessa effekttoppar, hur tappvarmvattentemperaturen 

fluktuerat samt hur radiatorvattentemperaturen styrts ned. Effekttopparna registrerades med 

reglerparametrar inställda enligt tabell 5 (P-band på 70˚C och I-tid på 20 sekunder). För 

effekttoppen som inträffar mellan tiderna 26 minuter och 36 minuter (markerad som 1) sker 

en tydlig nedstyrning av radiatoreffekt. Effekttoppen mellan 41 minuter och 61 minuter 

(markerad som 2) har inte påverkats. Effekttopparna har påverkats olika till följd av 

tappvarmvattentemperaturens fluktuation, eftersom aktivering och deaktivering av 

laststyrningsfunktionen sker efter denna. Se bilaga B10 för flera inträffade effekttoppar med 

effektreduktioner och försummade effektreduktioner från undersökningen. 
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Figur 20. Inträffad effektreduktion (1) samt en 

försummad effekttopp (2). Mätningen påvisar 

en möjlig besparing om 10kW vid effekttopp 1. 

Fluktuationer för tillförd radiatoreffekt beror 

av mätosäkerheter. 

 

Förklaring till figuren: 

 
Ptot = Total överförd effekt  

Prad = Effekt överförd via  

  Radiatorvärmeväxlaren 

Ptvv = Effekt överförd via 

tappvarmvattenvärmeväxlaren 

 

Figur 21. Primärvattenflöde i samband med 

effekttopparna (1) och (2), i figur 20. 

Flödesreduktionen som uppstår för 

radiatorvärmeväxlaren har i princip vägt upp 

den inträffade flödesökningen till följd av ett 

varmvattenuttag. Notera flödesökningen vid 

nästa effekttopp då funktionen inte aktiverats. 

 

 

 

 
 

Figur 22. Tappvarmvattentemperatur vid 

effekttopparna (1) och (2), i figur 20. 

Tappvarmvattentemperaturen reducerades till 

under 53˚C inför den första inträffade 

effekttoppen. Reduktionen vid den andra 

effekttoppen är inte tillräcklig för att en 

effektreduktion ska inträffa. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 23. Radiatorvattentemperaturen vid 

inträffade effekttopparna (1) och (2), i figur 20. 

Radiatorvattentemperaturen styrs ned från ca 

59,5˚C till strax över 57˚C under en fyra 

minuters period för den första effekttoppen. 

Notera även den nästkommande reduktion av 

radiatorvattentemperaturen, som inte medför 

tillräcklig nedstyrning. 
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1 2 
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7.3.1. Ickerobust laststyrning 

Den totala överförda effekten i fjärrvärmecentralen som mättes upp under mätperioden 

återfinns i figur 24, med respektive utan aktiverad prioriteringsfunktion. Möjlig 

effektreduktion kan urskiljas vid vissa utomhustemperaturer, exempelvis vid 1˚C och 3˚C. Det 

maximala effekttuttaget är för dessa utomhustemperaturer högre då prioriteringsfunktionen 

inte är aktiverad (benämnd som utan prio). Sambandet för effektreduktioner är dock inte 

entydigt. 

 

 

Figur 24. Den totala effekten som noterades under mätperioden. Figuren påvisar inget entydigt samband för 

inträffade effektreduktioner med aktiverad prioriteringsfunktion (med prio). Möjlig effektreduktion kan urskiljas 

vid vissa utomhustemperaturer, exempelvis vid 1˚C och 3˚C. 

I figur 25 redovisas stapeldiagram över medeleffekter med respektive utan aktiverad 

prioriteringsfunktion för givna intervall av utomhustemperaturer. Medelvärden är beräknade 

per timme för den undersökta perioden. Förfarandet åskådliggörs för att avgöra om en 

reducerad radiatoreffekt i medeltal kan noteras, exempelvis om prioriteringsfunktionen 

faktiskt medfört en effektreduktion som inte inträffat vid en effekttopp men ändå i medeltal 

påverkat den överförda effekten. För figuren verkar medeleffekten snarare ha höjts under 

prioriteringsfunktionens inverkan. Sambandet påvisas även i figur 26 som åskådliggör det 

primära vattenflödet samt det primära radiatorvattenflödet. Flödena ligger något högre för alla 

studerade intervall då prioriteringsfunktionen är aktiverad. Tendenserna pekar dock mot att 

skillnaden minskat för de kallast förekommande utomhustemperaturerna. Exempelvis vid -

2˚C erhålls en medeleffekt som påvisar ett omvänt samband mellan radiatoreffekt med 

respektive utan aktiverad prioriteringsfunktion. Möjliga anledningar till sambanden i figur 25 

och figur 26 belyses vidare i avsnitt 8.2.1. 
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Figur 25. Medeleffekt med respektive utan aktiverad laststyrningsfunktion/prioriteringsfunktion med avseende på 

utomhustemperatur. Total effekt avser den totala effekten överförd till fjärrvärmecentralen. Effektbehoven för 

den totala effekten samt radiatoreffekterna med och utan prioritering tenderar att bli mer utjämnat för de lägsta 

utomhustemperaturerna, exempelvis vid -2˚C. 

 

Figur 26. Primärt medelflöde med respektive utan prioriteringsfunktion. På samma sätt som för figur 25 påvisas 

att sambandet blir mer utjämnat för de lägsta undersökta utomhustemperaturerna. 

Även om den maximala effekten inte påvisar någon mätbar påverkan undersöks huruvida det 

maximala primärvattenflödet påvisar möjlig reduktion. I figur 27 redovisas det maximala 

flödet som inträffat under mätperioden för varje utomhustemperatur. Ingen entydig 

effektreduktion noteras med aktiverad prioriteringsfunktion. Tendenserna pekar även i det här 

fallet mot att det maximala totalflödet kan ha minskat vid de kallaste utomhustemperaturerna. 

Flödet med respektive utan aktiverad tappvarmvattenprioritering tenderar då att bli mer 

likvärdiga. 
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Figur 27. Totalt primärvattenflöde med respektive utan prioriteringsfunktion. Sambanden enligt figur 24, 25 och 

26 bekräftas även i detta fall, ingen reduktion har kunnat mätas upp men tendensen pekar mot att reduktion kan 

ha inträffat oftare vid de kallaste registrerade utomhustemperaturerna. 

Eftersom sambanden i figur 24 till figur 27 inte påvisar någon entydig effektreduktion 

utfördes en djupare analys av varje inträffad effekttopp under mätperioden. Genom detta 

bekräftas att nedstyrning av effekt endast inträffat vid 70% av de inträffade effekttopparna. 

Detta är en av anledningarna till att en allmän effektreduktion inte kunnat bekräftas. De 

effekttoppar som nedstyrning ej inträffat vid har även medfört de högsta noterade 

primärflödena, se figur 27. Vid flera av de effekttoppar då en effektreduktion inträffat har 

lastprioriteringsfunktionen deaktiverats för tidigt, något som kan härledas till att även 

tappvarmvattentemperaturen stabiliserat sig för tidigt. I tabell 9 redovisas data från den 

utförda analysen. Den genomsnittliga effektreduktionen uppgår till 11 kW enbart baserat på 

de effekttoppar då en faktisk effektreduktion kunnat mätas upp. Med hänsyn till alla inträffade 

effekttoppar minskar även den genomsnittliga effektreduktionen till 7kW. Detta gäller 

inräknat mätosäkerheter vilka redovisas i avsnitt 8.  Hela resultatet med alla inträffade 

effekttoppar från analysen redovisas i bilaga B12. 

Tabell 9. Medelreduktion av effekt vid inträffade effekttoppar. Baserat på inträffade effektreduktioner inklusive 

mätosäkerheter uppgår medelreduktionen till 11%. Baserat på alla inträffade effekttoppar blir medelreduktionen 

8%. 

Reduktion av effekt [kW] [%] 

Av alla inträffade effektreduktioner  11 11% 

Av alla inträffade effekttoppar 7,2 8% 

7.3.2. Återgäldning av effekt 

Om de installerade radiatortermostaterna uppfattar att inomhusluftens temperatur sjunker 

kommer ett ökat sekundärt radiatorflöde att efterfrågas [24]. Följden blir att 

primärvattenflödet stegras för att tillgodose det inträffade sekundära effektbehovet. Den 

reducerade effekteun under en inträffad tappning kommer att återgäldas automatiskt av 

värmesystemet vid behov. Flertalet av de undersökta effekttopparna har inte uppvisat denna 

tendens, jämför figurer i bilaga B10. Flödesmätarens mätosäkerheter har medfört svårigheter i 

att tydligt avgöra om primärvattenflödet stegrats. Ett exempel som påvisar en möjlig 

återgäldning av effekt synes i figur 60, bilaga B10. Primärvattenflödet vid denna effekttopp 

finns i figur 28. Ökningen av primärvattenflödet efter den inträffade tappningen överskrider 

flödesmätarens mätosäkerheter, därmed är flödesökningen signifikant. 
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Figur 28. Primärvattenflöde innan och efter två effekttoppar. Totalflödet stegrar från 0,032 m
3
/min till 0,036 

m
3
/min efter inträffad tappning av varmvatten. Därmed är flödesökningen signifikant. 

7.3.3. Påverkan på stom- och inomhustemperatur 

En nedstyrning av effekt som inträffat under inverkan från prioriteringsfunktionen 

redovisades i figur 20. Effektreduktionen uppgår till 10kW och har skett från c:a 60kW till 

50kW inräknat mätosäkerheter. I figur 29 redovisas den undersökta fjärrvärmecentralens 

överförda medelradiatoreffekt, samt medelradiatorvattentemperatur, båda med avseende på 

utomhustemperatur. För varje utomhustemperatur förväntas således en viss 

radiatorvattentemperatur att tillgodose ett visst radiatoreffektbehov. Analogt med ekvation 

(3.4) kan en sänkning av radiatoreffekten (överförd från värmeväxlaren) från 60kW till 50kW 

uttryckas genom den skillnad i utomhustemperatur som gäller mellan medeleffekterna:  

 

CCTu  6))5(1(   

 

Effekten om 50kW ska i teorin räcka till för att tillgodose det värmeeffektbehov som råder vid 

5˚C. Genom ekvation (3.5) kan tiden det tar för stommens temperatur att sjunka med 1°C, 

baserat på respektive tidskonstant för hus 1-5 samt hus 6 skrivas som: 
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Med erhållna tidskonstanter vilka återfinns i bilaga B8.3, blir tiden t för stomtemperaturen att 

sjunka 1˚C, under inverkan från en reducerad tillförd effekt: 
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Figur 29. Generell medelradiatorvattentemperatur och dess motsvarande medelradiatoreffekt med avseende på 

utomhustemperatur. Skillnaden i rådande utomhustemperatur kan med hjälp av ekvation (3.5) användas för att 

avgöra hur inomhustemperaturen påverkas. 

 

Radiatorernas värmeavgivning har även påverkats försumbart till följd av den reduktion som 

uppstått, något som kan påvisa inomhustemperaturens möjliga påverkan. I bilaga B6 återfinns 

ett radiatordiagram. Relativ värmeavgivning kan avläsas som funktion av rådande flöden, 

eller vilka fram- respektive returtemperaturer som råder i radiatorkretsen. I samband med 

effekttoppen i figur 20 sjunker radiatorvattentemperaturen från ca 59,5˚C till strax över 57˚C. 

Returtemperaturen från radiatorerna har under samma tillfälle reducerats från 47,5˚C till 

47,0˚C. Skillnad i värmeavgivning som dessa temperaturskillnader medför sett till 

radiatordiagrammet är nästan försumbart. 

7.3.4. Sammanfattning av resultat 

Resultatet påvisar att effektreduktioner kan inträffa. Den undersökta laststyrningsfunktionen 

kan inte modifieras till att styra ned både varaktiga och distinkta effekttoppar. Vissa 

effekttoppar försummas, funktionen deaktiveras för tidigt vid andra effekttoppar, vilket 

medför att ingen allmän effektreduktion kan säkerställas. Tappvarmvattentemperaturen, 

vilken aktivering av prioriteringsfunktionen sker efter, korrelerar inte tillräckligt med det 

rådande effektbehovet för att garantera robust laststyrning. I bilaga B10 redovisas några 

ytterligare inträffade effekttoppar där tappvarmvattenprioriteringen påverkat den inträffade 

effekttoppen i olika utsträckning. 

7.4. Enkätundersökning 

För att få vetskap om hur värmekomforten inomhus kan ha påverkats vid det utförda 

experimentet avseende lastprioritering delades en enkät ut till de boende. Frågorna som 

ställdes berörde hur de boende upplevt inomhustemperaturen under experimentets testperiod 

jämfört med perioder med motsvarande väderförhållanden. Frågorna behandlar uppvärmning 

av bostaden, tappvarmvattenkvalitet samt bostadsyta. De boende fick även ange ålder, kön, 

personlig inställning till fjärrvärme samt om de utfört ytterligare åtgärder för att reducera sitt 

värmebehov. Anledningen till frågorna var att i så stor utsträckning som möjligt kunna 

kartlägga varför ett försämrat inomhusklimat kan ha upplevts, om så skulle vara fallet. De 

boende fick inte veta specifikt när laststyrningen skulle inträffa, enbart vilka veckor som 

involverades. I enkäten efterfrågades att de boende skulle känna efter om deras bostad känts 
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dragig, samt hur strålningsvärme från deras radiatorer kan ha påverkats under testperioden, 

mer om faktorer angående inomhusklimat återfinns i avsnitt 3. 

7.4.1. Resultat 

Ett sammanfattat resultat återfinns i tabell 10, se även bilaga B11 för ytterligare svarsresultat. 

88% av de svarande bekräftar att de inte upplevt någon förändrad värmekomfort under 

perioden för de inträffade effektreduktionerna. En av de tre som svarat att de upplevt icke 

tillfredsställande värmekomfort har även haft problem med uppvärmning av bostaden tidigare 

höstar/vintrar. Ytterligare studier av dem som upplevt en försämrad värmekomfort påvisar att 

dessa är bosatta i gavellägenhet respektive en lägenhet som har större boyta i jämförelse med 

de andra svarande. Orsaker till påverkan beskrivs övergripande i avsnitt 10, Diskussion. Totalt 

fyra av de svarande har angivit att de utfört ytterligare åtgärder för att reducera sitt 

värmebehov. En av dessa tillhör dem som svarat att de upplevt en försämrad värmekomfort 

under testperioden. 

Tabell 10. Resultat från enkätundersökningen. Tre av de svarande har upplevt värmekomforten som icke 

tillfredsställande. Av dessa två har två upplevt värmekomforten som försämrad. 

Upplevd komfort Tillfredsställande Icke tillfredsställande Blankt 

Värmekomfort vanligtvis 15 2 1 

Värmekomfort under experiment 14 3 1 

Kvalitet varmvatten vanligtvis 16 2 0 

Kvalitet varmvatten under experiment 16 2 0 

Utfört ytterligare åtgärder Ja Nej Blankt 

Tilläggsisolerat/tätat etc. 4 13 1 

 

En faktor som berörs i flertalet fall är värmesystemets svar på en förändrad 

utomhustemperatur, exempelvis om radiatorernas värmeavgivning inte motsvarar det aktuella 

värmebehovet. En annan faktor som påpekas är tappvarmvattnets distributionstid vid en 

inträffad tappning av varmvatten. Båda dessa faktorer kan härledas till att referensobjektet är 

ett sekundärnät med flertalet bostäder belägna över 50 meter ifrån fjärrvärmecentralen. Detta 

påverkar värmens distributionstid väsentligt.  

 



 41 

8. Mätosäkerheter och felkällor 
I detta avsnitt beskrivs mätosäkerheterna för använda flödesmätare och temperaturloggers i 

syfte att undersöka mätutrustningens känslighet. Felkällor som kan ha påverkat det utförda 

experimentet belyses även. 

8.1.1. Flödesmätare 

De använda flödesmätarna har angivna begränsningar enligt tabell 11. Begränsningarna gäller 

för flöden med garanterad felmarginal om ±5%. Värmemätarna har ett angivet flöde (qp) vid 

vilken de mäter med en osäkerhet om maximalt 2% av reellt mätvärde, samt två ytterligheter 

för största respektive minsta flöden där felvisningen om 5% garanterat inte ska överskridas 

[5]. 

Tabell 11. Noggrannhetsparametrar för använda flödesmätare. Tabellen gäller för bibehållen maximal 

felvisning om ± 5%. 

Beteckning Förklaring Storlek [m
3
/h] 

qi Lägsta flöde 0,025 

qp Permanentflöde 2,5 

qs Största flöde 5,0 

 

De använda flödesmätarna har en noggrannhetsklass 2, vilket medför att procentuell relativ 

felvisning Ef, mellan qi och qs kan skrivas enligt [5]: 

)02,02(
q

q
E

p

f           (8.1) 

där: q  = Aktuellt registrerat flöde  [m
3
/h] 

 

Om det aktuella flödet är detsamma som permanentflödet kommer den procentuella 

felvisningen att vara ±2%. Största felvisning kommer att bero av minsta mätbara flöde som 

registrerats. Detta beror av flödesmätarens mätupplösning och det angivna mätintervallet: 

 

q = 0,01 m
3
/5 min = 0,12 m

3
/h. 

 

Den totala felvisningen kan då skrivas som: 

417,2)
12,0

5,2
02,02( fE % 

Vilket blir: 0,12 m
3
/h ± 0,003 m

3
/h 

Per minut gäller: 00005,0002,0 fE  m
3
/min 

 

Flödet genom radiatorvärmeväxlarens primärsida beräknades med formeln: 

 

tvvtotrad VVV  
         (8.2)

 

 

 

Det maximala mätfel som kan uppkomma blir då dubbelt så stort: 

83,4)
12,0

5,2
02,02(2 fE %, det vill säga: 

0001,0002,0 fE  m
3
/min 
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8.1.2. Temperaturloggers 

Relativ mätosäkerhet, f(T), för använda temperaturloggers med avseende på olika 

temperaturintervall återfinns i figur 30. Mätupplösningen är oavsett mätområde 0,005ºC [23]. 

Mätosäkerheter kan beskrivas för de olika intervallen, enligt: 

 

temperaturintervall   

[-40 < T < 0]   f(T) = 5,00125,0  T  

[0 < T < 50]   f(T) = 5,0  

[50 < T < 100]   f(T) = T01,0  
 

 

Figur 30. Relativ mätosäkerhet för använda temperaturloggers. Mätinstrumentets givare är en termistor av typ 

10K, NTC [23]. 

 

Sett till extremfall för temperaturer under mätperioden fås: 

 Lägsta utomhustemperatur (Tute): -3,22ºC ± 0,54ºC 

 Största framledningstemperatur (Tfram): 82,78ºC ± 0,83ºC 

 Lägsta returledningstemperatur (Tretur): 28,03ºC ± 0,5ºC 

8.1.3. Beräkning av effekt 

Uttrycket för radiatoreffekt, jämför ekvation (2.1), inklusive mätosäkerheter för flödesmätare 

och temperaturloggers enligt avsnitt 8.1.1 och avsnitt 8.1.2 blir: 

 

))((
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60

5,2
02,02(2

1 ,,, OrreturradOrframradlprad TTTT
q

VcP 
































   (8.3) 

Där: Tfram = Reell framledningstemperatur 

 Tretur = Reell returledningstemperatur 

 Tr,O = Relativ mätosäkerhet 

 

Detta gäller vid studie av specifika effekttoppar för att avgöra hur stor effektreduktion som 

åstadkommits. Maximal respektive minimal besparing beror av den registrerade maximala 

respektive minimala effekten: 
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   (8.5) 

 

Största mätfel uppstår då Tfram är som störst, då Tretur är som minst samt då totV  är registrerat 

lägsta möjliga flöde. Dessa osäkerheter medför att effektreduktionerna varierar med maximalt 

5kW. Effektreduktionen i medeltal blir som mest 11,2kW, och som minst 4,5kW. Mätfel för 

varje inträffad effekttopp under experimentet återfinns i bilaga B11. 

8.2. Felkällor 

8.2.1. Korta mätperioder 

Under examensarbetet erhölls mätdata för enbart en månads tid. Månaden har inneburit att ett 

värmebehov råder, även om utomhustemperaturen fluktuerar. Ibland noteras en högsta 

temperatur om 10˚C dagtid och en lägsta temperatur -5˚C nattetid. Därmed uppstår 

svårigheter att påvisa en allmän effektreduktion på ett tydligt sätt. Värmesystem omfattas av 

vissa trögheter som kan påverka beräknade medelvärden om inte tillräckliga tidsrymder kan 

erhållas. Vid beräkning av E-signaturen rekommenderas minst dygnsmedelvärden för att 

värmesystemets trögheter ska kunna negligeras [11]. Detta kan vara en orsak till sambanden 

för medeleffekten i figurerna 25 och 26 i avsnitt 7.3. 

8.2.2. Flödesmätarplacering 

För att kunna mäta flödet installerades en extra flödesmätare på returen från 

tappvarmvattenvärmeväxlaren. För att flödesmätaren skulle få plats förlängdes 

returledningsröret så att vattnet tar en omväg i en halvcirkelbana innan den leds till den 

gemensamma returledningen. Installationen utfördes med tillräckliga mått för att inte påverka 

mätutrustningen sett till rekommendationer [5]. Dock finns risk för att luftbubblor samlas i 

rörkrökarna vilket kan påverka mätnoggrannheten. I det här fallet var alternativen för få för att 

erhålla de mätdata som behövdes. Att rördimensionerna skalas ned samt att mätaren är 

placerad enligt föreslagen bygglängd ifrån rörkrökarna ökar sannolikheten till att 

luftbubblorna skingrat sig innan de når fram till mätutrustningen. 

8.2.3. Flödesmätarnas mekanik 

Flödesmätaren arbetar efter pulser vilket betyder att så fort en flödesförändring som uppgått 

till flödesmätarens mätupplösning om 0,01m
3
/mättillfälle registreras en flödesökning. Detta 

innebär att om flödet sackar efter med 0,001 m
3
/mättillfälle kommer värdet att registreras för 

nästkommande mätning istället [33]. Problemet reduceras genom att logga data för 

mätintervall om 5 minuter istället för 1 minut. Ett flöde på 0,02 m
3
/5 min jämfört med 0,01 

m
3
/5 min medför att en fluktuation ser ut att förekomma i beräkningarna, i vissa av de 

redovisade figurerna när flödet i själva verket bör vara konstant [33]. 
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Av anledningar beskrivna i avsnitt 8.2.1 till 8.2.3 kontrollerades om en effektreduktion 

inträffat mot aktuell radiatorvattentemperatur, returledningstemperatur samt primärvattenflöde 

under den inträffade effekttoppen. Effektreduktionen kan på det sättet bekräftas. 

8.2.4. Byggnadsmodellerna 

Byggnadsmodellerna är baserade på flera antaganden, dels om att klimatskärmarna för de 

studerade husen är likadant uppbyggda. I verkligheten förekommer avvikelser vid 

byggnationen, samt på grund av att husen slits i olika utsträckning beroende på hur de utsätts 

för väder och vind. Detta påverkar byggnadernas specifika värmehållning. Kontroll av dessa 

faktorer är för omständligt samtidigt som det komplicerar byggnadsmodellerna. 

 

 

9. Besparingspotential 
I detta avsnitt presenteras besparingspotentialen som en utökad användning av 

lastprioritering beräknas medföra. Besparingspotentialen belyses utifrån värmeproducentens 

perspektiv. Positiva aspekter ur konsumentens perspektiv belyses under avsnitt 10, 

Diskussion.  

9.1. Producentens perspektiv 

Vinsten som utökad användning av funktioner för lastprioritering medför tillfaller 

värmeproducenten eftersom värmelasten blir utjämnad över dygnet. Uppstart av 

spetslastpannor kan därmed avvaras. Verkliga antalet timmar som spetslast måste adderas till 

systemet beror till viss del på faktorer som är svåra att mäta. Värmelast som överskrider 

480MW innebär generellt att den första spetslastpannan måste startas. Detta sker i samband 

med att utomhustemperaturen underskrider -15˚C [31]. Följande beräkningar baseras på detta 

faktum, samt de antaganden som presenteras i följande avsnitt 9.1.1.  

9.1.1. Antaganden 

För att kunna beräkna en möjlig besparingspotential till följd av reducerat effektbehov 

genomförs ett antal antaganden: 

 

 Alla bostadsrättsföreningar och hyresrättsföreningar som är anslutna till 

fjärrvärmenätet i Uppsala antas kunna samverka för en nedstyrning av effekt. 

 Fastighetsbeståndets E-signatur antas vara jämförbart med referensbyggnadens. 

 Sammanlagring till följd av tappningar av varmvatten antas under morgontid mellan 

06:00-10:00 samt under kvällstid mellan 16:00-20:00 vara 100%. 

 Reducerad användning av bränsle och påverkan på försåld värme baseras enbart på 

bränsle avseende spetslast. 

 

Möjlig minskad oljeanvändning baseras på effektreduktion i medeltal per timme och knyts 

ihop med hur ofta effektreduktionen inträffar. 

9.1.2. Effektreduktion i medeltal 

Två inträffade effekttoppar under en timme redovisades i figur 20. Radiatoreffekten har i detta 

fall reducerats med 10kW under 5 minuter. Effektuttaget har reducerats med 1% för den 

timmen. Ytterligare en effekteduktion vid nästföljande effekttopp under samma timme hade 

medfört en total medeleffektreduktion om 2%. 2% anses därmed vara minsta möjliga 

effektreduktion med en robust funktion för laststyrning. 10% anses möjligt genom 
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användning av exempelvis övergripande funktioner för laststyrning. För att effekttoppen i 

figur 20 ska kunna reduceras med 10% krävs att radiatoreffekten sjunker till ca 20kW vid 

båda effekttopparna. Detta kan orsaka att värmekomforten påverkas för mycket för ett enskiljt 

objekt. Se även bilaga B11 för inträffade effektreduktioner. 

9.1.3. Fastigheternas gemensamma E-signatur 

För referensobjektet gäller att byggnadens effektbehov med avseende på utomhustemperatur 

kan liknas vid en linjärfunktion genom användning av E-signaturen, se avsnitt 3.2.2. I figur 31 

redovisas referensobjektets beräknade E-signatur, den uppmätta E-signaturen samt 

medelvärden för uppmätt effekt under mätperioden. Dessa redovisas för att kontrollera hur 

stor avvikelse från teorin som förekommer. Avvikelsen från den teoretiska kurvan är som 

mest 15% i det undersökta området. Avvikelsen är 8% vid den kallaste noterade 

utomhustemperaturen. Den uppmätta medeleffekten oscillerar likartat runt den beräknade E-

signaturen. 

 

 

Figur 31.  Totalt effektbehov för uppvärmning inklusive det uppmätta behovet för undersökta 

utomhustemperaturer. 

Generellt har värmeväxlare avsedda för uppvärmning en viss överkapacitet, under korta 

perioder kan de leverera mer effekt än vad de är dimensionerade för [28]. Samtidigt har 

flertalet byggnader överdimensionerade värmeväxlare och radiatorer. Detta innebär att vid 

lägre utomhustemperaturer än den dimensionerande kommer även den teoretiska 

dimensionerande effekten att överskridas. E-signaturen y(T) kan skrivas enligt trendlinjen i 

figur 31: 

 

452,672875,4)(  TbaTTy        (9.1) 

 

Andelen bostadsrättsföreningar och hyresrättsföreningar som antas vara jämbördiga med det 

undersökta objektet uppgår i fallet för Uppsala till totalt 653 stycken. Deras värmebehov 

motsvarar 33% av total årlig försåld värmemängd. Den totala dimensionerande effekten för 

dessa fastigheter under antagande om 100% sammanlagring uppgår till 172MW. Beräkning 

av den dimensionerande effekten sker enligt ekvation i bilaga B14. Parametrarna a och b för 

ekvation (9.1) skalas om för att gälla det totala fastighetsbeståndet: 

310
145

172
2875,4 a ,  

310
145

172
452,67 b
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Förväntat effektbehov för varje utomhustemperatur inom intervallet -15ºC och -27ºC kan 

därmed åskådliggöras. I figur 32 redovisas erhållen effektkurva för hela fastighetsbeståndet 

baserat på de omskalade parametrarna a och b och ekvation (9.1). De olika kurvorna 

representerar effektreduktioner om 2% respektive 10%. Förväntad effektreduktion för varje 

utomhustemperatur till följd av sambandet i figur 32 redovisas i tabell 12. 

 

Figur 32. Effektkurva för totala fastighetsbeståndet under antagande om 100% sammanlagring. 

 

Tabell 12. Förväntad effektreduktion för fastighetsbeståndet för varje utomhustemperatur; 2% respektive 10%. 

Effektreduktion map. utomhustemperatur 

Utomhustemperatur 

[ºC] 

2% 

[MW] 

10% 

[MW] 

-15 3,1 15,6 

-16 3,2 16,1 

-17 3,3 16,6 

-18 3,4 17,2 

-19 3,5 17,7 

-20 3,6 18,2 

-21 3,7 18,7 

-22 3,8 19,2 

-23 3,9 19,7 

-24 4,0 20,2 

-25 4,1 20,7 

-26 4,2 21,2 

-27 4,3 21,7 

9.1.4. Förekomst av värmelast 

Förekomst av utomhustemperaturer och värmelast erhölls genom att analysera data över 

värmelasten i Uppsalas fjärrvärmenät för vinterhalvåret 2009-2010. 56 timmar av de 116 

timmar då värmelasten överskrider 480MW motsvarar morgontimmar mellan 06:00-10:00 

samt kvällstimmar från 16:00-20:00. Effektbehovet under dessa tillfällen antas vara 

jämförbara med 100% sammanlagring för det undersökta fastighetsbeståndet. Antagandet är 

nödvändigt eftersom den totala effekten från produktionsanläggningarna sannolikt inte är 

dimensionerade för en 100% sammanlagring av alla abonnenters effektbehov. Varaktighet för 
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varje förekommande värmelast presenteras i tabell 13 och anges i antal timmar för intervallet 

av värmelast som förekommer från den angivna till den ovanstående. Värmelast mellan 

480MW till 490MW har således en total varaktighet om 7 timmar. Genom att multiplicera 

varaktigheten för värmelast som motsvarar en viss utomhustemperatur med motsvarande 

effektreduktion enligt tabell 12, fås en besparing i enheten MWh. 

 

Tabell 13. Antal timmar en viss värmelast förekommer under morgon- och kvällstid under vinterhalvåret 2009-

2010. Antal timmar baseras på intervallet från angiven värmelast till ovanstående. Värmelast mellan 480MW till 

490 MW har således en varaktighet om sju timmar.  

Antal 

timmar [h] 

effektbehov 

[MW] 

Vid utomhustemperatur 

[ºC] 

2% reduktion 

[MWh] 

10% reduktion 

[MWh] 

2 580 -25 7 31 

1 570 -24 3 16 

2 560 -23 7 33 

1 550 -22 4 17 

7 540 -21 26 124 

6 530 -20 23 109 

4 520 -19 16 75 

6 510 -18 24 115 

6 500 -17 25 118 

12 490 -16 51 242 

7 480 -15 30 145 
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summa 216 1026 

9.1.5. Resultat 

I tabell 14 redovisas den ekonomiska besparingen till följd av minskad oljeproduktion baserat 

på tabell 13. Till följd av en reduktion om enbart 2% blir besparingen c:a 130 000 kronor. Om 

10% besparing anses möjligt, exempelvis om en systemövergripande laststyrningsfunktion 

används uppgår den ekonomiska besparingen till c:a 630 000 kronor. 

Tabell 14. Förväntad besparing med avseende på förekomsten av en viss effekt vid utomhustemperaturer enligt 

tabell 13. Detta baseras enbart på minskad oljeanvändning. Siffrorna avser värmeproduktion inklusive 

distributions- och konverteringsförluster om 20%. 

Effektreduktion 2% 10% 

Besparing [kkr] 130k 640k 

Minskning CO2 [ton] 66 316 

Möjlig reduktion [%] 0,5% 2,1% 

9.1.6. Påverkan försåld värme 

Då funktioner för lastprioritering används är avsikten att jämna ut effekttoppar, årligt tillförd 

energi för byggnadsuppvärmning ska vara densamma för att inte kyla ned byggnaderna. Detta 

sker automatiskt, en så kallad återgäldning av effekt inträffar vid behov, se avsnitt 7.3.2.  

 

Under antagande att en återgäldning av effekt inte inträffar efter en inträffad effektreduktion 

blir följden en minskad försåld värmemängd. För att kontrollera påverkan på intäkter till följd 

av en antagen minskad försåld värmemängd studerades bränslekostnaderna avsett för spetslast 

samt de priser som gäller för försåld värme i Uppsala. Vid användning av bränsle för spetslast 

sommartid, exempelvis till följd av ett pannhaveri/bristsituation, uppgår bränslekostnaden till 
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nästan 1,6 gånger så mycket som vid användning av spetslastbränsle vintertid, exempelvis vid 

kortvarigt överskridande av värmeeffekten 480MW [32]. Den skiljda kostnaden beror på att 

oljan beskattas på olika sätt beroende på när den används och i vilken volym den används. 

Bränslets olika kostnader benämns ”industri” samt ”övrigt”. Industri avser den lägre 

kostnaden. I tabell 15 redovisas påverkan på försåld värme beroende på vilken bränslekostnad 

som föreligger samt vilket avtal konsumenten nyttjar.   

Tabell 15. Påverkan försåld värme beroende av vilken kategori som bränsle för spetslast förekommer i, samt 

vilket energipris som konsumenten nyttjar. Prissättning för bränslet benämns som övrigt respektive industri och 

beror av använd bränslevolym samt vid vilket tillfälle som användning sker. 

Påverkan försåld värmemängd, besparing om +, förlust om - 

Bränslepost  / 

Rörligt energipris 

Flerbostadshus 

[kr/MWh] 

Övriga fastigheter 

[kr/MWh] 

Industri /   vintertid -61 -79 

Övrigt   /   vintertid 323 305 

Industri /   sommartid 318 318 

Övrigt   /   sommartid 702 702 

Bränslepost  / 

Energipris med fast andel 

Flerbostadshus 

[kr/MWh] 

Övriga fastigheter 

[kr/MWh] 

Industri  /  vintertid -1 -7 

Övrigt    /  vintertid 383 377 

Industri  /  sommartid 174 174 

Övrigt    /  sommartid 558 558 

 

För kategorin industri/vintertid uppstår en minimal förlust till följd av den reducerade 

prissättningen som gäller för den posten.  Detta eftersom kundens energipris ligger något 

lägre jämfört med vad bränslekostnaden uppgår till. Samtidigt bidrar resterande poster enkom 

till en besparing för värmeproducenten. Prislista återfinns i bilaga B16.  

 

Det kan påpekas att flera systemövergripande fördelar tillsammans med ett minskat 

oljeberoende ändå talar för en utökad användning av funktioner för lastprioritering. Om den 

maximala värmelasten kan reduceras minskar behovet av nya pannor för spetslast, exempelvis 

till följd av nyanslutningar. Dessutom är oljepriset svårt att förutse samtidigt som 

oljebeskattningen kan komma att förändras. 
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10. Diskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion angående det resultatet samt möjligheten till att vidare 

använda metoder för lastprioritering i Uppsala. 

10.1. Förbättringspotential 

Den undersökta funktionen för lastprioritering medför en möjlig effektreduktion om som mest 

20kW vilket motsvarar c:a 20% av inträffad effekttopp. Effekttopparnas varaktighet påverkar 

storleken på den effektreduktion som åstadkoms. Alla typer av effekttoppar kan dock inte 

styras ned med önskad robusthet. Funktionen kan förbättras genom att låta deaktivering ske 

då en tappning av varmvatten avslutas istället för då tappvarmvattentemperaturen stabiliserat 

sig vid sitt börvärde. I samband med att en tappning av varmvatten avslutas uppstår en 

översläng på tappvarmvattentemperaturen, vilket tjänar som en möjlig parameter att styra 

deaktivering efter. Ställdon som tillåter skilda gångtider för stängning respektive öppning kan 

även vara ett alternativ. På så sätt ökar sannolikheten att en nedstyrning av effekt inträffar 

under en varaktig effekttopp. Detta kräver att den använda reglercentralen tillhandahåller den 

typen av funktionalitet. 

10.1.1. Flödesmätare som del av reglersystem 

Primärvattenflödet korrelerar väl med effektuttaget, samtidigt som det är den faktiska 

parameter som regleras vid en laststyrning. Av denna anledning bör denna parameter fungera 

som parameter för aktivering av laststyrning. Flertalet rreglercentraler har presenterats vilka 

tillåter kommunikation med M-Bus
3
-moduler. Sådana reglercentraler levereras generellt med 

effektreduceringsfunktioner som aktiveras då en flödesbegränsning överskrids. Principen för 

laststyrning är som tidigare, under en tappning av varmvatten reduceras radiatoreffekten om 

det finns någon effekt att prioritera bort. Flödesmätare avsedd för debitering finns även 

tillgänglig i fjärrvärmecentralen vilket underlättar vid installation. 

 

I samband med undersökningen av en laststyrningsfunktion användes flödesmätare avsedda 

för debitering för att logga flöden. Dessa loggade data var 5:e minut till följd av den 

begränsade upplösning som tillhandahålls samt för att minska mätfelet. Trots att 

värmemätaren har sina begränsningar så påvisar mätningarna att de kan fungera 

tillfredsställande för att få information om primärvattenflödet, så länge som noggrannheten är 

tillräcklig och mätning sker med tillräckligt korta intervall. En begränsande faktor kan dock 

vara batteridriften. Vid debitering loggas normalt värden för varje timme. Om värden ska 

skickas för var 5:e minut, eller ännu kortare intervall, reduceras batteriets livslängd.  

 

En flödesmätare som medverkar i regleringen kan även bidra med andra systemövergripande 

vinster. Normalt vid en bristsituation påverkas de perifert belägna fjärrvärmecentralerna 

eftersom fjärrvärmecentralerna som befinner sig närmast värmeproduktionsanläggningarna får 

sitt värmebehov tillgodosett först. Vid sådana tillfällen kan en flödesbegränsning fördela 

värmelasten över fastighetsbeståndet. 

 

En reglercentral som tillåter kommunikation med M-busenheter kan kosta mellan 5000 - 

15000 kronor, beroende på tillverkare och vilka extrafunktioner som tillhandahålls. Se 

exempelvis [22]. 

                                                 
3
 M-bus står för METER-BUS och är en kommunikationsstandard för exempelvis värmemätare. 
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10.2. Möjlig försämrad värmekomfort 

Även om inte byggnadens avsvalning påverkas av ett temporärt minskat effektbehov bör man 

ta hänsyn till skillnaden i operativ temperatur som kan uppstå vid en nedstyrning av 

radiatoreffekt. Radiatorernas värmeavgivning kan påverkas om effektreduktionen är 

tillräckligt varaktig. I samband med enkätundersökningen angav två av de svarande att de 

upplevt försämrad värmekomfort under testperioden. Inga samband mellan varför 

värmekomforten upplevts som sämre kunde utfärdas. Dock kan anledningarna till den 

försämrade värmekomforten förslagsvis bero på ventilationsvolymens storlek samt om 

lägenheten är en gavellägenhet. Båda faktorerna påverkar värmeförlusterna och kan ge 

upphov till drag, något som påverkar hur värmekomfort kan upplevas. 

 

Problemet med avkylning av inomhusluften kan även behandlas genom att koppla reglering 

av värmesystemet till reglering av ventilationssystemet. På så sätt kan ventilationsvolymen 

reduceras vid en lastprioritering, vilket minskar sannolikheten för att värmekomforten 

påverkas negativt. 

10.3. Alternativa funktioner för lastprioritering 

En nackdel med enkla metoder för lastprioritering är att en effekttopp enbart kan reduceras 

om ett tillräckligt värmebehov föreligger samt om en tappning av varmvatten inträffar inom 

det interna objektet [9]. En positiv aspekt med enkla laststyrningsfunktioner är att 

fjärrvärmecentralens reglercentral enbart behöver tillhandahålla rätt styrningsmöjligheter.  

 

Ett alternativ till enkel lastprioritering är överordnade system för lastprioritering. Ett exempel 

beskrivs i [9]. Sådana system tar hänsyn till flera byggnaders sammanlagda 

värmelagringsförmåga för att styra ned en effekttopp som inträffar i anslutning till en 

värmelastpunkt. Därmed ökar även sannolikheten till att en effekttopp kan jämnas ut. Flertalet 

byggnader såsom industrier, företag och till viss del även energisnåla byggnader kan genom 

nyttjande av sådana funktioner bidra med sin värmehållning för att styra ned effekttoppar, 

förutsatt att de är anslutna till fjärrvärmenätet. Byggnader såsom industrier och företag har 

även en betydande värmelagringskapacitet, använder behovsstyrd ventilation i större 

utsträckning än flerfamiljshus samtidigt som de besitter ett betydande internt värmetillskott 

till följd av apparater och närvarande människor. Alla dessa faktorer tjänar till att förlänga 

värmehållningen.  

10.4. För konsumenten 

Ägarförhållandena som råder i Uppsala medför en svårighet då det kommer till utökad 

applicering av laststyrningsfunktioner, speciellt systemövergripande funktioner enligt [9]. 

Konsumenten äger fjärrvärmecentralen, värmeproducenten äger enbart utrustningen avsedd 

för debitering. Vinsterna med laststyrning tillfaller främst värmeproducenten till följd av ett 

reducerat behov av olja. Eftersom ingen effekttaxa för närvarande nyttjas i Uppsala finns inte 

något ekonomiskt incitament som påverkar konsumenterna. Så länge som ingen ekonomisk 

vinning föreligger för konsumenterna bör de erbjudas något mervärde. Detta för att öka 

sannolikheten för att funktioner för laststyrning ska accepteras. En lösning kan vara att 

erbjuda fjärrövervakning för att ge utökad service och snabbare felsökning av kundens 

fjärrvärmecentral i samband med applicering av laststyrning. Fjärrkommunikationsutrustning 

och funktioner såsom lastprioritering kan även medföra fler incitament till att kunna anpassa 

avtal efter kundens önskemål om service och komfortnivå. 

 



 51 

10.5. Vidare undersökning 

Det råder oklarheter angående vilken reduktion av effekt som kan vara möjlig vid kallare 

utomhustemperaturer än de som undersökts i detta examensarbete. Flertalet av de rapporter 

som behandlats i litteraturstudien talar för att möjlig effektreduktion kan öka ytterligare vid 

lägre utomhustemperaturer än de som registrerats vid undersökningen. 

 

Besparingspotentialen som utförts i avsnitt 9, kan utvecklas ytterligare genom att involvera 

fler parametrar. Exempelvis minskad energianvändning för distributionspumpar, minskat 

slitage på distributionsledningar och andra faktorer kan medföra fler fördelar för användning 

av laststyrning. Dessa delar har inte involverats i detta arbete på grund av tidsbrist. 

 

 

11. Slutsats 
Det är fullt möjligt och relativt enkelt att implementera funktioner som bidrar till 

lastprioritering i fjärrvärmecentraler. För att få en robust laststyrningsfunktion bör ytterligare 

styrparametrar än de som finns tillgängliga i en generell fjärrvärmecentral involveras. En 

möjlighet är att koppla in en flödesmätare på reglercentralen som får medverka i regleringen. 

Primärflödet korrelerar väl med effektbehovet, vilket bidrar till en robust laststyrning genom 

att ställa in maximalt tillåtet primärflöde. En alternativ laststyrningsfunktion avser ett 

överordnat system som kan kommunicera med flera fjärrvärmecentraler och därmed reducera 

en effekttopp i ökad utsträckning genom att använda ett fastighetsbestånds sammanlagda 

värmelager. Därmed kan laststyrning utfärdas även då uppvärmningsbehovet i den enskilda 

byggnaden är för litet för att utjämning av effekt ska inträffa. 

 

Effektreduktioner kan utföras utan att påverka värmekomforten för de boende så länge som: 

 

 Effektreduktionen inte medför att radiatorernas värmeavgivning reduceras helt. Den 

operativa temperaturen bör inte påverkas mer än nödvändigt. 

 Inställd nivå för effektreduktion inte överskrids oftare än vad som krävs för att 

reducera de maximalt förekommande effekttopparna. Värmesystemet ska i medeltal 

uppnå rätt temperaturnivåer med avseende på rådande utomhustemperatur. 

 Den använda byggnaden har tillräckligt låga värmeförluster som inte försämrar 

byggnadens värmehållning om det finns risk för en långvarig effektreduktion. 

 Effektreduktionen inte sker varaktigt vid utomhustemperaturer kring -20˚C. Detta 

eftersom byggnadens värmehållning påverkas i ökad utsträckning vid dessa tillfällen. 

 

Utökad användning av funktioner för lastprioritering kan motiveras såväl ur ett ekonomiskt 

som ur ett systemperspektiv. 
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Bilagor 

B1. Experimentell analys av tappvarmvattenprioritering 

Laststyrningsfunktionen, kallad glidande tappvarmvattenprioritering testades på en 

fjärrvärmecentral med möjlighet till direkt avläsning. Experimentet utfördes på Vattenfalls 

huvudkontor i Uppsala. Syftet med experimentet var att kartlägga hur funktionen för 

tappvarmvattenprioritering påverkas av olika storlek på P-band och I-tid för styrsignalen till 

ställdonet som reglerar primärvattenflödet genom radiatorvärmeväxlaren. 

Övervakningsprogrammet som användes kunde enbart logga sekundärkretsarnas utgående 

temperaturnivåer. Reglerparametrar för tappvarmvattenregleringen var innan start optimerade 

med en automatisk funktion vilken anpassar P-band och I-tid efter anläggningens specifika 

behov. Experimentet utfördes initialt genom att tappa varmvatten med en varaktighet på 30 

sekunder. Styrventiler och ställdon var för testanläggningen dimensionerade enligt: 

 

Styrventil avsedd för   kvs -värde  Ställdonets gångtid 

Radiatorkrets     4,0 m
3
/h  75 s 

Tappvarmvattenkrets    2,0 m
3
/h  18 s 

B1.1. Fas 1 

P-band och I-tid var initialt inställda enligt tabell B1. Nedstyrningen av 

radiatorvattentemperaturen som orsakas vid en tappning av varmvatten redovisas i figur B1. 

Radiatorvattentemperaturen styrs ned under tiden som varmvattentappningen varar. Figuren 

påvisar att radiatorvattentemperaturen styrts ned med ca 3˚C under tappningen. Som synes 

sammanfaller inte börvärdet för radiatorvattentemperaturen med den reella 

radiatorvattentemperaturen.  

 

Tabell B16. Initialt inställda reglerparametrar för respektive sekundärkrets. Ingen förändring gjordes för 

tappvarmvattenkretsen under experimentets gång. Inställningarna gäller för stegsvaret i figur 33. 

Krets Radiatorkrets Tappvarmvattenkrets 

Startvärden   

P-band [°C] 135 121 

I-tid [s] 60 85 

Neutralzon [°C] 2 2 
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Tappning startas 

 

Figur B1. Stegsvar från en 30 sekunders tappning av varmvatten. Radiatorvattentemperaturen styrs ned som 

följd med ca 3˚C. 

B1.2. Fas 2 

För att testa några ytterligheter, med ett kraftigt reducerat respektive ökat P-band justerades 

reglerparametrar enligt tabell B2, stegsvar med dessa reglerparametrar redovisas i figur B2. 

Som synes påverkar styrsignalens proportionella inverkan (P-band) hur 

radiatorvattentemperaturen styrs ned mot radiatorvattentemperaturens börvärde.  Stegsvar 1 i 

figur B2 har styrts ned försumbart vid den inträffade tappningen. Stegsvar 2 styrs ned med ca 

2˚C. Den reella radiatorvattentemperaturen följer i detta fall börvärdet till avsedd 

temperaturnivå. 

Tabell B2. Reglerparametrar för styrsignalerna gällande stegsvar1 och stegsvar 2 i figur B2. 

Krets Radiatorkrets Tappvarmvattenkrets 

Stegsvar 1   

P-band [°C] 180 121 

I-tid [s] 50 85 

Neutralzon [s] 1 2 

Stegsvar 2   

P-band [°C] 60 121 

I-tid [s] 50 85 

Neutralzon [s] 1 2 
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1 2 

Tappningar startas 

 

Figur B2. Tappningar av varmvatten (1 och 2) med aktiv funktion för tappvarmvattenprioritering. 

Reglerparametrar var på reglercentralen enligt tabell B2. Vid tappning 2 inträffar en mätbar nedstyrning av 

radiatorvattentemperaturen.  

För en tappning av varmvatten med en varaktighet om 60 sekunder med reglerparametrar 

inställda som för stegsvar 2 i tabell B2 fås ett stegsvar enligt figur B3. Stegsvaret påvisar att 

tappvarmvattentemperaturen sjunkit till samma nivå som fallet för stegsvar 2 i figur B2. Detta 

är rimligt eftersom varmvattnet enbart tappas under en längre varaktighet, inte i större 

uttagsvolym. I detta fall är styrventilen för tappvarmvattenkretsen anpassad för en låg 

sammanlagring av varmvattentappningar eftersom den är installerad på en arbetsplats. I ett 

flerbostadshus är sannolikheten större till att varmvattentappningar inträffar samtidigt, 

tappvarmvattentemperaturen kan därmed befinna sig på olika nivåer inför en tappning. 

Samtidigt kan tappvarmvattentemperaturen sjunka olika beroende på uttagsvolym. I figur B3 

syns att radiatorvattentemperaturens börvärde styrs ned mer kraftigt jämfört med figur B1 och 

B2. Samtidigt styrs inte radiatorvattentemperaturen ned efter referensen till avsedd 

temperatur. Detta kan härledas till värmeväxlarens fysikaliska begränsningar som redovisades 

i ekvation (2.2). Den sekundära returledningstemperaturen kan i det här fallet ligga i närheten 

av radiatorvattentemperaturens minimum. Utomhustemperaturen var vid detta fall ca 15˚C, 

inget direkt uppvärmningsbehov föreligger, varför radiatorvattentemperaturen och 

returtemperaturen från radiatorerna kan hålla nästan samma temperatur. 

 

Tappning startas 

 

Figur B3. Tappning av varmvatten under en minut under inverkan från reglerparametrar enligt stegsvar 2 i 

tabell B2. Sänkning av radiatorvattentemperaturens börvärde sker under en varaktighet om ca 2 minuter. Reella 

radiatorvattentemperaturen följer inte börvärdet till samma temperaturnivå. 
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B1.3. Fas 3 

För en I-tid på 30 respektive 20 sekunder återfås stegsvar enligt figur B4. 

Radiatorvattentemperaturen följer sitt börvärde till rätt djup jämfört med tidigare fall. För I-

tiden 20 sekunder (stegsvar 2 och stegsvar 3) tillkommer även en viss översläng på 

radiatorvattentemperaturen då den återgår till värdet som var innan nedstyrningen inträffade. 

För fallen i figur B4 har inte tappvarmvattentemperaturen stabiliserat sig mot sitt börvärde 

innan nästkommande tappning. Detta medför att radiatorvattentemperaturens börvärde styrs 

ned i olika utsträckning för stegsvaren 1,2 och 3. Med reglerparametrar inställda enligt 

stegsvar 1 i tabell B3 erhålls en nedstyrning som sker till avsett djup och samtidigt tillräckligt 

varaktigt för att nedstyrning ska ske under hela den inträffade varmvattentappningen. Det 

föreligger ingen vinst med en ytterligare reducerad I-tid, eftersom styrsignalen verkar på 

ställdonet vid såväl öppnings- som stängningssekvensen. 

Tabell B3. Inställningar av reglerparametrar för figur B4. 

Krets Radiatorkrets Tappvarmvatten 

Stegsvar 1   

Proportionalband [°C] 60 121 

Integreringstid [s] 30 85 

Neutralzon [s] 1 2 

Stegsvar 2 och 3   

Proportionalband [°C] 60 121 

Integeringstid [s] 20 85 

Neutralzon [s] 1 2 

 

 

 

1 2 3 

Tappning startas Tappning startas Tappning startas 

Figur B4. Stegsvar med inställningar enligt tabell B3. Viss översläng erhålls för radiatorvattentemperaturens 

stegsvar, då Integreringstiden ställs in till 20 sekunder. 

B1.4. Funktionens problematik 

Bästa fall av nedstyrning inträffar om motsatsförhållandena sammanfogas, en snabb 

nedstyrning mot radiatorvattentemperaturens börvärde och en långsam tillbakagång mot det 

korrekta börvärdet. Då ökar sannolikheten till att en effektreduktion inträffar med önskad 

varaktighet. Detta är inte möjligt med den reglercentral som undersöktes eftersom 

styrsignalen som går till radiatorkretsens ställdon verkar med samma reglerparametrar vid 

såväl öppnings- som stängningssekvensen.  
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Deaktivering av prioriteringsfunktionen sker då tappvarmvattentemperaturen stabiliserat sig 

vid sitt avsedda börvärde. Detta åskådliggörs i figur B5. Figuren visar en tio minuter lång 

tappning av varmvatten. När tappvarmvattentemperaturen stabiliserat sig arbetar 

reglercentralen för att återställa radiatorvattentemperaturen till sitt egentliga börvärde.  

Nedstyrningen av börvärdet för radiatorvattentemperaturen medför att den faktiska 

radiatorvattentemperaturen styrts ned under hela tappningen. Att tappningen avslutats 

kännetecknas av den översläng som uppstår på tappvarmvattentemperaturen, styrventilen är 

öppnad för att tillgodose ett effektbehov som nu tvärt reducerats. 

 

Tappning 

 

Figur B5. Figuren visar en tio minuters tappning av varmvatten. Radiatorkretsens referenstemperatur styrs ned i 

större utsträckning än vad den reella radiatortemperaturen gör. 

Som synes i figur B5 styrs inte den reella radiatorvattentemperaturen ned mer än till strax 

under 40˚C. Detta hänger ihop med värmeväxlarens fysikaliska begränsningar som tidigare 

diskuterats i samband med figur B3. Efter åtta minuter styrs radiatorvattentemperaturen ned 

ytterligare vilket kännetecknar att returtemperaturen från radiatorerna kan ha reducerats under 

varaktig inverkan från laststyrningsfunktionen. 
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B2. Fjärrkommunikation – teoretisk beskrivning 

I detta avsnitt presenteras principen med fjärrkommunikation och komponenterna som 

behövs. 

B2.1. Fördelar med fjärrstyrning 

Fjärrstyrning kan bidra till flera möjligheter att skräddarsy avtal på både kundens och 

producentens villkor. Fördelarna med en fjärrstyrd och fjärrkommunicerande 

fjärrvärmecentral kan även vara: 

 Utökade service- och betjäningsmöjligheter 

 Snabbare felsökning 

 Möjlighet till övervakning av laststyrningssekvenser finjustering av dem 

B2.2. MODBUS 

Principen för fjärrkommunikation är baserad på MODBUS, en seriell 

kommunikationsstandard som är vanlig inom automation [27]. Tekniken används för att 

upprätthålla Master/Slav - kommunikation mellan två enheter. Enbart enheten benämnd 

Master kan ställa om parametrar hos slavenheten. Modbusstandarden förekommer i olika 

varianter såsom; RS-232, RS-485 samt Modbus TCP/IP och Modbus over TCP/IP. De 

sistnämna två varianterna är de som medför kommunikationsmöjlighet via Internet [27]. I 

figur B6 redovisas basfallet för kommunikationen. En systemoperatör 

(Master/SCADA
4
/Client) ges tillgång till att övervaka och även modifiera vissa parametrar 

hos de slavenheterna (Slav/Server) [27]. 

 

Figur B6. Översikt för kommunikation mellan Systemoperatören och slavenheten. Systemoperatören (Master-

enheten) har möjlighet till att förändra parametrarna för slavenheten. 

B2.3. Övervakning - gränssnitt 

Operatören tillhandahålls ett grafiskt övervakningsgränssnitt med varierande utförande. En 

översiktsvy ges över de modifierbara parametrarna som kan ställas in på reglercentralen. 

Beroende på lösning kan ett program krävas för åtkomst till övervakningen. I vissa fall ges 

tillgång till gränssnittet direkt i använd webbläsare. 

B3. Ethernet nätverk 

MODBUS-kommandon sänds från Systemoperatören till slavenheten. Översättning till ett för 

Slaven förståeligt kommando utförs i den interna MODBUS/TCP-enheten. I figur B7 

åskådliggörs kommunikationsprincipen. Reglercentralen är uppkopplad via ethernetuttag 

direkt till routern som kopplas till ett bredbandsuttag eller ett modem för kommunikation via 

Internet.  

                                                 
4
 SCADA står för Supervisory Control And Data Acquisition. Förkortningen används för att känneteckna 

processövervakning. 
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Figur B7. Översikt för en reglercentral som tillåter fjärrkommunikation via Internet. MODBUS/TCP enheten är 

integrerad i den undersökta reglercentralen. Anslutning till router sker via ethernetuttaget på reglercentralen. 

Konvertering från TCP till MODBUS sker internt. 

B3.1.1. Statisk eller dynamisk IP-adress 

Kommunikation med reglercentralen kräver att Master-enheten kan erhålla dennes IP-adress. 

Fjärrkommunikation sker mot en fjärrkommunikationsadress (Remote adress). Statisk(fast) 

IP-adress rekommenderas i de flesta fall. Den använda routern måste därför tillåta datautbyte 

med statiska IP-adresser. Om routern enbart tillåter datautbyte med dynamisk IP-adress kan 

reglercentralen kopplas mot en dynamisk DNS-service. På så sätt kan Master-enheten komma 

åt reglercentralen via ett snabbkommando genom en vanlig webbläsare. 
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B4. Påverkan på innerväggstemperatur vid förändrad tillförd effekt 

Vid förändrad värmetillförsel kan innerväggstemperaturens förändring med avseende på tiden 

approximativt uppskattas.  

 

P1 motsvarar effekt vid starttillfälle, då t = 0: 

))0()0(())0()0()(( ,1 uteinneuteinneluftluftpluft

n

i

ii TTKTTVcAUP     

 

Effekt motsvarande en sänkning av radiatoreffekt efter tiden t: 

))()((2 tTtTKP uteinne 

 
 

Förändrad tillförd effekt mellan t=0 och t blir: 

)))()(())0()0(((21 tTtTTTKPPP uteinneuteinne 

  

Vid inträffad sänkning av radiatoreffekt gäller att utomhustemperaturen är konstant: 

)()0( tTT uteute   

 

eller att inomhustemperaturen är konstant: 

)()0( tTT inneinne   

 

Vid tillfället då radiatoreffekten förändras kan skillnad i radiatoreffekt skrivas som: 

))()0(())()0(( tTTKtTTKP uteuteinneinne 

  
 

En förändring av tillförd effekt motsvaras likvärdigt av en sänkt innerväggstemperatur som av 

en sänkt utomhustemperatur. Således: 

K

P
tTTTTtT inneinneuteuteute


 ))()0(())0()((

 
Justerat gäller då för ekvation (3.4) att: 

)1()0()1()0()( x

inne

x

uteinneinne e
K

P
TeTTtT  




 

B5. Använd utrustning 

Tabell B4: Använd utrustning vid undersökning av funktion för lastprioritering. Samma reglercentral användes 

vid den experimentella analysen. 

Utrustning modell specifikation 

Temperaturloggers INTAB  Tinytalk 2 

Flödesmätare Metrima Puls, för debitering 

Flödesmätare Actarix M-BUS, för debitering 

Reglercentral Danfoss ECL300 

Styrventiler Danfoss - 
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B6. Radiatordiagram 

 

Figur B8. Radiatordiagram [24]. Dimensionering väljs efter vilket temperaturfall som önskas över radiatorn. 

Resulterande flöden och värmeavgivning kan sedan läsas av i diagrammet. Principen kan även läsas av tvärtom, 

så att temperaturfall väljs efter önskad värmeavgivning. 

B7. Byggnadsinformation 

Tabell B5. Kortfattad beskrivning av byggnadsmaterialen i referensobjektet. Dessa delar påverkar byggnadens 

värmelagringsförmåga i stor utsträckning. 

Byggnadsdel Typ/material 

Grund Platta på mark 

Stomme Trä 

Bjälklag Trä 

Fasad Stående träpanel 

Takbeklädnad Betongpannor 

Typ av fönster 2-glas 
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B8. Byggnadsmodeller i VIP-energy 

Allmänna indata 

Tabell B6. Allmänna indata vid utförda simuleringar. 

KLIMATDATA   

klimatort Stockholm 

horisontvinkel   

nordväst 45 

nord 45 

nordost 45 

väst 45 

öst 45 

sydväst 45 

syd 45 

sydost 45 

låst vindriktning Norr 

vindhastighet i % av klimatfil  HUS 1-5 /Hus 6 

nordväst 60 / 40 

nord 30 / 40 

nordost 50 / 50 

väst 60 / 40 

öst 50 / 50 

sydväst 50 / 40 

syd 55 / 40 

sydost 60 / 50 

Lufttryck [hPa] 1000 

Solreflektion från mark [%] 20 

Vridning av byggnad [grader] 0 
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B8.1. Klimatskärm för validerad byggnadsmodell 

Tabell B7. Definierad klimatskärm för hus 6, huset med tre bostäder/lägenheter. 

Hus 6 

     

  

Benämning för 

byggnadsdel 

Orientering 

 

area 

[m2] 

Lägsta 

nivå [m] 

Högsta 

nivå [m] 

U-värde 

[W/m2,K] 

Otäthetsfaktor 

[l/s, m
2
] 

VÄGGTYP 1 Norr 98,2 0,0 6,0 0,209 0,9 

VÄGGTYP 1 Söder 98,2 0,0 6,0 0,209 0,9 

VÄGGTYP 1 Öster 54,0 0,0 6,0 0,209 0,9 

VÄGGTYP 1 Väster 54,0 0,0 6,0 0,209 0,9 

2 GLAS NORMAL Söder 25,2 1,0 5,0 2,700 0,8 

2 GLAS NORMAL Norr 25,2 1,0 5,0 2,700 0,8 

PORT Söder 7,6 0,0 2,1 1,000 0,8 

PORT Norr 7,6 0,0 2,1 1,000 0,8 

VINDSBJLKL TRÄ TAK 189,0 6,0 6,0 0,117 0,8 

PPM PPM 0-1 m 56 0 0 0,151 0,8 

PPM PPM 1-6 m 133,0 0,0 0,0 0,115 0,8 
 

Ventilationsvolym: 1361m
3 

 

Tabell B8. Definierad klimatskärm för hus 1-5, hus med fyra bostäder/lägenheter. 

Hus 1-5 

     

  

Benämning för 

byggnadsdel 

Orientering 

 

Area 

[m2] 

Lägsta 

nivå 

[m] 

Högsta 

nivå [m] 

U-värde 

[W/m2,K] 

Otäthetsfaktor 

[l/s, m
2
] 

VÄGGTYP 1 Norr 121,4 0,0 6,0 0,209 0,9 

VÄGGTYP 1 Söder 121,4 0,0 6,0 0,209 0,9 

VÄGGTYP 1 Öster 54,0 0,0 6,0 0,209 0,9 

VÄGGTYP 1 Väster 54,0 0,0 6,0 0,209 0,9 

2 GLAS NORMAL Söder 30,4 1,0 5,0 2,700 0,8 

2 GLAS NORMAL Norr 30,4 1,0 5,0 2,700 0,8 

PORT Söder 10,1 0,0 2,1 1,000 0,8 

PORT Norr 10,1 0,0 2,1 1,000 0,8 

VINDSBJLKL TRÄ TAK 228,0 6,0 6,0 0,117 0,8 

PPM PPM 0-1 m 64,7 0 0 0,151 0,8 

PPM PPM 1-6 m 163,3 0,0 0,0 0,115 0,8 

 
Ventilationsvolym: 1639m

3 
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B8.2. Byggnadsmaterialens värmekapacitet 

Tabell B9.  Byggnadsmaterialens värmekapacitet, densitet samt värmeledningstal. Uppbyggnad beskrivs från 

utomhusluften och inåt mot inomhusluften. 

Typ 

av byggnadsdel 

Material 

 

tjocklek 

[m] 

Värmeledningstal 

[W/m,K] 

Densitet 

[kg/m3] 

Värmekapacitet 

[J/kg,K] 

Vägg – VÄGGTYP 1 

  Trä-gran 0,03 0,14 500 2300 

  Gipsskiva 0,015 0,22 900 1100 

  Reglar s1200 0,12 0,04 68 900 

  Cellplast33 0,05 0,033 25 1400 

  Gipsskiva 0,015 0,22 900 1100 

Tak - VINDSBJLKL TRÄ 

  Betong 1,7 0,03 1,7 2300 800 

  Mineralull50 0,2 0,04 68 900 

  Reglar s1200 0,2 0,04 68 900 

  Gipsskiva 0,015 0,22 900 1100 

Golv - PPM 

  Drän. Grus 0,2 1,4 1800 1000 

  Cellplast33 0,2 0,033 25 1400 

  Betong 1,7 0,1 1,7 2300 800 

B8.3. Driftfall 

Tabell B10. Använt driftfall vid simulering av uppvärmningsbehov och vid simulering av byggnadernas 

tidskonstanter. Bostad 21 användes vid värmebehovsberäkning. Bostad 21 övergår till bostad 0 för att simulera 

avstängd värmetillförsel. 

Driftfall bostad 21 Bostad 0 

Verksamhetsenergi    

Till rumsluft  

[W/m2] 2,74 2,74 

Till rumsluft  

[W/lgh.] 0,00 0,00 

Extern 

[W/m2] 0,70 0,70 

Fastighetsenergi    

Till rumsluft  

[W/m2] 0,00 0,00 

Extern 

[W/m2] 0,40 0,40 

Personvärme 

[W/m2] 1,00 1,00 

Tappvarmvatten    

[W/m2] 2,85 2,85 

[W/lgh.] 2,85 2,85 

Rumstemperatur    

Högsta 27,00 27,00 

Lägsta 21,00 0,00 
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B8.4. Tidskonstanter 

 

Figur B9. Erhållen tidskonstant för hus 1-5, byggnad med 4 lägenheter. Tidskonstanten blir 44 timmar. 

 

Figur B10. Erhållen tidskonstant för hus6, byggnad med 3 lägenheter. Tidskonstanten blir 45 timmar. 
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B9. Effekttoppar vid förstudien 

 

Figur B11. Visar en inträffad effekttopp under förstudien. Effekttoppen uppstår till följd av en distinkt tappning 

av varmvatten. 

 
Figur B12. Tappvarmvattentemperatur till följd av ett ökat effektbehov för uppvärmning av varmvatten. 

Tappvarmvattentemperaturen sjunker till under 52ºC ca två minuter innan effekttoppen inträffar.  

B10. Effekttoppar från undersökningen 

B10.1. FAS1 

Effekttopp 1 

 

Figur B13. Effekttopp där en effektreduktion kan noteras. Radiatoreffekten styrs ned från strax över 60kW, till 

55kW. 
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Figur B14. Primärvattenflöde till följd av den inträffade effekttoppen i figur 48. Flödet påvisar en god 

nedstyrning från strax över 0,03m
3
/min till strax över 0,025m

3
/min. 

 

Figur B15. Radiatortemperaturen påvisar en nedstyrning från ca 60˚C till ca 58˚C. Radiatortemperaturen är 

nedstyrd under hela den inträffade tappningen. 

 

Figur B16. Tappvarmvattentemperaturen har sjunkit till strax över 50˚C i samband med effekttoppen i figur 48. 
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Effekttopp 2 

 

Figur B17. Den inträffade effekttoppen påvisar ingen mätbar effektreduktion. 

 

Figur B18. Primärvattenflödet är inte mätbart förändrat under effekttoppen i figur 52. 

 

Figur B19. Radiatortemperaturen påvisar ingen mätbar förändring. 
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Figur B20. Tappvarmvattentemperaturen har förhållit sig över 54˚C innan effekttoppen i figur 52 inträffat. 

Funktionen för laststyrning har inte aktiverats.  

B10.2. FAS 2 

Effekttopp 1 

 

Figur B21. Effektreduktionen är nu mätbar. 

 

Figur B22. Primärvattenflödet under den inträffade effekttoppen i figur 56. Flödet har styrts ned i samma 

utsträckning som effekten. 
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Figur B23. Radiatortemperaturen har sjunkit med 2,5˚C under effekttoppen. 

 

Figur B24. Tappvarmvattentemperaturen sjunker till strax över 50˚C vid effekttoppen i figur 56. Överslängen 

som orsakas påvisar att tappningen slutförts efter en varaktighet om ca 7 minuter. 

Effekttopp 2 

 

Figur B25. Effektreduktionen som inträffar är mätbar men inte tillräckligt varaktig för reduktion under hela den 

inträffade effekttoppen. 
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Figur B26. Primärvattenflödet genom radiatorkretsen har styrts ned, flödesökningen till följd av en tappning av 

varmvatten har jämnats ut. 

 

Figur B27. Tappvarmvattentemperaturen påvisar att aktivering av laststyrningsfunktionen sker under den 

inträffade effekttoppen. 

 

Figur B28. Radiatortemperaturen styrs ned med ca 2˚C till följd av tappvarmvattentemperaturen i figur 62. 

Nedstyrningen är något fördröjd jämfört med effekttoppen. Detta beror på flödesmätarens noggrannhet. 
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B10.3. FAS 3 

Effekttopp 1 

 

Figur B29. Inträffad effekttopp med reglerparametrar enligt fas 3. Effekttoppen har delvis reducerats, funktionen 

har avaktiverats för tidigt. 

 

Figur B30. Primärvattenflödets karaktär till följd av effekttoppen som inträffade i figur 64. Flödet reduceras inte 

tillräckligt länge under den inträffade effekttoppen. 

 

Figur B31. Nedstyrd radiatortemperatur vid inträffad effekttopp i figur 64.Radiatorvattentemperaturen har styrts 

ned under båda effekttopparna under perioden, dock med för kort varaktighet. 
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Figur B32. Tappvarmvattentemperatur till följd av effekttopp enligt figur 64. Tappvarmvattentemperaturen 

fluktuerar och sjunker under 53˚C vid flera tillfällen, delvis vid minut 11 och minut 16. 

Effekttopp 2 

 

Figur B33. Effekttoppen påvisar ingen mätbar reduktion. 

 

Figur B34. Primärvattenflödet påvisar oförändrad karaktär. 
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Figur B35. Den nedstyrda radiatortemperaturen är inte tillräckligt låg för att medföra effektstyrning. Sänkning 

om enbart 1˚C sker. 

 

Figur B36. Tappvarmvattentemperaturen styr tillbaka för tidigt för att varaktig effektreduktion. 

Effekttopp 3 

 

Figur B37. Effekttoppen mellan minut 11 och minut 16 visar en effektreduktion om 20kW. 
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Figur B38. Primärvattenflödet genom radiatorvärmeväxlaren reduceras från 0,025 till 0,015 m
3
/s. 

 

Figur B39. Radiatorvattentemperaturen/radiatortemperaturen har styrts ned under hela den inträffade 

effekttoppen. 

 

Figur B40. Tappvarmvattentemperaturen har under effekttoppen inneburit att radiatorvattentemperaturen styrts 

ned. 
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B11. Analys av effektreduktioner vid laststyrning 

Tabell B11. Inträffade effekttoppar vid olika tider samt storlek på den inträffade effektreduktionen. Ingen 

effekttopp för morgonen den 21:a oktober erhölls eftersom mätutrustningen startades vid 15:00 den 21 oktober. 

Datum 

 

Tid 

 

Besparad effekt 

[kW] 

andel av inträffad 

effekttopp [%] 

Mätosäkerhet 

[kW] 

21-okt 16:28 0 0% ±4 

  16:59 8 8% ±4 

  18:33 10 10% ±5 

  20:20 10 10% ±4 

  20:46 0 0% ±4 

22-okt 04:51 0 0% ±4 

  07:03 0 0% ±4 

  08:08 10 10% ±4 

  09:25 5 5% ±4 

  16:45 10 10% ±4 

  17:08 0 0% ±4 

23-okt 00:17 10 10% ±4 

  08:22 10 10% ±4 

  12:03 0 0% ±4 

  15:37 0 0% ±4 

  16:02 20 20% ±3 

  16:08 13 20% ±3 

  21:08 10 10% ±4 

24-okt 01:25 10 10% ±4 

  04:28 10 10% ±4 

  06:50 15 15% ±4 

  08:09 10 10% ±4 

  12:12 20 15% ±4 

  13:23 0 0% ±5 

  14:50 5 5% ±4 

  15:21 10 10% ±4 

  19:22 0 0% ±4 

  19.51 10 15% ±4 

  21:11 10 10% ±4 

  08:05 0 0% ±3 

Medel - 7,2 8% - 

Max - 11,2 11,2% - 

Min - 4,5 4% - 
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B12. Resultat enkätundersökning 

Tabell B12. Resultat från enkätundersökningen. Blankt svar innebär att uppgift utelämnats av den svarande. 

Resultat från enkätundersökning 

Allmänt Antal 

Boende 23 

Svarande 18 

Boende i gavellägenhet 9 

Boende i mittenlägenhet 7 

Blanksvarande 2 

Total boyta (inklusive biyta) [m2] Antal 

170-175 9 

186-192 7 

B13. Temperaturer under ett normalår 

Tabell B13. Förekomst av temperaturer under ett normalår gällande Uppsala. 

Varaktighet för utomhustemperaturerna –15˚C till –27˚C per månad. 
Utomhustemperatur 

[ºC] 

Januari 

[h] 

Februari 

[h] 

Mars 

[h] 

December 

[h] 

Totalt 

[h] 

-15 9 8 3 6 25 

-16 7 4 0 4 15 

-17 8 3 0 5 16 

-18 6 7 0 3 15 

-19 2 6 0 2 9 

-20 3 2 0 1 5 

-21 2 1 0 1 3 

-22 3 1 0 0 3 

-23 1 2 0 0 3 

-24 1 0 0 1 2 

-25 0 0 0 1 1 

-26 0 0 0 0 0 

-27 1 0 0 0 1 

B14. Fastigheter 

Tabell B14. Andel fastigheter för möjlig applicering av laststyrningsmetod. 

Fastigheter   

Antal fastigheter [st] 653 

Andel av kunder[%] 36% 

Andel av försåld värmemängd [%] 33% 

Värmeförbrukning [GWh] 456 

Dimensionerande effekt [MW] 172 

 

Den dimensionerande effekten för fastighetsbeståndet enligt tabell 29 kan beräknas genom 

[12]: 

MW172

10145

104,387

10456

3

6

9

dim 








ut

Q
P       (B14.1) 
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Där: Q = Värmeförbrukning    [Wh] 

tu = Utnyttjningstid     [h] 

 

Utnyttjningstiden (tu) avser tiden för att producera/förbruka den försålda värmemängden med 

den dimensionerande effekten. Förhållandet mellan referensobjektets värmeförbrukning och 

dimensionerande effekt enligt avsnitt 3.2.2, för att definiera utnyttjningstiden. 

 

Medeleffekten beroende på värmeförbrukning och verklig utnyttjningstid kan skrivas som 

[12]: 
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För att få medeleffekt utan temperaturberoende kan uttrycket divideras med den 

temperaturdifferensen vid dimensionerande utomhustemperatur: 
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  (B14.4) 

 

Då kan värmebehovet för Uppsala, baserat på värmebehovet för Stockholm skrivas som: 
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B15. Nyckeltal vid värmeproduktion 

Tabell B15. Beräknad total kostnad för oljeanvändning samt utsläpp av koldioxid. Data baseras på år 2010. 

Priset inkluderar pannverkningsgrad. 

Oljeanvändning  

Total oljeanvändning [GWh] 48 

Totalt utsläpp av CO2 [ton] 13133 

Nyckeltal   

Utsläpp CO2 [kg/MWh olja] 274 

Oljepris spetslast vinter [kr/MWh] 600 

Oljepris spetslast sommar [kr/MWh] 1000 

B16. Prislista Uppsala fjärrvärme 

Tabell B16. Prislista för Uppsalas fjärrvärme, rörligt pris respektive pris med fast andel. 

Avtal – rörligt  Fast avgift [kr/MWh,år] Pris vinter [kr/MWh] Pris sommar [kr/MWh] 

Villa 3500 685 685 

Flerbostadshus 0 682 303 

övriga fastigheter 0 700 303 

Avtal - fast andel Fast avgift [kr/MWh,år] Pris vinter [kr/MWh] Pris sommar [kr/MWh] 

Flerbostadshus 340 282 107 

övriga fastigheter 340 288 107 

 


