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Sammanfattning 

Fjärrvärme är idag det vanligaste sättet att förse en bostad med värme och tappvarm-

vatten i Sverige. Fjärrvärmen är ofta en miljövänlig produkt som kan produceras av 

till exempel biobränsle- och avfallseldade kraftvärmeverk eller spillvärme från indu-

strier. Vid tillfälligt högt effektbehov, effekttoppar, använder sig merparten av bola-

gen av dyrare produktionsenheter med större miljöpåverkan. Dyrare produktions-

enheter bör undvikas i största möjliga mån och i detta syfte används metoden last-

styrning. Vid en effekttopp kan värmetillförseln till byggnader sänkas temporärt för 

att återföras några timmar senare när effektbehovet är lägre. Tack vare värmetrög-

heten i byggnaderna bör inomhustemperaturen inte sjunka inom tidsramen för last-

styrning.  

Statistik från Gävles fjärrvärmanvändning på timbasis under 2018 har analyserats för 

att identifiera när och varför effekttoppar sker. Effekttoppar i hela fjärrvärmenätet 

har visat sig svåra att identifiera. På lokal nivå har däremot tydliga mönster för ef-

fekttoppar framkommit. Dessa effekttoppar beror till största del av tappvarmvatten-

användning men även förändringar i utomhustemperaturen. 

För att se hur produktion och last kunde skiljt sig från det verkliga utfallet tillämpa-

des laststyrning för Gävles fjärrvärmeproduktion 2018. Laststyrningen beräknades 

manuellt genom att den dyraste produktionsenheten identifierades på timbasis. Om 

en billigare produktionsenhet hade potential att leverera högre effekt nästkommande 

timmar försköts produktionen. Därefter upprepades processen för varje timme un-

der 2018.  

Efter utförd laststyrning för Gävles fjärrvärmenät hade ca 1 457 MWh förskjutits till 

en billigare produktionsenhet. Det gav en ekonomisk besparing på 1,0 % av Gävles 

totala produktionskostnad. Den miljömässiga besparingen visade på en sänkning från 

6,1 till 5,9 [g CO2ekv /kWh] sammanlagt 197 ton CO2ekv.  

På samma sätt utfördes en laststyrning för ett scenario där Gävle och Sandvikens 

fjärrvärmenät sammankopplats. Vinsten för en laststyrning med Sandviken blev be-

tydligt större med en minskad produktionskostnaden på 3,6 %. Den miljömässiga 

påverkan sjönk från 8,4 till 7,8 g CO2ekv /kWh sammanlagt 575 ton CO2ekv. 

För en framtida effektiv laststyrning bör byggnader delas in i olika klasser beroende 

på byggnadens tidskonstant. Användarmönster för hela fjärrvärmenätet har visat sig 

svårt att identifiera. Artificiell intelligens kan vara ett alternativ i framtiden för att 

prognostisera effektuttaget.  

Nyckelord: Fjärrvärme, laststyrning, effekttoppar, värmelagring,  

smarta energisystem.  
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Abstract 

District heating is today the most common way of providing a building with heat and 

hot water in Sweden. It is an environmentally friendly product mostly used with re-

newable fuel. However, at power peaks most companies use production units that 

are more expensive and worse for the environment and should therefore be avoided 

as much as possible. This can be done with a method called load management. 

When a power peak occurs, the heat supply to buildings connected to the district 

heating system can be temporarily reduced. The heat energy can later be returned 

when the heat demand is lower. Thanks to the heat inertia of the buildings, the in-

door temperature will not fall within the time frame for the load management. 

Historical data has been analysed to identify when and why power peaks occur in the 

district heating network. Power peaks throughout the district heating network have 

proved difficult to identify. However, for individual consumers clear patterns of 

power peaks have emerged. These power peaks mainly occur because of large use of 

hot water but also because of the shifting outdoor temperature. 

In order to see how the production cost would differ from the actual outcome load 

management was applied for Gävle's district heating 2018. The load management 

was calculated manually by identifying the most expensive production unit on an 

hourly basis. If a cheaper production unit had the potential to deliver higher power 

the next hour, the production was moved to the cheaper production unit. The pro-

cess was repeated for each hour during 2018. 

After carrying out load management for Gävle's district heating network, 1 457 

MWh had been shifted to a cheaper production unit. This resulted in a financial sav-

ing of 1,0 % of the total production cost. The environmental savings showed a re-

duction from 6.1 to 5.9 g CO2eq /kWh a total of 197 tonne CO2eq. In the exact 

same way, a load management was performed for a scenario where Gävle and 

Sandviken's district heating network were connected. The gain for a load manage-

ment with Sandviken will be considerably larger, a reduced production cost of 

3.6 % is possible. The environmental savings showed a reduction from 8.4 to 7.8 

CO2eq /kWh a total of 575 tonne CO2eq. 

For future efficient load management, buildings should be divided into different 

classes depending on the building's time constant. User patterns for the entire dis-

trict heating network have proved difficult to detect. Artificial intelligence can be an 

option for short-term forecasting of the power output. 

Keywords: District heating, load management, peak shaving, heat load reduction, 

thermal storage, smart energy systems. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Fjärrvärme är idag den vanligaste uppvärmningsformen för bostäder i Sverige. Fjärr-

värmen byggdes ut kraftigt i Sverige på 1970-talet och har sedan dess fortsatt att 

växa, se Figur 1. År 2015 levererades 58% av den totala energianvändningen i bostä-

der och lokaler från fjärrvärme, där hälften av all fjärrvärme användes av flerbostads-

hus. Fjärrvärme används även inom industrin men mer än 80 % av den totala fjärr-

värmeanvändningen går till bostäder och service med mera (Energimyndigheten, 

2017). 

 

Figur 1: Sveriges användning av fjärrvärme i TWh år 1970 till 2015 (Energimyndigheten, 2017). 

 

Fjärrvärmenätet i Gävle började byggas i början av 1970-talet och har sedan dess 

ständigt byggts ut. Gävle energi AB äger fjärrvärmenätet och kan idag leverera fjärr-

värme i nästan hela Gävle med ca 5500 anslutna fjärrvärmecentraler, så kallade 

kundcentraler,  (Energiplan för Gävle kommun 2016-2020, 2016). För flerbostadshus 

är det vanligt att en kundcentral förser flera byggnader med värme.  

Drygt hälften av Gävles totala fjärrvärmebehov kommer från restvärme genom ett 

samarbete med Bomhus Energi AB och BillerudKorsnäs AB. Gävle Energi AB:s egna 

kraftvärmeverk, Johannes, drivs av biobränslen och användandet av fossila bränslen 

för fjärrvärmeproduktion är minimal, närmare 0 % år 2018. Däremot förekommer 

en viss användning av el då värmebehovet är högt och elpriserna låga. 
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Gävle är speciellt då kundcentralerna ägs av Gävle Energi AB och inte, som i de 

flesta fall, av kunden. Gävle Energi AB styr därmed över värmeöverföringen från 

fjärrvärmenätet till kund vilket skapar möjligheter för drift och övervakning av sy-

stemet, som i sin tur möjliggör påverkan av värmeleveransen i fjärrvärmenätet. I 

flerbostadshus och andra större fjärrvärmeanvändare är det vanligt att kunden till-

sammans med Gävle Energi AB installerar ett drift- och övervakningssystem. Båda 

parter kan därmed övervaka driften men också styra vissa ingående parametrar för 

en mer effektiv värmeanvändning i fastigheten. Dessa system kan kombineras med 

temperaturgivare i varje lägenhet i flerbostadshus, vilket är vanligt i Gavlegårdarnas 

bostadsbestånd men användningen ökar också i flerbostadshus med andra ägarkon-

stellationer. Med de ständigt ökande möjligheterna för drift och övervakning ökar 

också möjligheterna till en mer effektiv drift av produktions- och distributionssyste-

men utan att kundens komfort påverkas. 

Gävles grannstad, Sandviken, har ett befintligt fjärrvärmenät där produktionsanlägg-

ningen behöver förnyas. En sammankoppling av fjärrvärmenäten mellan Gävle och 

Sandviken har diskuterats en längre tid. Då Gävle har kapacitet att förse Sandviken 

med nästan hela deras fjärrvärmebehov är en sammankoppling mycket intressant. I 

ett sådant fall beräknas Gävle att kunna leverera Sandvikens värmebehov upp till en 

maxeffekt på 40 MW. Vid effektbehov över 40 MW kommer Sandviken själva att 

producera resterande energi med en lokal pelletspanna. Intresset att påverka fjärr-

värmeproduktionen med hjälp av laststyrning stiger vid en eventuell sammankopp-

ling. 

1.2 Syfte 

Värmen i ett traditionellt fjärrvärmesystem används mestadels för att värma bostä-

der samt att värma tappvarmvatten. Vid hastiga utomhustemperaturminskningar kan 

effekttoppar i fjärrvärmesystemet skapas. Effekttoppar uppstår bland annat om 

många kunder samtidigt använder tappvarmvatten under en begränsad tid, vilket till 

exempel kan ske på vardagsmorgnar och kvällar, så kallade morgon- och kvälls-

toppar. Syftet med arbetet är att identifiera dessa effekttoppar historiskt och analy-

sera hur en förändrad drift av produktions- och distributionssystemen kan skapa eko-

nomiska och miljömässiga fördelar. Förändringar i fjärrvärmesystemen kan till ex-

empel innebära att värmetillförseln minimeras eller stängs av helt under den tid då 

användningen av varmvattnet är stor. Sedan återförs värmen när användningen av 

varmvatten sjunkit. Sänkning av värmetillförseln skall då hållas inom gränser som sä-

kerhetsställer komforten inomhus för kunden; beroende på värmetrögheten i bygg-

naden kan inomhustemperaturen bibehållas olika långa perioder utan extern värme-

tillförsel. Begränsningen av värmetillförseln påverkar endast uppvärmningen av en 

byggnad och aldrig tappvarmvattnet. 
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Att förflytta värmetillförseln till en period som passar bättre för produktionen kallas 

laststyrning. Laststyrning innebär att dyrare och mindre miljövänliga produktionsen-

heter kan undvikas vid effekttoppar. 

Rapporten syftar att besvara tre specifika forskningsfrågor: 

• När uppstår tillfälliga effekttoppar i Gävles fjärrvärmesystem och vad beror 
dessa på? 

• Hur hade laststyrning påverkat fjärrvärmeproduktionen för 2018 för enbart 
Gävle men också om Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät sammankopplas? 

• Vilka blir de ekonomiska och miljömässiga vinsterna med en laststyrning för 
att minimera effekttopparna? 

1.3 Förfarande 

När och varför effekttoppar uppstår i fjärrvärmenätet har undersökts. Som grund för 

arbetet har statistik från Gävles fjärrvärmenät på timbasis använts.  

Begränsningar för eventuell laststyrning har tagits fram för att maximera den ekono-

miska vinsten utan att påverka komforten för kunderna. Tidigare tester från Gävle 

Energi AB och litteraturstudie har använts som underlag. 

För att se hur produktion och last kunde skiljt sig från det verkliga utfallet tillämpa-

des laststyrning för Gävles fjärrvärmeproduktion 2018. Där det varit möjligt har 

produktionen på timbasis manuellt förskjutits till en billigare produktionsenhet. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Fjärrvärme i Gävle 

Fjärrvärme används för att förse en byggnad med värme och tappvarmvatten på ett 

miljövänligt sätt. Den sålda fjärrvärmen används mest av flerbostadshus, 58%, of-

fentliga lokaler använder 14 % följt av småhus som använder 12%, se Figur 2  

(Energiplan för Gävle kommun 2016-2020, 2016). 

 

Figur 2: Fördelning av använd fjärrvärme i Gävle (Energiplan för Gävle kommun 2016-2020, 2016). 

I samarbete med BillerudKorsnäs AB kommer drygt hälften av den levererade fjärr-

värmen från restvärme. Produktionen av fjärrvärmen är komplex då den beror till 

stor del av BillerudKorsnäs AB egen produktion, hur mycket restvärme som kan le-

vereras varierar därefter. BillerudKorsnäs har flera produktionsenheter som hela ti-

den skiftar i värmeleverans och pris till Gävle Energi AB. När restvärmen från indu-

strin inte räcker till produceras värme bland annat i Gävle Energi AB:s biobränsleel-

dade kraftvärmeverk, Johannes (Gustafsson m.fl., 2016). Kraftvärmeverk produce-

rar både el och värme, den producerade elen säljs till elnätet. Samtliga produktions-

enheter för fjärrvärmen kan ses i Figur 3 samt hur de hänger ihop med elnätet. 

De olika produktionsenheter är: [1] 

• Hetvattenpanna (HVP) drivs av eldningsolja och är vanligtvis den dyrast an-

vända produktionsenheten. Den används enbart då effektbehovet är mycket 

högt. 

• Elpannan används vid stora effektbehov eller vid mycket lågt elpris. 

• Hetvattenkondensatorn (HVK) tar ånga efter turbinen från Bomhus Energi 

och sodapannorna från BillerudKorsnäs. 
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• Rökgaskondensering, återvinning av rökgaserna från Bomhus Energi 

• Restvärme 

o Spillvärme, ren restvärme 

o Indunstning 1 & 2 (60 % restvärme, 40 % sekundära trädbränslen) 

o Dump, vid överskott i produktion dumpas överbliven värme till 
fjärrvärme. 

• Johannes, normal drift, inkluderar rökgaskondensering. Eldas med 40 % re-
turträ och 60 % sekundära trädbränslen. 

o Minimumlast, den minsta effekt som pannan kan köras på, Johannes 
fungerar ej på lägre effekt. 

o Direktkondensator, vid låga elpriser eller stort fjärrvärmebehov blir 
ångan fjärrvärme utan att passera turbinen. 

• Reservanläggningar, två biooljepannor. Användes ej under 2018. 

 

 

Figur 3: Produktionsenheterna för fjärrvärmen i Gävle och hur de hör ihop med elnätet. Pilarna visar rikt-

ningen för energiflödena. 

De olika produktionsenheterna levererar värme till fjärrvärmenätet i form av hetvat-

ten. Värmen transporteras med vatten via två isolerade rör som ligger nedgrävda i 

marken, så kallad framledning och returledning. I produktionsanläggningar värms 

vatten upp och pumpas ut i framledningen för att sedan passera en värmeväxlare pla-

cerad i fastigheten, en kundcentral, vilken förser byggnaden med värme och tapp-

varmvatten. Det avkylda vattnet leds sedan i returledningen tillbaka till produktions-

anläggningarna för återuppvärmning. Det varma fjärrvärmevattnet pumpas kontinu-

erligt runt för att säkerhetsställa kundens behov av värme och tappvarmvatten. 

Fjärrvärmevattnet är i ett slutet system som aldrig kommer i kontakt med färskvat-

ten (Om fjärrvärme – Gävle Energi AB, 2019). Figur 4 visar en överblick hur varmvatt-

net värms upp i kraftvärmeverk eller industrin och distribueras via rör i marken till 

kunderna. 
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Figur 4: Överblick av Gävles fjärrvärmeproduktion och distribution (Om fjärrvärme – Gävle Energi AB, 

2019). 

Hur mycket energi som behöver produceras bestäms av kundernas användning, 

högre effekt innebär att flera produktionsenheter behöver användas vilket generellt 

leder till dyrare kostnad och större miljöpåverkan (Gustafsson m.fl., 2016). Genom 

att begränsa värmetillförseln till utvalda byggnader under en kort tid kan ”sämre” 

produktionsenheter undvikas. För att påverka värmetillförseln till en byggnad be-

hövs åtkomst till styrningen i kundcentralen. Då Gävle Energi AB äger kundcen-

tralen har de full åtkomst till styrningen. Tanken är att sänka uppvärmningen i bygg-

naden utan att påverka tappvarmvattnet. Detta är möjligt då värmeöverföringen i 

kundcentralen sker via två värmeväxlare, en för uppvärmning och en för tappvarm-

vatten (Om fjärrvärme – Gävle Energi AB, 2019). 

Se Figur 5 för överblick av en kundcentral. Här växlas primärsidan mot sekundärsi-

dan i två värmeväxlare, en för tappvarmvatten och en för radiatorkretsen. Vid en 

begränsning av värmetillförseln kommer framledningstemperaturen på sekundärsi-

dan, radiatorkretsen, att sänkas. Se bilaga A för fullständig förklaring av figuren. 

 

 

Figur 5: Överblick av en kundcentral, figuren visar bland annat två värmeväxlare. En för tappvarmvatten 

och en för radiatorkretsen (Fortum, 2017) 
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2.1.1 Gävle Energi AB: s prismodell för fjärrvärmeproduktion 

Hur fjärrvärmen produceras i Gävle är komplicerad och beror på en mängd olika pa-

rametrar. Fjärrvärmenätet är bland annat ihopkopplat med BillerudKorsnäs och 

Bomhus Energi. Beroende på verksamheten i de både bolagen varierar produktionen 

timme för timme vad som kan levereras. Prismodellen är under sekretess vilket gör 

att inga faktiska priser kommer redovisas i denna rapport. Prismodellen utgår från 

de olika produktionsenheterna som kan ses i Figur 3 på föregående sida. 

Varje produktionsenhet har en leveranspotential och när den är uppnådd träder 

nästa produktionsenhet i kraft och levererar den potentiella energin för den pro-

duktionsenheten osv. Leveranspotentialen samt priset för varje produktionsenhet 

varierar varje timme, mycket beroende av elpriset. Variationerna gör att produkt-

ionsenheternas leverans ständigt behöver optimeras. Vid högt elpris har kraftvärme-

verken maximal last för att maximera produktionen av el. Vid lågt elpris är det vär-

mebehovet i fjärrvärmenätet som styr och billigast produktionsenhet används. 

Undantag för prisprioriteringen är Johannes som alltid levererar en minimumlast vid 

drift. Johannes uppstart är en tids- och energikrävande process, därför slår man ald-

rig av pannan förutom på sommaren när effektbehovet är lågt i nätet. Johannes mini-

mumlast ligger därmed alltid först i produktionsprioriteringen oberoende av pris [1]. 

2.2 Värmelagring i byggnader 

Värme kan lagras i all massa; för byggnader med egen panna används ofta en acku-

mulatortank för värmelagring. Ackumulatortanken lagrar varmt vatten som sedan 

används vid behov. Även fjärrvärmenät har ofta någon form av ackumulatortank för 

att kunna fördela ut produktionen av fjärrvärme bättre. Likt ackumulatortankar, lag-

rar byggnader värme tillräckligt för att kunna användas kortare perioder. Byggnader 

anslutna till fjärrvärmenätet har värme lagrad i byggnadens massa samt i byggnadens 

radiatorsystem. Beroende på byggnadens material och storlek kan olika mycket 

värme lagras vilket utgör byggnadens värmelagringskapacitet. Värmelagrings-

kapaciteten för alla byggnader anslutna till fjärrvärmenätet kan uppnå 25 % av den 

totala energin i fjärrvärmenätet (Olsson Ingvarson och Werner, 2008). Teoretiskt 

sätt kan då effekttoppar upp till 25% förhindras utan användningen av en ackumula-

tortank. 

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av värmelagrings-

kapaciteten i fjärrvärmenätet jämfört med en ackumulatortank. Romanchenko m.fl., 

2018 studerar skillnaden att mellan de båda teknikerna för att jämna ut maxeffekten 

i fjärrvärmenätet. Båda metoderna bidrar till en besparing såväl ekonomisk som mil-

jömässig. Ackumulatortankar lagrar däremot i snitt dubbelt så mycket energi över 



8 

 

[1] Niklas Lindmark; Strateg; AO Fjärrvärme; Gävle Energi; 2019:05:16 

 

ett år jämfört med ett fjärrvärmenät med samma värmelagringskapacitet. Dock in-

nebär ackumulatortankar en stor investeringskostnad och tar upp stor yta att bygga 

medan tekniken att använda fjärrvärmenätet som värmelagring går att införa genom 

styrning. 

2.3 Byggnadens tidskonstant 

Byggnadens tidskonstant beskriver hur inomhustemperaturen påverkas av skiftande 

uteklimat. Uteklimatets påverkan på en byggnad varierar med byggnadens värme-

tröghet, som i sin tur beror på byggnadens värmelagringskapacitet och isolering. En 

stor värmetröghet medför en hög tidskonstant. Detta innebär att byggnaden reage-

rar långsamt på skiftande uteklimat och bibehåller sin inomhustemperatur en längre 

tid. För att beskriva tidskonstanten i en byggnad används allmänt uttrycket lätt eller 

tung stomme. Lätt stomme innebär låg tidskonstant medan en tung stomme innebär 

en hög tidskonstant. Byggnadens tidskonstant kan även beskrivas som en byggnads 

uppvärmningstid och värmelagringsförmåga. Tidskonstanten kan bestämmas på två 

sätt. I det första sättet beräknas tidskonstanten från kvoten av byggnadens värmeka-

pacitet och specifika värmeförlust. Det andra sättet är att mäta tiden det tar för in-

omhustemperaturen i en byggnad att sjunka med 63 % av temperaturskillnad utom-

hus och inomhus utan värmetillförsel (Warfvinge och Dahlblom, 2011). 

2.4 Effekttoppar i fjärrvärmenät 

Effekttoppar i fjärrvärmenätet sker när effektuttaget är högre än normalt under en 

kortade tid. Kända orsaker kan vara hastiga väderförändringar, stor tappvarmvatten-

användning eller likadan styrning i stora delar av nätet, till exempel är det vanligt att 

uppvärmningen i en byggnad är avstängd när utomhustemperaturen är över 12 °C. 

När utomhustemperaturen sjunker under 12 °C startar därmed många kundcen-

traler samtidigt vilket kan leda till en effekttopp. 

I en kundcentral styrs effektuttaget av värmeventilen och tappvarmvattenventilen. 

Värmeventilen är programmerad efter en styrkurva som beror på utomhustempera-

turen. Värmeventilen reagerar i regel långsamt på utomhustemperaturen vilket le-

der till ett jämnt effektuttag. Tappvarmvattenventilen reagerar däremot mycket 

snabbt vid användning av tappvarmvatten i byggnaden. Det är inte ovanligt att tapp-

varmvattenventilen dessutom är överdimensionerad vilket leder till högre effektut-

tag än nödvändigt (Fransson, 2005). 

Effekttoppar förekommer ofta på morgonen så kallade morgontoppar och beror till 

stor del på tappvarmvattenanvändning. Ett tydligt exempel är fjärrvärmenätet i 

Turins, Italien. I Italien är det vanligt förekommande att stänga av uppvärmningen 

av byggnaderna under natten, vilket leder till väldigt låg fjärrvärmeanvändning nat-

tetid. På morgonen när uppvärmningen startar skapas en extrem effekttopp, ibland 
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över dubbla normalbehovet. Figur 6 visar effektbehovet under ett dygn i Turins 

fjärrvärmenät. Figuren visar en kraftig ökning av effekten upp till 1,3 GWh ca 

klockan 06:00 på morgonen för att sjunka ner till dagsbehovet på ca 0,5 GWh ca 

klockan 07:00 (Guelpa m.fl., 2017). 

 

Figur 6: Morgontopp i Turins fjärrvärmenät i Italien (Guelpa m.fl., 2017). 

Effekttoppar i fjärrvärmenätet är ett problem som finns världen över i de flesta fjärr-

värmenät. Dyrare och mindre miljövänliga produktionsenheter krävs för att leverera 

de höga effekterna. Genom att reducera effekttopparna kan en ekonomisk och mil-

jömässig besparing ske. 

Exemplet ovan är ett extremfall och förväntas inte uppstå i Sveriges fjärrvärmenät. 

Uppvärmningen i Sverige stängs vanligtvis inte av under natten, tvärtom ökar upp-

värmningen ofta nattetid då temperaturen generellt sjunker under uppvärmningspe-

rioden. Morgontoppar antas uppstå av tappvarmvattenanvändning samt ventilation. 

Många arbetsplatser har ventilationen avstängd utanför arbetstid vilket kan medföra 

en effekttopp då ventilationen startar på morgonen. Sommartid är uppvärmningen 

ofta avstängd helt oberoende av tid på dygnet. 

2.5 Reduktion av effekttoppar 

Tillfälliga sänkningar i värmetillförseln är välbeprövade tillvägagångssätt för att spara 

effekt och energi. Den vanligaste metoden är nattsänkning. Nattsänkning innebär att 

inomhustemperaturen sänks med en eller några få grader, därmed blir temperatur-

skillnaden mellan inomhus och utomhus lägre. Med denna lägre temperaturskillnad 

minskar transmissionsförlusterna, vilket i teorin ger en energibesparing. 

Huruvida nattsänkning verkligen ger en energibesparing eller inte råder det dock de-

lade meningar om (Johansson och Wernstedt, 2010). Den energi som sparas under 

natten kommer att återgå till byggnaden på morgonen när byggnaden ska värmas 

upp till sin normala temperatur. För att snabbt återfå rätt temperatur ökar värmesy-

stemet effekten vilket leder till en lokal effekttopp. Lindkvist och Wallentun (2005) 

menar att nattsänkning för svenska småhus och radhus byggda på 70-talet inte ger 
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någon energibesparing. Den eventuella energibesparingen är endast lokalt för bygg-

naden och tar ingen hänsyn till fjärrvärmeproduktionen. Tvärtom är effekthöjningen 

som sker på morgonen negativ för fjärrvärmeproduktionen då den bidrar till 

morgontoppen i fjärrvärmenätet. 

Reduceringar av värmetillförseln som tar hänsyn till fjärrvärmeproduktionen kan 

kallas för laststyrning. Laststyrning av fjärrvärmenätet innebär en förskjutning av ef-

fektuttag till ett senare skede, vanligtvis under rådande effekttoppar. Förskjutningen 

av effektuttaget blir möjlig genom att värmetillförseln till byggnader sänks eller 

stängs av helt kortade perioder. Byggnaderna återfår sedan värmetillförseln utanför 

effekttoppen innan inneklimatet i byggnaderna hunnit påverkats negativt. För att 

komforten för de boende inte ska sjunka krävs en modern adaptiv styrning 

(Johansson och Wernstedt, 2010). 

Flertalet studier tyder på att laststyrning av fjärrvärmenätet är möjligt utan att på-

verka komforten för de boende. Johansson och Wernstedt (2010) utförde experi-

ment på kontorsbyggnader med en tidskonstant på 150 timmar. Kontorsbyggna-

derna förseddes med temperaturgivare där värmetillförseln sänktes under specifika 

tider. Inomhustemperaturens påverkan granskades under och efter sänkningen av 

värmetillförseln. Li och Wang (2015) visar med en modellering att en reduktion av 

fjärrvärmetoppar med laststyrning är möjlig utan att påverka komforten inomhus. 

Studien bygger på analyser av en relativt enkel modell av byggnader med olika tids-

konstanter som är kopplade till ett fjärrvärmenät. Värmetillförseln stängs av för 

byggnaderna och innetemperaturen studeras. Slutsatsen av studierna visade att kom-

forten inomhus påverkades marginellt och tekniken bör gå att applicera storskaligt, 

men det ställer höga krav på styrningen. 

Hur mycket effekttopparna kan reduceras är olika från stad till stad, bland annat be-

roende på storlek av fjärrvärmenätet, produktionsanläggningar och möjlighet till att 

styra värmeanvändningen hos kunderna kan effektiviteten av laststyrning variera. 

Johansson och Davidsson (2010) utförde en studie i städerna Stockholm, Västerås 

och Linköping som pekar mot att en modern styrning utöver större delar av fjärrvär-

menätet som är uppkopplad till kunder och produktion i realtid kan reducera effekt-

topparna upp till 20 % av den totala fjärrvärmeeffekten. En besparing av värmeener-

gin i fjärrvärmenätet ska dessutom kunna ske med 7,5 % utan att komforten för 

kunden påverkas. Utmaningen är att styrningen måste klara att hela tiden optimera 

systemet med nya data. Effekten ska minimeras samtidigt som komforten för kun-

derna inte får brista. Tappvarmvattenbehovet ska alltid täckas upp i hela nätet, tapp-

varmvattnet får inte bli lidande för att uppvärmningen stängs av. Förutom direkt 

brist på komforten utan tappvarmvatten uppstår risk för legionellatillväxt vid för låg 

temperatur på tappvarmvattnet. 
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För att kunna reducera en effekttopp i fjärrvärmenätet behövs framtidsprognoser för 

energibehov och maxeffekt i fjärrvärmenätet. Laststyrning av fjärrvärmenätet fören-

klas avsevärt om effekttopparna kan förutspås, genom att analysera fjärrvärmean-

vändningen historiskt går det att leta ett mönster över hur effekttopparna uppstår. 

Ett alternativ är att införa självlärande program, en form av artificiell intelligens för 

att förutspå effektuttaget i fjärrvärmenätet. Dessa program tar hänsyn till en mängd 

olika parametrar och har med goda resultat kunnat ge kortsiktiga men pålitliga pro-

gnoser över effektuttaget (Petrichenko, Sobolevsky och Sauhats, 2018; Saloux och 

Candanedo, 2018). 
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2.6 Smarta energisystem 

Smarta energisystem ”Smart Energy System” beskrevs första gången i en akademisk 

tidskrift år 2009 men har sen dess dykt upp allt mer (Lund m.fl., 2017). Smarta 

energisystem är en förändringsprocess av våra nuvarande energisystem som blivit 

möjlig av ny teknik och utveckling. Genom smart samverkan av de nuvarande ener-

gisystemen kan produktion, distribution och lagring optimeras för maximal vinst så-

väl ekonomisk som miljömässig (Mathiesen m.fl., 2015). Flera olika system är stän-

digt uppkopplade och integrerar med varandra storskaligt som småskaligt. 

Smarta energisystem är adaptiva och hanterar förändringar i produktion och använd-

ning av energi på bästa sätt. När olika energisystem samverkar kan de avlasta 

varandra vid till exempel intermittent elproduktion. Vid för hög elproduktion kan 

elen med fördel användas för att producera värme. För en helt automatiserad hante-

ring behövs ett införande av artificiell intelligens. Artificiell intelligens är självlä-

rande och skapar algoritmer för produktion och distribution som ständigt förbättras 

efter gällande förutsättningar. Smarta energisystem kan effektivisera bränsleanvänd-

ningen och främja förnybara energikällor. Det kan på sikt leda till att transport och 

produktion av energin blir 100 % förnyelsebar (Mathiesen m.fl., 2015). 

2.7 Laststyrning av fjärrvärme i Gävle 

Effekttoppar i fjärrvärmenätet behöver inte innebära att en laststyrning behövs. Det 

är övergången mellan produktionsenheter som ska undvikas med en laststyrning. 

Vid en effekttopp som tvingar en dyrare produktionsenhet att träda i kraft kan vär-

metillförseln för byggnader kopplade till fjärrvärmenätet sänkas temporärt för att 

återföras några timmar senare när effektbehovet är lägre. På så sätt har man förskju-

tit energin från att produceras av en dyrare produktionsenhet och därmed undvikit 

dyrare produktionskostnad och större miljöpåverkan. 

Av tidigare forskning baserade på verkliga test och modeller verkar det vara fullt 

möjligt att åstadkomma någon form av laststyrning för att reducera fjärrvärmenätets 

effekttoppar utan att de boendes komfort påverkas (Johansson och Wernstedt, 

2010; Li och Wang, 2015) 

Gävle Energi AB har tillräckliga resurser för att införa laststyrning. Eftersom de 

flesta kundcentraler är uppkopplade kan värmetillförseln fjärrstyras. De flest lägen-

heter i Gävle har temperaturgivare och är uppkopplade i realtid; därmed kan kom-

forten för kunderna kontrolleras och säkerhetsställas.  

Stora fördelar ses vid införandet av artificiell intelligens, en artificiell intelligens kan 

pronotisera fjärrvärmeanvändningen och optimera produktionsenheterna med bland 

annat laststyrning (Petrichenko, Sobolevsky och Sauhats, 2018; Saloux och 

Candanedo, 2018). 
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[1] Bengt Rinne; Utredningsingenjör; Drift & Distribution Fjärrvärme; Gävle Energi; 2019:04:10 

 

3 Tidigare arbeten av Gävle Energi AB 

Effektbegränsningar har tidigare utförts i Gävles fjärrvärmenät av Gävle Energi AB. 

Olika tester har utförts där framledningstemperaturen på sekundärsidan sänkts med 

10 och 15 °C. Framledningstemperaturen sänks genom att ändra styrningen för 

kundcentralerna, kundcentralerna blir ”lurade” till att tro att utomhustemperaturen 

är varmare än vad den egentligen är. Effektbegränsningens storlek beror på sänk-

ningen av framledningstemperaturen och hur många byggnader som är delaktiga. 

Under samtliga test med effektbegränsningar har inga klagomål hos lägenhetsinneha-

varna uppstått [1]. 

3.1 Effektbegränsning flerbostadshus 

Gävle Energi har utfört effektbegränsningar över stora bostadsområden för att stu-

dera den totala effekten i fjärrvärmenätet samt hur inomhustemperaturen hos kun-

derna påverkas. Storleken på en effektbegränsning beror på två saker, hur många 

grader framledningstemperaturen sänks med på sekundärsidan samt hur många bo-

städer som effektbegränsas. Hur mycket framledningstemperaturen kan sänkas beror 

i sin tur på hur länge inomhustemperaturen i byggnaderna kan bibehållas. Effektbe-

gränsningarna bör aldrig påverka kundernas komfort negativt. 

Vid ett test som utfördes den 11 februari 2016 sänktes framledningstemperaturen på 

sekundärsidan med 15 °C under 4 timmar. Utomhustemperaturen höll sig mellan 

0°C och -1°C under hela testet. Syftet var att studera temperaturfallet i flerbostads-

hus med olika byggnadstyper. Två olika flerbostadshus valdes ut, ett flervåningshus 

och ett tvåvåningshus. Båda husen bestod av endast hyresrätter och befann sig på 

samma geografiska område. Resultatet blev som förväntat, ett mindre temperatur-

fall i flervåningshuset jämfört med tvåvåningshuset. Det beror på att ett tvåvånings-

hus har större andel yttervägg gentemot golvyta jämfört med ett flervåningshus; vil-

ket leder till en större transmissionsförlust. Temperaturfallet i flervåningshuset un-

der de 4 timmarna blev 0,4 °C medan tvåvåningshuset hade ett temperaturfall på 

0,64 ° C [1]. 

Ytterligare tester har genomförts för att studera temperaturfallet i byggnader samt 

hur stor effektsänkningen blir för hela nätet. Den 8 november 2017 klockan 04:00 

till 08:00 sänktes framledningstemperaturen med 10 °C på sekundärsidan för totalt 

690 flerbostadshus. Utomhustemperaturen höll sig runt 3°C under hela testperi-

oden. Resultatet blev en minskad effekt med 19 MW vilket motsvarade ca 17 % av 

den totala effekten i hela fjärrvärmenätet. Flödet i fjärrvärmenätet minskade med ca 

500 m³/h. Det genomsnittliga temperaturfallet i samtliga byggnader blev 0,3°C [1]. 
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I Tabell 1 presenteras temperaturfallet mer indelat där 57 hus hade ett temperatur-

fall mellan 1,15 °C och 0,75 °C, 189 hus tappade mellan 0,75°C och 0,5°C, 260 

hus tappade mellan 0,5°C och 0,25°C, 184 hus tappade mellan 0,25°C och 0°C [1]. 

Tabell 1:Temperaturfallet för olika hus vid effektsänkning 8 november 2017 [1]. 

 Temperaturfall [°C] Antal hus 

 1,15 - 0,75 57 
 0,75 - 0,5 189 
 0,5 - 0,25 260 
 0,25 - 0 184 

 

För att säkerställa att inte komforten för kunderna brister bör inte temperaturen 

sjunka med mer än 0,5 °C. Ett temperaturfall på 0,5 °C är accepterat då termosta-

tens hysteres (dödzon) vanligtvis ligger inom det intervallet. Inomhustemperaturen 

kan alltså skifta med 0,5 °C utan att radiatorerna reagerar. 

Byggnader som har ett temperaturfall på mer än 0,5 °C bör antingen få en mindre 

reduktion på framledningstemperaturen eller inte vara delaktig i effektbegräns-

ningen. Flera tester bör utföras för att säkerhetsställa vilka byggnader som är lämp-

liga att effektreducera och med hur stor temperaturminskning de klarar på framled-

ningstemperaturen. 

För att optimera effektbegränsningarna bör byggnader delas in i olika klasser bero-

ende på vilken tidskonstant de har. För byggnader med hög tidskonstant kan fram-

ledningstemperaturen på sekundärsidan sänkas mer utan att kundens inneklimat på-

verkas negativt. Byggnadsklasserna kopplas sedan till ett givet värde för sänkning av 

framledningstemperaturen. Av det test som Gävle Energi utförde 8 november 2017 

minskade den totala effekten i fjärrvärmenätet med ca 17 %, dock sjönk inomhus-

temperaturen i vissa byggnader mer än vad som är accepterat. Detta på grund av att 

alla byggnader sänktes med samma temperatur på framledningen. Vid en indelning 

av byggnadsklasser kan istället byggnader med hög tidskonstant sänkas med en större 

temperaturskillnad och byggnader med lägre tidskonstant sänkas med en mindre 

temperaturskillnad. En effektreducering på 15 % bör därmed gå att uppnå vilket är 

den reducering som laststyrningen i rapporten är baserad på. 
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4 Metod 

4.1 Identifiering av effekttoppar 

Fjärrvärmeanvändningen för Gävle år 2018 har använts som referensår. All data har 

erhållits från Gävle Energi AB. 

4.1.1 Hela nätet 

Fjärrvärmenätets effektuttag varierar ständigt och har ofta till synes underliga effekt-

toppar. Dessa effekttoppar leder till onödiga produktionskostnader om dyrare pro-

duktionsanläggningar används kortare perioder. För att reda ut orsaken till effekt-

topparna har Gävles totala fjärrvärmeanvändning jämförts med fjärrvärmeanvänd-

ningen från både Gavlegårdarnas bostadsbestånd och Gavlefastigheters samtliga loka-

ler samt den dåvarande utomhustemperaturen där all data är medelvärden på timba-

sis. Gavlegårdarna representerar flerbostadshus och Gavlefastigheter representerar 

lokaler för olika verksamheter.  

Gävles totala fjärrvärmeanvändning jämförs också med fjärrvärmeanvändning från 

Gävle Norr. Gävle Norr består till mesta del av villor och flerbostadshus, fjärrvär-

men levereras utifrån en större fjärrvärmekulvert där mätning sker momentant. Fi-

gur 7 visar hela Gävles fjärrvärmenät där Gävle norr är inringat.  

 

Figur 7: Gävles fjärrvärmenät med Gävle norr inringat. 

Gävle norr 
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4.1.2 Lokala områden 

Enskilda kundcentralers fjärrvärmeanvändning har studerats för att se hur de skiljer 

sig åt från Gävles totala fjärrvärmeanvändning. En slumpmässigt utvald bostadsrätts-

förening i centrala Gävle har analyserats, hur effektuttaget beror av tappvarmvatten-

användning och utomhustemperatur, samt vilka mönster som går att tyda. 

Effektuttaget från kundcentralen har studerats veckovis över 2018 där bland annat 

öppningsgraden på värmeventilen och tappvarmvattenventilen har noterats vid ef-

fekttoppar. 

4.2 Effektbegränsning 

Effektbegränsning över stora delar av Gävle har tidigare utförts av Gävle Energi AB 

som presenteras i kapitel 3. 

4.2.1 Effektbegränsning bostadsrättsförening 

Uppvärmningen för en bostadsrättsförening i centrala Gävle stängdes helt av mellan 

06:00 till 08:00 den 11 april 2018 för att studera temperaturfallet i lägenheterna 

samt effektuttaget när värmen återgår. Utomhustemperaturen var under testperi-

oden mellan -1,7 och - 2,5 °C. Bostadsrättsföreningen består av 43 lägenheter där 

samtliga har temperaturgivare installerad. Temperaturgivarna är av typen EcoGuard 

TS1001 och har en felmarginal på +/- 0,15 °C inom 15-26 °C (EcoGuard TS1001). 

4.3 Manuell beräkning av laststyrningspotential 

För att se lönsamheten med en laststyrning har fjärrvärmeanvändningen för år 2018 

manuellt effektförskjutits. Fjärrvärmen levereras av BillerudKorsnäs, Bomhus Energi 

och Gävle Energis kraftvärmeverk, Johannes. Produktionen levererades av 11 olika 

produktionsenheter där varje produktionsenhet hade en maximal produktionspot-

ential på timbasis. Produktionsenheterna rangordnas efter pris på timbasis där den 

billigaste alltid används först. När en dyrare produktionsenhet tillfälligt körs för-

skjuts energin till ett senare skede om en billigare produktionsenhet har potential att 

leverera mer. Diverse begränsningar behövs för laststyrningen för att säkerhetsställa 

att komforten inte brister hos kunderna. Av den forskning som beskrivs i litteratur-

studien samt de tester som utförts av Gävle Energi AB bedöms en laststyrning att 

begränsas till: 

• Effektbegränsningen bör inte pågå i mer än 4 timmar. 

• Efter utförd effektbegränsning bör energin återföras inom 4 timmar. 

• En effektbegränsning bör uppgå till maximalt 15% av nätets momentana  

totaleffekt. 
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Potentialen för varje produktionsenhet användes inte fullt ut hela året 2018 på grund 

av diverse anledningar, bland annat störningar i produktionen hos BillerudKorsnäs. 

Det medförde att en dyrare produktionsenhet trädde i kraft när den normalt inte be-

hövde. Dessa störningar tas ej till hänsyn i beräkningarna, produktionsenheterna be-

räknas leverera sin fulla potential över hela året.  

4.3.1 Gävle 

Med hjälp av Excel sammanställdes och rangordnades produktionspriser och pro-

duktionspotentialen. Effektbehovet fördelades sedan ut över produktionsenheterna 

där varje produktionsenhet levererar sin maximala potential tills önskad effekt är 

uppfylld. Produktionsenhet valdes hela tiden utifrån det billigaste timpriset. Det op-

timala produktionspriset utifrån produktionsenheterna beräknades enligt det verk-

liga effektbehovet för 2018. 

Den levererade energin från varje produktionsenhet 2018 användes som utgångs-

punkt för laststyrningen. Laststyrningen har beräknats manuellt genom att den dyr-

aste använda produktionsenheten identifieras timme för timme. När en dyrare pro-

duktionsenhet tillfälligt körs och en billigare produktionsenhet nästkommande tim-

mar inte levererar maximalt förskjuts energin från den dyrare produktionsenhet till 

den billigare. Därefter upprepas processen för timme 2,3,4 osv. Figur 8 beskriver 

tillvägagångssättet steg för steg vid en manuell laststyrning där n = 0 vid start. 

 

Figur 8: Tillvägagångssättet för utförd laststyrning av Gävles fjärrvärmeproduktion 
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[1] Niklas Lindmark; Strateg; AO Fjärrvärme; Gävle Energi; 2019:05:16 

 

Dyrare produktionsenheter har i regel även sämre miljöpåverkan. Sammanlagda mil-

jöpåverkan i form av koldioxidekvivalenter (koldioxidekv) beräknas både före och ef-

ter utförd effektjustering. Miljöpåverkan beräknas utifrån använd mängd bränsle 

som varje produktionsenhet använt för att leverera fjärrvärmen. Beräkningarna för 

koldioxidekv sker enligt ÖVERENSKOMMELSE I VÄRMEMARKNADSKOMMITTÉN 

(2018)  som presenteras i Tabell 2. Båda indunstningarna använder sig av 40 % se-

kundära bränslen, resterande produktion är utan miljöpåverkan. Hetvattenpannan 

(HVP) använder sig av eldningsolja E02-E05. Johannes drivs av ca 40 % returträ 

(RT-flis) och resterande sekundära trädbränslen. Omvandlingsfaktorerna för bräns-

leförbränning samt produktion och transport multiplicerades med den mängd 

bränsle som använts av varje produktionsenhet för att leverera energin samt verk-

ningsgraden på 0,85 för samtliga värmepannor [1]. 

Tabell 2: Sammanställning av 2018 års relevanta utsläppsvärden (ÖVERENSKOMMELSE I 

VÄRMEMARKNADSKOMMITTÉN 2018, 2018) 

 Bränsle 
Koldioxidekv energiom-
vandling [g CO2ekv/kWh] 

Koldioxidekv produktion och trans-
port av bränslet [g CO2ekv/kWh] 

E02-E05 275 22 
Sekundära trädbränslen 4 7 
RT-flis 4 3 
Pellets 4 14 
Torv 393 39 
El (Nordisk residual) 329,19 0  

 

4.3.2 Gävle och Sandviken 

En sammankoppling mellan Gävles fjärrvärmenät och Sandvikens fjärrvärmenät har 

diskuterats under många år. Vid ett sådant scenario där Gävle ska förse Sandviken 

med fjärrvärme blir en laststyrning mer intressant på grund av att dyrare produkt-

ionsenheter kommer att användas mer frekvent. Effektbehovet samt möjligheten till 

laststyrning har beräknats där Gävles fjärrvärmeproduktion även ska täcka Sandvi-

kens fjärrvärmebehov upp till 40 MW värmeeffekt. När Sandvikens fjärrvärmebehov 

överstiger 40 MW tillför Sandviken själva tillföra resterande värmebehov, den vär-

meenergin kommer levereras med en pelletspanna [1]. 

Effektförskjutningen har skett på samma sätt som visas i Figur 8. Skillnaden i miljö-

påverkan beräknas före och efter sammankopplingen mellan städerna. Beräkningarna 

sker enligt data i Tabell 2.Sandviken producerar i nuläget 15 GWh värmeenergi från 

returträ. För resterande värmebehov används torv som bränsle [1]. 
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5 Resultat 

5.1 Identifiering av effekttoppar 

5.1.1 Hela nätet, fjärrvärmeanvändning 

Inget tydligt samband när effekttoppar uppstår i Gävles totala fjärrvärmenät har kun-

nat fastställts under den begränsade tidsramen för studien. Fler parametrar behöver 

analyseras för att eventuellt klargöra något samband. Resultatet grundar sig därför 

på antaganden och tendenser av effektbehovet i fjärrvärmenätet.  

Analys av sammanställd statistik från 2018 för Gävles fjärrvärmeanvändning visar att 

fjärrvärmenätets effekttoppar beror till stor del av bostäder. Vid jämförelse av fjärr-

värmeanvändningen för hela Gävle och Gävle norr följer de bådas användning 

samma mönster. När det uppstår toppar i Gävle Norr uppstår de även i hela fjärrvär-

menätet, med en viss avvikelse. Användarmönstret för Gavlegårdarna sammanfaller 

till stor del men följer inte Gävles totala fjärrvärmeanvändning lika bra som Gävle 

norr. Effekttoppar förekommer ändå flertalet gånger utan att utomhustemperaturen 

stiger, i vissa fall sker inte heller någon ökad effekt hos Gavlegårdarnas lägenheter 

eller Gavlefastigheters lokaler. 

I Figur 9 visas effektsignaturer för hela fjärrvärmenätet samt Gävle Norr, hela fjärr-

värmenätet har en lägre användning fjärrvärme gentemot utomhustemperaturen. 

Trendlinjerna visar hur effektbehovet ökar med lägre utomhustemperatur. I figuren 

går det urskilja där uppvärmningen generellt startar; vid ca 15 °C. Vid högre utom-

hustemperatur än 15 °C är det tappvarmvatten som bestämmer effektbehovet. 



20 

 

 

Figur 9: Fjärrvärmeanvändningen med trendlinje vid rådande utomhustemperatur för hela nätet samt Gävle 

Norr, 2018. 

Morgontoppar existerar i viss mån. Tabell 3 visar en sammanställning av medelef-

fekten för alla morgnar mellan 06:00 till 09:00 jämförd med de nästkommande tim-

marna 09:00 till 12:00 under året 2018. Effektuttagets medelvärde över januari till 

mars och april till september är högre på morgonen. Oktober till december är däre-

mot medelvärdet lägre. 

Tabell 3: Skillnaden för totala fjärrvärmebehovet morgon / förmiddag. 

Tidsperiod 
Medelvärde energi 
[MWh] Januari-Mars 

Medelvärde energi [MWh] 
April-September 

Medelvärde energi [MWh] 
Oktober- December 

06:00-09:00 153,8 42,9  112,2 
09:00-12:00 151,8 39,8  114,5 
Energiskillnad 2,0 3,1 -2,3 

 

Morgontopparna i fjärrvärmenätet utgör ingen dyrare produktionskostnad. Vid sam-

manställning av när dyrare produktionsenheter träder ikraft framträder inget tydligt 

samband med morgnar. Morgontopparna som sker täcks antingen upp av befintliga 

ackumulatortankar eller är för låga för att kräva ytterligare en produktionsenhet. 
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5.1.2 Lokal nivå 

Effekttoppar på lokal nivå har visat sig bero till stor del av tappvarmvattenanvänd-

ning. Data från större bostadsrättsföreningar visar på tydliga morgontoppar och 

kvällstoppar orsakat av tappvarmvattenanvändning. Utomhustemperaturen har även 

en stor påverkan på effektbehovet men skapar sällan kortvariga toppar. Värmeventi-

len korrelerar väl med utomhustemperaturen. Stora effekttoppar kan dock uppstå 

när utomhustemperaturen faller efter att det varit varmt utomhus en längre tid 

Stort effektuttag uppstår när temperaturen sjunker efter att ha varit hög en längre 

tid. I Figur 10 visas fjärrvärmeanvändningen för en bostadsrätt i Gävle (grön linje). 

När utomhustemperaturen (blå linje) sjunker under 11 °C öppnar värmeventilen 

kraftigt (lila linje) tappvarmvatten (röd linje) används samtidigt vilket bidrar till en 

stor effekttopp. Allt eftersom utomhustemperaturen sedan stiger stänger värmeven-

tilen därefter. 

 

Figur 10: Fjärrvärmeanvändning för en bostadsrättsförening i Gävle. 

En typisk fjärrvärmeanvändning för en bostadsrättsförening följer samma mönster 

vecka efter vecka, se Figur 11. Den gröna linjen visar den momentana totaleffekten, 

den röda linjen visar öppningsgraden för tappvarmvattenventilen och den blå linjen 

är utomhustemperaturen. Tydliga effekttoppar sker runt 08:00 varje morgon, ef-

fekttopparna beror på tappvarmvattenanvändningen eftersom tappvarmvattenventi-

len öppnar kraftigt i samband med varje effekttopp. 
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Figur 11: Fjärrvärmeanvändningen för en bostadsrättsförening i centrala Gävle. 

5.2 Effektbegränsning bostadsrättsförening 

Uppvärmningen för en bostadsrättsförening stängdes av helt en morgon mellan 

06:00 och 08:00. Efter 2 timmar utan uppvärmning sjönk medeltemperaturen för 

samtliga lägenheter med 0,29 °C och med en median på 0,30 °C. Fyra av de 43 lä-

genheterna hade ett temperaturfall på mer än 0,50 °C.  Klockan 08:00 återgick bo-

stadsrättsföreningen till normal styrning, direkt skapades en stor effekttopp då vär-

meventilen öppnade kraftigt. 

I Figur 12 visas hur effekten sjönk 06:00 för att sedan stiga kl. 08:00 vilket skapade 

en effekttopp. De variationer som uppstår mellan klockan 06:00 och 08:00 beror på 

tappvarmvattenanvändning. Temperaturfallet i lägenheterna kan ses i Figur 13, den 

svarta streckade linjen är medeltemperaturen över samtliga lägenheter medan de öv-

riga linjerna representerar varje enskild lägenhet. Klockan 10:00 har alla lägenheter 

återgått till sin normala temperatur. 

Temperaturskillnaden mellan de olika lägenheterna är stor och varierar från knappt 

20 °C till drygt 24 °C. 
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Figur 12: Effektkurva över fjärrvärmeuttaget för en bostadsrättsförening där uppvärmningen stängdes av 

mellan 06:00 och 08:00. 

 

Figur 13: Temperaturerna över de 43 lägenheter där uppvärmningen stängdes av mellan 06:00 och 08:00. 
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5.3 Laststyrning av Gävles fjärrvärmeproduktion 

5.3.1 Gävle  

Genom att tillämpa laststyrning i Gävles fjärrvärmenät år 2018 var det möjligt att 

förskjuta ca 1 457 MWh till en billigare produktionsenhet. Det resulterade i en be-

sparing på ca 1,0 % av Gävles totala produktionskostnad. Den miljömässiga bespa-

ringen beräknades till 197 ton CO2ekv. Vilket motsvarar en sänkning från 6,1 till 5,9 

g CO2ekv /kWh. 

I Tabell 4 presenteras resultatet av utförd laststyrning för Gävle fjärrvärmeprodukt-

ion 2018; hur mycket energi som förskjutits för varje produktionsenhet. Kostnaden 

för de enskilda produktionsenheterna presenteras ej på grund av att de är sekretess-

belagda. 

Miljöpåverkan varierar för de olika produktionsenheterna, spill, dump och rök-

gaskondenseringen räknas som redan använd energi vilket inte ger någon/minimal 

miljöpåverkan.  

Tabell 5 visar miljöpåverkan i form av koldioxidekv för produktionsenheterna innan 

effektjusteringen, den totala mängden blev 4 693 ton CO2ekv. Miljöpåverkan efter 

utförd effektjustering kan ses i Tabell 6 och blev totalt ca 4 496 ton CO2ekv. Om-

vandlingsfaktorerna för bränsleförbränning samt produktion och transport multipli-

cerades med den mängd bränsle som använts av varje produktionsenhet för att leve-

rera energin samt verkningsgraden på 0,85 för samtliga värmepannor. 

Efter utförd laststyrning så producerar Johannes 369 MWh mindre värme. Med en 

”heat to power ratio” på 0,33 producerade därmed Johannes ca 122 MWh mindre el 

under 2018.Med beräkning av nordisk residual, se Tabell 2 sid. 17, för el blir det en 

miljöpåverkan på ca 40 ton CO2ekv sett ur ett helhetsperspektiv. 

Tabell 4: Producerad energi för varje produktionsenhet i Gävles fjärrvärmenät. 

  Produktionsenhet 
Producerad energi utan 
effektförskjutning [MWh] 

Förskjuten 
energi [MWh] 

Producerad energi efter 
effektförskjutning [MWh] 

Spillvärme 171 890 -6 171 884 
Indunstning 1 56 147  734 56 882 
Indunstning 2 54 546  695 55 241 
Rökgaskondensator 120 081  28 120 109 
Hetvattenkondensator 30 432 -415 30 017 
Elpanna 1 221 -527 694 
Dump 24 122  0 24 122 
Hetvattenpanna 100 -66 35 
Johannes minlast 136 815  0 136 815 
Johannes 172 021 -369 171 652 

Direktkondensator 252 -75 177 
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Tabell 5:Miljöpåverkan av Gävles fjärrvärmeproduktion utan effektförskjutning. 

Produktionsenhet 
Bränsleför-
bränning [kg 
CO2ekv/MWh] 

Produktion och 
transport [kg 
CO2ekv/MWh] 

Producerad 
energi [MWh] 

Totalt [ton 
CO2ekv] 

Spillvärme 0,0 0,0 171 890 0 
Indunstning 1 1,6 2,8 56 147 247  
Indunstning 2 1,6 2,8 54 546 240  
Rökgaskondensator 0,0 0,0 120 081 0 
Hetvattenkondensator 4,7 7,0 30 432 356  
Elpanna 329,2 0,0 1 221 402  
Dump 0,0 0,0 24 122 0 
Hetvattenpanna 233,8 22,0 100 30  
Johannes sek. trädbränslen 4,0 7,0 185 453 2 400  
Johannes RT-flis 4,0 3,0 123 635 1 018  

Total     767 629 4 693  

 

Tabell 6: Miljöpåverkan av Gävles fjärrvärmeproduktion efter utförd effektförskjutning. 

Produktionsenhet 
Bränsleför-
bränning [kg 
CO2ekv/MWh] 

Produktion och 
transport [kg 
CO2ekv/MWh] 

Producerad 
energi 
[MWh] 

Totalt [ton 
CO2ekv] 

Spillvärme 0,0 0,0 171 884 0 
Indunstning 1 1,6 2,8 56 882 250  
Indunstning 2 1,6 2,8 55 241 243  
Rökgaskondensator 0,0 0,0 120 109 0 
Hetvattenkondensator 4,7 7,0 30 017 351  
Elpanna 329,2 0,0 694 228  
Dump 0,0 0,0 24 122 0 
Hetvattenpanna 233,8 22,0 35 10  
Johannes sek. trädbränslen 4,0 7,0 185 187 2 397  
Johannes RT-flis 4,0 3,0 123 458 1 017  

Total     767 629 4 496  

 

5.3.2 Gävle och Sandviken 

Vid ett scenario där Gävle förser Sandvikens fjärrvärmebehov 2018 med en maxef-

fekt på 40 MW skulle en laststyrning innebära en möjlig effektförskjutning på 3 708 

MWh till en billigare produktionsenhet. Det skulle resultera i en besparing av pro-

duktionskostnaden med 3,6 %. Den miljömässiga besparingen från laststyrningen 

beräknas till 575 ton CO2ekv.  En sänkning från 8,4 till 7,8 g CO2ekv /kWh. Den 

verkliga miljöpåverkan 2018 för Gävle och Sandviken utan sammankoppling var ca 

100 g CO2ekv /kWh. 

I Tabell 7presenteras resultatet av laststyrningen för varje produktionsenhet. Kost-

naden för de enskilda produktionsenheterna presenteras ej på grund av att de är sek-

retessbelagda. 
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Tabell 7: Producerad energi för varje produktionsenhet vid en sammankoppling av Gävles fjärrvärmenät och 

Sandvikens fjärrvärmenät. 

Produktionsenhet 
Producerad energi utan 
laststyrning [MWh] 

Förskjuten 
energi [MWh] 

Producerad energi efter 
laststyrning [MWh] 

Spillvärme 180 660  49 180 709 
Indunstning 1 63 197   20 63 217 
Indunstning 2 88 559   880 89 440 
Rökgaskondensator 123 155  26 123 181 
Hetvattenkondensator 127 811 -632 127 180 
Elpanna 2 953 -109 2 844 
Dump 24 274  0 24 274 
Hetvattenpanna 5 983 -2 166 3 817 
Johannes minlast 136 815  0 136 815 
Johannes 219 766  2 733 222 499 
Direktkondensator 9 211 -802 8 409 

 

Den totala miljöpåverkan i koldioxidekv för Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät i da-

gens läge är 101 601 ton CO2ekv varav 96 803 ton CO2ekv kommer från Sandvikens 

förbränning av torv, se Tabell 8 för energiproduktion och miljöpåverkan för varje 

produktionsenhet. 

Tabell 8 Miljöpåverkan från Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät utan sammankoppling 

Produktionsenhet 
Bränsleförbränning 
[kg CO2ekv/MWh] 

Produktion och 
transport [kg 
CO2ekv/MWh] 

Producerad 
energi [MWh] 

Totalt 
[ton 
CO2ekv] 

Spillvärme 0,0 0,0 171 890 0 
Indunstning 1 1,6 2,8 56 147 247 
Indunstning 2 1,6 2,8 54 546 240 
Rökgaskondensator 0,0 0,0 120 081 0 
Hetvattenkondensator 4,0 7,0 30 432 356 
Elpanna 329,2 0,0 1 221 402 
Dump 0,0 0,0 24 122 0 
Hetvattenpanna 233,8 22,0 100 30 
Johannes sek. trädbränslen 4,0 7,0 185 453 2 400 
Johannes RT-flis 4,0 3,0 123 635 1 018 
Sandviken RT-flis 4,0 3,0 15 000 105  
Sandviken Torv 393,0 39,0 224 081 96 803 

Totalt     1 006 710 101 601 

 

I Tabell 9 presenteras samtliga produktionsenheters energiproduktion och miljöpåverkan. 

Den totala miljöpåverkan för fjärrvärmen blir vid en sammankoppling ca 8 452 ton 

CO2ekv. Det innebär en besparing av koldioxidekv med ca 93 149 ton CO2ekv motsvarande 

ca 91,7 %. 
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Tabell 9: Miljöpåverkan från Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät vid en sammankoppling utan 

effektförskjutning. 

Produktionsenhet 
Bränsleförbränning 
[kg CO2ekv/MWh] 

Produktion och 
transport [kg 
CO2ekv/MWh] 

Producerad 
energi [MWh] 

Totalt 
[ton 
CO2ekv] 

Spillvärme 0,0 0,0 180 660 0 
Indunstning 1 1,6 2,8 63 197 278  
Indunstning 2 1,6 2,8 88 559 390 
Rökgaskondensator 0,0 0,0 123 155 0 
Hetvattenkondensator 4,0 7,0 127 811 1 406 
Elpanna 329,2 0,0 2 953 972 
Dump 0,0 0,0 24 274 0 
Hetvattenpanna 233,8 22,0 5 983 1 530  
Johannes sek.trädbränslen 4,0 7,0 219 476 2 414  
Johannes RT-flis 4,0 3,0 146 317 1 024  
Sandviken Pellets 4,0 14,0 24 324 438 

  Totalt 0,0 0,0 1 006 710 8 452  

 

Vid en laststyrning efter sammankoppling mellan den båda fjärrvärmenäten minskar 

miljöpåverkan med ytterligare 575 ton CO2ekv. Se Tabell 10 för redovisning av ener-

giproduktion och miljöpåverkan för samtliga produktionsenheter. 

Efter laststyrningen producerade Johannes ca 2733 MWh mer värme, därmed kom-

mer elproduktionen också att öka vilket bidrar till mindre miljöpåverkan totalt. Med 

en ”heat to power ratio” på 0,33 producerade därmed Johannes ca 902 MWh mer el 

under 2018 efter utförd laststyrning. Med nordisk residual, se Tabell 2, för el blir 

det en miljöbesparing på ytterligare ca 297 ton CO2ekv sett ur ett helhetsperspektiv. 

Tabell 10: Miljöpåverkan av Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät vid en sammankoppling med 

effektförskjutning. 

Produktionsenhet 
Bränsleförbränning 
[kg CO2ekv/MWh] 

Produktion och 
transport [kg 
CO2ekv/MWh] 

Producerad 
energi [MWh] 

Totalt 
[ton 
CO2ekv] 

Spillvärme 0,0 0,0 180 709 0 
Indunstning 1 1,6 2,8 63 217 278 
Indunstning 2 1,6 2,8 89 440 393 
Rökgaskondensator 0,0 0,0 123 181 0 
Hetvattenkondensator 4,0 7,0 127 180 1 399 
Elpanna 329,2 0,0 2 844 936 
Dump 0,0 0,0 24 274 0 
Hetvattenpanna 233,8 22,0 3 817 976 
Johannes sek.trädbränslen 4,0 7,0 220 634 2 427 
Johannes RT-flis 4,0 3,0 147 089 1 030 
Sandviken Pellets 4,0 14,0 24 324 438 

Totalt     1 006 710 7 877 
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6 Diskussion 

6.1 Effekttoppar 

Tidigare forskning har visat att 20 % av den totala fjärrvärmeeffekten är möjligt att 

reducera genom en effektbegränsning (Johansson och Davidsson, 2010). För en väl 

utförd laststyrning med framtestade temperatursänkningar på sekundärsidans fram-

ledning anses 20 % rimligt. För att inte riskera komforten för de boende har den här 

studien beräknat en effektbegränsning på maximalt 15 % av fjärrvärmenätet baserat 

på tester utförda av Gävle Energi AB. Enligt Johansson och Davidsson, (2010) kan 

även en besparing av värmeenergin på 7,5 % gå att uppnå. För att en besparing av 

värmeenergi ska vara möjlig behöver byggnaderna vid en laststyrning antingen varit 

övertempererade eller fått interna värmetillskott under laststyrningen. Vid 

övertempererade lägenheter är inomhustemperaturen högre än börvärdet, därmed 

behöver inte all energi återföras då byggnaden var laddad med ”för mycket” värme. I 

den här studien har laststyrningen enbart inneburit en förskjutning av värmeenergin 

och därför har ingen besparing av värmeenergin skett. 

Hur och när effekttoppar i fjärrvärmenätet uppstår har inte kunnat fastställas med 

pålitligt resultat. Mönster i fjärrvärmenätet har noterats men det förekommer för 

många avvikelser för att kunna dra generella slutsatser. Djupare analys av flera para-

metrar behövs för att hittade eventuella samband vilket inte varit möjligt inom tids-

ramen för denna studie. Indelningar av fjärrvärmenätet för att lokalisera vart vissa 

effekttoppar uppstår kan vara aktuellt för framtida undersökningar. Införandet av ar-

tificiell intelligens kommer troligtvis behövas för pålitlig identifiering av effekttop-

par och fjärrvärmens användarmönster. 

Vad som däremot tydligt framgår är hur styrande utomhustemperaturen är för ef-

fektbehovet i fjärrvärmenätet. Effektbehovet följer utomhustemperaturen konse-

kvent. Eftersom effektbehovet för hela nätet speglar effektbehovet av Gävle norr, 

som består till största del av bostäder, tyder det starkt på att bostäder orsakar de 

flesta av fjärrvärmens effekttoppar. 

Effekttoppar som skapas av tappvarmvattenanvändning verkar uppstå relativt lite i 

det hela fjärrvärmenätet; spridningen av tappvarmvattenanvändning är tillräckligt 

stor för att jämnas ut i det totala effektuttaget. Utomhustemperaturen verkar där-

med vara starkt styrande för effekttopparna i Gävles totala fjärrvärmeanvändning. 

Gävles totala fjärrvärmeanvändning uppvisar flera effekttoppar som inte uppstår i 

samband med fjärrvärmeanvändningen i Gavlegårdarna och Gavlefastigheter. Orsa-

ken är svår att förklara och har inte utretts på grund av den begränsade tidsramen för 

studien. Möjlig orsak kan vara mätfel eller stort värmeuttag hos övriga kunder såsom 

industrier. Industriers påverkan av fjärrvärmeanvändningen har inte utretts inom 
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tidsramen för denna studie men antas vara anledningen till flertalet till synes oför-

klarliga effekttoppar.  

Morgontoppar i hela fjärrvärmenätet har konstaterats men de sker inte konsekvent. 

Vid sammanställningen är genomsnittliga effektuttaget större på morgonen jämfört 

med de nästkommande timmarna stora delar av året. Oktober till december 2018 

var effekten dock genomsnittligt lägre på morgnarna. Orsaken kan vara att 2018 var 

ett avvikande år gällande utomhustemperaturer och användarmönster för tappvarm-

vatten. Sammanställning av flera år behövs för att avgöra morgontoppars påverkan 

av fjärrvärmenätet. 

Effekttoppar på lokal nivå för enskilda kundcentraler har identifierats. Lokala 

morgontoppar uppstår konsekvent och beror på stor tappvarmvattenanvändning. De 

lokala effekttopparna är svåra att koppla till hela fjärrvärmenätet då de sprids ut till-

räckligt mycket för att skapa en jämn fördelning i hela fjärrvärmenätets effektbehov. 

Utomhustemperaturen har stor påverkan på effektuttaget då värmeventilen ständigt 

öppnar och stänger efter rådande utomhustemperatur. Värmeventiler öppnar i regel 

långsammare än tappvarmvattenventiler vilket gör att effektuttaget blir jämnare. Ef-

fekttoppar uppstår därför sällan av endast värmeventilen på lokal nivå. 

Värmeventilen kan dock orsaka effekttoppar för enskilda kundcentraler när utom-

hustemperaturen varit hög under en längre tid för att sedan falla under gränsvärdet 

för uppvärmning. När temperaturen faller under gränsvärdet så startar värmesyste-

met. Radiatorkretsen är då sval och värmeventilen öppnar kraftigt för att snabbt 

uppnå önskad temperatur. Eftersom radiatorkretsen är sval blir det dessutom en 

större temperaturskillnad i värmeväxlaren mot fjärrvärmenätet vilket ger ett större 

effektuttag. 

6.2 Produktionskostnad 

Effekttopparna i fjärrvärmenätet har visat sig svåra att direkt koppla till ökad pro-

duktionskostnad. I och med att de befintliga ackumulatortankarna i hög grad täcker 

upp morgontopparna utesluts behovet av bestämd tidsstyrning. Fokus bör istället 

ligga på produktionsenheter, och laddning av ackumulatortankarna. Laststyrning bör 

också kunna användas till att ladda ackumulatortankarna och inte enbart för att för-

hindra en pågående effekttopp. 

Om inte effekttopparna orsakar en dyrare produktionskostnad finns ingen anledning 

att styra bort dessa. Det är helt och hållet produktionsenheterna som styr om en 

laststyrning är aktuell eller inte. När en dyrare produktionsenhet tillfälligt träder i 

kraft finns potential för en effektbegränsning. Maxeffekten av fjärrvärmenätet styr 

vilka produktionsenheter som levererar fjärrvärmen. Därmed behöver inte en ef-

fekttopp betyda att laststyrning behövs. Samtidigt kan en liten effekttopp ligga till 
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grund för laststyrning om den medför att en dyrare produktionsenhet behöver an-

vändas. 

Morgontopparna har visat sig ha liten påverkan på produktionsenheterna. Morgon-

topparna som sker täcks antingen upp av befintliga ackumulatortankar eller är för 

låga för att kräva ytterligare en produktionsenhet. 

6.3 Effektbegränsning bostadsrättsförening 

Vid avstängning av uppvärmningen för den undersökta bostadsrättsföreningen skapa-

des en stor effekttopp när värmesystemet återgick. Anledningen är att radiator-

slingan har svalnat av och värmesystemet vill återfå önskad temperatur. Därmed 

öppnar värmeventilen stort för att återfå rätt temperatur i radiatorkretsen vilket le-

der till den stora effekttoppen.  I och med att radiatorkretsen är sval blir det även en 

större temperaturskillnad i värmeväxlaren mot fjärrvärmenätet som leder till större 

effektuttag. Värmesystemet påverkas inte av den något minskade inomhustempera-

turen. Effekttoppen beror helt och hållet på att radiatorslingan har tappat i tempera-

tur. Testet stärker tidigare resultat av effekttoppar som orsakas av värmeventilens 

öppningsgrad efter ihållande varm utomhustemperatur. 

Värmeventilen öppnar upp mer än nödvändigt då det ofta inte är bråttom att komma 

upp i rätt temperatur. Temperaturen i radiatorkretsen stiger fort och eftersom in-

omhustemperaturen inte bör ha sjunkit märkvärt gör några extra minuter ingen 

skillnad. En lösning är att begränsa värmeventilen till samma öppningsgrad som in-

nan effektbegränsningen. På så sätt kommer effektuttaget inte att överstiga den tidi-

gare nivån. Först när radiatorkretsen nått önskad temperatur återgår styrningen till 

normal igen. 

Inför testet hade de boende skiftande inomhustemperaturer på flera grader. Det kan 

innebära att de boende upplever en effektbegränsning olika. En injustering av radia-

torerna för att få en jämnare temperatur i alla lägenheter är till fördel vid en eventu-

ell laststyrning. 

6.4 Laststyrning 

Laststyrning har visat sig ge en vinst såväl ekonomisk som miljömässig för referenså-

ret 2018. Den ekonomiska besparingen för Gävles fjärrvärmenät uppnår 1 % vilket 

ur ett ekonomiskt perspektiv anses relativt ointressant. Gävle Energi AB har idag så 

pass bra fjärrvärmeproduktion tack vare samarbetet med Bomhus Energi och  

BillerudKorsnäs att laststyrningen inte ger tillräckligt stor inverkan. Vinsten med 

laststyrning bör bli större i andra städer som inte har samma möjlighet till restvärme 

från industrier och därmed dyrare produktionsenheter som används mer frekvent. 
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En laststyrning för sammankoppling av Gävle och Sandviken fjärrvärmenät ger en 

större besparing än för enbart Gävles fjärrvärmenät. Anledningen är att fjärrvärme-

produktionen blir högre vilket gör att dyrare produktionsenheter används mer 

frekvent. Besparingen på 3,6 % är en ansenlig summa vilket ger stora förutsättningar 

för införandet av laststyrning. 

Laststyrningen påverkar inte enbart värmeproduktionen utan även elproduktion från 

Johannes kraftvärmeverk. Förskjuten energi till eller från Johannes påverkar elpro-

duktionen. För laststyrning av Gävles fjärrvärmenät så styrs värme bort från 

Johannes vilket leder till minskad elproduktion till elnätet. För sammankopplingen 

av fjärrvärmenäten så producerar Johannes däremot mer värme efter laststyrningen 

och producerar därmed mer el. 

Eftersom laststyrning ger en ekonomisk såväl miljömässig vinst är det inte bara lön-

samheten som motiverar laststyrning. Även om den ekonomiska vinsten blir något 

låg så kan den miljömässiga besparingen vara skäl nog för att införa laststyrning i 

fjärrvärmeproduktionen. 

Viktigt att poängtera är att den utförda laststyrningen för 2018 är helt optimerat ut-

efter det verkliga utfallet. Resultatet går därför troligtvis inte att uppnå fullt ut, i alla 

fall inte utan införandet av någon sorts artificiell intelligens.  

6.5 Utveckling 

Att förutspå ett användarmönster för fjärrvärmen med pålitligt resultat har visat sig 

svårt. För fortsatt utveckling bör effektbegränsningar fortsätta löpande där resultatet 

analyseras och följs upp. Införandet av ett självlärande program, artificiell intelli-

gens, är troligtvis en förutsättning för att laststyrning ska fungera optimalt. 

Programmet lär sig känna igen användarmönster och kan prognostisera effektuttaget 

för att optimera effektbegränsningen. Programmet bör också beräkna hur mycket 

framledningstemperaturen i olika byggnader kan sänkas för att få maximal effektbe-

gränsning utan att komforten för de boende påverkas. 

Flera tester bör utföras för att fastställa en validitet kring temperaturfall vid en ef-

fektbegränsning. Tidsramen för studien har gjort det svårt att hitta bra datum att ut-

föra tester för effektbegränsningar. Utöver verkliga tester kan simuleringar utföras 

som grund till laststyrning. Simulering av effektbegränsningar kan vara aktuell för att 

dela in byggnader i olika byggnadsklasser samt simuleringar av hur fjärrvärmebeho-

vet förändras för olika förutsättningar. 
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7 Slutsatser 

Effekttoppar sett i det totala nätet har varit svåra att identifiera, vissa effekttoppar 

kan direkt kopplas till utomhustemperaturen men inte alla. Hög tappvarmvattenan-

vändning är en annan orsak till effekttoppar men det har inte gått att klarlägga ett 

tydligt mönster för hela fjärrvärmenätet. På lokal nivå för enskilda kundcentraler har 

tydliga mönster från både tappvarmvattenanvändning och styrning efter utomhus-

temperatur påvisat skapa effekttoppar. 

Genom att tillämpa effektförskjutning i Gävles fjärrvärmenät år 2018 skulle 1 457 

MWh kunnat förskjutits till en billigare produktionsenhet. Det skulle resultera i en 

besparing på 1,0 % av Gävles totala produktionskostnad för värme till fjärrvärmenä-

tet. Den miljömässiga besparingen beräknas till 197 ton CO2ekv. Effektförskjut-

ningen förväntas fungera utan att komforten för de boende påverkas negativt, dock 

kommer viss injustering av den reducerade framledningstemperaturen på sekundär-

sidan för olika byggnader förväntas behövas till en början. Innan injustering kommer 

troligtvis vissa boenden att reagera på att temperaturen sjunker. 

Vid ett scenario där Gävle förser Sandvikens fjärrvärmebehov med en maxeffekt på 

40 MW innebär en laststyrning en möjlig förskjutning på ca 3 708 MWh till en billi-

gare produktionsenhet för 2018. Det skulle resultera i en besparing i produktions-

kostnaden med 3,6 % av totala produktionskostnaden, vilket skapar intresse för tek-

niken. Den miljömässiga besparingen beräknas till 575 ton CO2ekv 

7.1 Perspektiv 

Klimatförändringar är idag kanske den mest omtalade världskrisen. Den globala 

energianvändningen förväntas öka med 37 % fram till år 2040. Hur vi producerar 

energin utgör en stor del av världens miljöpåverkan. ”Hållbar energi för alla” är ett 

av de 17 globala målen som världens länder kommit överens om. Ständig utveckling 

för hållbar energiproduktion behövs för en hållbar värld. (Globala målen – För hållbar 

utveckling). 

Fjärrvärme är redan en miljövänlig och hållbar produkt, men det finns förbättrings-

potential. De flesta fjärrvärmebolag har någon form av produktionsenhet som bara 

används vid ovanligt höga effektbehov och ofta använder fossila bränslen. Genom att 

laststyra fjärrvärmen kan man minska eller ta bort användningen av dessa dyra och 

mindre miljövänliga produktionsenheter. Ett globalt införande av laststyrning kan 

innebära stora reduktioner av fossila bränslen och bidra till ett mer hållbart sam-

hälle. 
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Ett smart fjärrvärmesystem ökar möjlighet att drivas av enbart förnybara bränslen. 

Genom att använda sig av restvärmen från industrier på ett intelligent sätt kan energi 

som annars går till spillo användas vilket minimerar miljöpåverkan. Industrierna får 

betalt för deras restvärme samtidigt som samhället får kostnadseffektiv och miljövän-

lig fjärrvärme. 

Med kraftvärmeverk som drivs av förnyelsebara bränslen får städerna en stabil miljö-

vänlig värmetillförsel som samtidigt producerar el. Vid sänkt produktionskostnad 

blir fjärrvärme mer konkurrenskraftigt vilket bör leda till en större anslutningsgrad i 

fjärrvärmenäten. Om fjärrvärme skulle fasas ut innebär det en reduktion av elpro-

duktionen samtidigt som elanvändningen troligtvis skulle öka då fler byggnader antas 

installera värmepumpar. 

Genom att införa smarta energisystem kommer laststyrning bli ännu mer aktuell. 

Om el och värmeproduktion samverkar på ett bättre sätt så kan det ena systemet av-

lasta det andra vid behov och undvika onödig kostnad och miljöpåverkan. 
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