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prognosis as input signal. The social behavior part was modelled using the mean of
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weekdays and weekends. The outcome was a model that would produce a prognosis
for the heat load for each customer type. The total model for the whole district
heating system was less accurate, but still usable. All models developed are however
relying on the quality of the available weather prognosis. The benefit of a precise load
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planning and thus cost efficiency.

Handledare: Jonas Funquist & Katarina Boman
Ämnesgranskare: Bengt Carlsson
Examinator: Elísabet Andrésdóttir
ISSN: 1650-8319, UPTEC STS 140233
Sponsor: Vattenfall R&D

Sammanfattning
Fjärrvärmesystem finns i många städer i Sverige och distribuerar värme för uppvärmning
av byggnader och varmvatten för hushållskonsumtion. Den centrala
produktionsanläggningen består ofta av flera enheter som använder olika typer av
bränslen.
Syftet med denna studie var att utveckla en modell för att göra prognoser för
fjärrvärmekonsumtionen på Uppsala fjärrvärmenät. Detta för att underlätta planeringen
av produktionen på fjärrvärmeanläggningen. Anledningen till att produktionsplanering är
viktigt är för att kunderna ska få den fjärrvärme de behöver, men också för att kunna
optimera användningen av olika bränslen och produktionen av el med avseende på pris.
Metoden som användes var att göra tre delmodeller för de tre olika kundkategorierna;
bostäder, industri och kontor och sedan skala upp dessa för hela Uppsala. Själva
fjärrvärmelasten består av två delar, en del som är beroende av utomhustemperaturen och
en del som är beroende av kunderna sociala beteende. Temperaturdelen modellerades för
sig med hjälp av väderprognoser. Den delen som är beroende av kundernas beteende
modellerades med hjälp av medelvärdet av konsumtionen den senaste perioden med
skillnad på vardagar och helgdagar. Kunderna beteende sker ofta efter ett liknade mönster.
På morgonen innan människor beger sig till arbete och skola fås en konsumtionstopp och
sedan kommer en liknande på kvällen när människor kommit hem igen. På natten är
konsumtionen ofta låg.
Resultatet av arbetet var tre delmodeller som kunde förutsäga efterfrågan på värme
någorlunda väl. Med uppskalning för hela Uppsala blev noggrannheten sämre, men
resultatet var fortfarande användbart. Resultatet från både modellen för hela Uppsala och
delmodellerna beror dock starkt på kvaliteten på de väderprognoser som använts.
Fördelen med att kunna förutsäga efterfrågan på värme i ett fjärrvärmenät är att bidra till
produktionsplanering och optimering. Prognoser för värmebehovet som har hög
noggrannhet är användbara för att optimera produktionen och effektivisera
bränsleanvändningen vilket ger lägre kostnader. Detta är användbart speciellt vid de
tillfällen då efterfrågan är extra hög, något som inträffar vid mycket låga temperaturer på
vintern.

Förord
Denna rapport är ett resultat av mitt examensarbete på civilingenjörsprogrammet inom
System i teknik och samhälle på Uppsala universitet. Examensarbetet genomfördes på
Vattenfall R&D i Solna. Utan hjälp från andra skulle detta projekt aldrig kunnat slutföras
och jag vill uttrycka min tacksamhet till alla på Vattenfall för ett varmt välkomnade och
hjälp under arbetets gång. Ett speciellt tack går till mina handledare Jonas Funkquist och
Katarina Boman för all handledning och stöd. Jag vill också tacka min ämnesgranskare
Bengt Carlsson på Uppsala universitet för tid och kunskap. Ett stort tack också till
Andreas Larsson och Majid Mohammadi på Vattenfall i Uppsala som svarat på många
frågor och till Lars-Ove Ivarsson för all hjälp med att få tillgång till alla data.
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1 Inledning
En fjärrvärmeanläggning är en centralt placerad enhet som producerar värme till ett nät
som olika typer av konsumenter är kopplade till. Konsumenterna består vanligtvis av både
bostäder, industrier och lokaler. Fördelen med ett fjärrvärmesystem är att det går att ta
hand om spillvärme från industrin och avfall från hushåll.
Värmeproduktionen till fjärrvärmenätet är förenat med höga kostnader. En
fjärrvärmeanläggning består ofta av flera olika enheter som använder olika typer av
bränsle och har olika uppstartstid. Avfall, torv, biomassa och olja är alla vanliga typer av
bränslen till fjärrvärmeproduktion. Dessutom är det vanligt att det också produceras el av
någon av enheterna. Kraftvärmeverk producerar värme och el genom förbränning av
fossila eller biologiska bränslen. Värmeverk producerar enbart värme. Därför är det
intressant att optimera produktionen på olika sätt, både med avseende på bränsle och på
elpriser. [2]
När det är riktigt kallt ute är behovet av värmen extra stort. Vid ett sådant tillfälle, även
kallat spetslast, kan extra enheter behöva startas som inte används i vanliga fall. En vanlig
enhet för spetslast är oljepanna. En god lastprognos är därför användbart för att förbereda
sig på en sådan situation. Under vinterperioden förbrukas det av naturliga skäl mer värme
än under sommaren. Konsumtion av värme beror dock inte bara på utomhustemperaturen
utan på vilken tid på dygnet det är och på om det är vardag eller helgdag. Olika kundtyper
på fjärrvärmenätet har olika beteende när det gäller konsumtionen av fjärrvärme. Det är
därför intressant att titta på dessa beteenden separat för att bättre kunna förutsäga
kommande efterfrågan på fjärrvärme. En bra prognos för efterfrågan på fjärrvärme är ett
viktigt verktyg för att kunna optimera fjärrvärmeproduktionen och i förlängningen
minska kostnader. [7]
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1.1 Syfte
Syftet med detta examensarbete var att utveckla en lastprognosmodell för fjärrvärmenätet
i Uppsala. Detta genom att använda en metod för att ta fram modellen där delmodeller
för olika kundkategorier skattas och sedan skalas upp för att ge en modell för hela
systemet.

1.2 Avgränsningar
Då projektet hade en begränsad tidsram har vissa avgränsningar fått göras. Fysikaliska
samband för fjärrvärmenätet som utgör systemet beaktades inte, endast ut- och insignaler.
Solinstrålning, vindhastighet och kallvattentemperatur kan påverka lasten på
fjärrvärmenätet, men dessa beaktades inte i detta arbete då det fanns svårigheter att hitta
lämplig data. Det som modellen kommer att ta hänsyn till är utomhustemperatur,
veckodag och tid på dygnet.

1.3 Metod
Denna del syftar till att beskriva de metoder som har använts för att uppfylla projektets
syfte. Detta examensarbete genomfördes på Vattenfall R&D i Stockholm. Syfte och
metod togs fram i samråd med Jonas Funkquist och Katarina Boman på Vattenfall som
agerat handledare under projektets gång.
Litteraturstudie
För att få en bakgrund och förståelse av problemet har en litteraturstudie utförts där olika
rapporter inom ämnet har studerats. Fjärrvärme i allmänhet är intressant att titta på för
att få en bakgrund till problemet. En undersökning av vilka olika modeller för
lastprognoser som redan har använts var också intressant att göra.
Teoretiska verktyg
Som teoretisk bakgrund till modellutvecklingen har reglerteknik och empirisk
modellering att använts. Läsaren av rapporten förutsätts ha vissa grundkunskaper i
reglerteknik.
Modellering
För att utföra modelleringen och hantera de stora mängder med mätningar som
beräkningarna bygger på har programvaran MATLAB använts. MATLAB är en
programvara som främst används för tekniska och matematiska beräkningar. Till
MATLAB finns det olika tillägg som till exempel System Identification Toolbox som
också har använts till utvecklingen av denna modell.
För att bättre förstå dynamiken i det beteende som påverkar lasten har delmängder av data
för olika kundkategorier i Uppsala valts ut för att fjärrvärmeanvändningen ska analyseras
ytterligare. Data valdes ut för områden med kundtyperna bostäder, industri och lokaler
för att på så sätt få tre delmodeller. Modelleringen kommer att förklaras mer ingående
senare kapitel.
En nödvändig del i modellutvecklingen är valideringen. Valideringen har skett på flera
sätt. Dels har en jämförelse utförts på modellen med insignal av uppmätt temperaturdata
och med insignal av prognoser för temperaturen för samma tidsperiod. Dessa jämförs
sedan både för delmodellerna som för den totala modellen för hela Uppsalas
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fjärrvärmenät. Olika mått på felet mellan modellens predikterade last och den uppmätta
lasten har beräknats och presenteras i senare avsnitt.
Tillgänglig data
De data som ligger till grund för modellutvecklingen kommer från Vattenfalls
kraftvärmeanläggning i Uppsala. De data från anläggningen som har använts är
utetemperatur och levererad värme till varje fjärrvärmecentral för åren 2012 och 2013.
Data i form av temperaturprognoser har också använts och dessa har kommit från
företaget Meteogroup.

1.4 Disposition
Denna rapport är disponerad på följande sätt. Först presenteras en teoretisk bakgrund för
fjärrvärmenätet som system och de verktyg som kommer att användas för modelleringen.
Därefter kommer ett avsnitt om bakgrunden för Uppsala fjärrvärmenät och
produktionsoptimering, sedan följer utvecklingen av modellen. Avslutningsvis
presenteras resultaten och de diskuteras sedan innan slutsatserna summeras.

3

2 Teori
I detta kapitel ges en introduktion till fjärrvärmesysten och empirisk modellering samt en
sammanställning av tidigare studier inom ämnet lastprognoser.

2.1 Fjärrvärme
Fjärrvärmesystemets uppgift är att värma upp byggnader och varmvatten. Principen
bakom fjärrvärme är att värme produceras i ett värmeverk genom förbränning av fossila
eller biologiska bränslen. Genom ett nät av nergrävda ledningar för varmvatten
distribueras sedan värmen till stadens byggnader. Systemet är slutet och i
fjärrvärmecentraler för enskilda byggnader eller områden överförs värmen via
värmeväxlare till ett sekundärsystem för att kunna användas för uppvärmning eller
varmvatten. Sekundärsystemet består ofta av ett vattenburet radiatorsystem, men kan
också bestå av ett ventilationssystem.
Temperaturen på fjärrvärmevattnet är beroende på väder och årstid. Vattnet levereras till
konsumenterna med en temperatur på mellan 70- 120°C, sedan leds det avkylda vattnet
tillbaka till värmeverket för att värmas upp igen. I ett fjärrvärmesystem förekommer flera
olika dynamiska fenomen. Exempel för värmelasten är säsongsvariationer (1 år),
dygnsvariationer (24 timmar) och transporttider för temperaturvågen (1-12 timmar). Det
är svårt att ta full hänsyn till alla dessa dynamiska fenomen.
Konsumtionen av värme varierar med dygnets timmar och beroende på om det är en
vardag eller helgdag. Det går att se ett mönster i profiler av förbrukningen som är
genomgående. I allmänhet består mönstret för vardagar av en förbrukningstopp på
morgonen när människor stiger upp och en topp på kvällen när de kommer hem från
arbetet. Under helgen syns morgontoppen först senare på förmiddagen. Bland
konsumenterna som är kopplade till ett fjärrvärmenät förekommer olika
förbrukningsprofiler. Några exempel är flerfamiljshus, småhus, offentliga kunder och
industrier. Fastighetsägaren styr själv uttaget av värme från nätet och det är därför i
princip omöjligt att göra detaljerade modeller över varje fjärrvärmecentral. Det gäller att
identifiera samband som påverkar värmelasten och returtemperaturen i systemet. De
parametrar som dominerar är utomhustemperaturen och tid på dygnet, men även sol, vind
och kallvattentemperatur kan spela in.
I värmeverket produceras värmen som efterfrågas av kunderna. Flera olika sorters
produktionsenheter kan utnyttjas. Basproduktionen brukar bestå av till exempel
sopförbränning, spillvärme eller biobaserade bränslen. På sommaren är efterfrågan på
värme lägre och vissa produktionsenheter kan då behöva stängas av. När efterfrågan är
större än basanläggningens maximala effekt krävs uppstart av topplastanläggningar som
för det mesta består av oljepannor. I många fall används också hetvattenackumulatorer
som värmelager för att jämna ut produktionen.
Fördelen med fjärrvärme är att det är miljövänligare och effektivare än att varje enskilt
hus har en egen värmepanna. Dessutom kan spillvärme från industri och sopor från
hushållen tas tillvara i fjärrvärmesystemet. [7]
Som jämförelse släpper fjärrvärme ut i genomsnitt en tiondel av den koldioxid som en
villas oljepanna. En stor del av det bränsle som används i svenska värmeverk kommer
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från förnyelsebara råvaror som restprodukter från träindustrin och överblivna grenar och
toppar från skogsindustrin. I ett kraftvärmeverk produceras både värme och el. Detta är
ett effektivt sätt att utnyttja råvarorna. [3]

2.2 Lasten på ett fjärrvärmenät
För att kunna planera och optimera produktionen av fjärrvärme är det värdefullt att göra
prognoser för den förväntade lasten. Lasten styrs av efterfrågan på värme som varierar
över tid. Den beror på parametrar som utomhustemperaturen, tid på dygnet,
kallvattentemperaturen, solinstrålning och vindhastighet. Utomhustemperatur och tid på
dygnet är de två delar som har störst betydelse för systemet. Hög solinstrålning bidrar
med värme till byggnader och minskar uppvärmningsbehovet, medan hög vindhastighet
ökar uppvärmningsbehovet då det ökar värmeförlusterna i byggnader. Det är viktigt att
skilja på värmelasten och den utmatade effekten. Skillnaden består i värmeförluster, men
också i vilken driftstrategi fjärrvärmeanläggningen har och om en ackumulator används.
Något som generellt är ett problem är att prediktera lasten för sommarsäsongen. Den
dåliga predikteringen kan delvis bero på den långa transporttiden för temperaturvågorna
på sommaren. På sommaren består också den huvudsakliga värmelasten av
tappvarmvattenförbrukning. För en framgångsrik lastprognos krävs en korrekt prognos
för utomhustemperaturen som har hög noggrannhet både vad det gäller tidpunkt och
storlek. [7]
Den totala utmatade effekten kan ses som en summa av nedanstående parametrar:
Plev = PTute + Pdag + PTkv + Psol + Pvind

(1)

där
Plev är den totala utmatade effekten från fjärrvärmeanläggningen
PTute är delen av lasten som är beroende av utomhustemperaturen
Pdag är delen av lasten som är beroende av tid på dagen
PTkv är delen av lasten som är beroende av kallvattentemperaturen
Psol är delen av lasten som är beroende av solinstrålning
Pvind är delen av lasten som är beroende av vindhastigheten
Förhållandet mellan utomhustemperaturen och lasten PTute brukar antas vara linjärt med
villkoret att PTute är noll om utomhustemperaturen är högre än ett visst värde. Bidraget
från Pdag brukar bestämmas med hjälp av empirisk data. Bidraget från
kallvattentemperatur, PTv , solinstrålning, Psol, och vindhastighet, Pvind, kan också antas
vara linjära. Bidraget från dessa parametrar till den totala lasten är dock små och delvis
säsongsberoende. Därför brukar dessa ofta modelleras som en typ av säsongsberoende.
[7]
De flesta tillämpningar för lastmodeller gäller prediktionen för lasten på elnätet. Den stora
skillnaden är förekomsten av tidsfördröjningar i ett fjärrvärmenät. Dock är likheterna
mellan de båda problemen så stora att samma typ av beräkningar kan användas. [2]

2.3 Empirisk modellering
Empirisk modellering (även kallat systemidentifiering eller black box-modellering) är
användbart vid många olika tillfällen. Med empirisk modellering menas att bygga en
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modell över ett system genom att använda observationer från systemet snarare än de
fysiska förhållandena som vid fysisk modellering. Sambandet mellan insignal och
utsignal är det enda som tas hänsyn till och inte de underliggande fysikaliska förloppen.
En variabel som påverkar systemet utan att själv påverkas kallas för insignal. En variabel
vars uppförande beror på insignalen och är det primärt intressanta i systemet benämns
utsignal. Denna typ av modellering har fördelen att detaljer om det faktiska systemet inte
behövs för att få till en användbar modell. Nackdelen är dock att denna typ av modell ofta
har ett begränsat giltighetsområde. Vid så kallad grey box-modellering tas även hänsyn
till fysikaliska egenskaper hos systemet där det är möjligt och black box-modellering
används för att bestämma de kvarvarande okända parametrarna.
Ett statiskt system innebär att det finns direkta och momentana samband mellan
variablerna. Andra system är dynamiska vilket innebär att variablerna förändras utan yttre
påverkan och att deras insignaler även kan bero på tidigare insignaler.
Att identifiera en modell är en iterativ process som antagligen behöver upprepas flertalet
gånger innan ett acceptabelt resultat uppnås. Se figur 1.

Figur 1. Schematisk uppställning av de olika stegen i processen att identifiera en
lämplig modell.
Om resultatet av valideringen inte är tillfredställande upprepas processen med en ny
modellstruktur eller annat val av ordningstal tills en modell som kan accepteras har
framkommit.
Då empirisk modellering bygger på observationer från mätningar behövs kritisk
granskning av mätdata. Vid många typer av mätningar kan felaktiga mätvärden inträffa
och dessa kan försämra den skattade modellen. Avsnitt som innerhåller felaktiga
mätvärden bör undvikas vid modellskattning. Om detta inte går bör felaktiga värden
korrigeras för hand till interpolerade värden eller predikterade värden. [4]
2.3.1 Modelltyper
Den enklaste formen av modell är en linjär konfektionsmodell. Den är inte skräddarsydd
för en typ av process och om systemet som ska modelleras är linjärt kan en
konfektionsmodell användas. Det finns många typer av linjära konfektionsmodeller.
Vilken som är mest lämplig varierar från situation till situation. Valet beror generellt på
vilken typ av data som finns tillgänglig. Ofta får flera modellstrukturer provas och
utvärderas innan en kan väljas. I detta projekt valdes en ARX-struktur för den dynamiska
delen av modellen och den beskrivs därför mer utförligt än övriga modelltyper. I
uppställningen av modelltyper nedan är
y(t) utsignalen
u(t) insignalen
e(t) vitt brus
6

A, B, C, D, F är polynom i skiftoperatorn q vars parametrar skattas för det aktuella
systemet
ARX
Autoregressive external output
A(q) y(t) = B(q) u(t) + e(t)

(2)

ARX är den modell som är enklast att skatta. Enligt principen ”Prova det enklaste först”
bör en identifieringsprocess påbörjas med att prova ARX-modeller. Nackdelen med
modelltypen är att modellen för störningar, H(q, θ) = 1/A(q), följer med systemets poler
och därför lätt får en felaktig skattning av systemdynamiken. Dessutom kan högre
ordningstal än nödvändigt hos A och B krävas om inte goda signal-brus-förhållanden
råder. Om inte e(t) är vitt brus fås ett biasfel i de skattade parametrarna. Viktigt är också
att inte använda högre ordningstal än nödvändigt då det kan resultera i ”overfit”, att
modellen börjar anpassa sig även till bruset.
AR
Autoregressive
En enkel tidsserie modell som enbart använder sig av gamla observationer av utsignalen.
y(t) = A(q)y(t) + e(t)
FIR
Finite impulse response
FIR-modellen beaktar enbart nya insignaler och tar inte hänsyn till gamla utsignaler.
y(t) = B(q) u(t) + e(t)

(3)

ARMAX
Autoregressive moving average external output
A(q) y(t) = B(q) u(t) + C(q) e(t)

(4)

ARMAX-modellen ger bättre flexibilitet att hantera störningsmodellering genom Cpolynomet och är en ofta använd modell.
Box-Jenkins
y(t) = [B(q) /F(q)] u(t) + [C(q) /D(q)] e(t)

(5)

Box-Jenkins-modellen är den mest kompletta modellen där störningsmodellen
modelleras separat. Den kräver dock mer arbete vid skattningen och brukar ses som en
sista utväg i fall övriga modeller inte gett tillfredställande resultat.
2.3.2 Validering av modeller
För att bedöma en modells giltighet behöver den valideras. Ett vanligt tillvägagångssätt
är korsvalidering då den tillgängliga dataserien delas upp i två delar för att sedan använda
hälften för att kalibrera modellen och den andra hälften till att validera. Det finns ett flertal
kriterier som kan mätas för att göra en bedömning.
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RMSE
Root Mean Square Error
Roten ur medelkvadratfelet är ett mått som används för att jämföra medelfelet för olika
modeller.
FIT eller NRMSE
Normalized root mean square error
Fit är ett vanligt mått som används vid valideringen av en modell. Fit
innebär ”procentandelen av den uppmätta utsignalen som förklaras av modellen”.
𝑓𝑖𝑡 = 100 ∙ (1 −

‖(𝑦̂ −𝑦)‖
‖𝑦− 𝑦̅‖

)

(6)

där 𝑦̂ är prediktionen, y är den uppmätta utsignalen och 𝑦̅ är medelvärdet av utsignalen.
Om modellens utsignal passar in exakt på valideringsdata blir värdet på 𝑓𝑖𝑡 är 100 och
om modellen inte ger ett bättre resultat än att använda 𝑦̅ blir värdet på fit 0. [1]
Stegsvar
Ett stegsvar visar hur systemet beter sig på lång sikt om insignalen höjs ett enhetssteg.
Det kan också ge användbar information om systemets stabilitet och om det finns en
tidsfördröjning.
2.3.3 Simulering och prediktion
När modellen väl är kalibrerad och validerad går den att använda till att simulera eller
prediktera ett system. Simulering innebär att beräkna utsignalen med hjälp av insignal
och initiala värden. Utsignalens tidssampling motsvarar den som insignalen har. För ett
tidskontinuerligt system innebär simulering att lösa en differentialekvation. För ett
tidsdiskret system innebär simulation att modellens ekvation tillämpas direkt.
Tidsskillnaden mellan den sista uppmätta utsignalen och det predikterade värdet kallas
för prediktionshorisonten. Prediktion förutsäger utsignalen k steg framåt genom att
använda föregående och nuvarande uppmätta ut- och insignaler där k är
prediktionshorisonten. För att prediktera modellens utsignal k steg framåt från nuvarande
tid t krävs vanligtvis värden på insignalen eller en skattning av insignalen till och med
tiden t+k och värden på utsignalen till och med t.
Skillnaden mellan dessa två är att vid prediktion används uppmätta värden i det förflutna
för att beräkna nya värden på utsignalen. Vid simulering är utsignalen ett resultat av
beräkningar där insignaler och ett initialt värde har använts. Om prediktionshorisonten
sätts till oändligheten blir resultatet dock detsamma som vid simulering. [8]

2.4 Tidigare forskning
I början av detta projekt utfördes en litteraturstudie för få en uppfattning om vilka metoder
som finns tillgängliga inom området. De genomgångna studierna presenteras nedan i
kronologisk ordning. För modellering av lasten på ett fjärrvärmenät finns det exempel på
flera olika metoder där olika studier har haft olika vinkel på modellutformningen. Framför
allt finns en skillnad i om den totala lasten modelleras i sin helhet eller om den bryts om
i en temperaturberoende del och en beteendeberoende del. Den delen som är beroende av
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det sociala beteendet beskrivs ibland som en funktion som är beroende av tid på dygnet.
Andra tillvägagångssätt som beskrivs är även att dela upp modellen efter kundkategorier
och modeller där mer fysikaliska egenskaper inkluderas.
I en avhandling från 1999 föreslår Larsson [7] en metod som både inkluderar funktioner
som beror av utomhustemperaturen och en funktion som beror på tid på dagen. Att justera
modellens parametrar beroende på vilken månad på året som prediktion gäller är också
något som tas upp. Till den delen av lasten som beror på tid på dagen kan fyra olika
dygnsprofiler användas, två för vardag respektive helgdag på under sommarmånaderna
och två för vardag respektive helgdag under vintermånaderna. För den delen som är
beroende av utomhustemperaturen kan modellparametrarna varieras för varje månad.
Slutsatsen är att en modell som tar hänsyn till säsongsberoendet ger ett bättre resultat än
en modell som inte gör det.
Metoden i en studie från 2002 av Dotzauer [2] består av en uppdelning mellan en
temperaturkomponent och en social komponent. Detta då lasten påverkas till största delen
av vädret och det sociala beteendet hos kunderna. Temperaturmodellen antas till en
funktion som är segmentvis linjär där olika parametrar skattas för olika intervall hos
utomhustemperaturen. Det sociala beteendemönstret modelleras genom att ta den totala
energin och subtrahera den temperaturberoende delen. Sedan används sex veckor med
historisk data för att göra en profil som kan vara samma för alla dagar om inget
veckomönster kan urskiljas. Dotzauer drar slutsatsen från denna studie att en enkel modell
kan ge liknande resultat som de som använder mer komplicerade metoder.
I en studie från 2007 beskriver Kvarnström et al [6] att den traditionella metoden för att
göra lastprognoser är genom att basera dessa på levererad värme från anläggningen.
Därefter görs en lastprognos för hela fjärrvärmenätet genom regressionsanalys. Nackdelar
med denna metod är att modellen är beroende av nätets dynamik och den aktuella
körstrategin hos produktionsanläggningen. Själv kundlasten i sig påverkas inte av
dynamiken i nätet. Därför finns det fördelar att basera lastmodellen på uppmätt energi
från fjärrvärmecentralerna ute hos kunderna. För att sedan använda dessa lastmodeller för
produktionsplanering behöver dock nätförluster läggas till. I denna studie föreslås också
att olika kundkategorier får egna lastmodeller som sedan summeras för det aktuella
området. Ett annat angreppssätt som tas upp i samma studie är att göra fysikaliska
modeller för byggnaders förmåga att lagra energi. Metoden går ut på att göra prognoser
för ett antal definierade typhus som sedan skalas upp för det aktuella området. Detta ger
dock enbart en prognos för värmebehovet för uppvärmning, den delen av lasten som är
beroende av socialt beteende måste läggas till. Prognosen för den sociala lasten kan
utgöras av dygnsprofiler som består av medelvärden för flera dygn alternativt, en
regressionsmodell. Slutsatser som dras i denna studie är att det verkar finnas potential för
bättre lastprognoser genom att dela upp kunderna i flera prognoskategorier. Dock har
utvecklingen av sådana kundanpassade prognoser inte hunnits med under den tid som
studien hade till sitt förfogande.
I ett examensarbete från 2008 använder Saarinen [10] en modell i två delar, en
differensmodell för att modellera dagliga variationer och en dynamisk black box-modell
av ARX-typ för att modellera väderberoendet. Försök att inkludera även vindhastighet
och solinstrålning resulterade inte i bättre resultat och dessa faktorer uteslöts därför i den
slutliga modellen. Ett ”Energiindex” som produceras av SMHI nämns också som
intressant i sammanhanget, men används inte då rätt upplösning saknades.
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Grosswindhager et al [5] föreslår i en studie från 2011 en metod som använder en modell
av typen SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) för att göra
prognoser för lasten för ett fjärrvärmenät. I modellen har inte lasten delats upp i en
temperaturdel och en beteendedel. Kundernas beteende beskrivs som mycket stokastisk
och på grund av detta komplicerad att modellera och därför skulle kräva flertalet
individuella modeller. Estimeringen av modellen bygger på mätningar av energilasten för
flera år för att kunna uppskatta säsongsvariationen. Slutsatsen som rapporten drar är att
användingen av en SARIMA-modell verkar ha god potential och en mer detaljerad analys
av denna metod kommer förhoppningsvis kunna publiceras i framtiden.
Saarinen och Boman [11] använder sig av en differensmodell i en studie från 2012.
Lastdifferensen vid en specifik tid på dagen modelleras i tre delar och ett residualfel. Den
första delen är normaldifferensen, medelvärdet, för varje 15 minuters-sampling för
veckorna före. Den andra delen är den inverkan som avvikelser mellan den uppmätta
temperaturskillnaden och den normala temperaturskillnaden vid en viss tid på dygnet.
Den tredje delen är en korrigering för variationer av beteenden för veckodag/helgdag.
Utomhustemperaturen har en dynamisk inverkan på den uppmätta lastdifferensen och har
identifierats till en FIR-modell. Om temperaturen är över 14 grader antas att värmen i
byggnader är avslagen vilket betyder att utetemperaturen inte längre har någon inverkan
på systemet. Modellens tre delar uppdateras adaptivt med hjälp av en glömskefaktor.
Vektorer som innehåller 24 timmars medelvärden för de tre delarna lagras.
Lastprediktionen för n steg framåt ges då av den senaste versionen av normaldifferensen
för 24 timmars-beteendet. För att göra detta behövs en prediktion av utetemperaturen i
detta fall användes en adaptiv modell med glömskefaktor, men en väderprognos skulle
lika gärna kunna användas.
För att göra kortsiktiga lastprognoser föreslår Nie, Liu och Wang 2012 [9] en kombination
av ARIMA (autoregressive integrated moving average) för att göra prognoser för den
linjära delen av lasten och SVM (support vector machines) för att göra prognoser för den
olinjära delen av lasten. De slår fast att visserligen är ARIMA en populär prognosmodell,
men den kan inte använda sig av externa faktorer som väder eller veckodag. Prognosfelet
innehåller då en känslighetskomponent som kan extraheras för ökad noggrannhet. SVM
i sin tur visar på god förmåga att utvinna denna känslighetskomponent och kan användas
för att korrigera felet. Slutsatsen är att kombinationen ARIMA-SVM ger ett betydligt
bättre prognosresultat än de två modellerna var för sig.
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3 Bakgrund
I detta avsnitt beskrivs fjärrvärmenätet i Uppsala mer specifikt och bakgrunden till
produktionsoptimering presenteras.

3.1 Fjärrvärmenätet i Uppsala
Fjärrvärmenätet i Uppsala började byggas på 1960-talet. Flera mindre oljeeldade nät
kopplades ihop och försörjdes av en central enhet, det fjärrvärmeverk som finns i Uppsala
idag [15]. Anledningen till initiativet var att förbättra luftkvaliten och effektivisera
uppvärmningen av byggnaderna i Uppsala stad. Fjärrvärmenätet täcker idag större delen
av Uppsala. Lasten på nätet ligger på mellan 50MW på sommaren och 600 MW på vintern.
I industriområdet Boländerna strax utanför centrala Uppsala ligger det huvudsakliga
kraftvärmeverket. Väster om centrum i Husbyborg finns några extra oljeeldade pannor,
se figur 2. [11]

Figur 2. Fjärrvärmenätets utbredning i Uppsala. [19]
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Under sommaren räcker det med avfallsförbränning som basbränsle, men under vintern
behövs också torv/trä som bränsle. En uppställning av de olika typerna av enheter i
Uppsalaanläggningen visas i tabell 1.
Tabell 1. Uppställning av de olika anläggningarna och deras bränslen samt produkter.
[19]
Typ av anläggning
Bränslen
Produkter
Kraftvärmeverket
Torv/trä (olja)
Fjärrvärme, el
Bolandsverket
Torv/trä (olja, el) Fjärrvärme, ånga
Avfallsförbränningen
Avfall
Fjärrvärme, el, ånga, fjärrkyla
Värmepump vid reningsverket Spillvärme, el
Fjärrvärme, fjärrkyla
Husbyborgverket
Olja
Fjärrvärme
Bränslena som används för att producera fjärrvärme i Uppsala har fördelning enligt tabell
2.
Tabell 2. Fördelning av olika typer av bränslen. [12]
Typ av bränsle Andel %
Avfall
50 %
Biobränsle
10 %
Fossila bränslen 5 %
Torv
25 %
Övrigt
10 %
Figur 3 och 4 visar hur de olika produktionsenheterna bidrar under olika tidsperioder.
Nyttan med produktionsoptimering finns framförallt under vintern då flera olika typer av
enheter kan behöva startas när efterfrågan på värme är extra hög.
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Figur 3. Produktionen vid fjärrvärmeanläggningen i Uppsala månadsvis och uppdelat i
bränsletyper. [19]
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Figur 4. Varaktighetsdiagram för fjärrvärmeproduktionen vid anläggningen i Uppsala. [19]
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3.2 Produktionsplanering
För att inte producera mer värme än som behövs, men inte heller producera för lite så att
kunderna inte får den värme de efterfrågar, behövs produktionsplanering. Utöver detta är
det viktigt att optimera produktionen med avseende på bränslemixen för att använda det
bränsle som ger mest lönsamhet med avseende på elproduktion. Detta för att bäst utnyttja
situationer med högt elpris för att då producera mer el som kan säljas med förtjänst.
Aspekter som det behöver tas hänsyn till är att de olika typerna av anläggningar tar olika
lång tid att starta upp och att uppstart är förenat med extra kostnader. Som basproduktion
ligger anläggningen för avfallförbränning och den körs året om.
Kraftvärmeverket tar längst tid att starta, upp till ett dygn. Den kostar också energi att
starta den då den måste värmas upp innan full effekt kan ges. Är kraftvärmeverket igång
körs det normalt hela vintersäsongen, vanligtvis från mitten av hösten till mitten våren.
Detta för att det inte är optimalt att starta och stoppa denna typ av anläggning oftare än
nödvändigt då det är förenat med stora kostnader och extra förslitning.
Förutom kraftvärmeverket finns även oljepannor som har snabb uppstart, runt 30 minuter.
Dessa används mest vid topplast på vinterhalvåret. När temperaturen går ner under -12 °C
kan det vara intressant att starta dessa och vid behov finns även elpannor som startas på
runt 10 minuter.
Fjärrvärmeproduktion har sina toppar under vinterhalvåret då majoriteten av
värmebehovet består av uppvärmning av bostäder. I början av sommaren stängs värmen
av i många bostäder och det är främst den sociala lasten som styr behovet. Optimering
kan ändå vara intressant på sommaren då det till exempel produceras kyla. Så länge som
någon anläggning producerar el är produktionsoptimering alltid intressant med avseende
på elpriset. Noggrannheten i lastprognosen är inte lika viktig under sommarperioden då
den ligger relativt jämt. Fördröjningarna i själva nätet är också betydligt större på
sommaren då flödet är mindre. [15]

3.3 Energy Optima
I Uppsala använder sig fjärrvärmeanläggningen av Energy Optima som är en
programvara för produktionsoptimering som tillhandahålls av företaget Energy Opticon.
Det systemet producerar också de lastprognoser som ligger till grund för optimeringen av
driften. För optimeringen är elpriser och bränslepriser viktiga parametrar. [18]
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4 Modellering
I detta kapitel beskrivs lastmodellen som tagits fram för Uppsala fjärrvärmenät. Först
presenteras den data som använts, sedan den temperaturberoende delen av modellen och
därefter den delen som är beroende av socialt beteende. I slutet kommenteras kvaliteten
på de väderprognoser som funnits tillgängliga och antaganden och felkällor diskuteras.

4.1 Utgångshypotes
Utgångspunkten för modellen ligger i antagandet att den slutliga lasten 𝐸 består av två
delar. En del, 𝐸𝑇 , som är beroende av utomhustemperaturen T och en del, 𝐸𝑠 , som är
beroende på ett socialt beteende hos konsumenterna, Detta beteende beror då inte på
utomhustemperaturen utan enbart på tid på dygnet och på om det är vardag eller helgdag.
Den slutliga prediktionen av lasten vid en viss tidpunkt består av summan av prediktionen
av den temperaturberoende delen och den beteendeberoende delen.
𝐸(𝑡) = 𝐸𝑇 (𝑡) + 𝐸𝑆 (𝑡)

(7)

För att få fram data för att beräkna den del som är temperaturberoende beräknas
differensen mellan tidpunkten nu och medelvärdet vid samma tidpunkt för antal dagar
tillbaka i tiden Detta medelvärde kan då ses som ett slags normalvärde. Samma procedur
utförs på både in- och utsignalen.
∆𝐸(𝑡) = 𝐸(𝑡) − 𝐸̅ (𝑡)

(8)

∆𝑇(𝑡) = 𝑇(𝑡) − 𝑇̅(𝑡)
där medelvärdet för de senaste dagarna beräknas enligt
1
𝐸̅ (𝑡) = 𝑁 ∑𝑁
𝑖 𝐸(𝑡 − 24𝑖)

(9)

där N anger hur många dagar tillbaka som ska ingå. N=10 för vardagar och N=3 för
helgdagar.
Differensen ∆ antas kunna beskriva differensen ∆𝐸 med en viss förstärkning. Den
temperaturberoende delen antas nu kunna beskrivas med en överföringsfunktion enligt
∆𝐸 = 𝐺(𝑧)∆𝑇

(10)

För att beräkna den totala energin för den temperaturberoende delen används 𝑇 − 𝑇0 som
insignal där 𝑇0 är temperaturen vid vilken ingen uppvärmning sker längre.
𝐺(𝑇 − 𝑇0 ), 𝑑å 𝑇 ≤ 𝑇0
𝐸̂𝑇 = {
0 , 𝑑å 𝑇 > 𝑇0

(11)

där 𝑇0 = utomhustemperatur då uppvärmningen av bostäder inte längre behövs.
Metoden som används för att ta fram G(z) beskrivs senare i detta kapitel.
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Data för den sociala komponenten 𝐸𝑠 beräknas genom att subtrahera den predikterade
temperaturberoende delen från uppmätt energi. Differensen antas då vara den last som
beror på det sociala beteendet.
𝐸𝑠 (𝑡) = 𝐸(𝑡) − 𝐸̂𝑇 (𝑡)

(12)

För att beräkna 𝐸̂𝑆 har två metoder provats. Den ena metoden som bygger på
medelvärdena av den sociala lasten för samma timme de senaste tre dagarna, i fortsättning
kallad metod M, och den andra som bygger på en grundprofil som beräknats för den
sociala lasten som sedan justeras nivåmässigt efter säsong genom att addera medelvärdet
för de tre senaste dagarna, i fortsättning kallad metod G.

4.2 Tillgänglig data
De observationer och mätningar som utnyttjats var en utomhustemperatur för Uppsala
samt energikonsumtionen från ett antal fjärrvärmecentraler ute i nätet. Både data
energikonsumtion och temperatur har gjorts tillgängliga av fjärrvärmeanläggningen i
Uppsala De olika fjärrvärmecentralerna är kategoriserade efter kundtyperna
flerfamiljshus, villor, lokaler och industri. Temperaturprognoser för 2012 och 2013 har
också funnits tillgängliga och dessa användes som insignal till modellen.
Modellen gjordes först för en mindre del av Uppsala. Området som valts ut är Sävja som
är ett bostadsområde i sydöstra Uppsala. Hypotesen är att den användning som är lättast
att prediktera är den för ett område med bostäder och att det sociala beteendet inte skiljer
sig mycket mellan boende i flerfamiljshus och villor. Sedan har mindre dataset för
kategorierna kontor och industrier också använts för att skatta modeller även för dessa
kategorier. Data för konsumerad energi är ackumulerad energi per timme.
För att jämföra den predikterade lasten mot den faktiskt konsumerade energin hade data
för den momentana lasten behövts. Denna finns dock inte summerad i processdatabasen.
I stället har den levererade värmen enligt följande beräkning använts som jämförelse.
𝐸𝑙𝑒𝑣 (𝑡) = 𝐶𝑝 ∙ 𝑄𝑓𝑟𝑎𝑚 (𝑡)(𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 (𝑡) − 𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 (𝑡))

(13)

där
𝐸𝑙𝑒𝑣 är den levererade energin
𝐶𝑝 är den specifika värmekapaciteten
𝑄𝑓𝑟𝑎𝑚 är flöde för framledningen
𝑇𝑓𝑟𝑎𝑚 är framtemperaturen på fjärrvärmevattnet
𝑇𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 är returtemperaturen på fjärrvärmevattnet
Över tid konsumeras dock all värme som produceras och en del försvinner i förluster. En
ackumulator på anläggningen kan också ge en skillnad på vad som produceras och vad
som levereras. [15] Förlusterna i nätet brukar uppskattas till 10 %. [17] Notera att en
jämförelse mellan värmeleverans enligt ovanstående samband från ekvation 14 och
predikterad last endast ger en ungefärlig uppfattning av lastprediktionens kvalitet
eftersom ingen hänsyn tas till olika tidsfördröjningar i nätet. Tidsfördröjningarna skiljer
sig för olika delar av nätet och kan vara på uppåt fem timmar, medan de flesta kunder får
sin värme levererad inom en till två timmar. [11] Se figur 5 och 6 för grafer över
värmeleveransen och utomhustemperaturen för ett år i Uppsala.
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Figur 5. Levererad värme i Uppsala 2013 beräknad enligt ekvation (14).
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Figur 6. Uppmätt utomhustemperatur i Uppsala 2013.
För att veta hur stor andel av den totala lasten som de olika kundkategorierna står för har
både den totala förbrukningen och förbrukningen för de mindre dataset som använts till
modellskattningen beräknats tillsammans med en skalfaktor, se tabell 3 och 4.
Skalfaktorerna är så många gånger delmodellerna behöver skalas upp för att utgöra
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samma andel av fjärrvärmekonsumtionen i modellen som respektive kategori utgör i
verkligheten.
Tabell 3. Förbrukning för olika kundtyper över ett år.[13]
Kundtyper
Förbrukning (MWh)
Andel (%)
Bostäder
903599
60,5
Industri
68843
4,6
Lokaler
482441
32,3
Övrigt
40030
2,7
Total förbrukning
1494900
Tabell 4. Förbrukning för olika kundtyper över ett år. [13]
Område
Andel av Uppsalas total (%) Skalfaktor
Sävja (13 centraler)
0,71 %
85,2
Kontor (4 centraler)
0,15 %
215,3
Industri (4 centraler) 0,5 %
5,4

4.3 Förbehandling av data
Data för utomhustemperaturen fanns tillgänglig i anläggningens processdatabas och var
uppmätt på själva anläggningen. Dock fattades mätningar under flera tidsperioder.
Enstaka outliers har ersatts med mätningen timmen innan och i det fall när nästan två
veckors mätningar fattades ersattes de med mätningar från en annan mätpunkt av
temperatur i databasen, se figur 7.
Measured at point 00VC00T005A corrected with point 08VK00T401 IPVV Uppsala 2013
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Figur 7. Uppmätt utomhustemperatur i Uppsala 2013 med korrigeringar.
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4.4 Modell av temperaturberoende del
I detta avsnitt kommer metoden för att modellera den temperaturberoende delen av lasten
att beskrivas närmare. De tre delmodellerna för bostäder, industri och kontor skattas
separat.
4.4.1 Linjäriteten hos temperaturberoende data
För att få en kvalitativ uppfattning om sambandet mellan temperatur och last och om
informationsinnehållet i de differensbildade signalerna har ΔE plottats mot ΔT med
samplingstiden 1 timme. Figur 8 visar vårvinterperioden januari till maj 2012 för
bostadsområdet Sävja. Där är det tydligt att ett linjärt samband bör kunna beskriva den
temperaturberoende delen av lasten.
dE and dT – Winter period Sävja 2012
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Figur 8. ΔE och ΔT under vinterperioden, januari- maj, för bostadområdet Sävja. Data
är uppdelat i olika temperaturintervall för att tydligare se om linjäriteten skiljer sig för
olika utomhustemperaturer.
I figur 9 visas på samma vis data för bostadsområdet Sävja, men för sommarperioden
2012. Där är det dock svårt att se ett linjärt beroende då en variation av temperaturen inte
motsvaras av en variation av en förändring i energin.
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dE and dT - Summer period Sävja 2012
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Figur 9. ΔE och ΔT för sommarperioden, juni-augusti för bostadsområdet Sävja.
Figur 8 och 9 visade linjäriteten för bostadsområdet Sävja. I appendix A visas
motsvarande figurer för områdena industri och kontor.
4.4.2 Val av modellstruktur
Då temperaturberoendet verkar vara linjärt på vintern provades olika
konfektionsmodeller. För att hantera att det endast finns ett temperaturberoende upp till
en viss utomhustemperatur sätts en brytpunkt där temperaturer ovan brytpunkten ger
𝐸𝑇 = 0. I detta fall har denna brytpunkt valts till 𝑇0 = 17° C. För att åstadkomma detta
klipps den uppmätta temperaturen enligt
𝑇𝑘𝑙𝑖𝑝𝑝𝑡 = {

0 , 𝑜𝑚 𝑇 > 𝑇0
𝑇𝑚 , 𝑜𝑚 𝑇 ≤ 𝑇0

(14)

Skattning av AR, ARX, ARMAX, ARIMAX och Box-Jenkins-modeller med olika
ordningstal gav att en ARX(1 2 0), det vill säga en pol, två nollställen och ingen
tidsfördröjning, gav den bästa passningen med lägst ordningstal. Att använda en
ARMAX, ARIMAX eller Box-Jenkins gav endast mycket små förbättringar på värdet på
anpassningen och det bedömdes därför att det då inte fanns någon anledning att använda
en mer komplicerad modell. FIR-modeller testades också, men med sämre resultat.
För att beräkna den delen av energin som är temperaturberoende estimerades G(z) med
hjälp av en ARX(1 2 0)-modell med ΔE som utsignal och ΔT som insignal Sedan
användes G för att simulera temperaturberoendet med Tklippt som insignal.
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4.4.3 ARX-modeller och stegsvar
I ekvation 16 – 18 visas de beräknade överföringsfunktionerna för bostäder, kontor och
industri, där y(t) är utsignalen, u(t) är insignalen och e(t) är felet.
För bostadsområdet Sävja blev ARX(1 2 0) modellen

𝑦(𝑡) =

(−0.04824+0.4682𝑞 −1 )
1 − 0.9754𝑞 −1

𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡)

(15)

För området för industrier blev ARX(1 2 0) modellen

𝑦(𝑡) =

(−0.07288 + 0.07216 𝑞 −1 )
1 − 0.9896 𝑞 −1

𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡)

(16)

För området för med kontor blev ARX(1 2 0) modellen

𝑦(𝑡) =

(−0.02039 + 0.02029 𝑞 −1 )
1 − 0.992 𝑞 −1

𝑢(𝑡) + 𝑒(𝑡)

(17)

I figur 10 -12 visas stegsvaren för temperaturmodellerna för de tre områdena bostäder,
industri och kontor, där utomhustemperaturen höjdes med 1 ° C vid t = 100. Stegsvaret
för industri och kontor visade en undersläng.
Step response temperature model - Sävja
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Figur 10. Stegsvar för ARX(1 2 0)-modellen för bostadsområdet Sävja.
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Figur 11. Stegsvar för ARX(1 2 0)-modellen för området med industrier.

Step response temperature model - Kontor
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Figur 12. Stegsvar för ARX(1 2 0)-modellen för området med kontor.
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Modellen simuleras sedan med den energindata som brytpunkten blivit bortklipp ifrån.
Den simulerade temperaturen subtraheras sedan för att få fram den delen som är beroende
av socialt beteende. Metoden för prediktionen av Es kommer att presenteras i avsnitt 4.5.
4.4.4 k-stegsprediktorn
För att prediktera den temperaturberoende delen av lasten används en ARX-prediktor.
Om prognosvärden på utomhustemperaturen används som insignal blir då den
temperaturberoende delen av den predikterade lasten vid tiden t+1
𝐸̂𝑡+1 = − 𝑎𝐸𝑡 + 𝑏1 𝑇̂𝑡+1 + 𝑏2 𝑇𝑡

(18)

och för tiden t+2
𝐸̂𝑡+2 = − 𝑎𝐸̂𝑡+1 + 𝑏1 𝑇̂𝑡+2 + 𝑏2 𝑇̂𝑡+1

(19)

Där 𝑇̂ är värden från temperaturprognoser från Meteogroup.
För att sedan få fram 𝐸̂𝑇 (𝑡 + 𝑘) med ARX(1 2 0)-strukturen i MATLAB togs en prediktor
fram för specifikt denna modellstruktur. Om 𝐸𝑇 är lika med utsignalen y blir då
prediktorn
𝑦̂ 𝑡+𝑘 = 𝑎𝑘 𝑦𝑡 + 𝑏1 [𝑎𝑘−1
+ 𝑏2[𝑎𝑘−1

𝑎𝑘−2 … 𝑎 1][𝑢𝑡 𝑢𝑡+1
𝑎𝑘−2 … 𝑎 1][𝑢𝑡−1 𝑢𝑡

…
…

𝑢𝑡+𝑘+1 ]𝑇 +
𝑢𝑡+𝑘+2 ]𝑇

0
0
⋱
𝑎
⋯

⋯
⋯
⋱
1
𝑎

(20)

som ger

𝑦̂ 𝑡+𝑘 =

1
𝑎
[ 𝑘−1 ] 𝑦𝑡 + 𝑏1 𝑎2
𝑎
𝑎𝑘−2
𝑎𝑘
[𝑎𝑘−1
𝑎
⋮

1
𝑎
+ 𝑏2 𝑎2
𝑎𝑘−2
[𝑎𝑘−1

0
1
𝑎

𝑎𝑘−3
𝑎𝑘−2
0
1
𝑎

𝑘−3

𝑎
𝑎𝑘−2

0 ⋯
0 ⋯
⋱ ⋱
𝑎 1
⋯ 𝑎

0
𝑢𝑡
0
⋮ [ ⋮ ]
0 𝑢𝑡+𝑘
1]
0
𝑢𝑡−1
0
⋮ [ ⋮ ]
0 𝑢𝑡+𝑘−1
1]

(21)

I sista steget av prediktonen av den temperaturberoende delen ET användes
Matlabfunktionen forecast för beräknandet av den temperaturberoende delen med hjälp
av temperaturprognoser. Forecast är en funktion som predikterar ett system från tiden t
till t+k genom att använda data till och med tiden t. För att den ska använda insignaler
fram till t+k går det att ange dessa som future inputs. För att beräkna 𝐸𝑇 används uppmätt
energi där predikterad social last dras bort.
𝐸𝑇 = 𝐸𝑚 − 𝐸̂𝑠

(22)
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𝐸𝑇 används sedan som utsignal i funktionen men då med data från t till t+k ersatt med
prognosdata, där k är prediktionshorisonten.

4.5 Modell för delen beroende av socialt beteende
Efter att ha subtraherat den simulerade uppmätta temperaturberoende delen av data
representerar den delen som är kvar den sociala lasten enligt utgångshypotesen. Figur 13
visar den signalen för bostadsområdet Sävja.
Social load (year 2012)
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Figur 13. Den sociala lasten för bostadsområdet Sävja 2012.
Från figuren syns att ett visst säsongsberoende verkar finnas kvar i den sociala lasten.
Detta kan bero på två saker. Försöket att separera de två delarna åt lyckades inte fullt ut
utan en del temepraturberoende finns kvar i data för den sociala lasten. Alternativt är den
sociala lasten i sig säsongsberoende, det vill säga det sociala beteendet ändras med
säsongen. Troligtvis beror säsongsskillnaden delvis på båda dessa förklaringar. Under
vintern består den sociala lasten knappt hälften av fjärrvärmekonsumtionen, medan
konsumtionen på sommaren i princip enbart är sociala last.
För en typisk vecka går det att tydligt skilja veckodagar från helgdagar. Vardagar har en
konsumtionstopp på morgonen och en på kvällen som vanligtvis är större än den på
morgonen. För helgdagar kommer morgontoppen senare och flyter nästan ihop med
kvällstoppen. Se figur 14.

24

Social load (week 3&4 2012)
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Figur 14. Den sociala lasten för bostadsområdet Sävja vecka 3 och 4 2012. Helgdagar
är markerade med rött.
För att prediktera den sociala lasten i framtiden har två olika metoder provats som
kommer att redovisas i följande två avsnitt.
4.5.1 Social last: Metod M
̂S med metod M baseras på medelvärden för den senaste
Beräkning av den sociala lasten E
̂S (𝑡) representeras här av en matris S, där element 𝑆𝑘𝑚 beräknas med
perioden. Lasten E
hjälp av
1

𝑆𝑘𝑚 = 𝑁 ∑𝑁
𝑗 𝐸((𝑘 + 24(𝑚 − 1)) − 24𝑗)

(23)

där raden m är dygn på året och kolumnen k är timme på dygnet samt N är antal dagar
tillbaka som tas med i beräkningen. Olika N har använts beroende på om det är helgdag
eller vardag. N = 3 använts för vardagar och N = 2 för helgdagar.
4.5.2 Social last: Metod G
̂S med metod G baseras på en grundprofil med justering
Beräkning av den sociala lasten E
av nivån kontinuerligt med tiden.
Grundprofilen, 𝑆𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 , är baserad på avvikelsen från dygnsmedel för en längre period, i
detta fall januari till maj.
̅ , ges av
Dygnmedel, där värdet betecknas 𝑆24
25

1

̅ (𝑡) =
∑23
𝑆24
𝑖=0 𝐸𝑆 (𝑡 − 𝑖)
24

(24)

Medelvärdet av n dagar tillbaka betecknas S̅n∙24 (t) och ges av
̅ (𝑡) = 1 ∑𝑛𝑖=0 𝑆24
̅ (𝑡 − 𝑖 ∙ 24)
𝑆𝑛∙24
𝑛

(25)

𝑆𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 är en grundprofil baserat på avvikelsen från dygnsmedel för en lång period
Kolumnerna i ∆S beskriver timme på dygnet och antal rader, n, beskriver antal dagar som
används till beräkning av medelprofilen

S t  1

S t  22
S t  23 
 S t 
 S t  1 24 S t  1  1 24
S t  22  1 24 S t  23  1 24 
S t   
 S 24 t 








 S t  n  24 S t  1  n  24  S t  22  n  24 S t  23  n  24
(26)
Medelvärdet för varje kolumn bildar då en grundform för den sociala lasten timme för
timme.
̅̅
𝑆𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 = ̅̅
∆𝑆

(27)

De grundprofiler som används för att beskriva den sociala lasten är olika för de tre
kundtyperna. Figur 15 visar ett exempel på profiler för såväl vardagar som helgdagar.
Den slutliga prediktionen av den sociala lasten 𝐸̂𝑆 med metod G ges av
̅
𝐸̂𝑆 = 𝑆𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 + 𝑆𝑛∙24

(28)
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Figur 15. Grundprofiler för den sociala lasten för de tre olika kundtyperna bostäder,
industri och kontor med medelvärdet subtraherat. Vänster kolumn visar vardagar och
höger kolumn visar helgdagar.
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4.6 Väderprognoser
För att förbättra lastprognosen används temperaturprognoser som insignal för framtida
temperaturer. Både temperaturprognoserna som används i detta projekt och de som
används på fjärrvärmeanläggningen i Uppsala idag kommer från företaget Meteogroup.
En korrekt prognos är av stor vikt för att kunna ge en bra prediktion av fjärrvärmelasten.
De tillgängliga prognoserna genererades två gånger per dygn, klockan 07:00 och 19:00
och första prognosvärdet är för en timme senare, det vill säga klockan 08:00 och 20:00.
Observera att nya prognoser dock genereras fyra gånger per dygn. Varje prognos
innehåller en förutsägelse av temperaturen för varje timme fyra dygn framåt. Se figur 16
för en framställning av alla tillgängliga prognoser från Meteogroup för varje dag i
intervallet.
Temperature prognosis and measured temperature (black dashed)
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Figur 16. Alla tillgängliga temperaturprognoser från Meteogroup 21 mars till 26 mars,
2012.
För att exemplifiera kvalitén på prognoserna har felet beräknats för några olika prognoser
från olika säsonger, se figur 17.
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Figur 17. Exempel på 5-dagarsprognoser för utomhustemperaturen i Uppsala för olika
säsonger.
Väderprognoser generellt tenderar att förutsäga temperaturen sämre ju längre framåt i
tiden som prognosen gäller. Det behöver dock inte alltid vara så, utan det finns exempel
på prognoser som varit korrekta även för dygn fyra.
Beräknade medelvärden av RMSE för samtliga prognoser 2012 ses i tabell 5.
Tabell 5. Medelvärden av RMSE för dag i prognosen.
Dag i
RMSE, medel för temperatur
prognosen
prognoser 2012 (grader C)
1
1,20
2
1,33
3
1,60
4
1,80
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4.7 Prediktion av den totala lasten
Den totala prediktionen av energin beräknas slutligen med hjälp av ekvation 9 där 𝐸̂𝑆
beräknas med metod M eller metod G enligt avsnitt 4.5.1 och 4.5.2 .
För kunna bedöma en modells giltighet behöver den valideras. I fallet med denna modell
över lasten på ett fjärrvärmenät kommer flera typer av validering göras. Modellen
kalibreras först med temperatur- och energidata från 2012 för att sedan valideras med
temperatur- och energidata samt temperaturprognoser för 2013. För att få ett mått på
kvaliteten på de prediktioner som modellerna gjort beräknas fit, RMSE och
standardavvikelse på felet. De olika måtten på modellens kvalitet kommer att presentera
under kapitel 5.
För att använda denna modell på andra data beskrivs vad som behöver vara tillgängligt i
appendix D.

4.8 Antaganden och felkällor
I arbetet med modellen har en del antaganden och förenklingar krävts. Dessa berör till
stor del själva fjärrvärmenätet.
Förlusterna i nätet har antagits konstanta över tid i hela nätet och över året. Data från vissa
av mätpunkterna har fattats vid vissa tidpunkter och ersatts med data från en närliggande
mätpunkt. Mätningarna från mätpunkterna ute i alla fjärrvärmecentraler kan också
innehålla fel. Ett problem har varit att det inte har funnits några mätdata för den energi
som konsumeras i nätet momentant utan enbart det som har levererats. Då olika delar av
nätet har olika tidsfördröjningar betyder detta att informationen om värmeleveransen inte
beskriver exakt vad som faktiskt konsumerats. En annan möjlig felkälla är att felen
fortplantar sig i och med uppskalning av modellerna. Ett fel i grundmodellerna som sedan
skalas upp för hela systemet gör att felet kan bli stort.
De mätdata som har använts kommer från åren 2012 och 2013. Det är möjligt att data från
en längre tidsperiod kunde ha förbättrat skattningen av modellen, samtidigt kan beteende
och mixen av kundtyper förändras med tiden och därför är det viktigt att inte använda
data från alltför många år tillbaka.
Andra antaganden som gjorts är att modellen enbart tar hänsyn till utomhustemperatur,
veckodag och tid på dygnet. Solinstrålning, vind och kallvattentemperatur kan påverka
lasten, men en bedömning gjordes att dessa parametrar skulle uteslutas. Detta på grund
av att det är osäkert om det skulle förbättra modellen nämnvärt och att det var oklart hur
data i lämplig upplösning för berörda tidsintervall skulle kunna förvärvas.
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5 Resultat från modellering
I detta kapitel presenteras resultatet från modelleringen i form av figurer och diagram. Då
skillnaden mellan de två metoderna för att beräkna social last blev små visas bara figurer
för social last beräknad med metod M här. Av de olika delmodellerna för bostäder, kontor
och industri presenteras enbart figurerna för bostäder och de övriga finns tillgängliga i
appendix B. Valideringen utförs på data mellan januari och maj 2013 då det fortfarande
finns ett tydligt temperaturberoende under den perioden.

5.1 Modell för bostäder
Delmodellen för bostäder har predikterats med hjälp av en modell som skattats utifrån
data från bostadsområdet Sävja i Uppsala. Resultatet för den predikterade
fjärrvärmelasten med 24 timmars horisont visas i figur 18. Prediktionen har generellt en
bra passning till den verkliga uppmätta konsumtionen med ett värde på fit, se ekvation 6,
på 78 % om uppmätt temperatur. Om prognostemperaturer som insignal blir passningen
något sämre med 72 % som värde på fit.
District heat load spring, jan-may, Sävja 2013- Social load based on mean profile, method M (Prediction horizon = 24)
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Prediction, measured T
Prediction, prognosis T
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Spring total:
RMSE = 0.09348
FIT = 78.5722
RMSE prog = 0.12354
FIT prog = 71.6809
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04/01
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Time (mm/dd)

Figur 18. Prediktion av fjärrvärmelasten för bostäder skattat med data från
bostadsområdet Sävja för perioden januari till maj.
Figur 19 visar ett exempel för mars följer både predikteringen med faktiska temperaturer
och prognostemperaturer konsumtionen bra. Figur 20 visar ett exempel där effekten av
en sämre temperaturprognos tydligt syns.
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District heat load spring, jan-may, Sävja 2013- Social load based on mean profile, method M (Prediction horizon = 24)
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Figur 19. Prediktion av fjärrvärmelasten för bostäder för några dagar i mars 2013.
District heat load spring, jan-may, Sävja 2013- Social load based on mean profile, method M (Prediction horizon = 24)
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Figur 20. Prediktion av fjärrvärmelasten för bostäder för några dagar i februari 2013.
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5.2 Modell för hela Uppsala
För att beräkna den totala lasten för hela Uppsala predikteras lasten för de tre kundtyperna.
Denna skalas upp med hjälp av kundernas fördelning och summeras sedan. I figur 21
visas den totala prediktionen med 24 timmars horisont. Anpassningen blir något sämre än
för delmodellerna med ett värde på 71 % på fit med uppmätt temperatur och ett värde på
64 % när prognostemperatur har använts. Observera att i jämförelsen för modellen för
hela Uppsala jämförs prediktion med levererad värme.
District heat load for Uppsala 2013 - method M (Prediction horizon = 24)
Delivered
Predicted - measured T
Predicted - prognosis T
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0

FIT measured T = 70.9477
RMSE measured T = 27.3318
FIT prognosis T = 63.829
RMSE prognosis T = 34.0289
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03/01

04/01
Time (mm/dd)

05/01

Figur 21. Jämförelse mellan levererad energi och prediktion av fjärrvärmelasten för
hela Uppsala skattat för perioden januari till maj 2013.
Figur 22 visar ett exempel för mars visar att prediktionen följer mönstret någorlunda bra,
men missar en del mindre toppar. Figur 23 visar en tidsperiod i april där resultatet blev
sämre och det går att se en tydlig skillnad mellan prediktionen gjord med uppmätta
temperatur och prediktionen gjord med prognostemperaturer.
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District heat load for Uppsala 2013 - method M (Prediction horizon = 24)
Delivered
Predicted - measured T
Predicted - prognosis T

400

Energy (MWh)

350

300

250

200

03/26

03/25

03/27
Time (mm/dd)

03/29

03/28

Figur 22. Jämförelse mellan levererad energi och prediktion av fjärrvärmelasten för
hela Uppsala för några dagar i mars.
District heat load for Uppsala 2013 - method M (Prediction horizon = 24)
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Figur 23. Jämförelse mellan levererad energi och prediktion av fjärrvärmelasten för
hela Uppsala för några dagar i april 2013.
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5.3 Modellkvalitet
För att jämföra kvaliteten på prediktionen har ett normerat absolutmedelfel beräknats för
olika horisonter. Diagrammen visar sambandet mellan det normerade medelfelet och
prediktionshorisonten för de olika delmodellerna, se figur 24 – 26. I figur 24 för området
Sävja går det att se en trend att medelfelet ökar med högre prediktionshorisont, dock med
en tydlig nedgång vid prediktionshorisont på 24 timmar.
Prediction errors depending on the prediction horizon - Sävja
9
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Compared to prognosis T method G
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Figur 24. Absolutmedelfelet för prediktionen för bostadsområdet Sävja. Värdena är
normerade mot medelvärdet för perioden.
Figur 28 och 29 visar medelfelen för prediktionen för kontor och industri. I dessa går det
att se en ännu tydligare trend för ökningen av medelfelet med längre prediktionshorisont.
Även här går det att identifiera en nedgång vid prediktionshorisonter som är multiplar av
24 timmar.
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Prediction errors depending on the prediction horizon - Kontor
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Figur 25. Absolutmedelfelet för prediktionen för området med kontor. Värdena är
normerade mot medelvärdet för perioden.

36

90

Prediction errors depending on the prediction horizon - industri
16

14

12

Mean (%)

10

8

6

Compared to measured T method M
Compared to measured T method G
Compared to prognosis T method M
Compared to prognosis T method G

4

2

0

10

20

30

40
50
60
Prediction horizon (hours)

70

80

90

Figur 26. Absolutmedelfelet för prediktionen för området med industrier. Värdena är
normerade mot medelvärdet för perioden.
I figur 27 och 28 visas en jämförelse av felen för alla prediktionshorisonter för modellen
över hela Uppsala. Som hos delmodellerna kan en trend att felet ökar med
prediktionshorisonten identifieras. Åter igen kan en nedgång ses efter för horisonter på
ett dygn. Jämförelsen för medelfelen mellan delmodellerna och modellen för hela
Uppsala visar att delmodellerna har ett betydligt mindre medelfel än den totala modellens
medelfel, men det är svårt att dra säkra slutsatser då delmodellerna är jämförda mot
uppmätt energi och totala modellen mot levererad energi.
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Prediction errors depending on the prediction horizon for jan-may
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Figur 27. Medelfelet för prediktionen för hela Uppsala jämfört mot den levererade
energin. Värdena är normerade mot medelvärdet för perioden.
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Prediction errors depending on the prediction horizon for jan-may
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Figur 28. Standardavvikelsen för medelfelet för hela Uppsala jämfört mot den
levererade energin. Medelvärdet för perioden är cirka 250 MWh.
Även värden på fit har beräknats för några olika horisonter och både för kalibrerings- och
valideringsdata. Stapeldiagrammen i figur 29 och 30 visar att resultaten är mycket lika
för både kalibrerings och valideringsdata. Prediktion baserat på uppmätta temperaturer
ger ett generellt bättre resultat på fit än prediktion med hjälp av temperaturprognoser.
Prediktion med metod M eller metod G ger endast en liten skillnad på fit. Figur 24-26 för
prediktionsfelen för delmodellerna visade att ibland ger metod M ett bättre resultat och
ibland metod G. Tabeller med jämförelse för fler prediktionshorisonter finns tillgängliga
i appendix C.

39

Jämförelse FIT 2012 - kalibreringsdata
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Figur 29. Jämförelse av värden på FIT för prognos temperatur och uppmätt temperatur
samt metod M och G 2012.

Jämförelse FIT 2013 - valideringsdata
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Figur 30. Jämförelse av värden på FIT för prognos temperatur och uppmätt temperatur
samt metod M och G 2013.
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6 Diskussion
Till att börja med utvecklades en modell för Sävja, ett område med bostäder i Uppsala.
Försöket visade att det går att skatta en bra modell för ett område med en kundtyp då
momentan last finns för att både kalibrera och validera modellen med om insignalen är i
form av uppmätta utomhustemperaturer. Det betyder att modellen har hittat ett samband
mellan utomhustemperatur och veckodag som går att applicera framgångsrikt på ett
område med en kundkategori. Dock blir resultatet inte oväntat försämrat när en prognos
för temperaturen används som insignal i stället. Eftersom temperaturprognoser normalt
sett blir sämre med en längre horisont blir också prediktionen av fjärrvärmelasten sämre
med en längre prediktionshorisont. Används uppmätta utomhustemperaturer blir
försämringen inte särskilt stor med ökad horisont. Kvaliteten på temperaturprognoserna
är därför en mycket viktig faktor för att göra en lastprediktion med hög tillförlitlighet.
Att på samma sätt skatta modeller för kundkategorierna ”industri” och ”kontor” gav också
ett bra resultat med undantag av sommaren. Problemet med sommaren i dessa fall är
sannolikt att det under semesterperioden är svårt att förutsäga värmeanvändningen, som
enbart består av social last, då den är mer sporadisk. Modellen för bostadsområden
fungerar någorlunda väl även under sommaren. Visserligen finns inget
temperaturberoende under den perioden, men den sociala lasten beter sig ungefär som
under resten av året. Resten av året gick dock att prediktera med ett bättre resultat. Det är
möjligt att stickprovet för skattningen av delmodellerna har varit i minsta laget, speciellt
för industri- och kontorskunder.
Två metoder har undersökts för delen av modellen för socialt beteende. En metod som
använder sig av medelvärden för varje timme för de tre senaste dagarna, här kallad metod
M, och en metod som använder sig av en grundprofil som sedan nivåjusteras med
dagsmedelvärdet för de tre senaste dagarna, här kallad metod G. För att beräkna den
sociala lasten med metod G används en egen grundprofil för sommaren.
Ett problem med metod G är när modellen ska byta profil när våren går över i sommar.
Detta sker vid olika tidpunkter varje år samtidigt som många fastighetsägare stänger av
värmen vid ett specifikt datum varje år oavsett utomhustemperaturen. Detta sammantaget
gjorde det svårt att hitta en optimal tidpunkt för byte till sommargrundprofil. I denna
modell valdes därför ett fast datum för byte till sommarprofil i början av juni.
Säsongsbytet mellan vår och sommar och sommar och höst är besvärligt även om metod
M används då det blir en eftersläpning av medelvärdet som avspeglas i den sociala
profilen.
I slutändan gav de båda metoderna ett ganska snarlikt resultat vid validering, dock har
metod G ett något lägre medelfel när alla horisonter beaktas för hela Uppsala och metod
M har ett något lägre medelfel för delmodellerna. Det är därför ej möjligt att säga vilken
av dessa metoder som är bäst utan de får anses vara likvärdiga. Metod G kräver dock mer
historiska data för beräkning av grundprofiler för den sociala lasten.
Eftersom mönstret för fjärrvärmelasten skiljer sig så mycket mellan sommar och vinter
krävs det olika modellparametrar för olika säsonger. Framförallt då den sociala lasten
under sommaren har en sådan stor grad av oförutsägbarhet hos industri- och
kontorskunder.
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För produktionsoptimering under sommarhalvåret är det dock inte lika viktigt att kunna
förutsäga lasten eftersom normalt sett tillgodoses värmebehovet med färre enheter och
utrymmet för optimering är därför begränsat. Basenheten som i detta fall är
avfallsförbränning är igång året runt oavsett. Dock är tidpunkten för morgontoppen och
kvällstoppen alltid intressant att veta för att kunna bestämma vilken framtemperatur som
borde matas ut i nätet.
Det är inte lätt att sära på den temperaturberoende delen av lasten och den delen som är
beroende av kundernas beteende. Den delen av data som här benämns den sociala lasten
innehåller fortfarande ett säsongsberoende. Om det beror på att det finns ett
temperaturberonde kvar eller om det beror på att det sociala beteendet faktiskt i sig är
säsongsberoende är svårt att säga. Det är möjligt att det är båda dessa saker som ligger
bakom säsongsskiftningen. För att få en bättre separation skulle man kunna tillämpa ett
mer avancerat filter när differenserna beräknas, till exempel för periodicitet för veckor
eller år.
Några svårigheter som dykt upp under projektets gång har varit angående det data som
funnits tillgänglig. För mätserierna med utomhustemperatur har det till exempel fattats
mätvärden för längre perioder. Dessa har då korrigerats med data från andra mätpunkter.
Flera dataserier har även korrigerats från outliers.
Den tillgängliga samplingstiden av temperaturen har varit 30 minuter och för den
konsumerade värmen har integrerade värden för varje timme funnits. Detta gör att
modellen ger lasten med 1 timmes upplösning. Om mätdata hade funnits tillgänglig i
högre upplösning hade det varit att föredra för att undersöka om det finns ett snabbare
förlopp i systemet.
Bristen på modell för själva nätet också gett upphov till svårigheter att uppskatta
tidsfördröjningar. Detta i samband med användning av ackumulatorn på anläggningen
och den värme som finns ackumulerad i själva ledningsnätet gör att det som produceras
inte är lika med det som momentant konsumeras av kunderna ute i nätet. Tillgängliga
mätvärden för värmeleverans har funnits där skillnaden i framtemperatur och
returtemperatur har använts som den levererade värmen. Denna värmeleverens har fått
fungera som jämförelse för modellens beräknade last, även om det egentligen utgör en
ganska grov uppskattning av den aktuella lasten. Detta då nätet är stort och olika delar av
nätet har olika fördröjningar. För att få mer realistiska simuleringar att jämföra med
befintliga mätdata skulle modellen därför behöva kompletteras med en nätmodell med
vars hjälp olika tidsfördröjningar kan estimeras. Ett problem som gör en sådan modell
komplex är att tidsfördröjningen är olika beroende på årstid.
För att ta fram denna modell användes en låg andel av det totala antalet mätpunkter för
att skatta delmodellerna. Det är sannolikt att användning av större andelar av data skulle
ge ett bättre resultat då skalningen kan minskas. För att helt undvika uppskalning som en
del av den utvecklade modellen, och därmed undvika det modellfel som följer, skulle
samtliga mätpunkter i nätet kunna användas. Eftersom antalet mätpunkter är väldigt stort,
uppåt 10 000, kräver detta dock en decentraliserad lösning där summering av lämpliga
delområden görs direkt i databasen innan data extraheras för användning i modellen.
Dock med reservation för att mätkvaliteten på mätningar från fjärrvärmecentralerna inte
alltid är helt korrekta och kan behöva förbehandling.
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Enligt anläggningens erfarenheter antas förlusterna vara 10 %. I denna modell blev det
dock ett nivåfel mellan prediktionen och den levererade värmen trots justering av förluster
och av övriga konsumenter som inte täcktes av de tre kundtypsmodellerna. Denna
skillnad låg på ungefär 5 %. Den skillnaden kan bero på många olika saker. Till exempel
avrundning av skalfaktorerna eller att förlusterna är större än 10 % för perioden. Sannolikt
är dessutom förlusterna större på vintern än på sommaren.
Som tidigare diskuterats av Saarinen [10] producerar SMHI ett ”Energiindex” vilket är
ett mått som väger samman temperatur, vindhastighet och solinstrålning. Detta index
skulle kunna vara till hjälp som insignal i en modell av den typ som utvecklats i detta
arbete. Än så länge är dock upplösningen på detta index inte tillräckligt bra då det
produceras som dagliga eller månatliga värden. I framtiden är det möjligt att denna typ
av data kommer att finnas tillgänglig i högre upplösning och skulle då kunna användas
som insignal i stället för enbart temperaturen.
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7 Slutsatser
Målet med detta projekt har varit att ta fram en lastmodell för Uppsala fjärrvärmenät.
Utgångspunkten har varit att ta fram flera delmodeller för olika kundkategorier för att
sedan kombinera dessa till en fullständig modell för den totala fjärrvärmelasten i Uppsala.
Ett användningsområde för en lastprognos är för optimering av produktionsplaneringen.
Detta ger i sin tur minskade kostnader och ökade intäkter om produktion och konsumtion
bättre kan anpassas till varandra och om bränslemixen kan optimeras. Nedan presenteras
några av slutsatserna från projektet.


Metodiken att använda mätsignaler direkt från fjärrvärmecentraler samt att dela
upp data i olika kundtyper har visat sig vara lämplig för att ta fram lokala modeller
med hög noggrannhet.



Endast en väldigt liten del av det totala antalet fjärrvärmecentraler har använts för
att ta fram ”lokala” modeller och dessa har sedan skalats ganska kraftigt för att få
en modell för fjärrvärmenätets totala last. Modellfelet bör därför kunna minskas
om mätdata från fler centraler utnyttjas och skalfaktorerna därmed kan reduceras.



Dynamiken i den temperaturberoende delen av lasten kan beskrivas med en första
ordningen ARX-modell.



En tillförlitlig temperaturprognos är en mycket viktig faktor för en
tillfredställande prediktion av lasten. I både delmodellerna och den totala
lastmodellen för hela Uppsala blir prediktionen sämre då temperaturprognosen är
dålig samt för längre prediktionshorisont. Med uppmätta temperaturer som
insignal spelar dock horisonten en mindre roll efter det första dygnet.



Nackdelar med denna modell är att den bygger på flera delmodeller och att den
använder sig av stora mängder data. Det är också svårt att säkert uttala sig om
kvaliteten på modellen för totala Uppsala då summerad mätdata för den
momentana lasten saknas.



Slutsatsen är att delmodellerna för de olika kundkategorierna predikterar lasten
väl. Den totala modellen har troligtvis sämre noggrannhet, men bör fortfarande
vara användbar för såväl operativ drift som produktionsoptimering. Troligtvis
finns det potential att förbättra noggrannheten ytterligare om mer data finns
tillgänglig.
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8 Förslag på vidare studier
Det finns aspekter som inte har beaktats i denna studie, men som har potential att förbättra
modellen. Nedan presenteras förslag på vidare studier i ämnet.


Modell byggd på alla tillgänglig data. Att summera alla mätpunkters
momentana last och sedan skatta modeller som i detta projekt för de tre
kategorierna databasen skulle ha potential att förbättra modellens noggrannhet.
Modellen skulle dock bli beroende av ett väldigt stort antal mätsignaler.



Modell för fjärrvärmenätet. Om inte en summering av alla mätpunkter är möjlig
skulle en modell för tidsfördröjningen kunna hjälpa till att uppskatta den
momentana lasten på nätet. Detta genom att exempelvis dela upp nätet i
delområden där varje del får en approximerad tidsfördröjning beräknad för en
punkt mitt i området.



Modell med andra insignaler. Ett förslag är energiindex om lämplig upplösning
finns eller annan data med vind och solinstrålning.



Optimering av modellen som togs fram i denna studie. Andra sätt att skala
delmodellerna skulle kunna förbättra resultatet då det är möjligt att
skalfaktorerna skiftar med säsongen.



Validering mot andra områden. Data från områden med andra
fjärrvärmecentraler skulle vara intressant att validera mot för att vidare jämföra
modellens giltighet.



Röda dagar. Andra röda dagar än vanliga helger skulle kunna läggas in i
modellen och behandlas som helg.



Korrigering av oväntade topplaster. För att inte oväntade lasttoppar ska påverka
medelvärdet och därmed prediktionen senare kan toppar som avviker med än ett
visst värde mot prediktionen ersättas med prediktionsvärdet.



Modell med viktning. Försök med att vikta modellens parametrar beroende på
hur lång prediktionshorisonten är skulle kunna vara intressant.
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Appendix A
Figurer för temperaturberoendet hos data
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Figur 31. Vinterperiod, januari- maj, för ett område med kontor.
dE and dT - Winter period industri 2012
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Figur 32. Vinterperiod, januari- maj, för ett område med industri.
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dE and dT - Summer period industri 2012
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Figur 33. Sommarperiod, juni-augusti för ett område med industri.
dE and dT - Summer period kontor 2012
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Figur 34. Sommarperiod, juni-augusti för ett område med kontor.
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Appendix B
Modell för industri – social last beräknad med metod M
District heat load spring, jan-may, Industri 2013- Social load based on mean profile, method M (Prediction horizon = 24)
Measured
Prediction, measured T
Prediction, prognosis T

3

Energy (MWh)

2.5

2

1.5

1

0.5

0

Spring total:
RMSE = 0.10452
FIT = 81.3688
RMSE prog = 0.1639
FIT prog = 70.7827

02/01

03/01

04/01

05/01

Time (mm/dd)

Figur 35. Prediktion för värmelasten för industri januari till maj 2013.
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District heat load spring, jan-may, Industri 2013- Social load based on mean profile, method M (Prediction horizon = 24)
Measured
Prediction, measured T
Prediction, prognosis T

2.2

Energy (MWh)

2

1.8

1.6

1.4

1.2
02/07

02/06

02/09
02/08
Time (mm/dd)

02/10

02/11

Figur 36. Prediktion för värmelasten för industri för några dagar i februari 2013.

District heat load spring, jan-may, Industri 2013- Social load based on mean profile, method M (Prediction horizon = 24)
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Figur 37. Prediktion för värmelasten för industri för några dagar i mars 2013.
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Modell för lokaler – social last beräknad med metod M
District heat load spring, jan-may, Kontor 2013- Social load based on mean profile, method M (Prediction horizon = 24)
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Figur 38. Prediktion för värmelasten för kontor januari till maj 2013.
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05/01

District heat load spring, jan-may, Kontor 2013- Social load based on mean profile, method M (Prediction horizon = 24)
Measured
Prediction, measured T
Prediction, prognosis T

0.65

0.6

Energy (MWh)

0.55

0.5

0.45

0.4

0.35

02/08

02/09

02/10
Time (mm/dd)

02/11

02/12

Figur 39. Prediktion för värmelasten för kontor några dagar i februari 2013.

District heat load spring, jan-may, Kontor 2013- Social load based on mean profile, method M (Prediction horizon = 24)
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Figur 40. Prediktion för värmelasten för kontor några dagar i mars 2013.
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03/30

Modell för bostäder – social last beräknad med metod G
District heat load spring, jan-may,Sävja 2013 - Social load based on basic profile, method G (Prediction horizon = 24)
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Figur 41. Prediktion för värmelasten för bostäder januari till maj 2013.
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District heat load spring, jan-may,Sävja 2013 - Social load based on basic profile, method G (Prediction horizon = 24)
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Figur 42. Prediktion för värmelasten för bostäder några dagar i februari 2013.
District heat load spring, jan-may,Sävja 2013 - Social load based on basic profile, method G (Prediction horizon = 24)
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Figur 43. Prediktion för värmelasten för bostäder några dagar i mars 2013.
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Modell för industri- social last beräknad med metod G
District heat load spring, jan-may,Industri 2013 - Social load based on basic profile, method G (Prediction horizon = 24)
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Prediction, prognosis T
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Figur 44. Prediktion för värmelasten för industri januari till maj 2013.
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05/01

District heat load spring, jan-may,Industri 2013 - Social load based on basic profile, method G (Prediction horizon = 24)
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Figur 45. Prediktion för värmelasten för industri för några dagar i april 2013.

District heat load spring, jan-may,Industri 2013 - Social load based on basic profile, method G (Prediction horizon = 24)
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Prediction, prognosis T
2.5

Energy (MWh)

2

1.5

1

0.5
02/24

02/25

02/26
Time (mm/dd)

02/27

02/28

Figur 46. Prediktion för värmelasten för industri några dagar i februari 2013.
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Modell för lokaler - social last beräknad med metod G
District heat load spring, jan-may,Kontor 2013 - Social load based on basic profile, method G (Prediction horizon = 24)
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Figur 47. Prediktion för värmelasten för kontor januari till maj 2013.
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District heat load spring, jan-may,Kontor 2013 - Social load based on basic profile, method G (Prediction horizon = 24)
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Figur 48. Prediktion för värmelasten för kontor för några dagar i februari 2013.
District heat load spring, jan-may,Kontor 2013 - Social load based on basic profile, method G (Prediction horizon = 24)
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Figur 49. Prediktion för värmelasten för kontor för några dagar i april 2013.
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Modell för hela Uppsala - social last beräknad med metod G
District heat load for Uppsala2013 - method G (Prediction horizon = 24)
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Predicted - prognosis T
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Figur 50. Prediktion för värmelasten för hela Uppsala januari till maj 2013.
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District heat load for Uppsala2013 - method G (Prediction horizon = 24)
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Predicted - prognosis T
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Figur 51. Prediktion för värmelasten för hela Uppsala några dagar i mars 2013.
District heat load for Uppsala2013 - method G (Prediction horizon = 24)
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Figur 52. Prediktion för värmelasten för hela Uppsala några dagar i april 2013.
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Appendix C
Tabeller över resultaten för olika prediktionshorisonter
Tabell 6. Jämförelse av fit och RMSE för kalibrerings- och valideringsdata för olika
prediktionshorisonter.
Hela Uppsala, social last metod M

Horisont
2
7
13
19
24
50
90

Temperatur, uppmätt

Temperatur, prognos

2012

2012

FIT
69,90
68,67
68,12
68,87
69,27
67,80
67,26

2013
RMSE
27,88
29,01
29,52
28,82
28,45
29,82
30,32

FIT
71,85
70,50
70,75
70,57
70,95
67,36
66,58

RMSE
26,49
27,75
27,52
27,69
27,33
30,71
31,44

FIT
65,24
63,65
62,53
62,85
63,08
60,10
56,65

2013
RMSE
32,18
33,66
34,70
34,40
34,19
36,94
40,14

FIT
67,10
64,58
64,48
64,11
63,83
59,81
57,15

RMSE
30,95
33,32
33,42
33,77
34,03
37,81
40,31

Tabell 7. Jämförelse av fit och RMSE för kalibrerings- och valideringsdata för olika
prediktionshorisonter.
Hela Uppsala, social last metod G

Horisont
2
7
13
19
24
50
90

Temperatur, uppmätt

Temperatur, prognos

2012

2012

FIT
69,96
70,28
69,61
70,23
69,80
68,88
68,44

2013
RMSE
27,81
27,51
28,14
27,56
27,96
28,18
29,22

FIT
71,58
71,29
70,80
70,71
70,68
68,01
67,33

RMSE
26,74
27,01
27,48
27,55
27,59
30,09
30,74
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FIT
66,37
65,96
64,70
65,02
64,46
61,52
58,03

2013
RMSE
31,14
31,52
32,69
32,39
32,90
35,63
38,86

FIT
67,36
65,68
65,05
64,77
64,10
60,56
57,96

RMSE
30,70
32,29
32,88
33,14
33,78
37,10
39,55

Appendix D
Lista på data som behövs för användning av modellen
För att använda denna modell på andra system och andra tidperioder behövs följande data:


Information om veckodag i form av en veckodagsvektor där 0 står för vardag
och 1 står för helgdag



Utomhustemperatur för tidsperioden för kalibrering och validering.



Dataset från bostäder, industri och kontor med den konsumerade energin timme
för timme för kalibrering och validering samt vilken andel dessa utgör av den
totala förbrukningen för respektive kundtyp.



Temperaturprognoser som insignal för att kunna prediktera framtida utsignaler

För att jämföra den slutliga prediktionen behövs den momentana lasten för hela systemet.
Om den inte finns tillgänglig behövs något annat lämpligt dataset till exempel data om
den levererade värmen från systemet.
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