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Abstract

Harmful zero flow zones in Fortum's district heating
network in Stockholm - An analysis of its occurences
and impacts
Erica Hellgren 

When several production units provide a district heating network, water is pumped
from different directions. When the flows from the plants finally meet in the network,
the water can be completely still. These places are called zero flow zones. In district
heating networks with several plants, which also have different supply temperatures,
large and frequent temperature fluctuations can occur when the zero flow zones
move. This may cause wear on the pipes, a phenomenon called low cycle fatigue. 

For this reason it is important to examine where and when zero flow zones that
cause temperature changes occur. The purpose of this thesis was therefore to
investigate how temperature changes caused by zero flow zones influence Fortum’s
district heating network. Simulations in the software TERMIS and literature reviews
regarding temperature variations in district heating pipes were used. 

The results showed that low cycle fatigue in district heating pipes is rare. The design
criteria that the European standard, EN13941, contain are well proportioned.
However, pipe manufacturers agree to that temperature changes should not occur
too quickly to minimize potentially harmful bending moments. Most of the surveyed
manufacturers recommend that temperature changes should not be faster than
10°C/h. 

The simulations showed that temperature variations occurred exclusively in an area
where the flows from two different production units with a significant difference in
supply temperature met. The conclusion is thus that no specific actions need to be
implemented to prevent the temperature variations. This is because they are not
considered as a major issue. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning  
Fjärrvärmenätet i Stockholm ägs och drivs till största del av AB Fortum Värme samägt med Stockholm 

Stad. Detta fjärrvärmenät är ett av de största i Europa och för att kunna säkerställa värmebehovet för 

alla kunder krävs flertalet produktionsanläggningar. På grund av variationer i utomhustemperatur 

och produktionskostnad kan en anläggning förse en större del av nätet vid ett tillfälle medan flera 

anläggningar kan försörja nätet tillsammans vid andra tillfällen. Distributionsbegränsningar i nätet 

gör att framledningstemperaturen från de olika produktionsanläggningarna kan skilja sig åt. De södra 

delarna av nätet matas bland annat med värme från en samarbetspartner i Södertälje. Värmen från 

samarbetspartnern transporteras en lång sträcka i nätet då en stor del av den levererade effekten 

ska nyttiggöras i centrala Stockholm. På grund av den långa transportsträckan och andra 

begränsningar i nätet krävs det att framledningstemperaturen från samarbetspartnern är högre 

jämfört med i Fortums övriga system.  

När flera produktionsanläggningar förser ett gemensamt fjärrvärmenät pumpas vatten från olika håll. 

När flödena slutligen möts i distributionsnätet kan vattnet stå helt stilla, dessa platser kallas för 

nollflödespunkter. När försörjningsområdena på varsin sida om nollflödespunkten förändras kommer 

nollpunktens position att förflyttas. I fjärrvärmenät med flera produktionsanläggningar som 

dessutom skickar ut olika framledningstemperaturer kan stora och framför allt upprepade 

temperaturvariationer uppstå när nollflödespunkterna vandrar fram och tillbaka i ledningarna. Detta 

skulle då kunna skapa förslitningar på ledningarna t.ex. genom lågcyklisk utmattning. Av denna 

anledning är det intressant att undersöka var i nätet nollflödespunkter som orsakar dessa 

temperaturvariationer förekommer och om de frekvent uppträder på samma platser.   

Syftet med detta examensarbete har varit att utreda nollflödespunkternas förekomst samt effekter i 

Fortum Värmes fjärrvärmenät. Särskilt fokus har varit på att undersöka de snabba 

temperaturförändringar som nollflödespunkter kan orsaka. Med hjälp av simuleringar i 

beräkningsprogrammet TERMIS samt en litteraturstudie gällande temperaturvariationer i 

fjärrvärmerör kunde en bedömning gällande nollpunkternas effekter göras.  

Resultaten visade att materialutmattning som orsakar brott hos fjärrvärmerör är ett ovanligt 

problem. De dimensioneringskriterier som finns i den europeiska rörstandarden EN 13941 är väl 

tilltagna. Hur snabbt en temperaturförändring sker spelar mindre roll när det gäller 

materialutmattning. Det som kan anses skadligt är att materialet expanderar eller kontraherar vilket 

orsakar en ändring i godstjocklek oavsett om det sker snabbt eller långsamt. Snabba 

temperaturförändringar orsakar huvudsakligen andra problem än materialutmattning t.ex. att röret 

”hoppar till” i marken och på så sätt orsakar böjmoment på avgrenade rör. Samtliga tillfrågade 

rörtillverkare är eniga om att temperaturförändringarna inte bör ske för snabbt för att minimera 

skadliga böjmoment. Två rörtillverkare rekommenderar att temperaturförändringarna inte bör ske 

snabbare än 10°C/h och en tredje rörtillverkare rekommenderar 20°C/h.  

Simuleringarna visade att stora temperaturförändringar som orsakats av nollflödespunkter förekom i 

större utsträckning vid lägre utomhustemperaturer än högre. Detta berodde uteslutande på det 

övertempererade vattnet från samarbetspartnern och var särskilt vanliga vid Älvsjömässan på grund 

av nätets topografi.    
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Enligt simuleringarna tycktes temperaturförändringarna minska i många fall efter driftsättning av 

KVV8, Fortums nya kraftvärmverk som i dagsläget är under konstruktion vid Värtaverket. Detta gäller 

dock under förutsättning att KVV8 kommer att köras enligt de antaganden som simuleringarna 

baseras på.  

Det övergripande målet med detta examensarbete var att komma fram till en rekommendation om 

hur temperaturvariationer som orsakas av nollflödespunkter i ledningsnätet bör hanteras i 

framtiden. Det gick inte att motivera att några större investeringar borde göras för att förhindra 

temperaturvariationernas uppkomst. Slutsatsen är således att inga särskilda åtgärder borde 

genomföras då temperaturvariationerna inte utgör ett tillräckligt stort problem. Det är dock troligt 

att utmattningsrisken skulle kunna vara något högre än vad som redovisats i detta arbete då 

beräkningarna gällande temperaturcykler som orsakar materialutmattning var förenklad. För att 

säkerställa en korrekt bedömning föreslås att en fullständig materialutmattningsanalys bör 

genomföras. 
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Executive summary 
Frequent temperature changes in district heating pipes may cause low cycle fatigue. In district 

heating networks with several production units, which also have different supply temperatures, large 

and frequent temperature fluctuations can occur when flow zones move back and forth in the pipes.  

In this project, migratory flow zones that cause temperature changes in Fortum’s district heating 

network is investigated. Simulations in the software TERMIS is performed to identify when and 

where temperature changes arise at various operation conditions. A literature review regarding 

temperature variations in district heating pipes is also carried out.  

The results show that low cycle fatigue in district heating pipes is rare. The European standard for 

design of district heating pipes, EN 13941, contains guidelines of how to avoid low cycle fatigue. 

These guidelines are well proportioned. However, pipe manufacturers agree to that temperature 

changes should not occur too quickly. The temperature changes should not be faster than 10°C per 

hour to minimize the harmful bending moments that otherwise might occur.  

The main conclusion from this project is thus that no specific actions need to be implemented to 

prevent the temperature variations. The temperature variations are not large enough to cause low 

cycle fatigue and is therefore not considered as a major issue for the pipes.  
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund till examensarbetet  
I Fortum Värmes fjärrvärmenät i Stockholm ingår flera anläggningar som producerar värme genom 

förbränning eller via värmepumpar. På grund av distributionsbegränsningar i nätet varierar 

framledningstemperaturen från de olika anläggningarna. De södra delarna av Fortums nät matas 

bland annat med vatten från Söderenergis anläggning i Södertälje. Värmen från Söderenergi 

transporteras en lång sträcka i nätet då en stor del av den levererade effekten ska nyttiggöras i 

centrala Stockholm. På grund av den långa transportsträckan och andra begränsningar i nätet krävs 

det att framledningstemperaturen övertempereras. Med övertempererad framledningstemperatur 

menas att den är högre än normal framledningstemperatur i systemet.  

Nästa år väntas Fortums nya kraftvärmeverk, KVV8, tas i drift i Värtahamnen och verket kommer 

försörja en stor del av fjärrvärmenätet i centrala Stockholm. Driftsättningen av KVV8 kommer att 

förändra de befintliga anläggningarnas försörjningsområde jämfört med idag. Fortum Värme har 

även ett flertal mindre decentraliserade produktionsanläggningar i nätet, vilket innebär att mindre 

leverantörer av värme tillåts leverera värme med lägre temperaturer på framledningen. Detta leder 

till att vissa delar av fjärrvärmenätet får en lägre framledningstemperatur jämfört med övrigt nät. 

När vatten matas från olika anläggningar med olika framledningstemperaturer till samma nät 

kommer vattenflödet slutligen att mötas vilket gör att flödet kan bli mycket lågt i den punkten. Dessa 

punkter kallas för nollflödespunkter. När anläggningarnas försörjningsområden ändras vandrar 

nollflödespunkterna fram och tillbaka i nätet vilket kan ge upphov till stora temperaturvariationer i 

ledningarna. Om temperaturförändringarna sker snabbt och ofta kan det leda till förslitningar på 

ledningarna. Fenomenet kallas lågcyklisk utmattning och kan leda till att ledningarnas livslängd 

förkortas.  

I framtiden är det troligt att vattnet som transporteras i ledningsnätet får större 

temperaturvariationer till följd av driftsättningen av KVV8, fortsatt övertemperatur från Söderenergi 

samt ett ökat antal mindre produktionsanläggningar i nätet. Av denna anledning är det intressant att 

undersöka i vilken grad flödesmässiga nollpunkter förekommer, hur de påverkar ledningsnätet samt 

om dess förekomst bör förhindras genom lämpliga åtgärder. 

1.2 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att utreda nollflödespunkternas förekomst samt effekter i Fortum 

Värmes fjärrvärmenät. Arbetet fokuserar särskilt på att undersöka de temperaturförändringar som 

nollflödespunkter kan orsaka. Det övergripande målet med examensarbetet är att komma fram till en 

rekommendation hur temperaturvariationer som orsakas av nollflödespunkter i ledningsnätet bör 

hanteras i framtiden.  

 

1.3 Frågeställningar 
De frågeställningar som detta arbete väntas besvara är: 

 Vad händer när fjärrvärmeledningar utsätts för temperaturförändringar? 
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 Vilka gränsvärden gällande snabba temperaturförändringar i fjärrvärmeledningar finns 

(standarder, rörtillverkares rekommendationer, tidigare studier mm)? 

 I vilken utsträckning förekommer nollflödespunkter i Fortums fjärrvärmenät och när medför 

de temperaturförändringar? 

 Finns det risk för materialutmattning i Fortums nät till följd av temperaturförändringar? 

 Om temperaturförändringarna anses skadliga, hur kan de förhindras? 

 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetets omfattning sträcker sig till att endast analysera hur stamledningarna, dvs. de 

största ledningarna, påverkas av temperaturförändringar i Fortums fjärrvärmenät. Avancerade 

beräkningar gällande spänningsnivåer och hållfasthetslära för fjärrvärmeledningar lämnas utanför 

detta arbete. Ekonomiska beräkningar kommer inte heller att genomföras. 

1.5 Metod 
Litteraturstudie gällande temperaturvariationer i fjärrvärmerör genomförs. Rörtillverkare tillfrågas 

för att erhålla deras rekommendationer gällande gränsvärden för temperaturvariationer. Med hjälp 

av produktionsmätvärden från givare i fjärrvärmenätet och simuleringar i beräkningsprogrammet 

TERMIS kan sedan nollflödespunkter som orsakar temperaturförändringar identifieras och 

analyseras. En bedömning gällande hur allvarliga temperaturförändringarna är för 

fjärrvärmesystemet med avseende på materialutmattning samt om lämpliga åtgärder bör 

implementeras görs även. 
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2 Teori 

2.1 Introduktion till fjärrvärme 

2.1.1 Fjärrvärmesystem 

Fjärrvärme innebär att värme produceras centralt i ett värmeverk för att sedan distribueras ut via ett 

ledningsnät till kunderna. Ett fjärrvärmesystem består av tre huvudkomponenter: 

produktionsanläggning, distributionsnät och fjärrvärmecentral hos kunden. I 

produktionsanläggningen sker värmeproduktionen till största del genom förbränning av olika 

bränslen. Spillvärme från närliggande industrier kan även utnyttjas liksom värme från avloppsvatten 

och sjöar kan tas tillvara via värmepumpar. Distributionsnätet består av ett rörsystem där 

framledningar går till fastigheterna och returledningar går tillbaka till produktionsanläggningen. Det 

varma vattnet pumpas ut i rörsystemets framledningar under högt tryck och når sedan fastigheternas 

fjärrvärmecentraler där värmeväxlare överför värmen till byggnadernas separata radiatorsystem och 

tappvarmvattensystem (1). Det avkylda vattnet transporteras sedan tillbaka till 

produktionsanläggningen via returledningarna för att hettas upp igen. Figur 2-1 visar en enkel bild av 

ett fjärrvärmesystem samt ungefärliga skillnader i temperaturnivåer.  

 

Figur 2-1. Schematisk bild över ett fjärrvärmesystem. (1) 

I distributionsnätet finns tre typer av rör: stamledningar, fördelningsledningar och servisledningar. 

Stamledningar är de största ledningarna, har många avgreningar och finns i de centrala delarna av 

nätet. Fördelningsledningarna är mindre och finns längre ut i nätet och servisledningarna är de 

minsta ledningarna som går till enskilda fjärrvärmecentraler.  

2.1.2 Lastvariationer 

De svenska fjärrvärmenäten levererar värme och tappvarmvatten till byggnader i första hand. I ett 

fåtal fall kan även processvärme till industrier levereras. Värmelasten beskriver värmeeffekten som 

behövs för att tillgodose kundernas värmebehov och varierar med avseende på säsong men även 

över dygnet. Figur 2-2 visar de aggregerade variationerna i värmelast för ett fjärrvärmesystem under 

ett helt år. Säsongsvariationerna beror till största del på variationen i utomhustemperatur. Under 

sommarmånaderna är värmelasten vanligen konstant då ingen rumsuppvärmning är nödvändig, 

värmelasten utgörs då endast av tappvarmvattenbehovet. Säsongsvariationerna varierar på liknande 

sätt för de flesta svenska fjärrvärmesystem.  
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Figur 2-2. Säsongsvariationer i värmelast för ett svenskt fjärrvärmesystem under 2010. Systemets totala 

värmeproduktion motsvarade 1,2 TWh. (2) 

Figur 2-3 visar de dagliga variationerna i värmelast för samma fjärrvärmesystem. De dagliga 

variationerna styrs mer av kundernas sociala beteenden. Topplasterna inträffar på morgonen och 

kvällen.  (2) 

 

Figur 2-3. Dagliga variationer i värmelast för samma fjärrvärmesystem som figuren ovan. (2) 

2.1.3 Fjärrvärmedistribution då och nu 

Under 1930-talet utvecklades det första distributionssystemet som använde trycksatt vatten som 

värmebärare, tidigare hade ånga använts. Framledningstemperaturer på över 100°C var vanliga och 

fjärrvärmerören byggdes på plats i stora kulvertar. Kulvert är ett samlingsnamn för 

värmeanordningar bestående av ett medierör, isolering samt ett omgivande skyddshölje. Dessa 

fjärrvärmekulvertar bestod av ett medierör av stål, isolering av exempelvis mineralull eller glasull och 

sedan ett omgivande rör av betong eller asbestcement. Kompensatorer användes för att fånga upp 

rörelser som uppstod till följd av temperaturändringar. Tekniken var både materialintensiv och hade 

höga underhållskostnader då markvatten kunde tränga in genom ledningens yttre skydd. Detta 

orsakade korrosion på stålröret och försämring av isoleringen vilket gav upphov till ökade 

värmeförluster. (3) (4) Vid höga drifttemperaturer kan betongkulvertar även ta skada då kondens kan 
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bildas längs stålröret. Detta orsakar fukt som i sin tur gör att röret korroderar. Denna typ av kulvertar 

används fortfarande på vissa platser i Fortums fjärrvärmenät i de centrala delarna av Stockholm. 

Dagens moderna distributionssystem utvecklades under 1970-talet. Detta system karaktäriseras av 

prefabricerade kulvertar samt framledningstemperaturer som vanligen är under 100°C. Denna teknik 

är dominerande än idag. Fjärrvärmerören tillverkas med isolering och skyddshölje redan i fabriken 

och levereras färdiga för att direkt kunna grävas ner i marken. Prefabricerade rör har fördelen att 

tekniken är materialsnål och enkel att installera på plats. (4) (3) De olika komponenterna hos ett 

modernt prefabricerat fjärrvärmerör visas av Figur 2-4. Skyddshöljet, även kallat mantelrör, består 

vanligen av ett slitstarkt plastmaterial. Isoleringen består av polyuretanskum, PUR, och inuti 

isoleringen finns larmtrådar som ska detektera eventuella läckor. Medieröret kan bestå av stål, 

koppar, aluminium eller plast. Figur 2-4 visar ett enkelrör där separata rör krävs för framledning och 

returledning. Det finns även prefabricerade tvillingrör där både framledning och returledning finns 

inuti samma mantelrör. (5) 

  

Figur 2-4. Prefabricerad fjärrvärmekulvert tillverkad av LOGSTOR. (5)  

2.2 Framtemperatursoptimering och körordning 
I ett fjärrvärmesystem är två temperaturer centrala; framledningstemperaturen och 

returledningstemperaturen. Framledningstemperaturen är den temperatur på vattnet som skickas 

från anläggning till kund, medan returledningstemperaturen är temperaturen på det avkylda vattnet 

som skickas tillbaka till anläggningen. I de flesta svenska fjärrvärmesystem styrs 

framledningstemperaturen beroende på utomhustemperaturen. Temperaturnivåer mellan 70°C-

110°C är vanliga i framledningen. När det är som kallast ute är framledningstemperaturen högst. 

Distributionsnätet är dimensionerat för att klara drifttemperaturer på 120°C. Returtemperaturen 

varierar vanligen mellan 40°C-65°C. 

Värmeleveransen till kund beskrivs av Ekvation 1.  

    ̇       

Ekvation 1 

Där 

P = Levererad effekt [kW] 
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  ̇ = Massflödet på det värmeöverförande mediet [kg/s] 

 cp = Specifik värmekapacitet hos det värmeöverförande mediet [kJ/kgK] 

 ΔT = Temperaturdifferens mellan framledningstemperatur och returledningstemperatur [K] 

Den överförda effekten till kund är således proportionell mot temperaturdifferensen hos 

värmeöverföringsmediet men även massflödet. För optimal drift av fjärrvärmesystemet är därför 

temperaturdifferensen en viktig faktor. I ett fjärrvärmesystem med kombinerad värme-och 

elproduktion bör framledningstemperaturen vara så låg som möjligt för att erhålla en hög elektrisk 

verkningsgrad. Kraftvärmeverkens rökgaskondensering och värmepumpar fungerar därför bättre om 

framledningstemperaturen sänks. Det är även fördelaktigt att hålla framledningstemperaturen låg då 

det ger minskade värmeförluster. Samtidigt bör inte framledningstemperaturen vara för låg eftersom 

det då finns en risk att kundernas värmebehov inte kan tillgodoses. Vilken strategi som anses mer 

gynnsam vid valet av framledningstemperatur är således inte helt enkel.  Det finns vanligen två 

begränsningar för en lägre temperatur på framledningen. Den första är risken för bakterietillväxt av 

legionella i vattnet och för att undvika detta krävs en temperatur på minst 55°C. Den andra 

begränsningen är att tillräckligt med energi måste överföras för att möta kundernas värmebehov, 

vilket kräver en viss temperatur. (6) 

Om flera anläggningar finns anslutna i fjärrvärmenätet bestäms körordningen efter kostnad. 

Anläggningen med lägst produktionskostnad kommer utnyttjas en större del av året och utgör 

basproduktionen i fjärrvärmesystemet. I större fjärrvärmesystem är det vanligt att basproduktionen 

är avfallsbaserad då avfall är ett komplext men mycket billigt bränsle. Anläggningar med högre 

produktionskostnader kallas mellanproduktionsanläggningar och körs inte en lika stor del av året 

som basproduktionsanläggningarna gör. Dessa anläggningar använder vanligen olika typer av 

biobränslen men även värmepumpar. Det finns även oljeeldade spetsproduktionsanläggningar som 

producerar värme då det är mycket kallt vintertid. Dessa anläggningar är dyrast och utnyttjas därför 

endast under kortare perioder. (7)  

2.3 Nollflödespunkter 
Storleken på de flöden som skickas ut från de olika anläggningarna varierar främst beroende på 

utomhustemperatur och produktionskostnad. Detta gör att en anläggning kan förse en större del av 

nätet vid ett tillfälle medan flera anläggningar kan försörja nätet tillsammans vid andra tillfällen. När 

flera produktionsanläggningar förser ett gemensamt fjärrvärmenät pumpas vatten från olika håll. När 

flödena slutligen möts i distributionsnätet kan vattnet stå helt stilla i mötespunkterna. Av denna 

anledning kallas dessa punkter för nollflödespunkter. När försörjningsområdena på varsin sida om 

nollflödespunkten förändras kommer nollpunktens position att förflyttas. Komplexa nät med många 

anläggningar och ledningar kan ha fler nollflödespunkter än ett enklare nät. Dessa nollflödespunkter 

vandrar sedan fram och tillbaka beroende på produktionsanläggningarnas körordning och det 

varierande effektuttaget hos kunderna som beskrevs i avsnitt 2.1.2. Om en nollpunkt hamnar nära en 

fjärrvärmecentral kan det leda till att värmeleveransen uteblir eftersom flödet är för lågt. (8) En 

nollflödespunkt kan uppstå i en specifik punkt i en ledning eller i en hel ledningssträcka om 

hundratals meter. Dess förekomst beror på hur kraftigt en anläggnings försörjningsområde pumpas. I 

ett tidssteg kan en nollflödespunkt förekomma i en ledning men om försörjningsområdet ändras i 

nästa tidssteg förflyttas den till en annan ledning eller upphör.  
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I fjärrvärmenät med flera produktionsanläggningar som dessutom skickar ut olika 

framledningstemperaturer kan stora och framför allt upprepade temperaturvariationer uppstå när 

nollflödespunkterna vandrar fram och tillbaka i ledningarna. Fjärrvärmecentralernas reglering kan 

även försvåras vid snabba temperaturförändringar i det inkommande vattnet. Det är därför viktigt att 

undersöka var i nätet nollflödespunkter som orsakar dessa temperaturvariationer förekommer och 

om de frekvent uppträder på ungefär samma platser.   

Värmeförluster i ett fjärrvärmerör kan beskrivas av Ekvation 2. 

                   

Ekvation 2 (9) 

Där 

U = Värmeledningskoefficienten [W/m2K] 

A = Mantelytan hos röret [m2] 

Δ T = Temperaturskillnad mellan det värmebärande mediet och omgivningen 

Värmeförlusterna beror delvis på den omgivande marktemperaturen och ett större ΔT ger således 

ökade förluster. När flödeshastigheten i ett rör blir lägre kan en ökad avkylningseffekt förekomma. 

Denna spelar dock en mindre roll jämfört med ΔT och av denna anledning har eventuella 

värmeförluster som orsakats av nollflödespunkter inte undersökts närmare.  

2.4 Temperaturvariationer i fjärrvärmerör 

2.4.1 Axiella spänningar 

När en fjärrvärmeledning utsätts för en temperaturökning innebär det att ledningen vill expandera. 

Om röret är nedgrävt hindras expansionen av friktionskrafter som uppstår mellan rör och den 

omgivande marken. Friktionen motverkar fri expansion och skapar spänningar i axiellt led. För en 

markförlagd ledning kan två olika spänningszoner definieras, se Figur 2-5. Zon 1 finns på mitten av ett 

rakt rörparti och där sitter röret helt fast. Zon 2 finns i båda ändarna av ett rakt rör och där kan röret 

röra sig. (10)     

 

Figur 2-5 Röret kan delas in i två olika spänningszoner. (10) 

Platsbyggda rör i t.ex. tunnlar kan röra sig betydligt lättare. Spänningsnivåerna skiljer sig således 

mellan platsbyggda rör i t.ex. tunnlar och nedgrävda förisolerade rör. (10) 
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Den spänning som uppstår i en markförlagd ledning som utsätts för en temperaturförändring 

beskrivs av Ekvation 3. 

         

Ekvation 3 

Där  

σ = Spänning [N/mm2] 

E = Youngs elasticitetsmodul, materialkonstant [N/mm2] 

α = Längdutvidgningskoefficient, materialkonstant [K-1]  

ΔT = temperaturändring [K] 

För ett medierör tillverkat av stål är E = 2,1x105 N/mm2 och α = 1,2x10-5 K-1. En temperaturförändring 

på ΔT = 100 K ger σ = 252 N/mm2. Sträckgränsen för ett stålrör ligger vid cirka σ = 235 N/mm2 vilket 

gör att det finns en risk för plastisk deformation vid denna temperaturändring. (10) 

Den största spänningen som kan uppstå i ett rör till följd av temperaturändringar är vid idrifttagning. 

Om detta sker vintertid och framledningstemperaturen således bör vara hög kan stora ΔT uppstå. 

Spänningen enligt Ekvation 3 kan då bli så hög att sträckgränsen för stålröret överskrids. Rörelsen i 

expansionszonen blir även stor och kan utgöra en bucklingsrisk för raka rörpartier. I sådana fall måste 

vissa rördelar ibland förstärkas för att klara av de höga axialspänningarna.  

För att minska de axiella spänningarna vid idriftagning kan ledningen förvärmas innan återfyllnad av 

jord sker. Ledningen värms då först upp till en viss temperatur för att röret ska kunna vänja sig innan 

temperaturen slutligen höjs till den önskade drifttemperaturen. Detta ger ett lägre ΔT som gör att 

spänningsnivåerna reduceras. Under drift kommer rörelserna vara lika stora som för ett rör som inte 

förvärmts men fördelen är att den första och riskfyllt stora rörelsen undviks när 

temperaturförändringen inte sker lika snabbt. Denna läggningsmetod rekommenderas för större rör. 

(11) 

För att fånga upp rörelser under drift används olika komponenter som kan absorbera delar av 

spänningarna. Ändarna av ett fjärrvärmerör kan röra sig vid temperaturförändringar och för att lindra 

effekterna av rörelserna kan särskilda expansionsanordningar även byggas in i rörsystemet. De 

vanligaste är Z-bågar eller L-bågar, så kallade självupptagande expansionsanordningar, se Figur 2-6. 

Rörböjarna bidrar med extra flexibilitet till röret och därför fungerar de som naturliga 

expansionsanordningar (12).   
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Figur 2-6 Expansionszoner för L-båge respektive Z-båge hos ett fjärrvärmerör. (11) 

Den naturliga fixpunkten, NFP, visar övergångsområdet mellan en friktionsfixerad sträcka där 

ledningen ligger helt still och den sträcka där ledningen kan röra sig. Bucklingsrisken uppkommer i 

den raka och fixerade delen på grund av att höga spänningsnivåer kan uppstå. Utmattningsrisken 

uppkommer i expansionszonen i böjningen av röret då upprepade förändringar i godstjocklek 

förekommer vid temperaturförändringar. (11) (13) 

Det finns även U-bågar, kompensatorer och särskilda kuddanordningar som kan användas för att 

minska effekterna av expansionerna och kontraktionerna. Ju större rördimension, desto större 

expansionszon krävs för att undvika skador. Det går även att använda tjockare rörvägg. Ett grövre rör 

har större yttröghetsmoment och blir därmed mer tåligt för stora spänningar. (12) 

2.4.2 Materialutmattning i fjärrvärmerör 

En typ av potentiell skada som måste tas hänsyn till vid design av fjärrvärmerör är 

utmattningsrelaterade problem. Materialutmattning innebär att ett material går sönder efter att ha 

utsatts för ett upprepat antal belastningscykler och kan vanligen delas in i två olika sorter; lågcyklisk 

utmattning (Low Cycle Fatigue, LCF) och högcyklisk utmattning (High Cycle Fatigue, HCF). Skillnaden 

mellan de två sorterna är hur många cykler ett material kan genomgå innan haveri uppstår.  LCF 

uppkommer vid upprepade plastiska deformationer och antalet cykler är vanligen mindre än 10 000 

stycken. HCF uppkommer istället vid elastiska deformationer och kräver ofta ett stort antal cykler, 

fler än 10 000 stycken, innan brott sker. HCF är inte aktuellt för fjärrvärmerör.  (12) 

Om den tillförda kraften är liten blir materialets deformationer elastiska vilket innebär att materialet 

går tillbaka till ursprungsläget när kraften upphört. Om den tillförda kraften är större, kan 

elasticitetsgränsen passeras, vilket innebär att deformationerna då blir plastiska och materialet får en 

konstant förändring. Brottsgränsen innebär att materialet brister. Lågcyklisk utmattning innebär att 

ett material utsätts för ett upprepat antal större cykliska belastningar i det plastiska området vilket 

gör att materialet slutligen kommer att nå brottsgränsen.  

I ett fjärrvärmenät förekommer främst tre vanliga orsaker till att rören utsätts för cykliska 

belastningar. Ett första exempel på var cykliska belastningar förekommer är i returledningen mellan 
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en fjärrvärmecentral och en större fördelningsledning eftersom temperaturvariationer är vanliga där. 

Det andra exemplet som kan orsaka stora cykliska laster på distributionsnätet är spänningar som 

orsakas av trafik ovanför nedgrävda rör. Om en tungt trafikerad väg finns ovanför rören kan de 

behöva förstärkas för att klara av belastningarna. Ett tredje exempel på ett fenomen som kan leda till 

upprepad cyklisk belastning är när ett större fjärrvärmenät förses med värme från flera olika 

produktionsanläggningar och skapar då nollflödespunkter med vandrande temperaturfronter när 

flödena möts i framledningen. För att undvika dessa vandrande temperaturfronter kan en åtgärd 

vara att minska variationerna i framledningstemperatur mellan olika anläggningar. Detta är dock inte 

så enkelt då de befintliga framtemperaturskurvorna från de olika anläggningarna är framtagna för att 

optimera värmeleveransen till kund. Om dessa ändras kan produktionskostnaderna förändras 

negativt. (12) 

De delar av ett fjärrvärmerör som är mest känsliga för temperaturförändringar är de delar som är 

utsatta för ett böjmoment. Det är exempelvis rörböjar, T-stycken, avvinklingar samt svetsningen 

kring dessa detaljer (14). Ett T-stycke är en avgrening där ett rör delar sig åt två håll, likt ett T och en 

avvinkling är en liten ändring i vinkel hos röret. Böjmomentet uppkommer då delarna utsätts för 

krafter eller rörelser, exempelvis i samband med längdutvidgning vid temperaturförändring. T-

stycken är känsliga för stora rörelser, särskilt om ett mindre rör avgrenas från ett större rör. Rörelsen 

från det större röret kommer att orsaka ett böjmoment på det mindre röret som då kan böjas. 

Böjmomentet kan minskas med hjälp av t.ex. en Z-böj hos det mindre röret i nära anslutning till det 

större röret eller genom att installera elastiska dämpkuddar nära avgreningen. Tjockare rörvägg hos 

T-stycken gör dem även mer tåliga. (12) (14) 

Den friktion som röret upplever i viloläget är större än friktionen som uppkommer vid rörelse. Detta 

gör att det finns en tröghet för röret att inta ett nytt jämviktsläge. Rörelsen sker alltså inte 

momentant med temperaturförändringen utan det är en viss tidsfördröjning innan röret antar ett 

nytt jämviktsläge. Av denna anledning bör inte ett rör som är utsatt för friktion genomgå allt för 

snabba temperaturförändringar. Ju snabbare en temperaturförändring sker i ett system med hög 

friktion, desto större belastning uppstår på de ovan nämnda detaljer som redan är något svagare för 

böjmoment. En enklare fjärrvärmeledning utan t.ex. avstick eller någon annan typ av detalj är dock 

inte lika känslig och skulle kunna utsättas för snabbare temperaturförändringar ett större antal 

gånger utan risk för haveri.  (14) 

Om fästningen mellan två rörpartier är undermåligt svetsad och därmed orsakar att rören sitter snett 

gentemot varandra, kommer större krafter att uppstå i svetsningen jämfört med om svetsningen 

vore korrekt utförd. Detta beror på att det tryck som röret utsätts för vid en expansion appliceras på 

en mindre yta vilket orsakar en större kraft och ökade förslitningar. Noggrann kontroll av 

svetsskarvar är därför mycket viktigt för att erhålla en lång livslängd på ledningarna. (15)  

2.4.3 Tidigare misstänkta fall av lågcyklisk utmattning i fjärrvärmesystem 

Karlshamns Energi AB inledde år 1988 ett samarbete med ett intilliggande bruk där spillvärme från 

bruket började levereras in på fjärrvärmenätet. Spillvärmen var mycket varm och stundvis kunde 

temperaturer på över 140°C registreras i framledningen. Driftstrategin avsåg däremot att maximalt 

120°C fick levereras på framledningen och en ackumulator byggdes därför för att jämna ut 

temperaturnivåerna. Ackumulatorn användes däremot inte sommartid samtidigt som en del 

igångkörningsproblem under hösten orsakade tidvis kraftiga temperatursvängningar på 
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fjärrvärmenätet. Senare installerades även en shuntanordning, vilket innebar att kallare vatten från 

returledningen skickades in på framledningen för att sänka temperaturen till önskad drifttemperatur. 

1992 inträffade ett haveri på ledningen som gick in till bruket. Orsaken till haveriet berodde troligtvis 

inte primärt på temperatursvängningarna men de skulle kunna ha haft en bidragande inverkan. En 

utredning gällande temperaturvariationer i fjärrvärmeledningar och dess inverkan på ledningarnas 

livslängd tillsattes efter haveriet. Utredningen visade att driftstrategin de första åren, med höga 

temperaturnivåer och stora temperaturfluktuationer, innan ackumulatorn och shuntningen hade 

byggts, sannolikt haft en betydande inverkan på ledningarnas livslängd. Det var framför allt 

medieröret, tillverkat av stål, som påverkats mest av temperaturvariationernas storlek och frekvens. 

PUR-isoleringens livslängd försämrades mest av de långa tidsperioderna med höga temperaturnivåer 

istället för temperaturvariationerna. (16) 

Andra haverier av fjärrvärmeledningar som misstänkts ha orsakats av lågcyklisk utmattning har 

uppstått när olika områden av ett fjärrvärmenät har körts med väsentliga skillnader i temperatur. I 

Göteborg, när Marieholm skulle kopplas in mellan fjärrvärmenäten i Rosenlund och Sävenäs-näten 

på 80-talet kördes näten med olika framledningstemperaturer. Detta kan vara en orsak till det 

ledningshaveri som senare uppstod. Även i Nederländerna finns ett misstänkt fall av lågcyklisk 

utmattning hos en returledning som orsakades av att en större badanläggning skickade ut stora 

variationer i temperatur på returledningen. (17) 

Det kan vara svårt att säkerställa att det är lågcyklisk utmattning som är den bakomliggande orsaken 

till ett haveri men generellt är utmattning hos fjärrvärmeledningar ovanliga. (15) Enligt Sven Werner, 

professor i energiteknik vid Halmstad universitet är dock lågcyklisk utmattning ett allvarligt hinder för 

att köra ett fjärrvärmenät helt fritt med avseende på framledningstemperatur i en 

korttidsoptimering. Werner rekommenderar att de dagliga variationerna i temperaturen i 

framledningen inte bör variera mer än 5-10°C. (17) 

2.4.4 Reglering av fjärrvärmecentraler  

Temperaturförändringar i nätet kan i värsta fall orsaka svängningar i regleringen av kundernas 

fjärrvärmecentraler. Detta kan i sin tur påverka tryck och flöde i nätet. När en fjärrvärmecentral 

utsätts för en ökning i framledningstemperatur minskar flödet och ventilerna kommer att stängas 

något. Det finns en tröghet i fjärrvärmecentralerna som skapar fördröjning i reaktionstid när 

temperaturförändringar sker. Fördröjningarna beror främst på ventilernas gångtid, dvs. tiden det tar 

för en ventil att vara helt öppen till helt stängd.  Tappvarmvattenväxlarens ventil har en gångtid på 

cirka 15 sekunder.  Ventilen till radiatorväxlaren är betydligt trögare då gångtiden är mellan 60 – 300 

sekunder. Under normal drift sker sällan fullständig stängning eller öppning av ventilerna då flödet 

endast ändras med cirka 20-30%. Tidsåtgången för att ställa in korrekt flöde under drift är därför 

kortare. Är fjärrvärmecentralens ventiler rätt dimensionerade ska de klara att reglera en förändring i 

framledningstemperatur utan problem. Är reglerventilerna däremot överdimensionerade är de inte 

lika känsliga vilket kan orsaka svängningar i regleringen om temperaturförändringar sker för snabbt. 

(18) 

2.5 Europeiska rörstandarden EN 13941  
I Sverige gäller en europeisk rörstandard, EN 13941, för konstruktion och installation av 

prefabricerade rör. Enligt EN 13941 ska ett medierör i stål konstrueras på ett sådant sätt att 

livslängden är minst 30 år vid en kontinuerlig drifttemperatur på 120°C. Är drifttemperaturen lägre 
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blir livslängden längre. Det finns även krav på hur många temperaturcykler ett rör ska klara utan att 

det finns risk för lågcyklisk utmattning. Varje cykel baseras på en temperaturändring på 110°C, vilket 

är den maximala temperaturändringen, och därmed även den maximala spänningsnivån, som röret 

skulle kunna utsättas för mellan t.ex. start och stopp av en anläggning. Det är inte särskilt vanligt att 

ett rör genomgår en temperaturcykel på 110°C och därför finns det en beräkningsmetod för att 

översätta hur många små temperaturförändringar som krävs för att motsvara en fullständig 

temperaturförändring på 110°C. Metoden kallas för Rainflow cycle counting och beskrivs närmare i 

avsnitt 2.7. Tabell 2-1 visar minsta antal fullständiga temperaturcykler en viss ledningstyp ska klara 

utan att en utmattningsrisk uppstår enligt EN 13941. (19) 

Tabell 2-1. Antal temperaturcykler för att undvika utmattning. (19) 

Ledningstyp   Antal fullständiga cykler 

Stamledning  100 

Fördelningsledning 250 

Servisledning 1000 

 

Enligt standarden finns inget tidsperspektiv när det gäller temperaturcykler och utmattning av rör.  

Det spelar mindre roll hur snabbt en temperaturförändring sker, det skadliga ligger i att 

temperaturförändringen orsakar en ändring i godstjocklek oavsett om den sker långsamt eller 

snabbt. En snabb temperaturförändring som förekommer ofta gör dock att antalet belastningscykler 

som röret utsätts för ökar snabbare. (15) 

I EN 13941 delas rören in i tre projektklasser baserat på risknivå, se Tabell 2-2. Risknivån bestäms av 

rörens storlek och spänningsnivå.  Det finns även en säkerhetsfaktor för utmattning, γ, som är olika 

för projektklasserna. Rören ska med avseende på utmattning dimensioneras efter γ enligt 

standarden.  

Tabell 2-2. Projektklasser för fjärrvärmerör enligt EN 13941 (19) 

Projektklass Röregenskaper Säkerhetsfaktor 

utmattning, γ 

 

A 

- Liten eller mellanstor diameter (DN ≤ 300) med låg 

axiell spänning 

- Låg risk för skador på person och miljö 

- Låg ekonomisk risk 

 

5 

 

B 

 

- Liten eller mellanstor diameter (DN ≤ 300) med hög 

axiell spänning 

- Ska vara åtkomlig under drift 

 

6,67 

 

C 

- Stor diameter (DN ≥ 300) med högt tryck 

- Hög risk för skador på person och miljö 

- Komplex konstruktion 

 

10 

 

Figur 2-7 visar hur de olika projektklasserna för olika rör kan delas in efter den spänningsnivå de 

utsätts för under drift. Spänningsnivå enligt Ekvation 3 samt ΔT visas på y-axeln och förhållandet 

mellan rörets radie och rörväggen tjocklek visas på x-axeln. Rördimensionens ökning för stora rör är 
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inte proportionell mot rörväggens ökning vilket gör att större rördimensioner är känsligare för 

spänningar. Detta gör att när större rördimensioner utsätts för en kraftig temperaturförändring finns 

risk för buckling, mindre rör är inte lika känsliga. (19) 

 

Figur 2-7. Spänningsnivåer som funktion av radie dividerat med väggtjocklek för de olika projektklasserna A, B och C. (19) 

 

2.6 Palmgren-Miners delskadehypotes  
Det finns olika metoder för att genomföra belastningsanalyser för fjärrvärmeledningar. I detta 

examensarbete kommer Palmgren-Miners delskadehypotes att användas. Palmgren-Miners 

delskadehypotes kan användas för att bestämma när ett utmattningsbrott sker och beskriver hur 

varje belastningscykel inverkar på den totala livslängden enligt Ekvation 4. När summan är lika med 

ett väntas brott inträffa. (20) 

 

  

   
 

  

   
 

  

   
     ∑

  

   
   

 

 

Ekvation 4 (20) 

Där 

Ni = Antalet cykler av en viss spänningsvidd σi som inträffar under rörets livslängd  

Nfi = Antalet cykler som skulle orsaka brott om alla cykler var av spänningsvidd σi, kan erhållas från en 

SN-kurva för det specifika materialet, se figur Figur 2-8.  

Gräns för lokal instabilitet, dvs. 

buckling  

Sträckgräns för 

stål, 235 MPa 
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Figur 2-8. Cykler av spänningsvidd σi samt hur de kan avläsas i S-N kurva för ett godtyckligt material (20) 

Enligt EN 13941 standarden ska fjärrvärmerör tillverkas på ett sådant sätt att det finns en 

säkerhetsmarginal mot utmattningsbrott. Säkerhetsmarginalen erhålls genom att använda Palmgren-

Miners delskadehypotes och beskrivs av Ekvation 5. 

∑
  

   
   

 

 
 

 

Ekvation 5 (20) 

Där  

γ = säkerhetsfaktorn för utmattning, se Tabell 2-2. 

Variationer i geometri och materialegenskaper för omgivande rör, T-stycken, vinkelskillnader samt 

undermåliga svetsskarvar gör att spänningarna blir extra höga på dessa platser. Dessa kallas för 

spänningsförhöjande element och bör beräknas separat. EN13941 innehåller detaljerad information 

hur en sådan spänningsanalys går till men lämnas utanför detta arbete. (15) 

2.7 Rainflow cycle counting-metoden 
För att kunna applicera Palmgren-Miners delskadehypotes för utmattning av fjärrvärmerör måste 

temperaturvariationerna översättas till cykler. Detta kan ske med hjälp av Rainflow cycle counting-

metoden.  

Rainflow cycle counting-metoden innebär att lokala max- och minvärden i en 

temperaturmätningsserie studeras för att beräkna hur många temperaturcykler mätserien 

innehåller. En temperaturcykel inträffar när en temperaturförändring följs av en ökning eller 

minskning som är större jämfört med den första förändringen. (20) Figur 2-9 visar kriteriet för hur en 

temperaturcykel ska beräknas.  



 

15 
 

 

Figur 2-9. Kriterium för vad som anses vara en temperaturcykel (20) 

Cykelräknandet startar vid första mätvärdet och jämförs med efterföljande lokala max-och 

minvärden. När kriteriet för en temperaturcykel uppfylls räknas den som en cykel och ignoreras 

sedan i det fortsatta räknandet. Proceduren upprepas och fortsätter tills alla mätvärden har blivit 

studerade. Temperaturcyklernas storlek och medelvärde definieras av: 

                

        
     

 
 

Ekvation 6 

Figur 2-10 visar en Rainflow cycle count-beräkning för en temperaturmätning. Totalt innehåller 

mätserien fyra temperturcykler av varierande storlek. Räknandet startar vid punkt D men den första 

cykeln erhålls först mellan E-F-G i steg (b) och plockas sedan bort i det fortsatta räknandet i steg (c). 

Den andra cykeln erhålls mellan A-B-C och plockas bort inför steg (d). Den tredje cykeln erhålls 

genom H-C-D i steg (d) och plockas bort. I det sista steget finns bara en cykel kvar vilket också är den 

största temperaturcykeln mellan det största maxvärdet och minsta minvärdet i mätserien. 

 

Figur 2-10. Beräkning av antalet temperaturcykler via Rain flow cycle count-metoden. (20) 
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Resultatet av alla temperaturcykler skrivs sedan i en matris där cykler av storleksordning ΔT delas in i 

steg om 5°C, från 0°C - 110°C, samt vid vilken medelvärdestemperatur cykeln inträffade. Dessa 

beräknas med Ekvation 6. 

Det maximala antalet cykler som ger brott vid en viss spänning, Nfi, erhålls genom Ekvation 7. 

       
    

   
   (

    

        
)
 

  

Ekvation 7 (20) 

Där  

σfi= Maximal spänningsnivå [N/mm2] 

b = Exponent för materialets SN-kurva, kan variera mellan 2-5. Enligt EN 13941 ska b= 4 användas.  

E = Youngs elasticitetsmodul 

α = Längdutvidgningskoefficient 

ΔTi = Temperaturändring [K] 

Nfi stoppas in i Ekvation 5 om Palmgren - Miners delskadehypotes vilket ger: 

∑
  

   
 

 

     
 (             

               
                 

 )  
 

 
  

Ekvation 8 (20) 

Antalet fullständiga cykler, N0, ges av: 

   
     

           
∑
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      (
   

     
)
 

 

Ekvation 9 (20) 

Där 

 ΔTref = 110°C enligt EN 13941  

Om antalet temperaturcykler i en mätserie beräknas enligt ovan erhålls det totala antalet fullständiga 

temperaturcykler. Temperaturcyklerna som var mindre än 110°C räknades alltså om till att motsvara 

andelar av en fullständig temperaturcykel på 110°C. Detta resultat kan sedan jämföras med 

maxgränsen för det rekommenderade antalet temperaturcykler enligt EN 13941 i Tabell 2-1 för att 

avgöra om det finns en utmattningsrisk. 

2.8 Utmattningsberäkning av en framledning i Fortums nät  
AGFW, den tyska motsvarigheten till branschorganisationen Svensk Fjärrvärme, bedriver forskning 

gällande belastningsanalyser av fjärrvärmeledningar. De har tagit fram en algoritm som genomför en 

Rainflow cycle count-beräkning av en fjärrvärmeledning utifrån en mätserie med 

temperaturvariationer. I algoritmen sätts ΔTref = 110°C. (21) 
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Ett område i Fortums fjärrvärmenät som misstänks vara drabbat av snabba temperaturvariationer är 

i närheten av Älvsjömässan då flöden från olika produktionsenheter ofta blandas i närheten av denna 

plats. Temperaturmätningar från Älvsjömässan undersöktes därför för att se hur många 

temperaturcykler området genomgår under ett år. Detta område borde vara ett av de som genomgår 

flest temperaturcykler per år i Fortums ledningsnät. Mätningar av framledningstemperaturen visas av 

Figur 2-11. 

 

Figur 2-11. Variationer i framledningstemperatur per timme vid Älvsjömässan från januari till december 2012. 

Tabell 2-3 visar resultatet när AGFWs Rainflow cycle count-algoritm applicerades på mätserien för 

framledningstemperaturen vid Älvsjömässan. Temperaturcyklerna presenteras i matris-form där 

cykler av storleksordning ΔT delas in i steg om 5°C, från 5°C-60°C, samt vid vilken 

medelvärdestemperatur cykeln inträffade. I matrisen erhålls alltså varje temperaturcykels storlek 

(ΔT), medelvärdet mellan vilka temperaturer som cykeln inträffade (Medel) samt hur många gånger 

cykeln inträffade (N). 

Tabell 2-3. Antal temperaturcykler vid Älvsjömässan år 2012 (21). 

ΔT ↓| Medel → 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Summa, 
N 

5 11 50 110 103 103 146 68 71 125 23 810 

10  5 18 26 21 19 8 9 8 1 115 

15  2 3 13 10 15 3 7   53 

20  3 2 2 7 4 5    23 

25  1 4 1 8 9 4 1   28 

30    1 2 10 3    16 

35    1 1 7 3    12 

40     1 6     7 

45    1       1 

60     1      1 

 

Värdena stoppas in i Ekvation 9 och antalet fullständiga temperaturcykler, N0, blev då 1,01 under 

detta år. Med antagandet att temperaturen i detta område kommer att variera på ungefär samma 

sätt under de kommande 30 åren erhålls det totala antalet fullständiga temperaturcykler vilket är 
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30,3. Under detta år förekom dock ingen avstängning och under en period på 30 år är det troligt att 

några avstängningar kommer inträffa i detta område (15) . Om en avstängning sker på vintern är det 

möjligt att en temperaturcykel på 110°C inträffar vilket motsvarar en cykel extra.  Om det väl tilltagna 

antagandet görs att 10 avstängningar kommer att ske under dessa 30 år blir det totala antalet cykler 

max 40 stycken i detta område.  

Enligt denna beräkningsmetod finns det alltså ingen risk för materialutmattning då en stamledning 

ska klara 100 fullständiga temperaturcykler under en 30 årsperiod. Beräkningsmetoden är däremot 

något förenklad och gäller endast för raka rörpartier. Konstruktionsdelar som t.ex. böjar och 

svetsningar har förhöjda spänningsnivåer och där kan det finnas en ökad utmattningsrisk. 

Spänningsnivåerna för dessa delar är dock mer komplicerade att beräkna och ligger utanför detta 

examensarbetes omfattning. 

2.9 Tidigare studier av utmattning hos fjärrvärmerör  
Det har tidigare genomförts flera studier på temperaturvariationer relaterat till utmattning i 

fjärrvärmesystem (22) (23). Temperaturmätare placerades ut i flera nät i olika länder. Sedan 

genomfördes utmattningsberäkningar enligt Palmgren-Miners delskadehypotes och Rainflow cycle 

counting-metoden för att uppskatta hur många fullständiga temperaturcykler de studerade 

ledningarna genomgick.  Resultatet från den ena studien blev att alla ledningar höll sig inom antalet 

tillåtna temperaturcykler enligt Tabell 2-1. De flesta temperaturvariationer som förekom i mätningen 

var dock mindre än 5°C vilket således hade en mycket liten effekt på materialutmattning (22). 

Slutsatserna från den andra studien, utförd av IEA, blev att värdet på exponent b påverkade antalet 

fullständiga temperaturcykler. Ju högre värde på b, desto mindre antal fullständiga temperaturcykler. 

Det största antalet temperaturcykler noterades i returledningen från kund vilket gör att t.ex. ett T-

stycke i närheten av en ansluten kund kan utgöra en svag punkt i ledningsnätet. I övrigt resulterade 

alla beräkningar i att ledningarna höll sig inom tillåtna gränserna för b=4. Temperaturvariationerna 

hade alltså liten påverkan på utmattning. (23) 

I ett examensarbete utfört av E.ON Värme under 2013 utreddes effekterna av mindre 

decentraliserade produktionsanläggningar i nätet, dvs. mindre leverantörer av värme som tillåts 

skicka in vatten med lägre temperatur på framledningen (24). Den värmeproduktion som främst 

utreddes var solfångare. Solfångare levererar vanligtvis framledningsvatten med lägre temperatur 

jämfört med större produktionsanläggningar. Detta gör att nollflödespunkter kan uppstå när 

vattenflöden från de olika anläggningarna möter varandra och skapa temperaturförändringar. I 

examensarbetet kunde hastiga temperaturändringar på 30°C noteras. Solfångare producerar bara 

värme under dagtid vilket gör att anläggningen genomgår en stor temperaturcykel varje dag vilket 

skapar belastningar på rören. Med anledning av detta gjordes en utmattningsberäkning av ledningar i 

nära anslutning till solfångare. Resultaten från beräkningen visade att de stora 

temperaturvariationerna försämrade livslängden. Den största faktorn som påverkade livslängden av 

fjärrvärmeledningar var dock korrosion. Enligt studien kommer korrosion snabbare leda till haveri än 

lågcyklisk utmattning och kommer således vara det dimensionerande kriteriet. (24) 

2.10 Tumregler och rörtillverkares rekommendationer  
Fortum använder en tumregel när det gäller temperaturförändringar i ledningsnätet. Tumregeln 

innebär att rören maximalt får genomgå en temperaturförändring på 6°C/h. Fortum önskar att 
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verifiera denna siffra då det egentligen inte ligger några vetenskapliga studier bakom tumregeln utan 

den baseras på en säkerhetsmässig åtgärd för att slitaget på rören inte ska bli för stort.  

Powerpipe Systems AB är en svensk tillverkare av fjärrvärmerör. De rekommenderar att 

temperaturändringshastigheten inte bör överstiga 10°C/h. De har dock inte genomfört tester i 

laboratoriemiljö som verifierar att rören verkligen tar skada vid snabbare 

temperaturändringshastigheter. Istället baseras rekommendationen på erfarenheter från 

verkligheten när arbetare befunnit sig vid rören och upplevt att problem och skador uppkommit då 

höga temperaturer släppts på för snabbt i rören. Detta gör att de rekommenderar att snabba 

temperaturförändringar i rörsystem bör undvikas. (14) 

LOGSTOR AB är en av de världsledande tillverkarna av isolerade rörsystem för fjärrvärme-och 

fjärrkyladistribution. De rekommenderar, likt Powerpipe Systems AB, att temperaturförändringar i 

rörsystem inte bör överstiga 10°C/h. LOGSTOR påpekar även att de inte känner till några haverier 

som orsakats av snabba temperaturförändringar men att det ibland kan vara svårt att fastställa 

orsaken till ett haveri. Enligt LOGSTOR kan dock rörsystemen vara känsliga mot 

temperaturförändringar om det finns många avstick och särskilt om avsticken finns i närheten av en 

expansionszon. (25) 

Isoplus Fjernvarmeteknik A/S är ytterligare en tillverkare av fjärrvärmerör. De rekommenderar att 

temperaturförändringar inte bör överstiga 20°C/h. Isoplus upplever inte att det förekommer problem 

med temperatursvängningar vid normal drift av ett fjärrvärmesystem men om 

temperaturförändringarna blir stora och förekommer ofta kan problem uppstå. Det är framförallt 

expansionsrörelsen som kan bli problematisk om den sker för hastigt. Ett stort böjmoment kan då 

skapas på avgrenande rör vilket gör att de kan gå sönder.  (26) 

2.11 Sammanfattning temperaturvariationer i fjärrvärmesystem 
Sammanfattningsvis är materialutmattning som orsakar brott hos fjärrvärmerör ett ovanligt problem. 

Få materialbrott av ledningar finns dokumenterade och flera studier visar att utmattning inte är det 

största problemet för fjärrvärmeledningar. De dimensioneringskriterier som finns i den europeiska 

rörstandarden EN 13941 är väl tilltagna. Det är dock troligt att utmattningsrisken är något högre då 

beräkningarna som beskrivits ovan inte har tagit hänsyn till de spänningsförhöjande moment som 

t.ex. T-stycken och svetsningar utgör. Rördelar som är undermåligt svetsade kan dock utgöra en risk 

för materialbrott och därför är korrekt svetsning grundläggande för ett väl fungerande 

distributionssystem. Medieröret av stål är mycket tåligt vilket utmattningsberäkningen ovan visar. 

Ytterhöljet av plast kan dock spricka i skarvar och fästen vid höga temperaturer. Detta gör att fukt 

läcker in och orsakar korrosion på stålröret. Plaströret kan alltså utgöra en svagare konstruktionsdel i 

de områden som ofta drabbas av Söderenergis övertempererade vatten (27).  

Materialutmattning är inte heller relaterat till tid. Det spelar ingen roll hur snabbt eller långsamt ett 

material ändrar temperatur. Det som kan anses skadligt är att materialet expanderar eller drar ihop 

sig vilket orsakar en ändring i godstjocklek oavsett om det sker snabbt eller långsamt. Snabba 

temperaturförändringar orsakar huvudsakligen andra problem än materialutmattning t.ex. att röret 

”hoppar till” i marken och på så sätt orsakar böjmoment på avgrenade rör. Om snabba 

temperaturförändringar ur utmattningssynpunkt ändå ska betraktas kan stora förändringar i 

temperatur som sker ofta skynda på antalet belastningscykler och kan därför på sikt öka 
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utmattningen. Standardiserade utmattningsberäkningar av fjärrvärmerör tittar endast på 

temperaturcyklernas lokala max-och minvärden och är oberoende av tidsaspekten.  

Temperaturvariationer innebär en extra belastning på rörsystemet men samtidigt är de svåra att 

undvika helt då temperaturvariationerna är ett resultat av optimering av systemet. Samtliga 

tillfrågade rörtillverkare är dock eniga om att temperaturförändringarna inte bör ske för snabbt för 

att minimera skadliga böjmoment. Två rörtillverkare rekommenderar att temperaturförändringarna 

inte bör ske snabbare än 10°C/h och en tredje rörtillverkare rekommenderar 20°C/h. Det fortsatta 

arbetet kommer därför att fokusera på att analysera temperaturförändringar per timme i Fortums 

fjärrvärmenät.   
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3 Fortum Värmes fjärrvärmenät 
Fjärrvärmenätet i Stockholm ägs och drivs till största del av AB Fortum Värme samägt med Stockholm 

Stad. Det finns även ett antal andra bolag som även driver mindre fjärrvärmenät. Fortum Värme 

bedriver produktionssamarbeten med några av dem vilket innebär att de köper och säljer värme till 

varandra vid behov.  Fortums fjärrvärmenät utgörs av två separata nät vilka visas i Figur 3-1. 

 

 

Det nordvästra nätet sträcker sig från Hässelby till Arlanda flygplats och Sigtuna. Nätet försörjs 

huvudsakligen av kraftvärmeverk i Brista och Hässelby. Det andra nätet är det centrala- och södra 

nätet som sträcker sig från Stockholms innerstad till Lidingö, Bromma, Orminge, Skärholmen och 

Farsta. De huvudsakliga produktionsanläggningarna i detta nät är kraftvärmeverk i Högdalen och 

Värtan samt värmepumpar i Hammarby. Utöver de största anläggningarna finns även ett antal 

mindre anläggningar som används vid mellan- och spetsproduktion vid lägre utomhustemperatur. 

(28) 

Fortums centrala- och södra nät är ihopkopplat med nät som ägs av Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) 

och Telge Nät. Produktionsanläggningarna i detta nät drivs av Söderenergi AB och finns i Igelsta, Fittja 

och Huddinge. Söderenergi AB är endast ett produktionsbolag, det är SFAB och Telge Nät som 

distribuerar värmen till kunderna. SFAB och Söderenergi AB har även produktion i Skogås. Det 

vanligaste driftfallet är att SFAB exporterar värme till Fortum Värmes nät via en 

sammankopplingspunkt som är i belägen i Skärholmen. (29)  

Figur 3-1. Fortums fjärrvärmenät i Stockholm visas av grön färg. 
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Figur 3-2 visar ett varaktighetsdiagram för de olika anläggningarna i det centrala- och södra nätet. 

Den billigaste produktionen i detta nät är avfallsförbränningen i Högdalenverket samt Söderenergis 

anläggningar i Igelsta som därför körs som basproduktion under hela året. Kolförbränning i 

Värtaverket, värmepumpar i Hammarbyverket samt övriga anläggningar som förbränner olika typer 

av biobränslen används som mellanlastproduktion. Under de kallaste dygnen används främst fossil 

olja som spetslastproduktion. (29) 

 

Figur 3-2. Varaktighetsdiagram för körordning i Fortums centrala- och södra nät. (29) 

Figur 3-3 visar den kontrakterade framledningstemperaturen för kundernas fjärrvärmecentraler som 

en funktion av utomhustemperaturen i Fortums fjärrvärmenät. Det är alltså dessa temperaturnivåer 

som Fortum Värme lovar att leverera kunderna enligt avtal vid olika utomhustemperaturer. 

Produktionen i anläggningarna regleras så att framledningstemperaturen till kund inte ska understiga 

kontrakterad framledningstemperatur. Kontrakterad framledningstemperatur är linjärt avtagande 

från ca 100°C då utomhustemperaturen är som lägst ner till en konstant nivå vid högre 

utomhustemperaturer.  
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Figur 3-3. Skillnader i framledningstemperatur från basanläggningarna samt kontrakterad framledningstemperatur till 

kund vid olika utomhustemperaturer. (30) 

I samma figur visas även vilka framledningstemperaturer som skickas ut från de största 

anläggningarna vid olika utomhustemperaturer. Framledningstemperaturerna ut från verken är alltid 

något högre än den avtalade temperaturen. Genom att skicka ut något högre temperaturer från 

anläggningarna kan Fortum försäkra sig om att rätt temperaturer når kunderna. (29) Om 

begränsningar finns i distributionsnätet kan effektöverföringen säkerställas genom höjd 

framledningstemperatur eller ökad pumpning. Detta är anledningen till att 

framledningstemperaturen skiljer sig åt mellan de olika anläggningarna. 

 I dagsläget sker vanligen export från det södra nätet till nätet i city då det finns ett 

produktionsunderskott i det centrala nätet. SFAB/Söderenergi levererar ut övertempererad 

framledningstemperatur, illustrerat av blå färg i Figur 3-3, under större delen av året på grund av 

distributionsbegränsningar samt att värmen transporteras en lång sträcka för att nå Fortums nät i 

centrala Stockholm. Detta skapar variationer i temperaturnivåer i Fortums södra nät.  

Fortum Värme bygger just nu en helt ny produktionsanläggning, KVV8, i Värtan som ska tas i drift 

nästa år. Detta kommer innebära att nätet i city får mer produktionskapacitet och att ökad export av 

värme till det södra nätet kan göras. Detta gör att det finns en risk för att snabba 

temperaturförändringar kan ske i dessa områden när flöden från både KVV8, SFABs nät samt de 

övriga anläggningarna möts och blandas i det södra nätet.   
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4 Metod  
Syftet med detta examensarbete är att identifiera zoner där flöden från olika anläggningar möts och 

skapar nollflödespunkter som i sin tur orsakar temperaturvariationer i Fortums fjärrvärmenät under 

normala driftfall. För att analysera detta används beräkningsprogrammet TERMIS. 

4.1 TERMIS 
TERMIS är en programvara som utvecklats av Schneider Electric där fjärrvärmesystem kan simuleras. 

En modell över fjärrvärmenätet kan byggas upp genom att importera data om rörsystemet från ett 

GIS-verktyg samt data om kundernas lastprofil från en kunddatabas. I TERMIS kan olika driftfall 

gällande termiska förlopp simuleras och analyseras. 

I TERMIS beräknas flödet genom Ekvation 1, dvs. med hjälp av framledningstemperaturer, 

returledningstemperaturer och effekter. Kundernas värmebehov samt returtemperatur ställs in efter 

utomhustemperatur. Kunder som ligger nära varandra aggregeras till närmaste nod, dvs. en punkt på 

en ledning. Effekten i varje nod summeras utifrån värmebehovet från de kunder som har aggregerats 

till den specifika noden. Returtemperaturen från de aggregerade kunderna flödesviktas även i varje 

nod. Detta innebär att hänsyn tas till hur stort flöde varje kund konsumerar, en kund som 

konsumerar ett stort flöde kommer bidra mer till vilken returledningstemperatur som erhålls i varje 

nod jämfört med en kund som konsumerar ett mindre flöde. Framledningstemperaturer och 

returledningstemperaturer från varje anläggning kan erhållas från givare i nätet eller läggas in som 

fixa värden. Med dessa indataparametrar kan TERMIS genomföra beräkningar för flöden och 

temperaturer i varje nod och ledning. Flödet beräknas således oberoende av tryck och pumpning 

vilket skiljer sig från verkligheten. Beräkningar gällande tryck sker separat. Tryckhållning i TERMIS 

styrs från ett verk och med hjälp av pumpar. Vanligen styr anläggningens pumpar på ett antal utvalda 

punkter långt ut i nätet för att garantera att differentialtrycket, dvs. skillnaden mellan fram-och 

returtryck, inte blir för lågt. Tryckförluster i ledningsnätet beräknas med hänsyn till rörens ytråhet, 

engångsförluster för böjar och ventiler samt höjdskillnader.  

Vid simuleringar måste effekten för ett verk lämnas fritt. Detta innebär att inget initialt värde på 

effekten från verket sätts. TERMIS kan då balansera beräkningarna genom att låta det fria verket 

kompensensera för skillnader som uppstår när effektbehovet ökar eller minskar i nätet. 

Direktlänkade mätvärden från givare i nätet kan även användas vid simuleringar. I detta arbete 

kommer mätvärden gällande effekt, framledningstemperatur, returledningstemperatur och flöde 

från anläggningarna att användas.  

4.2 Fortum Värmes fjärrvärmenät i TERMIS 
I studien gällande identifiering av nollflödespunkter i Fortum Värmes fjärrvärmenät har endast det 

södra nätet simulerats, se Figur 4-1. Det södra nätet är Fortums mest intressanta nätområde att 

studera när de gäller temperaturförändringar då framledningstemperaturen från de olika 

anläggningarna skiljer sig åt mer jämfört med övriga nät.   
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Figur 4-1. Det simulerade fjärrvärmenätet är inringat av blå färg. 

Det södra nätet sträcker sig från Södermalm till Nacka, Skogås, Högdalen, Årsta och Skärholmen. I 

TERMIS-modellen av det södra nätet finns ett antal anläggningar varav de största är Högdalenverket 

och Hammarbyverket. Det finns även ett antal mindre anläggningar som används vid låga 

utomhustemperaturer.  

Det södra nätet är sammankopplat med det centrala nätet samt SFABs nät ner till Igelstaveket i 

Södertälje. Detta innebär att export och import av värme sker mellan näten vid behov. När enbart 

det södra nätet simuleras måste gränsvillkor för import och export till och från nätet definieras.  Det 

finns två mätpunkter i nätet som är lämpliga att använda för detta. ”VÅ04” mäter flödet mellan 

SFABs nät och Fortums nät och pumpstationen ”Maria” mäter flödet mellan det centrala nätet och 

det södra nätet, se Figur 4-1. Detta gör att SFABs nät och det centrala nätet kan simuleras som en 

produktionsanläggning vid VÅ04 respektive Maria, samtidigt som ledningsnäten för dessa områden 

kan exkluderas från beräkningarna. På detta sätt kan en mindre del av nätet simuleras och samma 

resultat kan ändå erhållas som om hela det sammankopplade nätet hade simulerats. En mindre 

modell är smidigare att hantera och beräkningstiden förkortas även vilket är önskvärt.  

4.3 Identifiering av nollflödespunkter som orsakar 

temperaturförändringar 
När det gäller omblandning av flöden från olika anläggningar i nätet och temperaturförändringar är 

de kallaste driftfallen ointressanta att studera. När utomhustemperaturen är lägre än 0°C är många 

anläggningar i drift och samtliga håller en jämn hög temperatur. Vid dessa tillfällen är effektbehovet 

stort vilket gör att vattnet transporteras korta sträckor i nätet då värmen förbrukas nära 

anläggningarna. Vid högre utomhustemperaturer förekommer större temperaturskillnader i nätet då 

endast de största produktionsenheterna är i drift vilket gör att vattnet måste transporteras längre 

sträckor för att nå kunderna. Vid dessa driftfall har framledningstemperaturerna även större 

skillnader mellan verken vilket gör att nollflödespunkter som orsakar temperaturförändringar borde 

KVV8 

VÅ04 

Maria pumpstation 
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förekomma i större utsträckning i ledningsnätet. Olika driftfall där medelutomhustemperaturen är 

0°C och högre kommer därför att studeras närmare i TERMIS. 

Ett vanligt arbetssätt för att analysera fjärrvärmesystemet vid olika driftfall i TERMIS är att använda 

referensdygn. Ett referensdygn är ett historiskt dygn där anläggningarna i nätet har normal 

tillgänglighet. De mätvärden som används vid simulering av ett referensdygn är även kontrollerade 

för att ge rimliga värden. Referensdygn är representativa för att analysera effekterna i systemet för 

liknande driftfall där indataparametrarna varieras.   

4.3.1 Innan och efter driftsättning av KVV8 

Fortum Värmes nya produktionsanläggning, KVV8, vid Värtan är i dagsläget under byggnation och 

förväntas tas i drift nästa år. I detta examensarbete simuleras därför framtidsscenarion med KVV8 

inkluderat i produktionsmixen. Historiska referensdygn som avspeglar normala driftfall som inträffat 

tidigare ligger till grund för skapandet av framtidsscenarier med KVV8. I studien har simuleringar för 

tre olika referensdygn vid olika utomhustemperaturer använts för att identifiera när risken för stora 

temperaturförändringar är som störst.  

När KVV8 tas i drift kommer andra anläggningar att minska sin produktion. KVV8 anses vara en billig 

produktionsenhet och kommer därför ersätta produktion från dyrare anläggningar. 

Framtidsscenarierna med KVV8 baseras på en ungefärlig produktionsmix som skulle kunna vara 

möjlig när KVV8 tas i drift. Det finns många tänkbara scenarion hur produktionsmixen skulle kunna 

förändras när KVV8 driftsätts men detta examensarbete har avgränsats till att undersöka ett av dessa 

fall. I det undersökta scenariot antas att producerad effekt från KVV8 exporteras till det södra nätet 

via pumpstation Maria om överskott finns. Högdalenverket är en mycket billig anläggning och 

kommer då troligtvis inte minska sin produktion nämnvärt. Det är mer troligt att importen från 

Söderenergi och produktionen i Hammarby kommer att minska och till viss del ersättas av 

producerad effekt i KVV8 eftersom de är dyrare.  

Varje referensdygn simuleras med tidsstegen 1 timme respektive 10 minuter. Referensdygnen 

simuleras först med de uppmätta mätvärdena från det aktuella dygnet. På detta sätt kan en 

bedömning gällande i vilken omfattning som dagens produktionsmix skapar temperaturförändringar i 

blandningszonerna göras. Sedan simuleras samma dygn men med den förväntade produktionsmixen 

när KVV8 driftsätts som inparametrar för att se hur blandningszonerna ändras när flödet från 

ytterligare en produktionsenhet tillkommer i det södra nätet. Mätvärdena från referensdygnen 

används även i framtidsscenarierna men med en procentuell minskning på varje anläggnings 

flödessignal för att motsvara de ungefärliga effektnivåerna som förväntas uppnås när KVV8 

inkluderas i produktionsmixen. Simuleringarna får då de naturliga variationerna i flöde, likt aktuellt 

referensdygn, jämfört med om fixa värden på indataparametrar hade använts. För att säkerställa 

resultaten simuleras två olika referensdygn för varje utomhustemperatur eftersom 

produktionsmixen kan skilja sig åt mellan olika dygn. 

För att identifiera var stora temperaturförändringar inträffar i ledningarna används en 

egenprogrammerad funktion i TERMIS. Funktionen rödmarkerar de ledningar som någon gång under 

det simulerade dygnet genomgår en förändring i framledningstemperatur som är större än 10°C per 

timme. Övriga ledningar markeras med grön färg. När en nollflödespunkt, eller i många fall ett 

nollflödesområde, upphör att existera på grund av att flödet på platsen ökar eller plötsligt försörjs av 

en annan anläggning sker ofta en hastig temperaturförändring. Denna funktion möjliggör därför 
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snabb identifiering av vilka områden som drabbas av dessa stora temperaturvariationer och även 

vilka ledningar som har större temperaturvariationer än vad de tillfrågade rörtillverkarna 

rekommenderar. För att undersöka om temperaturförändringen orsakades av en nollflödespunkt kan 

de studeras med hjälp av en så kallad hastighetsprofil i TERMIS. En hastighetsprofil beskriver den 

beräknade flödeshastigheten i alla ledningar för en vald sträcka vilket gör det enkelt att analysera hur 

hastigheten varierar i ledningar i varje tidssteg.   

För mer detaljerad beskrivning av de indataparametrar som används vid simuleringarna i TERMIS, se 

Bilaga 2 - ”Indataparametrar till TERMIS”. 

4.3.2 Referensdygn 0°C 

De första referensdygnen som används är den 25 november 2013 och 6 februari 2014. Under dessa 

dygn har utomhustemperaturen ett medelvärde på 0°C och tillgängligheten hos anläggningarna var 

normal.  Vid denna utomhustemperatur är de stora produktionsanläggningarna Högdalenverket och 

Hammarbyverket i drift, värme importeras till södra nätet från SFABs nät via kopplingspunkten VÅ04 

samt exporteras till det centrala nätet via pumpstation Maria. När KVV8 inkluderas i 

produktionsmixen antas istället att import sker från det centrala nätet via Maria vilket gör att 

ytterligare ett flöde från en anläggning tillförs och blandas i det södra nätet.  

Detta driftfall är intressant att studera då flödet som skickas in vid VÅ04 har högre temperatur 

jämfört med Fortums anläggningar. När flödena sedan blandas med flöden från andra anläggningar 

en bit in i Fortums södra nät kan temperaturförändringarna bli stora.  

4.3.3 Referensdygn 6°C 

Simuleringar görs även för driftall där medelutomhustemperaturen är 6°C. De referensdygn som 

används vid denna utomhustemperatur är 24 februari 2014 och 7 april 2014. Tillgängligheten hos 

anläggningarna var normal under detta dygn då Högdalenverket och Hammarbyverket var igång och 

värme importerades från SFABs nät via kopplingspunkt VÅ04 samt det centrala nätet via pumpstation 

Maria. Även vid denna utomhustemperatur är framledningstemperaturen som skickas in vid VÅ04 

högre än temperaturen från Fortums anläggningar vilket gör detta referensdygn intressant att 

studera.  

4.3.4 Referensdygn 17°C 

De sista referensdygnen som simuleras är sommardygn från den 4 september 2014 och 21 maj 2014 

där medelutomhustemperaturen är 17 °C. Vid dessa dygn var Högdalenverket och Hammarbyverket i 

drift och värme importerades från SFABs nät via VÅ04.  

Sommardygn snarlika dessa är intressanta att studera med hänsyn till temperaturvariationer 

eftersom Hammarbyverkets värmepumpar då skickar ut betydligt lägre framledningstemperaturer 

jämfört med vid lägre utomhustemperaturer. Detta beror på att framledningstemperaturen inte 

behöver vara högre då flödet från Hammarbyverket blandas om med varmare flöden från både 

SFABs nät och Högdalenverket. Produktionen i Högdalenverket och i SFABs nät är billigast vilket gör 

att det är ekonomiskt fördelaktigt om en så stor del som möjligt av nätet försörjs av dessa 

anläggningar. När värmepumparna i Hammarbyverket körs på lägre temperatur erhålls en bättre 

verkningsgrad. Det krävs att den lägre framledningstemperaturen från värmepumparna blandas med 

de övriga flödena för att kunna leverera en önskvärd framledningstemperatur till kund. Denna 

körstrategi skulle dock kunna ge upphov till snabba temperaturförändringar och kommer därför att 
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undersökas närmare. Framledningstemperaturen från Söderenergi är inte övertempererad vid denna 

utomhustemperatur vilket gör att temperaturförändringar i blandningszonerna mellan Söderenergi 

och Högdalen inte förekommer.   

Ett framtidsscenario för KVV8 behövde inte simuleras i detta fall då den förväntade 

produktionsmixen kommer vara snarlik dagens produktionsmix vid denna utomhustemperatur.  

4.3.5 Känslighetsanalys 

Det finns flera faktorer som kan avgöra resultatet. Av denna anledning genomfördes 

känslighetsanalyser på ett antal utvalda parametrar för att se dess inverkan på resultatet. Dygnet 

som undersöktes var den 25 november 2013. De parametrar som ändrades var flödet som 

importerades vid VÅ04, framledningstemperaturen vid VÅ04 samt ökad last i ett av de områden som 

drabbades mest av temperaturförändringar.   
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5 Resultat 
 

Nedan presenteras resultatet från simuleringarna i TERMIS med kortfattade beskrivningar och 

förklaringar. För fullständiga resultat, figurer och förklaringar se Bilaga 1 ”Resultat”. De figurer som 

finns publicerade i denna rapport och därmed tillgängliga i databasen DiVA är justerade då Fortum 

Värme inte önskar att publicera bilder på ledningars position. Därmed har en stor mängd ledningar 

raderats i figurerna och endast de ledningar som drabbas av temperaturförändringar visas. Figurerna 

syftar således till att visa om temperaturförändringarna blev fler eller färre vid olika driftfall snarare 

än att visa exakt var dem sker i förhållande till övrigt nät.  

5.1 Identifiering av nollflödespunkter som orsakade 

temperaturförändringar 
De olika anläggningarnas försörjningsområden, dvs. flödena från de olika anläggningarna, 

representeras av olika färger i TERMIS och visas i Figur 5-1. Färger som avviker från denna färgskala 

beskriver en blandningszon där flödet från flera anläggningar har blandats. VÅ04 Import samt Maria 

Import beskriver import av värme från intilliggande nät och är såeldes inga produktionsanläggningar 

men har modellerats som detta för att förenkla modellen.  

 

Figur 5-1. Färgerna beskriver de olika produktionsanläggningarnas försörjningsområde i TERMIS. 

Ledningsnätet visas i grön och röd färg, se Figur 5-2. De ledningar som markeras med röd färg har 

haft en eller fler temperaturändringar som varit större än 10 °C/h under det simulerade dygnet. 

Övriga ledningar markeras med grön färg. 

 

Figur 5-2. Ledningarna visas i grönt respektive rött.  

De temperaturförändringar som TERMIS identifierade hade huvudsakligen tre olika orsaker. En av 

orsakerna kunde vara när en anläggning levererade ojämn framledningstemperatur under det 

simulerade dygnet. Detta gjorde att de intilliggande ledningarna kunde drabbas av en 

temperaturförändring som var större än 10°C/h och därmed bli rödmarkerade. Eftersom denna 
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temperaturförändring inte orsakats av en nollflödespunkt lämnades en närmare analys av detta 

utanför examensarbetets omfattning.  

En annan orsak kunde vara när en ringmatad ledning försörjdes av ett flöde från två håll vilket gjorde 

att i mötespunkten kunde flödet bli 0 m/s och en nollflödespunkt uppstod. Denna nollflödespunkt 

betyder i verkligheten ingenting då kunderna ändå försörjs av ett flöde från respektive sida av 

ringmatningen. En illustration av fenomenet visas av Figur 5-3. 

 

Figur 5-3. Nollflödespunkt kan uppstå vid en ringmatad ledning. Cirkel med ett kryss representerar en kunds 

fjärrvärmecentral. 

När denna nollflödespunkt förflyttades under dygnet beroende på driftläge kunde en större 

temperaturvariation uppstå och ledningen markerades röd av TERMIS. Detta skedde oftast i mindre 

ledningar en bit ut i nätet och utelämnades för närmare analys då detta examensarbete endast 

syftade till att undersökta temperaturförändringar i stamledningarna, dvs. de största ledningarna. 

Den sista orsaken som gav upphov till temperaturförändringar var när ett område omväxlande 

försörjdes av två anläggningar med stor skillnad i framledningstemperatur. Nollflödespunkter 

uppstod mellan de två anläggningarna försörjningsområden och när nollflödespunkten upphörde 

eller förflyttades uppstod temperaturförändringen. Det var denna typ av temperaturförändringar 

som analyserades.  

5.2 Referensdygn 0°C 

5.2.1 Innan driftsättning av KVV8 

Resultatet av simuleringarna från referensdygnen 0°C enligt mätvärden visas av Figur 5-4 och Figur 

5-5. Gul färg visar det resulterande försörjningsområdet av värmeimporten från Söderenergi via 

VÅ04, blå och turkos färg visar försörjningsområdet från Högdalenverket och rosa färg visar 

försörjningsområdet från Hammarbyverket. De gröna, lila och bruna områdena visar 

blandningszonerna mellan olika anläggningar i det ögonblick som bilden sparades.  
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Figur 5-4. Resultat från simuleringen av dygnet 25 november 2013 där 1 timmes tidsupplösning visas till vänster, 

10 minuters tidsupplösning visas till höger. 

 

Figur 5-5. Resultat från simuleringen av dygnet 6 februari 2014 med 1 timmes tidsupplösning till vänster, 10 minuters 

tidsupplösning till höger. 

Figur 5-4 visar resultatet från 25 november 2013. Under detta dygn förekom temperaturförändringar 

som var större än 10 °C/h på flera platser i ledningsnätet. Det största området som drabbades av 

temperaturförändringar visas vid siffran 1 i bilden och är vid Älvsjö eftersom Söderenergis 

övertempererade vatten blandades med det något kallare vattnet från Högdalenverket. I vissa 

tidssteg försörjdes Älvsjöområdet enbart från Söderenergi och i andra tidssteg enbart från 

Högdalenverket vilket skapade de stora temperaturvariationerna.  Även ett litet område i närheten 

av Hammarbyverket, visas vid siffran 2 i bilden, drabbades av temperaturförändringar då 

Söderenergis försörjningsområde sträckte sig hela vägen dit och ledningarna försörjdes omväxlande 

från Högdalenverket och Söderenergi. Högdalenverkets matning mot Älvsjö fick även 

temperaturförändringar vilket visas vid siffran 3. Detta berodde på att framledningstemperaturen 

sjönk kraftigt vid ett tillfälle.  

Figur 5-5 visar resultatet från den 6 februari 2014. Även under detta dygn förekom 

temperaturförändringar som var större än 10 °C/h på flera platser. Området runt Älvsjö fick flest 

rödmarkerade ledningar även i detta driftall, vilket visas vid siffran 4 i bilden. Detta berodde på att 
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området omväxlande försörjdes av Söderenergi och Högdalenverket. Stamledningen från VÅ04 upp 

mot Solberga pumpstation drabbades även av temperaturförändringar under detta dygn, vilket visas 

vid siffran 5 i bilden. Detta berodde på att både flödet och framledningstemperaturen från 

Söderenergi sjönk kraftigt vid ett tillfälle. För båda referensdygnen fick fler ledningar stora 

temperaturvariationer, dvs. markerades med röd färg, när kortare tidssteg användes jämfört med om 

samma referensdygn simulerades i tidssteg om 1 timme.  

Området runt Älvsjö studerades närmare och en hastighetsprofil över området togs fram i TERMIS. 

Hastighetsprofilen klockan 19.00 den 25 november 2013 visas i Figur 5-6. 

 

Figur 5-6. Hastighetsprofil över det rödmarkerade området klockan 19.00. På y-axeln visas flödeshastighet och på x-axeln 

sträckan från start. 

Ur Figur 5-6 går det att avläsa att hastigheten var närmare 0 m/s i blandningsområdet mellan 

Söderenergis flöde och Högdalens flöde. Detta är således en nollflödespunkt och även ett 

nollflödesområde då hastighetsprofilen visar att ett helt område på ca 1000 meter fick ett flöde som 

var närmast 0 m/s i detta tidssteg. I nästa tidssteg ändrades flödet och området försörjdes 

omväxlande av Högdalen och Söderenergi vilket skapade de höga temperaturförändringarna. 

Hastighetsprofilen som visas i Figur 5-6 såg ut på liknande sätt under hela dygnet. Området med 

mycket låga flödeshastigheter flyttades dock fram och tillbaka beroende på försörjningsområdenas 

variationer i storlek.  

5.2.2 Efter driftsättning av KVV8 
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Indataparametrarna ändrades sedan för att illustrera hur driftläget för dessa dygn skulle kunna ha 

sett ut med KVV8 i drift. Antagandet gjordes att KVV8s flöde alltid skickas söderut och exporteras till 

det södra nätet vid överskott. Framtidsscenariot med KVV8 baserades på den i dagsläget förväntade 

produktionsmixen med KVV8 i drift vid utomhustemperaturen 0°C samt mätvärden från respektive 

dygn. Resultaten från simuleringarna av framtidsscenarierna visas av Figur 5-7 och Figur 5-8.  

 

Figur 5-7. Resultat från framtidsscenario med KVV8 driftsatt där 1 timmes tidsupplösning visas till vänster och 10 

minuters tidsupplösning visas till höger, 25 november 2013. 

 

Figur 5-8. Framtidsscenario med KVV8 driftsatt. Resultatet från 1 timmes tidsupplösning visas till vänster och 10 minuters 

tidsupplösning visas till höger, 6 februari 2014. 

Figur 5-7 visar resultatet från simuleringen från den 25 november 2013 då även KVV8 inkluderades i 

produkttonsmixen. En ledning söder om Hammarbyverket, vid siffran 1 i bilden, var den enda 

ledningen som fick en temperaturförändring till följd av en nollflödespunkt. Övriga rödmarkerade 

ledningar orsakades av ringmatningar eller att ojämn framledningstemperatur levererades från verk 

(vid siffran 2) och utelämnades för närmare analys. 

Figur 5-8 visar resultatet från simuleringen den 6 februari 2014 med KVV8 i drift. En ledning väster 

om Högdalenverket drabbades av temperaturförändringar vilket visas vid siffran 3 i bilden. I 
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blandningszonen mellan Högdalenverkets flöde och Söderenergis flöde fick ett antal ledningar 

temperaturförändringar när kortare tidssteg användes, dessa visas vid siffrorna 4 och 5 i bilden. 

Stamledningen vid VÅ04 drabbades även på grund av att framledningstemperaturen sjönk kraftigt 

vid ett tillfälle, vilket visas vid siffran 6.  

De ledningar som drabbades av temperaturförändringar som var större än 10 °C/h var betydligt färre 

när KVV8 kopplades in jämfört med innan för båda referensdygnen. Blandningszonen mellan 

Söderenergis flöde och Högdalens flöde hamnade i området mellan Hägersten och Liljeholmen. Där 

förekom inte några temperaturvariationer. Figur 5-9 visar en hastighetsprofil över blandningszonen 

mellan Söderenergis flöde och Högdalens flöde för den 25 november 2013. 

 

Figur 5-9. Hastighetsprofil i blandningszonen mellan Söderenergis flöde och Högdalens flöde. 

Under det simulerade dygnet understeg hastigheten inte 0,5 m/s vilket tyder på att 

omblandningstakten i området var god. En jämförelse kan göras med hastighetsprofilen i Figur 5-6 

där flödeshastigheten ofta var betydligt lägre i blandningszonen. 

5.3 Referensdygn 6°C 

5.3.1 Innan driftsättning av KVV8 

Resultatet av simuleringarna från referensdygnen 6°C enligt mätvärden visas av Figur 5-10 och Figur 

5-11. 
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Figur 5-10. Resultat från simuleringen av dygnet 24 februari 2014 med 1 timmes tidsupplösning till vänster och 10 

minuter till höger enligt mätvärden. 

 

Figur 5-11. Resultat från simuleringen av dygnet 7 april 2014, 1 timmes tidsupplösning till vänster, 10 minuters 

tidsupplösning till höger. 

Figur 5-10 visar att temperaturförändringar som var större än 10 °C/h inträffade på flera platser. I 

området vid Älvsjö drabbades ett stort antal ledningar vilket visas vid siffran 1 i bilden. När kortare 

tidssteg användes blev fler ledningar rödmarkerade och områden både väster och norr om 

Hammarbyverket drabbades även, vilket visas vid siffrorna 2 och 3 i bilden. 

Temperaturförändringarna vid 1 och 2 orsakades av att en nollflödespunkt förflyttades.  

Figur 5-11 visar att när kortare tidssteg användes fick endast en stamledning en 

temperaturförändring, vilket visas av siffran 1 i bilden ovan. Detta orsakades av att ledningen 

omväxande försörjdes av Söderenergis anläggningar och Högdalenverket. I övrigt drabbades några 

enstaka ringmatade ledningar. Jämfört med tidigare simuleringar fick detta dygn avsevärt färre antal 

temperaturförändringar. 

1 

2 

3 
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En hastighetsprofil togs fram över den rödmarkerade ledningen från den 7 april och visas av Figur 

5-12.  

 

Figur 5-12. Hastighetsprofil över en ledning med temperaturförändringar kl 22.30, 7 april. 

Ett område på ca 500 m fick en flödeshastighet på 0 m/s klockan 22.30. I nästa tidssteg ökade 

flödeshastigheten i ledningen eftersom Söderenergis försörjningsområde utvidgades något och en 

temperaturförändring som var större än 10°C/h inträffade. Intressant att notera är även att området 

närmare Älvsjömässan inte drabbades av temperaturändringar i detta tidssteg trots att 

nollflödespunkter och låga flödeshastigheter förekom även där enligt en hastighetsprofil. Tidigare har 

detta varit förutsättningarna för att temperaturförändringar ska ske men nu inträffade det inte.   

5.3.2 Efter driftsättning av KVV8 

Framtidsscenariot med KVV8 baserades på den i dagsläget förväntade produktionsmixen som 

kommer vara när KVV8 tas i drift vid ca 6 °C samt mätvärden från respektive dygn.  Resultaten från 

simuleringarna av framtidsscenarierna visas av Figur 5-13 och Figur 5-14. Vid denna 

utomhustemperatur levererar Hammarbyverket vanligen en framledningstemperatur som är 

betydligt lägre än övriga anläggningar.  
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Figur 5-13. Framtidsscenario med KVV8 driftsatt. Resultatet från 1 timmes tidsupplösning visas till vänster och 10 

minuters tidsupplösning visas till höger, 24 februari 2014. 

 

Figur 5-14. Framtidsscenario med KVV8 driftsatt. Resultatet från 1 timmes tidsupplösning visas till vänster och 10 

minuters tidsupplösning visas till höger, 7 april 2014.   

Figur 5-13 visar resultatet från simuleringen den 24 februari 2014 där även KVV8 inkluderades i 

produkttonsmixen. Flera områden fick temperaturförändringar som var större än 10°C/h vid detta 

driftfall. Området runt Älvsjö och ett område väster om Hammarbyverket blev rödmarkerat, vilket 

visas vid siffran 1 och 2 i bilden. Detta orsakades av att ledningarna omväxlande försörjdes av 

Söderenergi och Högdalenverket vilket skapade nollflödespunkter som sedan föranledde 

temperaturvariationer. Området kring pumpstation Maria fick även flertalet ledningar med stora 

temperaturförändringar, vilket visas vid siffran 3. Detta berodde på att framledningstemperaturen 

som uppmättes vid Maria sjönk kraftigt vid ett tillfälle. 

Figur 5-14 visar resultatet från simuleringen den 7 april 2014 där även KVV8 inkluderades i 

produkttonsmixen. Inga större temperaturförändringar skedde under detta dygn.  

5.4 Referensdygn 17°C 

1 

2 
3 
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Resultatet av simuleringarna från referensdygnen 17°C enligt mätvärden visas av Figur 5-15 och Figur 

5-16. Effektnivåerna vid detta driftfall kommer troligtvis inte att förändras avsevärt när KVV8 

kommer in i produktionsmixen vilket gjorde att endast ett scenario med de uppmätta mätvärdena 

simulerades.  

 

Figur 5-15. Resultat från simuleringen av dygnet 4 september 2014 med 1 timmes tidsupplösning till vänster, 10 minuters 

tidsupplösning till höger. 

 

Figur 5-16. Resultat från simuleringen av dygnet 21 maj 2014 med 1 timmes tidsupplösning till vänster, 10 minuters 

tidsupplösning till höger. 

Figur 5-15 visar resultatet från simuleringen av den 4 september 2014. Ett antal ringmatade ledningar 

drabbades av temperaturförändringar men i övrigt drabbades inga stamledningar i blandningszonen 

mellan Hammarbyverket och Högdalens försörjningsområde. Detta trots Hammarbyverkets låga 

framledningstemperatur. 

Figur 5-16 visar resultatet från simuleringen den 21 maj 2014. Hammarbyverket hade även vid detta 

dygn en lägre framledningstemperatur jämfört med de övriga anläggningarna. Importen från VÅ04 

och produktionen i Hammarbyverket är även något högre under detta dygn jämfört med 

referensdygnet från den 4 september vilket gör att temperaturvariationer kan förekomma i större 

utsträckning under detta dygn. Ett antal ringmatade ledningar söder om Hammarbyverket samt 
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ledningen intill Högdalenverket fick temperaturförändringar men inga stamledningar drabbades. I 

blandningszonerna skapades inga nollflödespunkter. 

5.5 Känslighetsanalys 
Referensdygnet för den 25 november 2013 användes för att genomföra en känslighetsanalys. Tre 

olika parametrar ändrades och resultatet från dessa simuleringar kan jämföras med den ursprungliga 

simuleringen i Figur 5-4. Den första parametern som undersöktes var värmelasten hos kunderna runt 

Älvsjömässan eftersom stora temperaturändringar förekom där. Kundernas värmelast ökades med 

20 %, 40 % och 100 % för att symbolisera framtida utbyggnader. Lasten för 78 kunder ändrades 

genom att effekten multiplicerades med 20 %, 40 % och 100 %.  Resultatet blev att samma antal 

ledningar rödmarkerades som när kundlasten var enligt dagens nivå.  

 

Den andra parametern som ändrades var framledningstemperaturen som importerades vid VÅ04. 

Framledningstemperaturen sänktes med 5 %, 10 % och 20 %.  Resultatet visas i Figur 5-17 där det går 

att se att framledningstemperaturen endast behövde sänkas med 5 % för att antalet rödmarkerade 

ledningar skulle minska markant.  

 

Figur 5-17. Framledningstemperaturen från Söderenergi minskades i olika steg.  

Den sista parametern som undersöktes var att öka respektive minska Söderenergis 

försörjningsområde. Flödet som importerades vid VÅ04 ökades med 20 %, 30 % och 50 %. Sedan 

undersöktes även hur temperaturvariationerna förändrades när flödet minskades med 20 %, 30 % 

och 50 %. Resultatet av ökning samt minskning av Söderenergis försörjningsområde visas av Figur 

5-18. När försörjningsområdets storlek ökade, ökade även temperaturförändringarna. 

Temperaturförändringarna förflyttades även närmare fronten mellan Söderenergis flöde och 

Högdalenverkets flöde. När samma försörjningsområde minskades, minskade även 

temperaturförändringarna påtagligt.  
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Figur 5-18. Söderenergis försörjningsområde ökades och minskades i olika steg.  

6 Diskussion och slutsats 

6.1 Identifiering av flödesnollpunkter i Fortums Värmes 

fjärrvärmenät 

6.1.1 Referensdygn 0°C 

Referensdygnen för 0°C visade att dagens produktionsmix skapar temperaturförändringar i 

blandningszonen mellan Högdalenverkets flöde och Söderenergis flöde. Framledningstemperaturen 

mellan Högdalenverket och Söderenergi skiljer sig vid denna utomhustemperatur då Söderenergi 

levererade en framledningstemperatur på 115°C medan Högdalenverket levererade en 

framledningstemperatur på under 100°C. Att temperaturförändringar sker i blandningszonerna när 

ledningarna omväxlande försörjs av Högdalenverket och Söderenergi är därför inte så konstigt. 

Blandningszonen där störst temperaturförändringar förekom var vid Älvsjöområdet.  

När KVV8 inkluderades i produktionsmixen blev temperaturförändringarna mindre. Detta beror på 

att KVV8s försörjningsområde till viss del har ersatt Söderenergis försörjningsområde. Även viss 

produktion i Hammarbyverket samt Högdalens direktvärme kommer också att ersättas. I dagsläget 

finns ett underskott i produktionskapacitet i det centrala nätet vilket gör att stora mängder värme 

importeras från Söderenergi och transporteras upp mot det centrala nätet. När KVV8 driftsätts 

kommer underskottet att försvinna och en lika stor mängd värme kommer inte att behöva 

importeras. Simuleringen med KVV8 inkluderat i produktionsmixen visade att flödet aldrig når till 

Älvsjö vid denna utomhustemperatur. Istället sker blandningszonen mellan Hägersten och 

Liljeholmen. Flödeshastigheterna i detta område blir aldrig riktig låga viket tyder på att 
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omblandningen är god och inga nollflödespunkter uppstår mellan Söderenergis flöde och 

Högdalenverkets flöde.  

6.1.2 Referensdygn 6°C 

Referensdygnen för 6°C visade att dagens produktionsmix kan ge skilda resultat gällande 

temperaturförändringar. I simuleringen från den 24 februari 2014 fick ett stort antal ledningar 

temperaturförändringar. Även i detta fall var området runt Älvsjö hårdast drabbat eftersom 

blandningszonen mellan Söderenergi och Högdalenverkets flöde hamnade där. I simuleringen från 

den 7 april 2014 drabbades ett försumbart antal ledningar av temperaturförändringar. Detta trots att 

blandningszonen mellan Högdalenverket och Söderenergis flöde hamnade i Älvsjö. Orsaken till detta 

var troligtvis att den 7 april 2014 höll Söderenergi en framledningstemperatur som var i ungefär 

samma nivå som Högdalenverkets. Den 24 februari 2014 var framledningstemperaturen från 

Söderenergi övertempererad vilket då skapade temperaturförändringar i blandningszonen.  

När KVV8 inkluderades i produktionsmixen förekom temperaturändringar i blandningszonen för den 

24 februari. Värmeimporten från Söderenergi väntas vara något högre när KVV8 inkluderas i 

produktionsmixen vid denna utomhustemperatur jämfört med vid 0°C. Detta beror på att andra 

anläggningar inte är i drift när utomhustemperaturen är 6°C. Eftersom värmebehovet är något lägre 

vid 6°C jämfört med 0°C gör detta att blandningszonen hamnar vid Älvsjöområdet. 

Temperaturändringar sker likt tidigare simuleringar om framledningstemperaturen mellan 

Söderenergis flöde och Högdalenverket skiljer sig åt.  

6.1.3 Referensdygn 17°C 

Referensdygnen för 17°C visar att dagens körstrategi med avsevärt lägre framledningstemperatur 

från Hammarbyverket jämfört med övriga anläggningar inte skapar några större 

temperaturförändringar som Fortum Värme först misstänkte.  

Detta beror sannolikt på att flödet från Hammarbyverket matas åt norr mot Södermalm för att sedan 

exporteras till det centrala nätet via pumpstation Maria. Flödet pumpas därför inte mot en annan 

produktionsanläggnings flöde.  Södermalm försörjs aldrig enskilt av Hammarbyverket, ledningarna 

försörjs av en blandning mellan Högdalenverkets och Hammarbyverkets flöde.  Högdalenverket är 

den billigaste produktionsenheten och försörjer en stor del av nätet vid denna utomhustemperatur 

och matas också norrut ut för att nå Södermalm. Flödena från Högdalenverket och Hammarbyverket 

blandas väl vilket gör att flödeshastigheten i blandningszonen på Södermalm är hög. Detta skapar 

inga större temperaturvariationer trots att framledningstemperaturen skiljer sig åt.  

Inga förändringar i produktionsmix väntas ske när KVV8 driftsätts vilken gör att simuleringarna är 

representativa för hur driftfallen kommer se ut i framtiden. 

6.2 Slutsatser från simuleringarna  
När kortare tidsupplösning användes fick fler ledningar stora temperaturvariationer, dvs. 

rödmarkerades i TERMIS, jämfört med om samma referensdygn simulerades i tidssteg om 1 timme. 

Detta beror på att funktionen som markerar temperaturförändringarna per timme fungerar på så 

sätt att den till exempel plockar första värdet klockan 14.00 och jämför det med värdet klockan 

15.00, sedan sker en jämförelse mellan klockan 15.00 och klockan 16.00 osv. Det är medelvärden 

under en 10-minutersperiod som används i simuleringarna om kortare tidssteg. I den första 

simuleringen används istället medelvärden för en hel timme. Detta gör att de största variationerna 
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jämnas ut och temperaturvariationerna blir något mindre när längre tidssteg används. Kortare 

tidssteg ger således en mer korrekt beskrivning av verkligheten.  

När det övertempererade vattnet blandas med kallare vatten kan temperaturförändringar uppstå. 

Dessa är särskilt vanliga vid Älvsjömässan. Att det just är Älvsjömässan som ofta drabbas av 

temperaturvariationer är egentligen inte så konstigt då Söderenergis flöde ofta når dit och det är 

även den första avgreningen på den stora stamledningen i östlig riktning, se Figur 6-1.  Detta gör att 

ledningarna i Solberga och Älvsjö omväxlande försörjs av Söderenergis övertempererade vatten och 

Högdalenverkets något kallare vatten vilket frekvent skapar större temperaturvariationer vid lägre 

utomhustemperaturer.  

 

Figur 6-1. Vattnets flödesväg till Älvsjö. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att temperaturförändringar som orsakas av 

nollflödespunkter förekommer i större utsträckning vid lägre utomhustemperaturer än högre. Detta 

beror uteslutande på det övertempererade vatten som levereras från Söderenergi vid VÅ04.  

Känslighetsanalysen bekräftar detta då antalet rödmarkerade ledningar minskade när antingen 

försörjningsområdet eller framledningstemperaturen sänktes.  

Enligt simuleringarna tycks temperaturförändringarna minska i många fall efter driftsättning av KVV8. 

Detta gäller dock under förutsättning att KVV8 kommer att köras enligt de antaganden som 

simuleringarna baserades på, dvs. export av värme till det södra nätet om överskott i det centrala 

nätet finns.  Det är även möjligt att KVV8s värme skulle kunna skickas norrut. Om så blir fallet 

kommer produktionsmixen för det södra nätet fortsätta att se ut som idag och simuleringarna med 

dagens produktionsmix kommer bli representativt även i framtiden.  

I framtidsscenarierna har antagandet gjorts om att framledningstemperaturen kommer vara samma 

även i framtiden vilket skulle kunna ändras. Detta gäller särskilt från Söderenergi då 

övertempereringen sannolikt inte kommer behövas i samma utsträckning när KVV8 driftsätts. Om 

övertempereringen tas bort kommer sannolikt de flesta stora temperaturförändringarna i 

blandningszonerna att försvinna. 

6.3 Temperaturvariationer i fjärrvärmerör 
En av frågeställningarna till detta arbete var om temperaturförändringar som nollflödespunkter för 

med sig kan orsaka materialutmattning i ledningar. Tidigare fanns en misstanke om att det område i 
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det södra nätet som skulle vara värst drabbat av temperaturförändringar var Älvsjö med omnejd på 

grund av nätets topografi. Av denna anledning gjordes en uppskattning gällande hur många 

temperaturcykler området borde genomgå under en livstid i avsnitt 2.8. Simuleringarna kan bekräfta 

att området var korrekt valt och representerar ett av de hårdast drabbade områdena i nätet när det 

gäller temperaturförändringar. 

Beräkningen gällande temperaturcykler visade att antalet tillåtna temperaturcykler under en 

lednings livstid långt ifrån uppnåddes. Beräkningen var dock förenklad men resultatet gav ändå stort 

utrymme för att belastningar skulle kunna vara något högre utan att risk för utmattning fanns.   

Åtgärder för att förhindra materialutmattning kan därför anses som onödiga då de inte utgör något 

större problem.  

Ett mer kritiskt problem skulle istället kunna vara att snabba temperaturförändringar ger upphov till 

rörelser. Rörelserna kan i sin tur orsaka böjmoment på T-stycken och höga spänningsnivåer i t.ex. 

undermåliga svetsskarvar om dessa existerar. En temperaturändring på 10°C/h ger en försumbar 

rörelse hos ett rör enligt Ralf Johansson, medarbetare på Fortum. Samtidigt bör hänsyn tas till att 

rörtillverkare rekommenderar att temperaturvariationerna inte bör överskrida 10°C/h. Tillverkaren 

Isoplus rekommenderade att till och med 20°C/h kunde användas som gränsvärde. Det går därför att 

konstatera att den tumregel som Fortum Värme använde tidigare på 6°C/h är något konservativ och 

borde åtminstone höjas till 10°C/h.  

I området kring Älvsjö och på de flesta andra platser i det södra nätet består ledningarna av 

prefabricerade kulvertar med stålrör och ytterhölje av plast. Ytterhöljet i dessa ledningar skulle 

kunna utgöra en svagare del då de misstänks ha ökad tendens att spricka i skarvar och fästningar vid 

övertemperering. Sprickor i ytterhöljet gör att fukt kan sippra in som i sin tur kan orsaka korrosion på 

medieröret.  De flesta ledningar i detta område är nedgrävda i marken vilket gör att inspektion eller 

andra typer av förebyggande åtgärder inte kan genomföras så lätt.  En rimlig åtgärd kan dock vara att 

ha i baktanke att när nya ledingar förläggs i detta område bör de vara slitstarka. Då extra belastningar 

kan förekomma till följd av temperaturvariationerna bör till exempel svetsningar utföras mycket 

noggrant och T-stycken vara väl förstärkta. 

6.4 Slutsatser gällande temperaturvariationer som orsakas av 

nollflödespunkter 
Snabba temperaturvariationer har liten inverkan på materialutmattning. Böjmoment till följd av 

plötsliga rörelser skulle däremot kunna utgöra en större risk för ledningen jämfört med 

materialutmattning. De temperaturvariationer som förekommer under normal drift i Fortums 

fjärrvärmenät utgör troligtvis inte en alltför stor risk för ledningen i det stora perspektivet.  

Det går inte att motivera att några större investeringar bör göras för att förhindra 

temperaturvariationernas uppkomst. Tidigare diskuterades om shuntning skulle kunna vara en 

lämplig teknik för att jämna ut temperaturnivåerna i en ledning. Resultaten från simuleringarna 

visade att det var i ungefär samma område som de största temperaturvariationerna förekom men de 

inträffade inte alltid i samma ledningar. En shuntlösning skulle troligtvis inte hjälpa så mycket i 

förhållande till vad den kostar att installera. 

Det övergripande målet med detta examensarbete var att komma fram till en rekommendation om 

hur temperaturvariationer som orsakas av nollflödespunkter i ledningsnätet bör hanteras i 
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framtiden. Slutsatsen är således att inga särskilda åtgärder bör genomföras då 

temperaturvariationerna inte utgör ett tillräckligt stort problem.   

6.5 För vidare studier  
Belastningsanalysen gällande temperaturvariationer som gjordes i detta arbete bygger på en 

förenklad beräkning med temperaturcykler hos ett rakt rörparti. För att göra en säkrare bedömning 

bör en fullständig belastningsanalys för alla komponenter i en ledning genomöras. Då undersöks även 

de så kallade spänningsförhöjande momenten hos t.ex. T-stycken, böjar och avvinklingar. Efter detta 

kan en mer noggrann analys göras gällande vilken effekt temperaturvariationerna har på 

ledningsnätet och det går att säkerställa om materialutmattningen verkligen kan försumma.  

Ett mer tidskrävande men dock intressant arbete vore även att utföra laboratorietester där 

effekterna av temperaturvariationer i fjärrvärmeledningar undersöks. Både med avseende på 

materialutmattning men även hur snabbt temperaturförändringar kan ske. De rekommendationer 

som rörtillverkare förespråkar baseras inte på tester utan på upplevda störningar som uppkommit 

när temperaturen varierat för mycket. På detta sätt skulle en mer korrekt rekommendation gällande 

temperaturvariationer övertid. 

Fler simuleringar med fler scenarier skulle även kunna genomföras. I detta arbete undersöktes 

referensdygn vid tre olika utomhustemperaturer. Av denna anledning skulle det därför vara 

intressant att undersöka fler referensdygn med andra utomhustemperaturer. Då skulle fler slutsatser 

gällande vid vilka driftfall som störst temperturvariationer förekommer kunna göras.      
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Bilagor 
 
Nedan visas de bilagor som tillhör rapporten.   

Bilaga 1 – Resultat 

I denna bilaga presenteras resultatet från samtliga simuleringarna i TERMIS med fullständiga 

beskrivningar och förklaringar. 

Bilaga 2 – Indataparametrar till TERMIS 

I denna bilaga presenteras förklaringar gällande exempelvis vilka mätsignaler från givare som har 

använts, indataparametrar och dylikt. Denna bilaga är främst riktad till vana TERMIS-användare och 

medarbetare på Fortum Värme. Fortum Värme önskar inte att publicera denna information i DiVA 

och har därför plockats bort i denna version.   
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Bilaga 1 - Resultat  
I denna bilaga presenteras resultatet från samtliga simuleringar i TERMIS med fullständiga 

beskrivningar och förklaringar. Syftet med simuleringarna var att identifiera var 

temperaturförändringar till följd av nollflödespunkter kan förekomma i Fortum Värmes södra 

fjärrvärmenät vid olika driftfall. Syftet var även att analysera om temperaturförändringar frekvent 

förekom i samma ledningar.  

De olika anläggningarnas försörjningsområden, dvs. flödena från de olika anläggningarna, 

representeras av olika färger i TERMIS och visas i Figur 0-1. Färger som avviker från denna färgskala 

beskriver en blandningszon där flödet från två anläggningar har blandats. VÅ04 Import samt Maria 

Import beskriver import av värme från intilliggande nät och är såeldes inga produktionsanläggningar 

men har modellerats som detta.  

 

Figur 0-1. Färgerna beskriver de olika produktionsanläggningarnas försörjningsområde i TERMIS. 

Ledningsnätet visas i grön och röd färg, se Figur 0-2. De ledningar som markeras med röd färg har 

haft en eller fler temperaturändringar som varit större än 10 °C/h under det simulerade dygnet. 

Övriga ledningar markeras med grön färg. 

 

Figur 0-2. Ledningarna visas i grönt respektive rött.  

1 Referensdygn 0°C 

1.1 25 november 2013  
De framledningstemperaturer som skickades ut från anläggningarna den 25 november 2013 klockan 

00.00-19.00 enligt mätvärden visas i Figur 1-1. Dessa mätvärden användes i alla simuleringar för 

detta dygn. Högdalenverkets matningar mot både Älvsjö och Farsta kördes ojämnt gällande 
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framledningstemperatur medan övriga anläggningar höll en jämnare framledningstemperatur enligt 

Figur 1-1. Det övertempererade vattnet från Söderenergi som skickades in vid VÅ04 syns även tydligt.  

 

Figur 1-1. Framledningstemperaturer från olika produktionsenheter den 25 november 2013 enligt mätvärden. 

1.1.2 Innan driftsättning av KVV8 

Det valda dygnet, den 25 november 2013, simulerades med uppmätta mätvärden för att illustrera 

hur produktionsmixen såg ut i det södra nätet. Produktionsnivåerna från anläggningarna visas i Figur 

1-2. 

 

Figur 1-2. Effekter från olika produktionsenheter den 25 november 2013 enligt mätvärden.  

Simuleringar genomfördes med tidsupplösningen 1 timme samt 10 minuter. Simuleringen med 

tidssteg om 1 timme pågick mellan klockan 00.00-18.00 och simuleringen med tidssteg om 10 

minuter pågick mellan klockan 14.00–18.00. Anledningen till att simuleringen med tidssteg om 10 

minuter inte genomfördes under längre tid är att det är tidskrävande samt leder till en modell där 

stora mängder data sparas vilket inte är nödvändigt detta fall. 

75

80

85

90

95

100

105

110

115

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Te
m

p
e

ra
tu

r 
[°

C
] 

Timme [h] 

Högdalen Älvsjö

Högdalen Farsta

Hammarby

VÅ04 Import

Skogås

Maria Export/Import

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ef
fe

kt
 [

M
W

] 

Timme [h] 

Högdalen Älvsjö

Högdalen Farsta

Hammarby

VÅ04 Import

Maria Export

Skogås



 

B-5 
 

Resultatet av simuleringarna med produktionsmixen från den 25 november 2013 visas i Figur 1-3.  

 

Figur 1-3. Resultat från simuleringen av dygnet 25 november 2013 där 1 timmes tidsupplösning visas till vänster, 

10 minuters tidsupplösning visas till höger. 

Gul färg visar det resulterande försörjningsområdet av värmeimporten från Söderenergi via VÅ04, blå 

och turkos färg visar försörjningsområdet från Högdalenverket och rosa färg visar 

försörjningsområdet från Hammarbyverket. De gröna, lila och bruna områdena visar 

blandningszonerna mellan olika anläggningar i det ögonblick som bilden sparades.  

Figur 1-3 visar att under detta dygn förekom temperaturförändringar som var större än 10 °C/h på 

flera platser i ledningsnätet. Det största området som drabbades av temperaturförändringar visas vid 

siffran 1 i bilden och är vid Älvsjö eftersom Söderenergis övertempererade vatten blandades med det 

något kallare vattnet från Högdalenverket. I vissa tidssteg försörjdes Älvsjöområdet enbart från 

Söderenergi och i andra tidssteg enbart från Högdalenverket vilket skapade de stora 

temperaturvariationerna.  Även ett litet område i närheten av Hammarbyverket, visas vid siffran 2 i 

bilden, drabbades av temperaturförändringar då Söderenergis försörjningsområde sträckte sig hela 

vägen dit och ledningarna försörjdes omväxlande av Högdalenverket och Söderenergi.  

Högdalenverkets matning mot Älvsjö fick även temperaturförändringar vilket visas vid siffran 3. Detta 

beror på att framledningstemperaturen sjönk kraftigt vid ett tillfälle enligt Figur 1-1. Eftersom denna 

temperaturförändring inte orsakats av en nollflödespunkt lämnades en närmare analys av detta 

utanför examensarbetets omfattning.  

När kortare tidsupplösning användes fick fler ledningar stora temperaturvariationer, dvs. markerades 

med röd färg, jämfört med om samma referensdygn simulerades i tidssteg om 1 timme. Funktionen 

som markerar temperaturförändringarna per timme fungerar på så sätt att den till exempel plockar 

första värdet klockan 14.00 och jämför det med värdet klockan 15.00, sedan sker en jämförelse 

mellan klockan 15.00 och klockan 16.00 osv. Det är medelvärden under en 10-minutersperiod som 

används i simuleringarna om kortare tidssteg. I den första simuleringen används istället medelvärden 

för en hel timme. Detta gör att de största variationerna jämnas ut och temperaturvariationerna blir 

något mindre när längre tidssteg används. Kortare tidssteg borde således ge en mer korrekt 

beskrivning av verkligheten.  
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Området runt Älvsjö studerades närmare och en hastighetsprofil över området togs fram i TERMIS. 

En hastighetsprofil beskriver den beräknade hastigheten i alla ledningar för en vald sträcka vilket gör 

det enkelt att analysera hur hastigheten varierar i ledningar i varje tidssteg. Hastighetsprofilen 

klockan 19.00 visas i Figur 1-4. 

 

Figur 1-4. Hastighetsprofil över det rödmarkerade området klockan 19.00. På y-axeln visas flödeshastighet och på x-axeln 

sträckan från start. 

Ur Figur 1-4 går det att avläsa att hastigheten var närmare 0 m/s i blandningsområdet mellan 

Söderenergis flöde och Högdalens flöde. Detta är således en nollflödespunkt och även ett 

nollflödesområde då hastighetsprofilen visar att ett helt område på ca 1000 meter fick ett flöde som 

var närmast 0 m/s i detta tidssteg. I nästa tidssteg ändrades flödet och området försörjdes 

omväxlande av Högdalen och Söderenergi vilket skapade de höga temperaturförändringarna. 

Hastighetsprofilen som visas i Figur 1-4 såg ut på liknande sätt under hela dygnet. Området med 

mycket låga flödeshastigheter flyttades dock fram och tillbaka beroende på försörjningsområdenas 

variationer i storlek.  

1.1.3 Efter driftsättning av KVV8 

Indataparametrarna ändrades sedan för att illustera hur driftläget för detta dygn skulle kunna ha sett 

ut om KVV8 hade varit i drift. KVV8 är belägen i det centrala nätet och kommer påverka det södra 

nätet genom att värme kommer att importeras vid pumpstation Maria om ett värmeöverskott finns i 

det centrala nätet. Vid kalla utomhustemperaturer kommer det vanligaste driftallet att vara att 

värme importeras till det södra nätet via Maria. De ungefärliga produktionsnivåerna vid ett normalt 

driftfall vid 0°C med KVV8 visas i Figur 1-5. Effekten från KVV8 som når det södra nätet via 

pumpstation Maria visas som ”Maria Import”. För mer information hur effekterna beräknades, se 

Bilaga 2 ”Inparametrar till TERMIS”.   
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Figur 1-5. Ungefärliga produktionsnivåer när KVV8 tas i drift vid 0°C utomhustemperatur. 

Simuleringar genomfördes med tidsupplösningen 1 timme samt 10 minuter. Simuleringen med 

tidssteg om 1 timme pågick mellan klockan 00.00-18.00 och simuleringen med tidssteg om 10 

minuter pågick mellan klockan 14.00–18.00. Resultatet av simuleringarna visas i Figur 1-6.   

 

Figur 1-6. Resultat från framtidsscenario med KVV8 driftsatt där 1 timmes tidsupplösning visas till vänster och 10 

minuters tidsupplösning visas till höger. 

Figur 1-6 visar att en ledning söder om Hammarbyverket, vid siffran 1 i bilden, samt ett område 

väster om Högdalenverket, vid siffran 2 i bilden, drabbades av temperaturförändringar i denna 

simulering. Övriga rödmarkerade ledningar orsakades av ringmatningar eller att ojämn 

framledningstemperatur skickades ut från verk och utelämnades för närmare analys.  

De ledningar som drabbades av temperaturförändringar som var större än 10 °C/h var färre när KVV8 

kopplades in jämfört med innan. Blandningszonen mellan Söderenergis flöde och Högdalens flöde 

hamnade området mellan Hägersten och Liljeholmen förekom inte några temperaturvariationer. 

Figur 1-7 visar en hastighetsprofil över blandningszonen mellan Söderenergis flöde och Högdalens 

flöde. 
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Figur 1-7. Hastighetsprofil i blandningszonen mellan Söderenergis flöde och Högdalens flöde. 

Under det simulerade dygnet understeg hastigheten inte 0,5 m/s vilket tyder på att 

omblandningstakten i området var god. En jämförelse kan göras med hastighetsprofilen i Figur 1-4 

där flödeshastigheten ofta var lägre i blandningszonen.  

1.2 6 februari 2014 
Ytterligare ett referensdygn med medelutomhustemperatur på cirka 0°C simulerades för att 

säkerställa at simuleringarna visade korrekta värden. Medelutomhustemperatur för detta dygn var 

0,5°C enligt mätning vid Högdalenverket. De framledningstemperaturer som skickades ut från 

anläggningarna enligt mätvärden visas i Figur 1-8. Värmen som importerades vid VÅ04 höll ojämn 

framledningstemperatur under detta dygn medan övriga anläggningar höll en mer jämn nivå.  
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Figur 1-8. Framledningstemperaturer från olika produktionsenheter den 6 februari 2014 enligt mätvärden 

1.2.2 Innan driftsättning av KVV8 

Den 6 februari 2014 simulerades med uppmätta mätvärden för att illustrera hur produktionsmixen 

såg ut i det södra nätet. Produktionsnivåerna från anläggningarna visas i Figur 1-9. 

 

Figur 1-9. Effekter från olika produktionsenheter den 6 februari 2014 enligt mätvärden. 

Simuleringar genomfördes med tidsupplösningen 1 timme samt 10 minuter. Simuleringen med 

tidssteg om 1 timme pågick mellan klockan 00.00-23.00 och simuleringen med tidssteg om 10 

minuter pågick mellan klockan 05.00-12.00.   

Resultatet från simuleringen presenteras i Figur 1-10 där en ögonblicksbild över 

försörjningsområdena från olika anläggningar visas samt vilka ledningar som någon gång under det 

simulerade dygnet drabbades av temperaturförändringar som var större än 10 °C/h. Likt 

simuleringen för den 25 november 2013 fick fler ledningar temperaturförändringar som var större än 

10°C/h när kortare tidssteg användes i simuleringarna. 
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Figur 1-10. Resultat från simuleringen av dygnet 6 februari 2014 med 1 timmes tidsupplösning till vänster, 10 minuters 

tidsupplösning till höger. 

Den värme som importerades via VÅ04 räckte till områdena Älvsjö, Årsta och Liljeholmen. Området 

runt Älvsjömässan fick flest rödmarkerade ledningar under detta referensdygn även i detta driftall, 

vilket visas vid siffran 1 i bilden. Stamledningen från VÅ04 upp mot Solberga pumpstation drabbades 

även av temperaturförändringar under detta dygn, vilket visas vid siffran 2 i bilden. Detta berodde på 

att både flödet och framledningstemperaturen från Söderenergi sjönk kraftigt vid ett tillfälle för att 

senare öka till ”normala” nivåer. Detta är inte en temperaturförändring som orsakades av en 

nollflödespunkt vilket gör att närmare analys av detta lämnades utanför detta examensarbete. Ett 

antal ringmatade ledningar fick även temperaturförändringar men analyserades inte heller närmare.  

Hastighetsprofiler över Älvsjöområdet vid två olika tidssteg visas i Figur 1-11 och Figur 1-12. I Figur 

1-11 visas flödeshastigheten klockan 02.00. Flödeshastigheten avtog för att sedan minska till 0 m/s 

vid fronten där Söderenergis vatten och Högdalens vatten möttes. En sträcka på cirka 350 m 

drabbades av ett stillastående flöde i detta tidssteg.  

 

1
2
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Figur 1-11. Hastighetsprofil över område med temperaturvariationer och en tydlig nollflödespunkt klockan 02.00.  

Figur 1-12 visar flödeshastigheten för samma ledningssträcka klockan 09.00. Anläggningarnas 

försörjningsområden har ändrats och således har även nollflödespunkten mellan Söderenergis flöde 

och Högdalens flöde flyttats. En ledningsträcka på drygt 1000 m drabbades av ett flöde som var nära 

0 m/s i detta tidssteg.  
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Figur 1-12. Hastighetsprofil över område med temperaturvariationer klockan 09.00.  

Figur 1-13 visar variationerna i framledningstemperatur för den ledning som hade en nollflödespunkt 

klockan 02.00 i Figur 1-11. Mellan klockan 04.00-05.00 sjönk temperaturen från 112°C till 99°C när 

ledningen började försörjas av Högdalenverket istället för Söderenergi. Tre gånger under detta dygn 

varierade temperaturen mer än 10°C/h i denna ledning på grund av att flödet omväxlande kom från 

Söderenergi och Högdalenverket i kombination med stundvis låga flödeshastigheter. 

 

Figur 1-13. Temperaturvariationerna för en ledning som drabbades av temperaturförändringar efter en nollflödespunkt. 
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1.2.3 Efter driftsättning av KVV8 

Inparametrarna ändrades sedan för att illustrera hur detta dygn hade sett ut om KVV8 hade varit 

driftsatt. Framtidsscenariot med KVV8 baserades på den i dagsläget förväntade produktionsmixen 

som kommer vara när KVV8 tas i drift vid ca 0 °C samt mätvärderna från detta dygn och visas i Figur 

1-14. Se bilaga 2, ”Inparametrar till TERMIS” för att se hur effekterna beräknades.  

 

Figur 1-14. Ungefärliga produktionsnivåer för ett framtidsscenario med KVV8 driftsatt vid 0°C.  

Resultatet från simuleringarna i TERMIS visas i Figur 1-15. Även i detta fall, likt simuleringarna från 

den 25 november 2013, drabbades färre ledningar av temperaturförändringar när KVV8 togs med i 

produktionsmixen.   

En ledning väster om Högdalenverket drabbades av temperaturförändringar vilket visas vid siffran 1 i 

bilden. I blandningszonen mellan Högdalenverkets flöde och Söderenergis flöde fick ett antal 

ledningar temperaturförändringar när kortare tidssteg användes, dessa visas vid siffrorna 2 och 3 i 

bilden. 

 

Figur 1-15. Framtidsscenario med KVV8 driftsatt. Resultatet från 1 timmes tidsupplösning visas till vänster och 10 

minuters tidsupplösning visas till höger. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

Ef
fe

kt
 [

M
W

] 

Timme [h] 

Högdalen Älvsjö

Högdalen Farsta

Hammarby

VÅ04 Import

Maria Import

Skogås

1

2

3



 

B-14 
 

En hastighetsprofil togs fram över blandningszonen i närheten av Årsta och visas av Figur 1-16. 

Hastigheten var närmare 0 m/s i blandningspunkten mellan Söderenergis flöde och Högdalenverkets 

flöde. Detta är således en nollflödespunkt och en ledningssträcka på ca 100 meter fick ett flöde som 

var närmast 0 m/s i detta tidssteg. 

 

Figur 1-16. Hastighetsprofil över det rödmarkerade området klockan 04.00. 

Figur 1-17 visar hur framledningstemperaturen varierade i den rödmarkerade ledningen ovan. 

Nollflödespunkten inträffade klockan 04.00 enligt hastighetsprofilen och i det efterföljande tidssteget 

ökade temperaturen från 95°C till 113°C eftersom ledningen då försörjdes av Söderenergis 

anläggningar istället för Högdalenverket. En stund senare sjönk temperaturen från 112°C till 95°C på 

en timme när Högdalenverket återigen försörjde ledningen.  
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Figur 1-17. Variationer i framledningstemperatur för en ledning som drabbades av nollflödespunkter. 
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2 Referensdygn 6°C 

2.1 24 februari 2014 
De framledningstemperaturer som skickades ut från anläggningarna den 24 februari 2014 klockan 

00.00-20.00 enligt mätvärden visas i Figur 2-1.  

 

Figur 2-1. Framledningstemperaturer från olika produktionsenheter den 24 februari 2014 enligt mätvärden. 

2.1.2 Innan driftsättning av KVV8 

Den 24 februari 2014 simulerades med uppmätta mätvärden för att illustrera hur produktionsmixen 

såg ut i det södra nätet. Produktionsnivåerna från anläggningarna visas i Figur 2-2. När 

värmeimporten vid VÅ04 sjönk på eftermiddagen ökade produktionen i Hammarby kraftigt, de andra 

anläggningarna höll jämn effekt under dygnet.  

 

Figur 2-2. Effekter från olika produktionsenheter den 24 februari 2014 enligt mätvärden. 

Simuleringar genomfördes med tidsupplösningen 1 timme samt 10 minuter. Simuleringen med 

tidssteg om 1 timme pågick mellan klockan 00.00-19.00 och simuleringen med tidssteg om 10 

minuter pågick mellan klockan 07.00-19.00.  
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Resultatet av simuleringarna visas av Figur 2-3.  

 

Figur 2-3. Resultat från simuleringen av dygnet 24 februari 2014 med 1 timmes tidsupplösning till vänster och 10 minuter 

till höger enligt mätvärden. 

Temperaturförändringar som var större än 10 °C/h inträffade på flera platser. I området vid Älvsjö 

drabbades ett stort antal ledningar vilket visas vid siffran 1 i bilden. När kortare tidssteg användes 

blev fler ledningar rödmarkerade och områden både väster och norr om Hammarbyverket drabbades 

även, vilket visas vid siffrorna 2 och 3 i bilden.  

2.1.3 Efter driftsättning av KVV8  

Inparametrarna ändrades sedan för att illustera hur ett liknande driftall skulle kunna se ut där KVV8 

är driftsatt vid samma utomhustemperatur. Framtidsscenariot med KVV8 baserades på mätvärderna 

från detta dygn samt den i dagsläget förväntade produktionsmixen som kommer vara när KVV8 tas i 

drift vid ca 6 °C och visas i Figur 2-4. Se bilaga 2, ”Inparametrar till TERMIS” för beräkningar. 

 

Figur 2-4. Ungefärliga produktionsnivåer för ett framtidsscenario med KVV8 driftsatt vid 6°C. 

Resultatet från simuleringarna visas av Figur 2-5.  
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Figur 2-5. Framtidsscenario med KVV8 driftsatt. Resultatet från 1 timmes tidsupplösning visas till vänster och 10 minuters 

tidsupplösning visas till höger.   

I framtidsscenariot med KVV8 fick flera områden temperaturförändringar som var större än 10°C/h 

vid detta driftfall. Området runt Älvsjö och ett område väster om Hammarbyverket fick 

rödmarkerade ledningar, vilket visas vid siffran 1 och 2 i bilden. Detta orsakades av att ledningarna 

omväxlande försörjdes av Söderenergi och Högdalenverket vilket skapade nollflödespunkter som 

sedan föranledde temperaturvariationer. Området kring pumpstation Maria fick även flertalet 

ledningar med stora temperaturförändringar. Detta berodde på att framledningstemperaturen som 

uppmättes vid Maria sjönk kraftigt vid ett tillfälle vilket kan ses i Figur 2-1. 

En hastighetsprofil togs fram över Älvsjöområdet klockan 08.00 och visas i Figur 2-6. Ett område på 

ca 500 meter fick ett flöde nära 0 m/s i detta tidssteg. Under hela dygnet var flödeshastigheten låg i 

detta område.  
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Figur 2-6. Hastighetsprofil över det rödmarkerade området klockan 08.00. 

 

Ytterligare en hastighetsprofil togs fram för klockan 11.00 och visas i Figur 2-7. I detta tidssteg räckte 

Söderenergis försörjningsområde längre in i Fortums nät vilket gjorde att nollflödespunkten 

förflyttades.  Det var även då som de stora temperaturförändringarna förekom i ledningarna.   
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Figur 2-7. Hastighetsprofil över det rödmarkerade området klockan 11.00. 

 

2.2 7 april 2014 
De framledningstemperaturer som skickades ut från anläggningarna den 7 april 2014 visas i Figur 2-8. 

Samtliga produktionsenheter höll jämnare framledningstemperaturer under dygnet jämfört med de 

dygn som simulerats tidigare. 
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Figur 2-8. Framledningstemperaturer från olika produktionsenheter den 7 april 2014 enligt mätvärden.   

2.2.1 Innan driftsättning av KVV8 

Den 7 april 2014 simulerades med uppmätta mätvärden för att illustrera hur produktionsmixen såg 

ut i det södra nätet. Produktionsnivåerna från anläggningarna visas i Figur 2-9. Högdalenverket och 

importen via VÅ04 höll jämna nivåer gällande utmatad effekt under detta dygn. Hammarbyverket 

och exporten via Maria ökade produktionen vid ett tillfälle.  

 

Figur 2-9.  Effekter från olika produktionsenheter den 7 april 2014 enligt mätvärden. 

Simuleringar genomfördes med tidsupplösningen 1 timme samt 10 minuter. Simuleringen med 

tidssteg om 1 timme pågick mellan klockan 00.00-23.00 och simuleringen med tidssteg om 10 

minuter pågick mellan klockan 16.00–23.00. Resultatet av simuleringarna visas i Figur 2-10. 
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Figur 2-10. Resultat från simuleringen av dygnet 7 april 2014, 1 timmes tidsupplösning till vänster, 10 minuters 

tidsupplösning till höger. 

När tidssteg om 1 timme användes fick inga stamledningar temperaturändringar som var större än 

10°C/h. Ett fåtal ringmatade ledningar fick temperaturändringar men dessa undersöktes inte 

närmare.  

När kortare tidssteg användes fick en stamledning en temperaturförändring, vilket visas av siffran 1 i 

bilden ovan. Detta orsakades av att ledningen omväxande försörjdes av Söderenergis anläggningar 

och Högdalenverket. Jämfört med tidigare simuleringar fick detta dygn färre antal 

temperaturförändringar.  

En hastighetsprofil togs fram över den rödmarkerade ledningen och visas av Figur 2-11.  

1 
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Figur 2-11. Hastighetsprofil över en ledning med temperaturförändringar kl 22.30. 

Ett område på ca 500 m fick en flödeshastighet på 0 m/s klockan 22.30. I nästa tidssteg ökade 

flödeshastigheten i ledningen eftersom Söderenergis försörjningsområde utvidgades något och en 

temperaturförändring som var större än 10°C/h inträffade.  

2.2.2 Efter driftsättning av KVV8 

Inparametrarna ändrades sedan för att illustera hur driftläget den 7 april 2014 skulle kunna ha sett ut 

om KVV8 hade varit i drift. Framtidsscenariot med KVV8 baserades på mätvärden från detta dygn 

samt den i dagsläget förväntade produktionsmixen som kommer vara när KVV8 tas i drift vid ca 6 °C 

och visas i Figur 2-12. I detta driftfall höll samtliga produktionsenheter jämna effekter. Mer 

information gällande hur dessa effekter beräknades kan ses i Bilaga 2 ”Inparametrar till TERMIS”.  
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Figur 2-12. Ungefärliga effektnivåer för ett framtidsscenario med KVV8 driftsatt vid 6°C. 

Simuleringen genomfördes med tidsstegen 1 timme samt 10 minuter. Simuleringen med tidssteget 1 

timme pågick mellan klockan 00.00-23.00 och simuleringen med tidssteget 10 minuter pågick mellan 

klockan 16.00–23.00.  

Resultatet visas av Figur 2-13. Endast en ledning drabbades av en temperaturändring som var större 

än 10°C/h vilket visas av siffran 1 i bilden. Denna orsakdes av en nollflödespunkt mellan Söderenergis 

försörjningsområde och Högdalenverkets försörjningsområde.  

 

Figur 2-13. Framtidsscenario med KVV8 driftsatt. Resultatet från 1 timmes tidsupplösning visas till vänster och 10 

minuters tidsupplösning visas till höger.   

Området kring Älvsjö som enligt tidigare simuleringar ofta kan drabbas av snabba 

temperaturförändringar drabbades inte alls i detta fall. Under detta dygn försörjdes området 

omväxlande av Söderenergi och Högdalenverket vilket tidigare har varit en orsak till 

temperturförändringar.  Av denna anledning studerades en hastighetsprofil blandningszonen mellan 

Högdalenverket och Söderenergis flöde vilket visas av Figur 2-14. En ledningssträcka längre än 1000 

m drabbades av ett nollflöde vid detta tidssteg.  Ledningarna vid Älvsjömässan drabbades flera 

gånger av nollflödespunker då området omväxlande försörjdes av Söderenergi och Högdalenverket. I 
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tidigare simuleringar har nollflödespunkterna efterföljts av temperaturförändringar som varit större 

än 10°C/h men inte i detta fall.  

 

Figur 2-14. Hastighetsprofil över en ledningssträcka i Älvsjö klockan 18.00.  
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3 Referensdygn 17°C 

3.1 4 september 2014 
Figur 3-1 visar framledningstemperaturen från de olika produktionsenheterna i det södra nätet under 

den september 2014. Hammarbyverket höll en tydligt lägre framledningstemperatur jämfört med de 

övriga anläggningarna.  

 

Figur 3-1. Framledningstemperaturer från olika produktionsenheter den 4 september 2014 enligt mätvärden. 

Figur 3-2 visar vilken effekt de olika produktionsenheterna levererade varje timme. 

Hammarbyverket, Högdalenverkets matning mot Farsta samt importen vid VÅ04 levererade låga 

effekter under detta dygn. 

 

Figur 3-2. Effekter från olika produktionsenheter den 4 september 2014 enligt mätvärden 

Effektnivåerna vid detta driftfall kommer troligtvis inte att förändras avsevärt när KVV8 kommer in i 

produktionsmixen vilket gjorde att endast ett scenario med de uppmätta mätvärdena simulerades.  

Simuleringarna genomfördes med tidssteget 1 timme mellan klockan 00.00-23.00 samt tidssteget 10 

minuter mellan klockan 16.00–23.00. 
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Figur 3-3 visar resultatet av simuleringarna av detta dygn. Ett antal ringmatade ledningar drabbades 

av temperaturförändringar men i övrigt drabbades inga stamledningar i blandningszonen mellan 

Hammarbyverket och Högdalens försörjningsområde. Detta trots Hammarbyverkets låga 

framledningstemperatur.  

 

Figur 3-3. Resultat från simuleringen av dygnet 4 september 2014 med 1 timmes tidsupplösning till vänster, 10 minuters 

tidsupplösning till höger. 

3.2 21 maj 2014  
Ytterligare ett dygn, den 21 maj 2014, simulerades för att säkerställa resultatet.  Figur 3-4 visar 

framledningstemperaturerna och Figur 3-5 visar de effekter som levererades från de olika 

produktionsenheterna i det södra nätet detta dygn. Hammarbyverket hade även vid detta dygn en 

lägre framledningstemperatur jämfört med de övriga anläggningarna. Importen från VÅ04 och 

produktionen i Hammarbyverket är även något högre under detta dygn jämfört med referensdygnet 

från den 4 september vilket gör att temperaturvariationer eventuellt skulle kunna förekomma mer 

under detta dygn.  

 

Figur 3-4. Framledningstemperaturer från olika produktionsenheter den 21 maj 2014  enligt mätvärden. 
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Figur 3-5. Effekter från olika produktionsenheter den 21 maj 2014 enligt mätvärden. 

Simuleringar genomfördes med två olika tidssteg. Den första simuleringen var med tidssteget 1 

timme mellan klockan 00.00-23.00 och den andra simuleringen var med tidssteg 10 minuter mellan 

klockan 12.00–18.00. Även i detta fall är denna produktionsmix snarlik den produktionsmix som 

kommer vara när KVV8 är driftsatt vilket gör att simuleringen är representativ för hur 

försörjningsområdena kommer se ut även i framtiden vid denna utomhustemperatur. 

Resultatet från simuleringarna visas av Figur 3-6. Ett antal ringmatade ledningar söder om 

Hammarbyverket samt ledningen intill Högdalenverket fick temperaturförändringar men inga 

stamledningar drabbades. I blandningszonerna skapades inga nollflödespunkter.  

 

Figur 3-6. Resultat från simuleringen av dygnet 21 maj 2014 med 1 timmes tidsupplösning till vänster, 10 minuters 

tidsupplösning till höger. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ef
fe

kt
 [

M
W

] 

Timme [h] 

Högdalen Älvsjö

Högdalen Farsta

Hammarby

VÅ04 Import

Maria Export


