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Förord 

Med detta arbete avslutar vi vår utbildning till civilingenjör i Energi-Miljö-Management vid Linköpings 

universitet. Arbetet har genomförts i nära samarbete med det lokala energiföretaget Kalmar Energi och 

vi vill därför börja med att tacka alla vi varit i kontakt med på Kalmar Energi för det stöd och den hjälp vi 

har fått. Det har varit väldigt kul att jobba tillsammans med er och vi hoppas att det arbete vi gjort kommer 

till nytta. Ett särskilt stort tack vill vi ge till Joacim Dufva och Daniel Norén som har varit de på personer på 

företaget som har fått motta flest frågor från oss. 

Vi vill också tacka vår handledare vid universitetet, Danica Djuric Ilic, för hennes många kommentarer och 

tips kring hur arbetet borde fortskrida. De har varit till stor hjälp. Avslutningsvis vill vi tacka vår examinator 

Louise Ödlund samt våra opponenter Jonatan Lindholm och Erik Nordin. 

Carl Torstensson och Daniel Nordborg 

Linköping, maj 2019 
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Sammanfattning 

Med tanke på att fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsprincipen i Sverige är arbete med att 

förbättra effektiviteten och pålitligheten vid produktion och distribution av värme ett ständigt aktuellt 

ämne. Syftet med detta arbete är därför att med Kalmar Energi som exempel undersöka hur produktion 

och distribution av fjärrvärme påverkas av att en förbikoppling av en kritisk sektion har byggts samt att 

identifiera hur kostnadsoptimal drift av fjärrvärmenätet bör ske. För att uppnå detta har 

nätverkssimuleringsprogrammet NetSim och kostnadsoptimeringsprogrammet MODEST använts. 

Majoriteten av värmen i Kalmars fjärrvärmenät kommer från det bioeldade kraftvärmeverket Moskogen. 

Värmeverket Draken täcker under normal drift upp när Moskogens effekt inte räcker till för att uppfylla 

värmeefterfrågan. Scenariot som framförallt har studerats representerar dock inte normal drift utan utgör 

en tillfällig lösning för perioder när värmeverket Draken med tillhörande pumpar av någon anledning inte 

är tillgängliga. All Kalmars fjärrvärme måste i detta läge levereras från Moskogen via den nybyggda 

förbikopplingen eller med hjälp av de två mindre reservanläggningarna Lindsdal och Dvärgen. De 

simuleringar som gjorts i NetSim består av tre primära fall; en referensmodell som illustrerar nuläget, en 

modell med endast Moskogen via förbikopplingen samt en modell med Moskogen via förbikopplingen i 

kombination med Dvärgen och Lindsdal. För att studera förbättringsmöjligheter i systemet genomfördes 

även simuleringar på hur förändringar så som nya pumpar och utbyte av gamla rör påverkar systemet. 

Arbetet i MODEST består också av tre olika delar; normal drift, drift vid användning av förbikopplingen 

samt nyttan med ett bränslebyte från olja till RME. För normal drift och förbikopplingsdrift utvärderas 

lönsamheten med att minska elproduktionen och därmed få ut mer värme till fjärrvärmenätet.  

Simuleringarna i NetSim visar att Moskogen tack vare förbikopplingen ensam kan uppfylla Kalmars 

värmebehov ner till utomhustemperaturer kring 1 °C. Vid användning av reservanläggningarna i 

kombination med förbikopplingen kan värmebehovet i dagsläget uppfyllas fullständigt ner till 

utomhustemperaturer kring -3 °C. De begränsande faktorerna för nätet är framförallt kapacitet hos 

cirkulationspumpar och differenstryck. Om högre framledningstemperatur används eller om nya 

cirkulationspumpar införs och begränsande rör görs större kan ett väl fungerande system fås utan Draken 

även vid lägre utomhustemperaturer. Värt att notera är dock att höjd framledningstemperatur ökar 

värmeförlusterna i nätet samt att införskaffandet av nya pumpar endast för att hantera ett reservfall 

bedöms bli dyrt. Nya rör som kopplar samman områden med höga och låga differenstryck förbättrar också 

systemet men det bedöms på kort sikt inte vara lönsamt att implementera men kan kanske bli aktuellt i 

samband med framtida expansion av staden. 

Optimeringen av driften i MODEST visar att det ur produktionskostnadsperspektiv är optimalt att använda 

det bioeldade kraftvärmeverket Moskogen så mycket som möjligt och sedan täcka upp med träpulver och 

därefter olja när det behövs. Optimeringen visar också att det både vid utnyttjande av förbikopplingen 

och vid normal drift är ekonomiskt lönsamt att minska på elproduktionen i Moskogen till fördel för ökad 

värmeproduktion under perioder när elpriset är lågt eller när olja annars måste användas för 

värmeproduktion. Denna åtgärd minskar även utsläppen av fossil koldioxid med upp till 250 ton koldioxid 

per år eftersom oljeanvändning kan ersättas med Moskogens biobränsle. Ett alternativt sätt att eliminera 

utsläpp av fossil koldioxid vore att ersätta oljan med ett förnybart alternativ, exempelvis RME. Detta 

medför dock i Kalmars fall att den årliga driftskostnaden ökar med 179 miljoner SEK per år eftersom RME 

i dagsläget är dyrare per MWh än den olja som idag används.   



iii 
 

Abstract 

Since district heating is the most common way of space heating in Sweden, continual improvements of 

the efficiency of production and distribution of district heating is crucial. The purpose of this report is 

therefore to, using Kalmar Energi as an example, study how the production and distribution of district 

heating is affected by introducing a bypass pipe at a critical point in the network, and to investigate how 

cost efficiency might be achieved. To fulfill this task, the network simulation software NetSim and the cost 

optimizing software MODEST was used. Most of the heat in the district heating network in Kalmar comes 

from the bio-fueled combined heat and power plant Moskogen and the top load production plant Draken 

covers the top load when the heat from Moskogen is not enough to fulfill the heating demand. However, 

the studied scenario does not represent normal operation but a temporary solution for when Draken and 

its circulation pumps for some reason cannot be used. In that scenario, all heat in the city must be 

delivered using the bypass pipe or using the two smaller reserve production plants Lindsdal and Dvärgen. 

The simulations performed in NetSim consist of three primary cases; one reference model which 

represents the current situation, one model with only Moskogen and the bypass and one model with 

Moskogen, bypass, Lindsdal and Dvärgen. To study the possibility for improvements of the network 

further simulations were performed with measures like new circulation pumps, upgrade to bigger pipes 

and addition of new pipes. The optimization in MODEST also consist of three cases; normal operation, 

operation using the bypass and possible benefits of using RME instead of oil in reserve plants.  

The simulations in NetSim shows that the bypass pipe enables fulfillment of the heating demand of Kalmar 

without the use of Draken or other reserve production plants down to an outside temperature around 

1 °C. If the reserve units in the periphery parts of the city are used, the bypass of Draken enables 

fulfillment of the heating demand until an outside temperature of approximately -3 °C. The limiting factors 

are mainly circulation pump capacity and the differential pressure. If a higher supply temperature than 

normal is used or new circulation pumps and bigger pipes are introduced, a working network can be 

achieved for lower outside temperatures. However, a higher supply temperature means higher heat 

losses and no additional electricity production and a new pumping station just to handle a worst-case 

scenario is most likely not economically feasible. New pipes connecting areas with high and low 

differential pressures was also found to improve the system, but might not be profitable in the short term. 

If the city is expected to expand in the certain areas that the new pipes were tested, the new pipes might 

become a more feasible measure in the future. 

The optimizing in MODEST shows that from a cost minimizing perspective, it is optimal to use the biomass-

fueled combined heat and power plant Moskogen as much as possible and to cover the remaining heat 

demand using wood powder boilers and if necessary, oil boilers. It is also evident that regardless of the 

bypass being used or not, it is always more profitable to lower the electricity production of Moskogen in 

favor of heat production during periods when the electricity price is low or when the use of oil boilers 

would otherwise be needed. This measure also lowers the amount of carbon dioxide emissions for the 

system with up to 250 tons/year since oil use can be exchanged for biomass use. An alternative way of 

eliminating carbon dioxide emissions is to replace the oil fuel with a renewable fuel like RME. However, 

this would be associated with higher costs for Kalmar Energi, since RME is currently more expensive per 

MWh than the oil that is currently used.  
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Nomenklatur 

α-värde    Förhållandet mellan el- och värmeeffekt i ett kraftvärmeverk. 

Ackumulator Isolerad vattentank som används för att lagra värme kortare 

tidsperioder. 

Absolut tryck   Tryck jämfört med absolut vakuum. 

Baslastanläggning De värmeproducerande anläggningar som större delen av året går på 

maximal effekt. 

Börvärde för differenstryck Det differenstryck som en automatiskt reglerad pump styr mot. 

Differenstryck   Skillnaden mellan trycket i fjärrvärmenätets fram- och returledning. 

Cirkulationspump  Pumpar som har till uppgift att skapa cirkulation i fjärrvärmenätet. 

Elcertifikat Ett system för att öka incitamentet att investera i förnybar elproduktion. 

Producenter av förnybar el får certifikat som sedan kan säljas vidare.  

Framledning De rör som transporterar varmt vatten från pannan till konsumenterna. 

Kavitation   Förekomst av ångbubblor i vätska på grund av lågt absoluttryck. 

Kundcentral Värmeväxlaren som överför värme från fjärrvärmenätet till kundens 

värmesystem. 

Kvotpliktig Alla producenter av el, alla elhandlare samt vissa stora användare måste 

varje år kunna redovisa elcertifikat för en viss andel av sin 

sålda/använda el. 

Primärnät Det huvudsakliga fjärrvärmenätet där produktionsanläggningarna finns. 

Returledning Det rör som transporterar avkylt vatten från kunderna tillbaka till 

fjärrvärmeanläggningen. 

Sekundärnät Ett mindre fjärrvärmenät som försörjs med värme genom värmeväxling 

gentemot det primära nätet. 

Statiskt tryck Det tryck som genereras i rörledningarna på grund av höjdskillnad. 

Värmeeffekt Producerad eller efterfrågad effekt vid en viss tidpunkt. 

Topplastanläggning De värmeproducerande anläggningar som endast används när 

värmebehovet är särskilt högt. 

Tryckfall Tryckförluster i rörledningarna till följd av friktionsförluster. 

Tryckslag Tryckvåg i rörledningarna som riskerar att allvarligt skada nätet. Kan 

uppstå till följd av kavitation och problem med cirkulationspumpar och 

ventiler. 
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GROT Grenar, rötter och toppar – överbliven skogsråvara. 

RGK Rökgaskondensering - Värmeväxling av de varma rökgaserna mot 

returvattnet för att återvinna värme. 

RME Rapsmetylester – Ett förnybart alternativ till att elda med olja. 
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 Inledning 

Det första kapitlet behandlar fjärrvärme ur ett globalt hållbarhetsperspektiv och går därefter över till en 

kort bakgrund om Kalmar Energi och leds sedan in på syftet med arbetet och dess tillhörande 

frågeställningar. Därefter kommer ett kort avsnitt med de avgränsningar som gjorts och slutligen en 

disposition som beskriver varje kapitel i rapporten.  

Jordens befolkning växer i en stadig takt. Samtidigt ökar levnadsstandarden för många i utvecklingsländer 

i takt med att de blir rikare. Detta innebär att mer energi krävs för att tillgodose energibehovet och varje 

år ökar den globala energianvändningen. 2015 krävdes totalt nästan 100 000 TWh för att tillgodose det 

globala behovet av energi [1]. Detta är en ökning med 1 % jämfört med året innan och en ökning med 

48 % jämfört med 1990. Historiskt har stora delar av energin producerats genom förbränning av fossila 

bränslen men med tanke på de problem som dessa medför för klimat och miljö kan fossila bränslen inte 

ses som ett alternativ som leder till en långsiktigt hållbar framtid. Om de internationella klimatmålen som 

finns uppsatta ska nås i tid måste därmed åtgärder vidtas snarast.  

Här i Norden är det under stora delar av året så pass kallt utomhus att någon form av uppvärmning måste 

vara aktiv för att bostäder och lokaler ska vara behagliga att vistas i. Det geografiska läget gör det därmed 

oundvikligt att mycket energi läggs på uppvärmning. Att denna energi används och distribueras på ett 

effektivt sätt är därmed av stor vikt. Ett uppvärmningsalternativ som uppfyller kravet på hög effektivitet 

är fjärrvärme [2]. Utöver energieffektiviteten finns också fördelen att det är relativt enkelt att driva 

fjärrvärmepannor på förnybara bränslen, vilket även är fördelaktigt för miljön. Lämpligt nog är fjärrvärme 

idag den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige [1]. Under 2016 användes totalt 62 TWh fjärrvärme i 

Sverige, varav ca 60 % kom från förbränning av biobränslen [1]. 

 Bakgrund 
Kalmar Energi är det lokala energibolaget i staden Kalmar i östra Småland. Företaget grundades 

ursprungligen 1908 under namnet Kalmar stads elektricitetsverk [3]. Företaget har sedan dess bytt namn 

flera gånger och fick sitt nuvarande namn 2005 i samband med att ägarskapet delades mellan 

energibolaget E.ON och Kalmar kommun. Företaget har idag ca 100 anställda och omsätter årligen ca 700 

miljoner SEK. Kalmar Energi sysslar idag i huvudsak med produktion och distribution av el och fjärrvärme 

men de är även ansvariga för det lokala fibernätet i Kalmar. På elsidan har företaget 27 000 

elhandelskunder och 22 000 elnätskunder, där elhandel innebär köp av el från företaget och elnät innebär 

användning av det av företaget tillhandahållna elnätet.  

Fjärrvärmedelen består av 21 000 värmekunder i och runt om Kalmar som tillsammans efterfrågar ca 

380 GWh värme per år [3]. Huvuddelen av värmeproduktionen sker vid kraftvärmeverket Moskogen som 

ligger en bit utanför staden. Vattnet pumpas sedan in till det mer centralt belägna värmeverket Draken 

där temperaturen höjs vid behov. Nuvarande konstruktion gör dock att allt vatten från Moskogen alltid 

måste passera Drakens källare för att ta sig vidare ut på nätet [4]. Skulle det uppstå något kritiskt fel på 

Draken riskerar därmed en stor del av Kalmar att bli utan värme tills dess att felet är åtgärdat. Förutom 

Moskogen och Draken finns även två reservanläggningar, kallade Dvärgen och Lindsdal, som kan förse de 

norra delarna av nätet. Dessa anläggningar är dock anpassade för ett lägre tryck än Draken och Moskogen 
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och kan därmed inte användas sammankopplade med Moskogen eller Draken. För att använda dessa 

reservanläggningar måste därför fjärrvärmenätet först sektioneras av i mindre nät som drivs parallellt.  

För att minska risken för driftproblem och öka flexibiliteten i nätet påbörjade Kalmar Energi under hösten 

2018 ett omfattande grävarbete för att ersätta gamla rör från 70-talet med nya moderna plastmantelrör 

[4]. I samband med detta grävarbete såg man även möjligheten att bygga en alternativ gren på 

framledningen som förser Draken, något som möjliggör drift av Moskogen utan att vattnet behöver 

passera Draken. Denna förbikoppling av Draken förväntas öka driftsäkerheten i nätet samtidigt som det 

underlättar framtida underhåll av Draken. I dagsläget är det dock inte fullt utrett exakt vilka effekter 

utnyttjandet av förbikopplingen kommer ge på övriga nätet. Särskilt intressant är det att veta i vilka 

temperaturspann det är möjligt att tillgodose hela Kalmars fjärrvärmebehov utan att något vatten 

passerar genom Draken. De faktorer som framförallt förväntas vara begränsande är differenstrycket 

mellan fram- och returledning hos kunder samt kapaciteten hos cirkulationspumparna i Smedby. 

En annan förändring av nätet som Kalmar Energi har diskuterat men ännu inte utrett är möjligheten att 

byta bränsle i någon eller några av de reservpannor som idag drivs med olja [5]. Detta byte ligger i linje 

med Kalmar Energis hållbarhetsstrategi och förväntas både sänka driftskostnaden och minska utsläppen 

av fossil koldioxid från drift av fjärrvärmenätet. Den stora frågan är därmed hur detta byte kan ske på ett 

kostnadsoptimalt sätt. Pannorna som är aktuella för ett byte är framförallt panna 8 och panna 9 på 

Draken. Även reservpannan i Lindsdal bedöms vara av intresse för bränslebyte, framförallt i och med att 

staden väntas växa norrut.  

 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att utreda under vilka förhållanden som den nyligen byggda förbikopplingen 

av Draken ökar försörjningssäkerheten i fjärrvärmenätet samt att undersöka vilka möjligheter för framtida 

förbättring av produktion och distribution av fjärrvärme som uppstår. Dessutom undersöks vilka 

möjligheter som finns för en biobränslekonvertering av företagets oljepannor samt vilka effekter en sådan 

förändring innebär för systemets totala driftskostnad.  

För att uppfylla syftet kommer följande frågeställningar att besvaras:  

• Vilken fjärrvärmeeffekt är idag möjlig att leverera från kraftvärmeverket Moskogen via 

förbikopplingen i anslutning till värmeverket Draken utan att det uppstår problem, såsom för låg 

pumpkapacitet, felaktiga differenstryck eller kavitation, någonstans i systemet?  

• Vilken fjärrvärmeffekt är möjlig att leverera från Moskogen via förbikopplingen om nätet har 

delats av för att tillåta reservanläggningarna Dvärgen och Lindsdal att täcka upp behovet i delar 

av staden? 

• Hur bör fjärrvärmenätet kompletteras med avseende på nya rör, byte av existerande rör eller nya 

cirkulationspumpar för att maximal värmeeffekt från Moskogen ska kunna levereras till Kalmar 

utan att passera Draken?  

• Vilka generella förbättringar av Kalmar Energis fjärrvärmenät kan fås med utgångspunkt från de 

förbättringsförslag som tagits fram vid studien av förbikopplingen? 

• Vilket är mest lönsamt med avseende på systemkostnad av att använda oljedrivna 

reservanläggningar eller minska elproduktion till förmån för ökad värmeproduktion från 

Moskogen?  

• Hur skulle en bränslekonvertering av nuvarande oljepannor till RME påverka systemkostnaden? 
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 Avgränsningar 
• Arbetet begränsas geografiskt av fjärrvärmenätet till Kalmar stad inklusive förorterna Smedby och 

Lindsdal. 

• Arbetet fokuserar på fjärrvärmenätet och kommer därmed inte att behandla fjärrkyla, även fast 

sådan finns i liten utsträckning i Kalmar.  

• Arbetet berör produktion och distribution av fjärrvärme och tar således inte hänsyn till 

möjligheter till förändrade konsumtionsmönster.  

• Endast de produktionsanläggningar som för närvarande finns i systemet kommer att tas hänsyn 

till och eventuella nya anläggningar, möjligheter att tillvarata spillvärme etc. bortses därmed ifrån. 

• Arbetet fokuserar framförallt på genomförbarhet och nytta med framtida förändringar och 

ekonomiska beräkningar kring lönsamhet för dessa lösningar ryms inte i detta arbete.  

 Disposition 
För att göra det lättare för läsaren att navigera i rapporten presenteras i detta avsnitt en kort beskrivning 

över vad varje kapitel innehåller. 

I kapitel 1 introduceras grundproblemet och arbetets syfte och frågeställningar specificeras.   

I kapitel 2 behandlas den teori som anses nödvändig att känna till för att förstå arbetet. Kapitlet inleds 

med en översikt över fjärrvärmens historia och utveckling. Detta följs sedan upp med grundläggande teori 

relaterat till produktion och distribution av fjärrvärme. Kapitlet avslutas med ett kort avsnitt kring hur 

elhandel och elcertifikat fungerar.  

I kapitel 3 presenteras Kalmars fjärrvärmenät för att ge läsaren en tydligare bild över systemet som 

studeras. Kapitlet innehåller både grundläggande teknisk information för centrala komponenter och en 

beskrivning kring hur driften av fjärrvärmenätet i normala fall ser ut.  

I kapitel 4 presenteras de metoder och tillvägagångsätt som använts under simuleringarna och 

optimeringen. Kapitlet inkluderar både information kring hur simulerings- och optimeringsmodellerna har 

utformats samt vilka scenarier som har studerats. Här presenteras även antaganden som har gjorts för att 

kunna genomföra arbetet.  

I kapitel 5 presenteras resultatet som frågeställningarna har lett fram till uppdelade efter vilket program 

som har använts för att få fram dem (NetSim eller MODEST).  

I kapitel 6 diskuteras giltigheten för metoderna som används och resultaten som fåtts fram sätts i ett 

större perspektiv där både betydelsen för Kalmar Energi och generaliserbarheten diskuteras. Kapitlet 

avslutas med förslag på framtida studier, både för Kalmar Energi och generellt relaterat till fjärrvärme.  

I kapitel 7 knyts hela arbetet samman och de slutsatser som framkommit presenteras.    
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 Teori 

Det här kapitlet behandlar teori om fjärrvärmens koncept, produktion och distribution. Kapitlet inleds med 

en kort introduktion till fjärrvärme som koncept och följs av en kortare genomgång av hur produktion går 

till. Därefter följer en längre genomgång av hur distribution av fjärrvärme går till. 

 Introduktion till fjärrvärme 
Fjärrvärmens grundkoncept innebär att energi produceras i stora anläggningar och distribueras ut till 

konsumenter i behov av värme för uppvärmning och tappvarmvatten med hjälp av stora rörledningsnät 

[6]. Tekniken innebär en enkel, billig och pålitlig energilösning för användare och började användas 

kommersiellt i USA och Europa omkring år 1900. Utveckling har därefter skett kontinuerligt och över tid 

gått mot lägre temperaturer i nätet, mer flexibilitet, större andel förnybara bränslen och tillskott av 

spillvärme från industrin [7]. Till Sverige kom fjärrvärmen 1948 och användandet har sedan dess växt 

kraftigt [8]. Idag finns det fjärrvärmenät på mer än 500 platser i Sverige och tillsammans täcker de mer än 

hälften av det svenska värmebehovet.  

 Produktion av fjärrvärme 
Produktion av fjärrvärme kan ske på flera olika sätt. Vanligast är storskaliga förbränningsanläggningar där 

vatten förångas av värmen från pannan [6]. I ett värmeverk används ångan direkt för att värma det avkylda 

returvattnet och därmed överföra värme till fjärrvärmenätet. I ett kraftvärmeverk där både el och värme 

samgenereras expanderas ångan istället först i en turbin ansluten till en generator innan den kondenseras 

mot returvattnet för att överföra värmen till fjärrvärmenätet. I anläggningar där bränslen med hög 

fukthalt används kan pannan även kompletteras med rökgaskondensering [6]. Detta innebär att de varma 

rökgaserna som bildas vid förbränningen leds genom en värmeväxlare innan de släpps ut i atmosfären. En 

viss del av värmen från rökgaserna kan därmed tas tillvara på och användas för att förvärma vattnet innan 

det skickas in i pannan, vilket kan öka effektiviteten och mängden utvunnen värme betydligt [9]. Det går 

också att generera fjärrvärme utan förbränning med t.ex. solfångare, värmepumpar, geotermisk energi 

eller industriell spillvärme [7]. Vilken av dessa lösningar som är bäst att använda sig av beror på vilka 

förutsättningar som råder i det aktuella nätet. 

Om man använder sig av förbränningsanläggningar för att driva fjärrvärmenätet så finns det en rad olika 

bränslen att välja på. För basproduktion används idag vanligen någon typ av fast bränsle [6]. Ur ett globalt 

perspektiv är kol det vanligaste bränslet men det har framför allt i norra Europa under de senaste 

decennierna fasats ut till förmån för biobränslen och i viss mån även avfall. I topplast- och 

reservanläggningar används oftare flytande bränslen som olja men det finns även förnybara alternativ, 

exempelvis rapsmetylester (RME).  

Lite mindre än hälften av värmen som levereras från svenska fjärrvärmenät har producerats i 

kraftvärmeverk [8]. Resterande värme är jämnt fördelade mellan värmeverk och spillvärme. Det finns 

också en del värme som genereras med värmepumpar eller elpannor men tittar man på hela Sverige är 

den andelen liten. I de svenska fjärrvärmesystemen är biomassa i olika former det vanligaste bränslet.  

2016 utgjorde biomassan ca 60 % av de totala 62 TWh primärenergi som använts i fjärrvärmeproduktion 

[1]. Värmepumpar och spillvärme utgör vardera ca 8 % av den totala energin. Fossila bränslen har 

historiskt utgjort en stor andel av bränslemixen men trenden har varit avtagande sedan slutet av 80-talet 
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och de används numera framförallt vid höga behov under kalla vinterdagar. Fossila bränslen står idag för 

ca 8 % av den tillförda energin i det svenska fjärrvärmesystemet [1]. Resterande värme (16 %) kommer 

från övriga bränslen vilket bland annat innefattar avfallsförbränning. 

 Distribution av fjärrvärme 
Det här avsnittet behandlar distribution och går specifikt in på värmeeffekt, produktion, pumpar, flöde, 

tryck, temperatur, styrning och rörledningar. 

2.3.1 Värmeeffekt 
Den av fjärrvärmenätet levererade värmeeffekten ska motsvara behovet hos kunderna [6]. Är tillförseln 

lägre än så kommer kundernas inomhustemperatur och tillgång till varmvatten att minska. Förutom det 

faktiska behovet hos kunderna kommer en del av den producerade effekten att gå åt som förluster i 

systemet. Värmeförlusterna är i regel större i framledningen eftersom temperaturen där är högre än i 

returledningen [10]. Temperaturen minskar i regel med 1-2 °C från produktion till konsumtion för 

framledningen på vintern. På sommaren är förlusterna, på grund av det lägre behovet och låga 

flödeshastigheten, något större och ofta omkring 4 °C. Effekten i ett fjärrvärmenät kan på grundläggande 

vis beskrivas och analyseras med ekvation (1) [6], [11]: 

𝑃 = �̇� ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑡𝑓𝑟𝑎𝑚 − 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟)   [𝑊]          (1) 

Där 

  �̇� = massflödet [kg/s] 

  𝐶𝑝 = vattnets specifika värmekapacitet [J/kgK] 

  𝑡𝑓𝑟𝑎𝑚 = framledningstemperaturen [°C] 

  𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 = returledningstemperaturen [°C] 

Den värmeeffekt som efterfrågas i systemet varierar i stor utsträckning med årstid, väder och tid på 

dygnet och skillnaden kan vara stor mellan olika kunder.  

2.3.2 Cirkulationspumpar 
För att skapa de tryckskillnader som krävs för att vattnet ska röra sig i ett fjärrvärmesystem krävs någon 

form av pump i systemet [10]. I mindre nät räcker det oftast med enstaka nätcirkulationspumpar i direkt 

anslutning till produktionsanläggningarna. I större nät, eller nät där det är långa avstånd mellan 

produktionsanläggningarna och kunderna, krävs det även tryckhöjningspumpar som ser till att 

tryckförlusterna fram till kunden inte blir för stora. Mer pumpkraft är enligt Brange et al. [12] också ett 

vanligt sätt att försöka hantera flaskhalsproblem i fjärrvärmenätet. Den överlägset vanligaste pumptypen 

i ett fjärrvärmenät är centrifugalpumpen då de har goda möjligheter att arbeta under varierande 

förhållanden [13]. Varje centrifugalpump kännetecknas av en pumpkurva där förhållandet mellan 

tryckökning och volymflöde ges, se Figur 1. Generellt sett sjunker den möjliga tryckökningen med ökande 

volymflöde. Om större flöde vill uppnås än vad en pump ensam klarar av att leverera kan två pumpar 

parallellkopplas [13]. En parallellkoppling av två identiska pumpar medför teoretiskt att volymflödet 

fördubblas utan att maximalt tryck påverkas. Vill man uppnå ett högre tryck är seriekoppling av pumparna 

att föredra. Seriekopplingar medför teoretiskt dubbla tryckökningen men oförändrat flöde [13].  
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Figur 1. Generell pumpkurva för en centrifugalpump inspirerad av Pumpportalen [13]. 

2.3.3 Flöde och tryck 
Vattenflödets riktning i fjärrvärmenätet styrs genom att ett tryckfall i flödets riktning genereras [6]. Ett 

högre tryckfall leder således till ökat flöde genom rören och ett lägre tryckfall till ett minskat flöde. 

Rekommenderat tryckfall är enligt Wang et al. [14] omkring 45-80 Pa/m. Även rördiametern är avgörande 

för flödet där flödet vid konstant hastighet ökar proportionellt med kvadraten av rördiametern. 

Flödeshastigheten är i sin tur proportionell mot kvadratroten av tryckdifferensen. Tryckdifferensen 

säkerställs i regel med hjälp av cirkulationspumpar i retur- och framledningsrören och kan beskrivas med 

hjälp av ekvation (2) nedan [6], [12]: 

∆𝑝 = − (
8𝜆𝐿

𝑑5𝜋2𝜌
) ∗ �̇�2   [𝑃𝑎]         (2) 

Där 

𝜆 = friktionsfaktorn  

𝑑 = innerdiametern i rören  

𝐿 = rörlängden 

𝜌 = vattnets densitet  

�̇� = massflödet  

Den nödvändiga pumpeffekten kan i sin tur beräknas med ekvation (3) och (4), där (3) används för att ta 

fram den totala tryckdifferensen och (4) för att beräkna tillförd elektrisk effekt [6]. 

∆𝑝𝑝𝑢𝑚𝑝 =  ∆𝑝𝑠 + ∆𝑝𝑟 + ∆𝑝𝑚𝑖𝑛   [𝑃𝑎]          (3) 

𝑃𝑒𝑙 = (
∆𝑝𝑝𝑢𝑚𝑝

𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝
) ∗ �̇�   [𝑊]          (4) 
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Där  

∆𝑝𝑠 = det totala tryckfallet i framledningen  

∆𝑝𝑟 = det totala tryckfallet i returledningen 

∆𝑝𝑚𝑖𝑛 = den minsta tillåtna tryckdifferensen mellan retur- och framledning  

𝜂𝑝𝑢𝑚𝑝 = pumpens verkningsgrad 

�̇� = volymflödet 

Eleffekten som krävs för att driva pumparna i ett fjärrvärmenät är vanligen försumbar i förhållande till den 

totala energin i systemet [6]. Däremot kan driften av pumparna utgöra en stor del av de årliga 

driftskostnaderna, vilket innebär att hög pumpeffektivitet är av stor vikt [15]. Trycket i nätet minskar 

generellt med avståndet från pumparna, där den lägsta tryckdifferensen mellan fram- och returledningen 

fås i de perifera delarna av nätet [16]. För att undvika kavitation, det vill säga att lokala ångbubblor uppstår 

i rören, får inte trycket någonstans i systemet understiga det lokala kavitationstrycket eftersom det kan 

leda till svåra skador på rör och komponenter i systemet [6]. Ett annat problem relaterat till tryck och 

flöde är förekomsten av tryckslag, som kan uppstå vid hastiga öppningar/stängningar av ventiler, 

pumphaverier, start av pumpar och på grund av kavitation [10]. Tryckslag kan allvarligt skada nätet men 

kan till stor del undvikas genom att ventilernas öppning och stängning sker långsamt och med 

automatiserade kontrollsystem.  

Tryck i fjärrvärmenät illustreras ofta med hjälp av tryckhöjdsdiagram [6], se Figur 2. Tryckhöjden anges 

här i meter vattenpelare (mvp) och avstånd från trycksättningspunkten anges i km. Den övre linjen 

representerar tryckhöjden i framledningen och den undre tryckhöjden i returledningen. Avståndet mellan 

den övre och undre linjen kallas för differenstrycket, d.v.s. skillnaden mellan trycket i fram- och 

returledningen. Lägsta differenstrycket i systemet visas här av strecket längst till höger. Figur 2 beskriver 

ett system där tryckhållning i returledningen innan cirkulationspumpen saknas och att det inte är någon 

höjdskillnad mellan pump och ledning. Trycket innan pumpen är således lika med atmosfärstrycket och 

pumpens lyft 100 mvp, vilket genererar en tryckhöjd på 100 mvp. 

 

 

Figur 2. Tryckhöjdsdiagram med tryckhöjd och avstånd. Inspirerad av Frederiksen & Werner [6].  
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Tryckhöjden kan beräknas genom att summera övertryckets tryckhöjd med höjden jämfört med en 

referensnivå med hjälp av ekvation (5) [6]: 

𝐻 =
𝑝𝑔

𝜌𝑔
+ 𝑧   [𝑚]         (5) 

Där 

  𝑝𝑔 = övertrycket [Pa] 

  𝜌 = vattnets densitet [kg/m3] 

  𝑔 = tyngdaccelerationen [m/s2] 

  𝑧 = höjd jämfört med referensnivå [m] 

Tryckhöjdens gradient beror framförallt av friktion och tryckförluster i kundcentraler och kan beräknas 

med hjälp av ekvation (6): 

𝑑𝐻

𝑑𝐿
=  − (

8𝜆

𝑑5𝜋2𝜌2𝑔
) ∗ �̇�2    [𝑃𝑎 𝑚⁄ ]          (6) 

Tryckhöjden minskar med avstånd till systemets cirkulationspumpar och för att kunderna inte ska få 

problem får differenstrycket generellt sett inte understiga 1 bar men heller inte överstiga 6 bar [17]. 

Förutom differenstryck finns även riktlinjer för absoluta tryck i fjärrvärmenät, där den vanligaste 

tryckklassningen är maximalt 16 bar [6]. Ett tryckdiagram som inkluderar maximalt tillåtet absoluttryck 

och dessutom marknivå och kavitationstryck ses i Figur 3. Det högsta tillåtna absoluttrycket benämns 

dimensionerande trycknivå och det lägsta benämns kavitationstryck, eftersom kavitation innebär att 

vattnet lokalt kokar [6]. Marknivån representeras av den streckade svarta kurvan och den ger i sin tur 

upphov till att högsta och lägsta tillåtna tryck varierar, eftersom trycket i systemet ökar naturligt i dalar 

och minskar naturligt vid kullar. Tryckkurvan för fram- och returledning vidrör ej gränserna för 

dimensionerande trycknivå eller kavitationstrycket vid någon punkt i diagrammet, vilket innebär att 

trycket är inom de tillåtna gränserna i hela systemet. Dessutom upprätthålls en lägsta tryckhöjd av 20 m 

längst ut i nätet, vilket innebär ett differenstryck omkring 2 bar för den mest perifera kunden. Figur 3 

inkluderar dessutom en initial trycksättning i systemet som är placerad innan cirkulationspumpen. Utan 

en sådan trycksättning hade kavitation uppstått vilket hade riskerat att skada systemet [6]. 



9 
 

 

Figur 3. Tryckdiagram med tryckhöjd, avstånd, dimensionerande trycknivå, trycksättning, kavitationstryck och marknivå. 
Inspirerad av Frederiksen & Werner [6]. 

I Figur 4 har ytterligare pumpar inkluderats i både fram- och returledningen vid avståndet 2 km. Detta 

innebär att trycket inte behöver vara lika högt i början av nätet som för Figur 3 och dessutom fås bättre 

marginal till både dimensionerande trycknivå utan att påverka marginalen mot kavitationstrycket. I Figur 

4 har alltså behovet av initial tryckhöjning minskat, vilket ses i figuren där framledningstrycket vid 0 km är 

omkring 140 mvp istället för 150 mvp och säkerhetsmarginalen mot den dimensionerande trycknivån har 

ökat, eftersom en pump har tillförts halvvägs ut i nätet.  

 

 

Figur 4. Tryckdiagram med tryckhöjd, avstånd, dimensionerande trycknivå, trycksättning, kavitationstryck och marknivå. 
Cirkulationspumpar är dessutom installerade i fram- och returledning vid avståndet 2 km. Inspirerad av Frederiksen & Werner 

[6]. 
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2.3.4 Temperatur 
Framledningstemperaturen i fjärrvärmenätet bestäms av producenten medan returtemperaturen beror 

på hur mycket energi som tagits ut i värmeväxlarna i kundcentralerna [6]. Hur framledningstemperaturen 

väljs beror på en rad faktorer, där en del distributörer föredrar höga temperaturskillnader mellan fram- 

och returledning och lägre flöden. Andra föredrar lägre temperaturskillnad och högre flöden. Högre 

framledningstemperatur används vanligtvis i system med mindre rördiameter eller där vissa stora kunder 

har behov av hög temperatur [6]. Högre framledningstemperatur är dessutom en vanlig åtgärd i 

fjärrvärmenät där det finns någon typ av flaskhals, eftersom hög temperatur minskar behovet av flöde 

[18]. Dock ökar hög framledningstemperatur förlusterna i nätet och riskerar att bli dyrt på lång sikt. Lägre 

framledningstemperaturer återfinns framförallt i system med stora kraftvärmeverk och värmepumpar 

eftersom det ökar möjligheterna till elproduktion respektive förbättrar COP [6].  

Den teoretiskt lägsta gränsen för framlednings- och returledningstemperatur är med nuvarande teknik 

69 °C respektive 34 °C [6], men framförallt framledningstemperaturen förväntas kunna sänkas i framtiden 

[19]. Returtemperaturen i verkliga system avviker ofta från den teoretiska på grund av avsiktliga eller 

oavsiktliga kortslutningar mellan fram- och returledning, låg framledningstemperatur i perifera 

kundcentraler på grund av stora värmeförluster, fel på kunders uppvärmningssystem och fel i 

kundcentralerna [6].  

2.3.5 Styrning och kontroll 
Kontrollsystemet i ett fjärrvärmenät kan förenklat beskrivas som bestående av fyra delar som tillsammans 

säkerställer alla kunders tillgång till fjärrvärme [20]. De fyra parametrar som måste regleras är 

värmebehov, flöde, differenstryck och framledningstemperatur. Värmebehov- och flödeskontrollen sköts 

i kundernas fjärrvärmecentraler medan differenstryck och framledningstemperatur kontrolleras och styrs 

av leverantören [21]. Värmebehovet styrs av kundens användning av tappvarmvatten och inställningar på 

radiatorernas termostater. Flödet bestäms i fjärrvärmecentralen genom att termostatreglerade ventiler 

efter värmeväxlarna till radiatorer respektive tappvarmvatten öppnas och stängs. Differenstrycket 

upprätthålls av leverantören genom att cirkulationspumparna styrs till att upprätthålla en viss 

tryckdifferens i nätets perifera delar [6]. Framledningstemperaturen upprätthålls i 

produktionsanläggningarna och ökar generellt sett med lägre utomhustemperaturer. Förutom kontroll av 

differenstryck och framledningstemperatur måste leverantören dessutom undvika för höga och för låga 

absoluta tryck. 

Problemen som kan uppstå när fjärrvärmeleverantören inte kan leverera tillräcklig värmeeffekt till 

systemet eller när differenstrycket är för lågt för att överföra värme är inte jämnt fördelade över nätet 

[6]. Kunder som ligger nära produktionsanläggningarna har tillgång till hela nätets flöde och kan därmed 

alltid få ut den värmeeffekt de behöver genom att öka flödet genom undercentralen. Detta sker på 

bekostnad av kunder i de perifera delarna av nätet eftersom vattnet som når dem inte längre innehåller 

tillräckligt mycket värme för att tillfredsställa deras behov. Även problem med låga differenstryck drabbar 

framförallt de perifera delarna av nätet eftersom tryckförlusterna framförallt beror på hur långt vattnet 

har färdats sedan senaste tryckhöjningen [16].  

Förutom reglering av pumpar och hur stor effekt som produktionsanläggningarna ska leverera måste 

leverantören dessutom avgöra vilka produktionsanläggningar som ska användas vid olika tillfällen. Ett 

vanligt upplägg är att ha en prioriteringsordning där större baskraft levererar det mesta av energin till låg 

marginalkostnad och en eller flera anläggningar producerar topplast till högre marginalkostnad [6]. Ett 
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ytterligare sätt att reglera produktion på kort sikt är användning av ackumulatortank som kan laddas upp 

när det finns ett överskott av värme och laddas ur när behovet är extra stort.  

2.3.6 Rörledningar 
I svenska fjärrvärmesystem är 2-rörsledningar det vanligaste alternativet när det kommer till utformning 

av rörsystem [10]. Det innebär att ett framledningsrör löper parallellt med ett returledningsrör genom 

hela nätet. I andra länder finns dessutom 1-rörsystem, 3-rörsystem och 4-rörsystem samt kombinationer 

av dem. Generellt ger fler rör mer flexibel drift men ökar kostnaderna för rörläggning och ökat behov av 

underhåll. Den klassiska typen av fjärrvärmeledning är betongkulvert, vilket innebär värmeisolerade 

stålrör placerade i en kulvert av betong. En något nyare typ av rörledning som dessutom är den idag mest 

använda är direktskummad plastmantelrörledning [10]. I den här typen av konstruktion omsluter ett 

plastmantelrör det inre stålröret med cellplast som värmeisolering [22]. Skumning avser en 

isoleringsmetod där isoleringen sprutas in och expanderar tills hålrummet fyllts upp. 

Vid rörläggningen under jord grävs ett schakt som ska följa vissa standarder angående bredd, avstånd 

mellan rör etc. och rören sammanfogas därefter vanligen i schaktet [23]. Rörelementen kräver fogning av 

både de inre mediarören och de yttre mantelrören [10]. De inre rören kan oftast, eftersom de vanligen är 

gjorda av stål, fogas med traditionell svetsning. När plastmantelrör ska fogas samman görs det istället 

oftast med hjälp av en så kallad muff. En muff utgörs av en typ av hylsa som träs över de rör som ska 

sammanfogas och därefter fixeras med mekanisk spänning, krympförband eller svetsning. När muffen 

fixerats skummas den med isolering enligt samma förfarande som för hålrummet mellan yttre och inre 

rör. Efter sammanfogning testas rörledningarna för täthet och tryck, där tryckprovningen genomförs med 

1,43 gånger högre tryck än det högsta tillåtna trycket i systemet [23]. Därefter kopplas larmtrådar, 

ledningen fylls med vatten och schaktet fylls igen. 

I anslutning till rörledningarna i ett fjärrvärmenät finns en rad olika typer av ventiler, där de vanligaste är 

avstängningsventiler och strypventiler [10]. Avstängningsventilerna är i regel öppna och används endast 

när rörledningar behöver stängas av vid exempelvis reparation eller nybyggnation. Strypventiler används 

för att reglera differenstryck vid grenar för att enskilda kunder inte ska få för stort tryckfall. Förutom dessa 

finns backventiler och säkerhetsventiler men endast i mindre utsträckning. Tidigare skedde all reglering 

av ventiler manuellt men det har numera blivit vanligt med fjärreglering [10]. En annan vanlig företeelse i 

fjärrvärmesystem är kammare och brunnar, som används för att kunna komma åt systemelement som 

exempelvis pumpar, ventiler, avgreningar och mätinstrument från ovan jord [10]. Större varianter av 

kammare och brunnar är dessutom i regel nedstigningsbara.  

2.3.7 Problem och reparation 
Förutom kontroll av temperaturer, differenstryck, absolut tryck, ventiler och pumpar kontrolleras även 

läckor och kvaliteten på fjärrvärmevattnet [6]. Ett vanligt sätt att upptäcka läckor är att placera ut 

metalltrådar i rörens isolering [22]. Vid en fjärrvärmeläcka kommer trådarna att värmas upp vilket 

förändrar den elektriska resistansen. Genom att kontinuerligt övervaka det elektriska motståndet i 

trådarna kan därmed läckage upptäckas snabbt. Det är också vanligt att fjärrvärmevattnet färgas grönt 

för att allmänheten enklare ska kunna identifiera läckan och rapportera den till fjärrvärmeleverantören.  

Ett sätt att mäta pålitligheten i ett fjärrvärmenät är antal timmar per år där totalt driftstopp råder, där 

vanliga genomsnittsnivåer för västvärlden är mindre än en timme per år [6]. De driftproblem som uppstår 

på grund av läckor orsakas ofta av korrosion eller tryckslag och det är därför viktigt att i så stor utsträckning 
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som möjligt upprätthålla god kvalitet på rören och kontrollera flödet för att undvika problem med 

tryckslag. Är kontrollen och underhållet av nätet god är den tekniska livstiden för rörledningar i 

fjärrvärmenätet lång, oftast betydligt längre än avskrivningstiden. Rörledningarna håller dessutom oftast 

längre än produktionsanläggningarna. Mycket av de europeiska fjärrvärmenäten är dock åldrade och 

kommer i framtiden att behöva underhållas och/eller bytas ut [6].  Det här gäller framförallt nät byggda 

innan 1970-talet och en riktlinje för när en rörsträcka bör bytas ut istället för att repareras är när den 

förväntade kostnaden för att byta rör blir lägre än nuvärdet av de förväntade underhållskostnaderna.  

 Elmarknad  
I Sverige används årligen 140 TWh elektricitet. Majoriteten kommer från vattenkraft eller kärnkraft [1]. 

Eftersom el inte effektivt kan lagras i stora kvantiteter krävs ständig balans mellan tillgång och efterfrågan. 

Detta sker genom att el kan säljas och köpas på den nordiska elmarknaden NordPool [24]. Aktörer som 

säljer el ska varje dag ange hur mycket el de förväntas kunna leverera timme för timme under det 

kommande dygnet och till vilket pris denna leverans kan ske. Köpare av el anger timme för timme hur 

mycket el de behöver och hur mycket de är beredda att betala för den. Utifrån detta fastställs sedan 

elpriset för varje timme till den nivå där balans råder. Den blandning av energikällor som uppstår i detta 

jämviktsläge är det som brukar kallas nordisk elmix.  

I Sverige finns sedan 2003 ett system för handel med elcertifikat [25]. Målet med detta system är att skapa 

ekonomiska incitament för att investera i förnybar elproduktion. Detta sker genom att alla elproducenter 

i landet, alla som köper el via den nordiska elbörsen NordPool samt alla energiintensiva industrier är 

kvotpliktiga. Att vara kvotpliktig innebär att de är skyldiga att varje år redovisa elcertifikat motsvarande 

en viss andel av sin försäljning eller användning av el. Hur stor andel som måste täckas av elcertifikat 

varierar från år till år och under 2019 är det 30,5 % som gäller [25].  

Varje år delar staten ut ett elcertifikat per producerad MWh till de producenter som har producerat 

förnybar el i godkända anläggningar [25]. För att en anläggning ska räknas som godkänd ska den producera 

el med hjälp av biobränsle, vattenkraft, vindkraft, solenergi, vågkraft eller geotermisk energi. 

Anläggningen får heller inte vara äldre än 15 år. Producenter som har ett överskott på elcertifikat 

gentemot kvotnivån kan sälja dessa på elcertifikatmarknaden till företag som har underskott och därmed 

få in en extra inkomst som kan användas till nyinvesteringar. Den 1 april varje år annulleras alla elcertifikat 

som krävs för att uppfylla kvotplikten och varje certifikat kan därmed endast användas en gång [25]. Om 

någon kvotpliktig aktör inte kan uppvisa tillräckligt många elcertifikat utdelas en straffavgift till dessa.  
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 Kalmar Energis fjärrvärmenät 

I det här kapitlet beskrivs Kalmar Energis fjärrvärmenät. Inledningsvis presenteras nätets uppbyggnad och 

bränslemix och därefter presenteras de produktionsanläggningar och cirkulationspumpar och som finns i 

systemet. Slutligen presenteras den nybyggda förbikopplingen som arbetets syfte kopplar till.  

Fjärrvärmenätet i Kalmar består av två huvudanläggningar för värmeproduktion, kraftvärmeverket 

Moskogen och värmeverket Draken [26]. Utöver dessa två finns också ett antal mindre oljeeldade 

reservanläggningar som endast används vid driftstopp. Distributionen sker via 224 km fjärrvärmerör av 

varierande dimensioner. För att driva flödet i rören finns tre pumpstationer utplacerade i nätet, en i 

Smedby, en i Lindsdal och en i Drakens källare. I Smedby pumpas det i både fram- och returledning 

medan Lindsdal endast har en framledningspump och Draken bara har en returpump. Totalt levereras ca 

380 GWh värme årligen. I Figur 5 ses en övergripande bild kring hur de centrala delarna av systemet 

hänger samman. En fullständig kartbild där alla rör, pumpar och produktionsanläggningar i Kalmars 

fjärrvärmenät finns med går att finna i bilaga 1.  

 

Figur 5. Översiktlig bild över huvudkomponenterna i Kalmars fjärrvärmenät. Röd ledning innebär framledning och blå ledning 
innebär returledning. 
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Majoriteten av värmen i nätet kommer från förbränning av biomassa i form av flis och GROT eller 

träpulver. Vid väldigt kallt väder eller vid driftstopp används olja som bränsle. Bränslemixen för hela 

systemet under 2018 kan ses i Figur 6 nedan.  

 

 

 

Figur 6. Bränslemix för Kalmar fjärrvärmenät.  

 Moskogen 
Kalmar Energis nyaste anläggning, kraftvärmeverket Moskogen, invigdes 2009 [27]. Anläggningen är vid 

normal värmeefterfrågan (ej sommartid) basproduktion i systemet och täcker årligen ca 90 % av Kalmar 

med omnejds värmebehov. Under sommaren är Kalmars värmebehov lägre än lägsta produktionsnivå för 

Moskogen och anläggningen står därför still för underhåll. Utöver värme producerar anläggningen även 

el motsvarande en tredjedel av Kalmars behov [27]. Bränslet som används i anläggningen är biomassa, 

främst flis, GROT och bark. Vid uppstart eller vid oväntade temperaturfall i pannan används dock olja som 

bränsle för att höja temperaturen [28]. Själva pannan är av typen bubblande fluidiserad bädd och har en 

maxeffekt på 90 MW ånga. Av dessa 90 MW kan upp till 30 MW användas för att generera el och resten 

kondenseras till värme mot fjärrvärmenätet.  

Eftersom mycket av bränslet som används i Moskogen har en hög fukthalt finns det fortfarande mycket 

värmeenergi kvar i rökgaserna som släpps ut från pannan  [26]. För att ta tillvara på denna energi finns en 

rökgaskondenseringsanläggning installerad. Rökgaserna renas först genom att låta ammoniak reagera 

med kväveoxiderna som bildats under förbränningen för att få dessa att övergå till kvävgas. De heta 

gaserna passerar sedan ett elfilter där partiklar avlägsnas. Rökgaserna värmeväxlas avslutningsvis mot det 

kalla returvattnet från nätet för att ta till vara på värmen. Totalt kan upp till 25 MW värme återvinnas på 

detta sätt. Det kondensat som bildas av vattnet i rökgaserna renas och släpps sedan ut i den närliggande 

Tomtebyån. Om panna och rökgaskondensering adderas har Moskogen därmed en maximal effekt på 

115 MW. Denna effekt är möjlig att få ut som värme men det innebär i så fall att ingen el alls genereras.  

89%

10%

1%

Bränslemix 2018

Flis och GROT Träpulver Olja
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För att inte ständigt behöva reglera vilken värmeeffekt pannan levererar finns en ackumulatortank på 

21 600 m3 ansluten till Moskogen [26]. Tanken är direkt ansluten på ledningen ut från Moskogen utan 

reglering och laddas därmed ur när efterfrågan är större än Moskogens produktion och laddas upp när 

det omvända gäller. Tanken är öppen mot atmosfären vilket är en viktig detalj ur säkerhetsperspektiv 

eftersom det möjliggör att vattennivån kan sjunka eller stiga fritt, vilket skyddar Moskogen från skador 

från eventuella tryckslag i systemet. Detta begränsar också systemet lite då det inte är möjligt att lagra 

värme över 100 °C utan att kokning uppstår. Detta begränsar också Moskogens maximala 

framledningstemperatur eftersom framledningsröret är direkt anslutet till ackumulatortanken. Vid 

normal användning varierar Moskogens framledningstemperatur mellan 85 °C och 99 °C beroende på 

utomhustemperaturen enligt Figur 7.  Högre framledningstemperatur än 100 °C från Moskogen går dock 

att uppnå i specialfall genom att kyla laddningsflödet till ackumulatortanken med returvatten eller genom 

att koppla bort ackumulatorn helt [29]. Dessa alternativ används i dagsläget inte av Kalmar Energi då det 

vid behov är enklare att höja framledningstemperaturen vid värmeverket Draken istället. Utöver att 

fungera som värmelager bidrar tanken tack vare höjdskillnaden gentemot centrala Kalmar även till att 

upprätthålla systemtrycket. Höjden på tanken skapar ett statiskt tryck ut från Moskogen på 5 bar vilket 

motsvarar 8,3 bar i statiskt tryck över Kalmar. Det högsta tillåtna trycket någonstans i systemet är 16 bar.  

 

Figur 7. Temperaturkurva som visar hur Moskogens framledningstemperatur beror på utomhustemperaturen. 

 Pumpstationen i Smedby 
Moskogen är förbunden med det mer centralt belägna värmeverket Draken via en 12 km lång DN600 

ledning [30]. För att säkerställa att tillräckligt mycket vatten kontinuerligt når Kalmar finns en pumpstation 

placerad i Smedby, ungefär halvvägs mellan Draken och Moskogen. Totalt finns det fyra pumpar i 

pumpstationen, två parallellkopplade för framledningsröret och två parallellkopplade för 

returledningsröret. Pumparna är monterade parvis vilket innebär att en fram- och en returpump sitter på 

samma drivaxel. Detta säkerställer att det alltid pumpas lika mycket i båda riktningarna, vilket minskar 

risken att pumparna skadas vid plötsligt pumpbortfall då båda sidor utsätts för lika kraftiga tryckslag.  

För att säkerställa att acceptabla tryckförhållanden alltid uppnås i hela systemet regleras pumparna 

automatiskt [31]. Vid normal drift strävar de ständigt efter att upprätthålla ett differenstryck på 1 bar 
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precis innan Draken. Möjlighet att reglera dessa pumpar automatiskt på andra punkter i nätet finns i 

dagsläget inte men det är något som relativt enkelt skulle gå att ändra eftersom det finns flera mätpunkter 

i systemet. För att kunna reglera på någon annan av de existerande mätpunkterna krävs därmed bara en 

förändring av vilka insignaler som pumpen tar hänsyn till.  

 Draken  
Värmeverket Draken är Kalmar Energis andra stora produktionsanläggning för fjärrvärme [27]. Sedan 

invigningen 1979 fram till att Moskogen byggdes fungerade Draken som huvudanläggning i systemet. 

Numera används Draken mest under sommarmånaderna när värmebehovet är för litet för att motivera 

användning av Moskogen. Draken används också som spetslast när Moskogens värme inte räcker till. Inne 

på Draken finns det i dagsläget sex olika pannor, se Tabell 1 [30]. Möjlighet att elda med träpulver finns i 

panna 1 och 4, övriga pannor drivs med olja. Under normala förutsättningar är det framförallt panna 4 

som används på Draken. Övriga pannor startas bara upp under årets allra kallaste dagar eller när något 

hindrar Moskogen från att producera på maxeffekt [26]. För panna 4, 8 och 9 finns det möjlighet till drift 

i serie med Moskogen vilket innebär att framledningsvattnet från Moskogen värms upp lite extra innan 

det levereras till kunderna. Detta används framförallt som kompensation för temperaturbegränsningen 

på Moskogens ackumulatortank när nättemperaturer över 100 °C behövs. Seriedrift med Moskogen 

möjliggör också att avsiktligt sänka framledningstemperaturen i Moskogen i syfte att producera mer el. 

Normalt varierar framledningstemperaturen ut från Draken mellan 75 °C och 126 °C beroende på 

utomhustemperaturen enligt Figur 8.  

Anslutet till Draken finns också en mindre ackumulatortank som rymmer ca 2700 m3 vatten [26]. Tanken 

används främst under sommaren eftersom Moskogens tank då inte är tillgänglig. Under normal drift 

används primärt ackumulatortanken vid Moskogen eftersom den har större lagringskapacitet och behövs 

för trycksättningen av nätet. Under sommaren tar Drakens ackumulatortank över uppgiften att skapa ett 

statiskt tryck i systemet.  

Tabell 1. Övergripande data för Drakens nuvarande pannor. Panna 1 och panna 4 kan eldas med både träpulver och olja men 
standard är att träpulver används [26]. 

Panna Effekt [MW] Bränsle 

P1 10/25 Träpulver/olja (EO3) 

P2 25 Olja (EO3) 

P3 25 Olja (EO3) 

P4 35/40 Träpulver/olja (EO3) 

P8 16 Olja (EO1) 

P9 16 Olja (EO1) 
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Figur 8. Temperaturkurvor som visar hur framledningstemperatur hänger ihop med utomhustemperatur för Drakens pannor. 

 Cirkulationspumpar 
För att få vattnet att cirkulera i systemet krävs pumpar. I dagsläget finns det tre returpumpar placerade i 

Drakens källare [26]. Dessa suger tillbaka vattnet från alla delar av nätet och trycker det sedan mot 

Smedby. För att möjliggöra underhåll används aldrig mer än två av pumparna samtidigt. Pumparna är 

automatiskt reglerade och strävar alltid efter att hålla minst 1 bar i differenstryck i hela nätet. Då det inte 

finns differenstrycksmätare utplacerat överallt regleras pumparna baserat på mätaren H2, en punkt 

relativt nära den del i systemet där Kalmar Energi i dagsläget har det lägsta differenstrycket. Ett par 

alternativa regleringspunkter finns men dessa används i dagsläget inte under normal drift.  

Eftersom det är väldigt långt från Draken till de yttersta delarna av Lindsdals nät finns det även en pump 

placerad på framledningen mot Lindsdal [26]. Denna pump är nödvändig för att tryckförlusterna inte ska 

bli för stora hos kunderna i Lindsdal. Pumpen regleras automatiskt på en punkt vid Nils Holgerssons väg i 

centrala Lindsdal. Eftersom denna punkt inte är den med lägst differenstryck i Lindsdal sker manuell 

korrigering av pumpens börvärde beroende på årstid för att alltid motsvara minst 1 bar i differenstryck 

längst ut i nätet [31].  

 Reservanläggningar 
Utöver de primära anläggningarna Moskogen och Draken finns ett antal mindre anläggningar som 

framförallt agerar reservkraft vid driftstörningar, se Tabell 2 [26]. Dessa anläggningar är dock inte 

anpassade till de höga trycken som används i de modernare anläggningarna. För områdena Smedby, Östra 

Smedby och Flyget är detta inte ett problem eftersom dessa nät är sekundärnät som inte sitter ihop med 

det primära nätet. Under normal drift förses dessa nät istället med värme via en värmeväxlare. Rören som 

ansluter till anläggningarna Dvärgen och Lindsdal tillhör däremot primärnätet så här måste sektionering 

göras för att dessa anläggningar ska kunna användas. Detta sker genom att utvalda rör manuellt stängs av 

med hjälp av avstängningsventiler så att flera separata nät bildas. Eftersom det finns många rör med 

ventiler i nätet kan sektionering ske på många olika sätt och var man väljer att sektionera beror därmed 

på situationen.  
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Tabell 2 Övergripande data för reservanläggningar i Kalmar [26]. 

Panna Effekt [MW] Bränsle 

Dvärgen 1 13 Olja (EO1) 

Dvärgen 2 13 Olja (EO1) 

Dvärgen 3 7.5 Olja (EO1) 

Smedby 1 4 Olja (EO1) 

Smedby 2 3,5 Olja (EO1) 

Smedby 3 0,4 Pellets 

Östra Smedby 1 0,75 Olja (EO1) 

Östra Smedby 2 0,5 Olja (EO1) 

Flyget 1 0,9 Olja (EO1) 

Flyget 2 0,7 Pellets  

Lindsdal 1  7 Olja (EO1) 

Lindsdal 2 3 Olja (EO1) 

 

 Förbikoppling av Draken 
I dagsläget är Kalmars nät uppbyggt så att huvudröret från Moskogen går genom Draken. Detta medför 

att allt fjärrvärmevatten som lämnar Moskogen måste passera Drakens källare innan det kan ta sig vidare 

ut till kunderna i Kalmar. I förlängningen innebär detta att stora delar av Kalmar riskerar att bli utan värme 

ifall något kritiskt fel uppstår vid Draken.  

För att höja driftsäkerheten i nätet påbörjade Kalmar Energi under hösten 2018 byggnationen av en 

alternativ gren på huvudledningen från Moskogen som leder direkt ut till Kalmars nät utan att först 

passera Drakens källare. Denna förbikoppling skapar därmed ett alternativt sätt att förse Kalmar med 

värme under perioder då Draken av någon anledning inte är tillgänglig. Röret i fråga är ett DN 500-rör som 

kopplar ihop inkommande rör till Draken med utgående rör från Draken enligt Figur 10. 



19 
 

 

Figur 9. En inzoomad bild från NetSim över fjärrvärmerören i direkt anslutning till Draken. Den streckade rektangeln visar 
Drakenbyggnaden där de röda och blå figurerna representerar pannor, triangeln returpumparna och kryssen i mitten en 

avstängning. Förbikopplingsledningen är markerad med blått och de grå strecken indikerar befintliga rör.  

Det är inte tänkt att denna lösning ska användas vid normal drift av nätet, eftersom nyttjande av 

förbikopplingen medför att pumparna i Drakens källare inte är tillgängliga. Utnyttjande av förbikopplingen 

gör också att det inte heller finns möjlighet att höja framledningstemperaturen på vattnet från Moskogen 

vid kallt väder. När inget hindrar användning av Draken kommer därmed förbikopplingen att vara 

avstängd och nätet drivs enligt principen som presenterats tidigare i detta kapitel.  
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 Metod 

I det här kapitlet presenteras metoderna som ligger till grund för arbetet. Först presenteras metoden 

bakom den inledande litteraturstudie och insamling av nödvändiga data som genomförts. Därefter 

presenteras processen som använts vid simulering i NetSim och slutligen optimering i MODEST. Vilka 

frågeställningar som kopplas till vilka metoder redovisas nedan.  

Frågeställning Metod 

Vilken fjärrvärmeeffekt är möjlig att leverera från kraftvärmeverket 
Moskogen via förbikopplingen i anslutning till värmeverket Draken 
utan att det uppstår problem, såsom för låg pumpkapacitet eller 
produktionskapacitet, felaktiga differenstryck och kavitation, 
någonstans i systemet?  
 

Litteratursökning 
Datainsamling 
Simulering i NetSim 

Vilken fjärrvärmeeffekt är möjlig att leverera från Moskogen via 
förbikopplingen om nätet har delats av för att tillåta 
reservanläggningarna Dvärgen och Lindsdal att täcka upp behovet i 
delar av staden? 
 

Litteratursökning 
Datainsamling 
Simulering i NetSim 

Hur kan fjärrvärmenätet kompletteras med avseende på nya rör, byte 
av existerande rör eller pumpar för att maximal värmeeffekt från 
Moskogen ska kunna levereras till Kalmar utan att passera Draken?  
 

Litteratursökning 
Datainsamling 
Simulering i NetSim 

Vilka generella förbättringar av Kalmar Energis fjärrvärmenät kan fås 
med utgångspunkt från de förbättringsförslag som tagits fram vid 
studien av förbikopplingen? 
 

Litteratursökning 
Datainsamling 
Simulering i NetSim 

Vilket är mest lönsamt med avseende på systemkostnad av att 
använda oljedrivna reservanläggningar eller minska elproduktion till 
förmån för maximal värmeproduktion från Moskogen?  
 

Litteratursökning 
Datainsamling 
Optimering i MODEST 

Hur skulle en bränslekonvertering av nuvarande oljepannor till RME 
påverka systemkostnaden? 

Litteratursökning 
Datainsamling 
Optimering i MODEST 

 

 Litteraturstudie 
Den litteratur som använts i arbetet har tagits fram genom en traditionell litteratursökning. Litteraturen 

har framförallt tagits fram med hjälp av sökmotorer och databaser som Unisearch, Web of Science, DiVa 

och Google Scholar. De sökord som primärt använts för teori och sökningar efter artiklar inom området 

är district heating i kombination med andra ord som distribution, bottlenecks, production, simulation, 

differential pressure, circulating pumps, MODEST, NetSim etc. Viss litteratur har även rekommenderats av 
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handledare vid universitetet och på Kalmar Energi. Det mesta av informationen om Kalmar Energi kommer 

från interna dokument på företaget.  

Den grundläggande teori om produktion och framförallt distribution av fjärrvärme som presenteras i 

teorikapitlet bygger till stor del på Sven Werners böcker [6], [10] men har kompletterats med ett flertal 

vetenskapliga artiklar som berör ämnet. För att sätta arbetet i ett större sammanhang har rapporter från 

Energimyndigheten använts och en del specifika fakta om fjärrvärme har hämtats från 

branschorganisationen Energiföretagen. 

 Datainsamling 
Det mesta av den information som krävts för arbetet i NetSim fanns redan tillgänglig i Kalmar Energis egna 

modeller. Viss kompletterande modellering krävdes för att lägga till den nya förbikopplingen, vilket 

gjordes enligt ritning som tillhandahölls av Kalmar Energi. Vissa tillägg i form av efterfrågan från nya 

kunder och nyligen anslutna områden fick dessutom göras och togs då ifrån modeller för generella 

kundtyper som företaget använder sig av. För att bygga upp modellen till optimeringsprogrammet 

MODEST krävdes timdata för produktion på årsbasis, bränslepriser, drift-och underhållskostnader för 

pannor samt minsta och högsta effekt för alla pannor. Detta inhämtades från interna dokument på 

företaget. Elpriser är tagna från NordPools timdata för 2018 och för priser på RME kontaktades Kalmar 

Energis tilltänkta leverantör, företaget Energifabriken, som tillhandahöll aktuella prisuppgifter.  

 Simulering i NetSim 
NetSim är ett kommersiellt program för simulering av fjärrvärmenät som utvecklats av det svenska 

företaget Vitec. Programmet är frekvent använt i Sverige då mer än 70 bolag i dagsläget använder 

programmet [32]. Tillverkaren beskriver NetSim som ett interaktivt verktyg för simulering av ledningsnät 

för fjärrvärme, fjärrkyla och ånga [33]. Grundkomponenterna för modellerna som används i programmet 

är ledningar (bågar) och knutar (noder). Till knutarna kan parametrar som efterfrågan, produktionsdata 

och ackumulatoreffekt kopplas. Ledningarna karaktäriseras av rördiameter, skrovlighet, värmeförluster 

och tryckförluster. Till ledningarna kan pumpar, ventiler och värmeväxlare anslutas. För att simuleringarna 

ska gå att genomföra måste ett absolut tryck och ett differenstryck vara givet någonstans i modellen. 

Fjärrvärmeflöde eller effektförbrukning måste tillsammans med returtemperatur eller 

avkylningstemperatur anges för alla knutar som motsvarar kunder. Vid alla produktionsanläggningar 

måste även framledningstemperatur anges. Temperaturkurvor som reglerar framledningstemperaturen 

baserat på utomhustemperaturen kan läggas in för varje produktionsanläggning men det är inte 

nödvändigt. Alla produktionsanläggningar utom en måste dock ha antingen flöde eller effekt specificerat 

eftersom programmet annars inte klarar av att skapa balans mellan producerad värme och efterfrågad 

värme [33]. Distributionspumpar i systemet kan pumpa i framledning, returledning eller båda och kan 

antingen ges ett fixerat tryck eller ett börvärde som baseras på differenstryck, framledningstryck eller 

returtryck vid en viss knut. Två olika pumpar får däremot inte ha automatisk reglering på punkter som de 

båda kan påverka eftersom programmet då inte vet vilken pump som ska användas för regleringen. 

Pumpkurvor kan anges för pumparna men påverkar inte beräkningarna utan är främst till för 

dokumentation. Beräkningarna sker i regel för ett statiskt jämviktsfall men det finns även möjlighet att 

genomföra dynamiska beräkningar med tidssteg för att studera hur förändringar av 

utomhustemperaturen påverkar ett jämviktsläge. Exakt beskrivning av hur beräkningarna går till finns att 

tillgå i manualen [33]. 
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I NetSim genomfördes ett flertal simuleringar för att studera under vilka utomhustemperaturer nätet kan 

drivas via den nya förbikopplingen av Draken utan hjälp från returpumparna som finns i Drakens källare. 

För att illustrera olika driftfall genomfördes simuleringarna på tre olika modeller; En referensmodell utan 

den nybyggda förbikopplingen, en modell med förbikoppling av Draken samt en modell med förbikoppling 

av Draken i kombination med sektionering av nätet. För att studera förbättringsmöjligheterna i Kalmars 

fjärrvärmenät avseende driftsäkerhet och förmåga att försörja staden med fjärrvärme simulerades 

dessutom förbikopplingsmodellen och referensmodellen med olika förbättringsförslag. 

4.3.1 Inledande modellering 
Majoriteten av Kalmars nät fanns redan modellerat i NetSim av företaget själva men ett par förändringar 

krävdes för att kunna genomföra de tänkta simuleringarna. Framförallt var det nödvändigt att förändra 

rördragningen runt Draken så att nätverket inkluderade förbikopplingen som för tillfället byggs. För att 

hindra vattnet från att passera genom Draken i modellen plockades alla rör inuti byggnaden bort. 

Modellen behövde även uppdateras med ett par nyligen tillkomna kunder. Dessa bestod av de två 

bostadsområdena Norra Vimpeltorpet och Snurrom samt det nybyggda universitetsområdet till 

Linnéuniversitet. Det förväntade energibehovet för de områdena erhölls från företaget och för att göra 

värmeeffekten beroende av utomhustemperaturen kopplades dessa kunder till fördefinierade kundtyper 

baserat på hur byggnaden förväntades användas. För data om returtemperatur på vattnet användes data 

från byggnader av liknande typ, vilket för Linnéuniversitetet innebar universitetsbiblioteket och för 

bostadsområdena ett närliggande bostadsområde. 

4.3.2 Randvillkor  
För att avgöra hur väl nätet presterar i de olika simuleringarna användes en rad villkor som behövde 

uppfyllas för att nätet ska anses vara väl fungerande, se Tabell 3. Förutom dessa fick inte kavitation uppstå 

någonstans i nätet, vilket kontrollerades med hjälp av tryckdiagram från NetSim. Kavitation inträffar när 

det statiska trycket blir för lågt. Gränserna för differenstryck är rekommenderade gränser där den undre 

gränsen är att betrakta som en strikt gräns, eftersom lägre differenstryck innebär att kunden inte får 

tillräckligt mycket värme [17]. Mindre överträdelser av den övre gränsen ansågs vara acceptabla under 

kortare tidsperioder eftersom det främst riskerar att orsaka oljud i kundcentralen. Det är också möjligt att 

i viss mån manuellt anpassa kundscentralerna för att klara högre differenstryck. De maximala trycken är 

hämtade från företaget och baseras på vilka tryck nätet är säkert att användas för [26].  

Tabell 3. Randvillkor för simuleringarna i NetSim. Maximal värmeeffekt Moskogen gäller för bibehållen elproduktion. Minskas 
elproduktionen kan värmeeffekten ökas upp till 115 MW.  

 Värde 

Differenstryck hos kunder [bar] 1<x<6 

Absolut tryck i rörledningar [bar] <16 

Absolut tryck i rörledningar i sektionerad del [bar] <10 

Maximal värmeeffekt Moskogen [MW] 85 

Maximal värmeeffekt Dvärgen [MW] 30 

Maximal värmeeffekt Lindsdal [MW] 10 

 

Utöver kraven i Tabell 3 var pumpkurvorna för pumparna i Smedby och Lindsdal tvungna att följas, vilket 

innebar att flöde och tryck var tvungna att befinna sig under kurvorna för att pumparna skulle klara av att 

pumpa tillräckligt, se Figur 10 och Figur 11. 
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Figur 10. Pumpdiagram för pumparna vid pumpstationen i Smedby. Den blå kurvan gäller för en pump och den orangea för två 
pumpar i parallellkoppling.  

 

Figur 11. Pumpdiagram för pumpen vid pumpstationen i Lindsdal.  

4.3.3 Simuleringar 
Som tidigare nämnts användes primärt tre simuleringsmodeller i NetSim; en referensmodell bestående 

av den modell som till vardags används av Kalmar Energi, en modell där den tillbyggda förbikopplingen 

användes och en modell där den användes i kombination med sektionering. I referensmodellen existerade 

inte den tillbyggda förbikopplingen utan värmeverket Draken med tillhörande pumpkällare var i drift. I 

modellen med förbikoppling var varken värmeverket eller pumpstationen vid Draken tillgängliga utan 

Moskogen försåg hela nätet med värme via förbikopplingen.  Sektioneringen innebar att nätet delades av 

för att tillåta reservanläggningarna Dvärgen och Lindsdal att förse delar av nätet och därmed eventuellt 

öka möjligheterna att försörja Kalmar med värme utan användning av Draken.  
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Med förbikopplingsmodellen genomfördes ett antal simuleringar där utomhustemperaturen stegvis 

sänktes från 10 °C till -10 °C med 1 °C i taget. I varje simulering kontrollerades alla begränsande 

parametrar enligt avsnitt 4.3.2 för att säkerställa att nätet kunde betraktas som fungerande. På detta sätt 

identifierades två begränsande utomhustemperaturer; temperaturen när Moskogen levererar maximal 

värmeeffekt (85 MW) och temperaturen där pumparna i Smedby arbetar på maximal effekt. Samma 

iterativa procedur upprepades sedan för sektioneringsmodellen och återigen identifierades temperaturen 

där Moskogen uppnår 85 MW levererad värme. Utöver detta studeras även utomhustemperaturen -5 °C 

för att illustrera hur det ser ut i ett scenario där varken förbikopplingsmodellen eller 

sektioneringsmodellen klarar av att leverera den efterfrågade värmen. Dessa temperaturer användes 

sedan i referensmodellen för att möjliggöra jämförelse med en modell som antas vara en fullgod 

representation av ett acceptabelt driftläge för Kalmars fjärrvärmenät.   

Pumpregleringen fungerade i referensmodellen genom att Drakens returpumpar upprätthöll 

differenstrycket i nätet genom att reglera efter ett börvärde vid positionen H2, se Figur 12. Pumpstationen 

i Smedby består av två parallellkopplade pumpar för både fram och returledningen. De upprätthåller vid 

normal drift ett differenstryck på 1 bar över Draken. Pumpstationen innan Lindsdal utgörs av en 

framledningspump som reglerar baserat på ett börvärde inne i Lindsdal vid Nils Holgerssons väg. 

Börvärdespunkter och börvärden presenteras nedan i Figur 12 och Tabell 5. I förbikopplingsmodellen 

reglereras istället pumparna i Smedby direkt på H2 och i den sektionerade modellen regleras de på 

Varvsholmen. I den sektionerade modellen delas nätet dessutom av vilket innebär att 

produktionsanläggningarna Dvärgen och Lindsdal förser sina delar av staden på egen hand. Delningarna 

norrut och österut sker båda strax innan pumpstationen till Lindsdal, se Figur 12.  
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Figur 12. Karta över Kalmars fjärrvärmenät med tillgängliga produktionsanläggningar, pumpstationer och börvärdespunkter. 
Tillgängliga produktionsanläggningar är markerade med röd ring, pumpstationer med grön ring och börvärdespunkter med blå 

pil. De produktionsanläggningar som ej ringats in är reservanläggningar till sekundärnät och kan således ej användas till att 
försörja huvudnätet. 

Börvärdena för pumparna som användes var i alla simuleringar inställda till det värde som ger bäst resultat 

för respektive modells mest begränsande utomhustemperatur. I referensmodellen kunde inte 

pumpstationen i Smedby ha börvärden eftersom NetSim inte tillåter att pumpar reglerar efter punkter 

där ytterligare pumpar måste passeras för att vattnet ska nå punkten. Pumpstationen i Smedby fick därför 

fixerade tryckhöjningar som ställdes in manuellt till det lyft som i respektive utomhustemperatur 

motsvarade omkring 100 kPa i differenstryck över Draken. Dessa inställningar anges i Tabell 4. 

Tabell 4. Inställning av fixerade tryckhöjningar för Smedbypumparna som motsvarar 1 bar i differenstryck över Draken vid olika 
utomhustemperaturer.  

Utomhustemperatur 1 °C 0 °C -3 °C -5 °C 

Tryckhöjning [kPa] 470 475 455 440 

Differenstryck [kPa] 98,1 96,4 103,0 96,9 
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Tabell 5. Inställningar för pumpstationer i NetSim för referensmodellen, förbikopplingsmodellen och förbikoppling med 
sektionering. *Börvärdet 100 kPa vid Draken gäller i verkligheten men fungerar inte i NetSim utan är istället inställt manuellt 

genom att sätta en fixerad tryckhöjning vid pumpstationen Smedby som genererar differenstrycket 100 kPa. 

 Referensmodell Förbikopplingsmodell Förbikoppling med 
sektionering 

Pumpstation Smedby  

Börvärdespunkt Draken H2 Springaren 

Börvärde [kPa] 100* 250 300 

Pumpstation Draken  

Börvärdespunkt H2 - - 

Börvärde [kPa] 300 - - 

Pumpstation Lindsdal  

Börvärdespunkt Nils Holgersson Nils Holgersson Nils Holgersson 

Börvärde [kPa] 275 230 230 
*Börvärdet 100 kPa vid Draken gäller i verkligheten men fungerar inte i NetSim utan är istället inställt manuellt genom att sätta 

en fixerad tryckhöjning vid pumpstationen Smedby som genererar differenstrycket 100 kPa. 

Utöver simuleringarna som beskrevs ovan och i Tabell 5 genomfördes ytterligare simuleringar där 

möjligheterna att få ut den absolut maximala effekten från Moskogen via förbikopplingen utreds, det vill 

säga den värmeeffekt som kan fås på bekostnad av utebliven elproduktion (115 MW). Det som 

undersöktes var om installation av nya pumpar eller rör möjliggör mer värme ut från Moskogen. 

Möjligheten till att uppgradera pumpning undersöktes baserat på utseende hos tryckdiagram och 

möjligheterna för uppgradering eller nybyggnation av rörledningar undersöktes baserat på tryckfall per 

meter i rören, där högt tryckfall indikerade att ledningen var begränsande [12]. För att byte av nuvarande 

rörledningar skulle vara ekonomiskt försvarbart ställdes även kravet att de existerande ledningarna inte 

får vara yngre än 20 år, eftersom det är lättare att motivera byte av föråldrade rör ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Åldern hos de nuvarande ledningarna hämtades från Kalmar Energis dokumentationsprogram 

TrimbleNis.  

Förutom byte av rörledningar och tillskott av pumpning utvärderades hur en temperaturhöjning i 

framledningen påverkar möjligheterna att få ut hela Moskogens effekt i nätet via förbikopplingen. 

Eftersom värmeeffekt kan ökas antingen med ökat flöde eller ökad temperaturdifferens, se ekvation (1), 

borde ökad framledningstemperatur innebära mindre behov av flöde och därmed mindre krävande för 

pumpstationen i Smedby. 

Slutligen undersöktes vilka förbättringar som kunde fås för referensmodellen med utgångspunkt från de 

förbättringar som utvärderats för förbikopplingsmodellen. Förutom rörledningsbyten undersöktes 

dessutom tillskott av nya rör, för att som Brange et al. [12] beskriver, jämna ut differenstryck. Nya rör 

undersöktes framförallt där det fanns höga och låga differenstryck och där det fanns trädstrukturer 

snarare än cirkelstrukturer i nätet. 

 Optimering i MODEST 
MODEST (Model for Optimisation of Dynamic Energy Systems with Time dependent components) är ett 

program för analys och optimering av energisystem som utvecklats vid Linköpings universitet. 

Programmet bedöms av Henning et al. [34] som lämpligt att använda både för att identifiera optimal drift 

av ett existerande system och för att utreda vilka framtida investeringar som är mest lönsamma.  Systemet 

som studeras byggs upp av noder och bågar. Till noderna kan data så som maximal uteffekt, livslängd, 
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investeringskostnader och värmebehov kopplas. Bågarna innehåller data så som verkningsgrad, pris och 

koldioxidutsläpp. Vid körning minimerar programmet systemkostnaden, det vill säga nuvärdet av alla 

kostnader relaterade till att uppfylla värmeefterfrågan i systemet under totalt 10 år [34]. Hur 

periodindelningen sker går själv att ställa in för att anpassa analysen till det system som studeras. Det är 

också möjligt att göra indata så som pris, verkningsgrad och maxeffekter tidsberoende, vilket möjliggör 

en mer träffsäker modellering av verkligheten. En känd begränsning i MODEST är enligt Djuric Ilic [35] att 

ingen hänsyn tas till hur systemet i verkligheten hanterar snabba förändringar. I MODEST anses alla 

förändringar i producerad effekt ske utan fördröjning. Detta förväntas ge ett något dyrare och trögare 

system, särskilt i fall då mycket start och stopp av pannor ses som optimalt av MODEST. Djuric Ilic nämner 

också avsaknaden av möjlighet att studera trycket i systemet som en svaghet i programmet. 

För att kunna sätta upp en modell över Kalmars fjärrvärmenät i MODEST krävdes en del inledande 

information kring nätet. Eftersom MODEST framförallt fokuserar på produktionsanläggningar är 

information kring vilka anläggningar som finns tillgängliga och hur de kan anslutas till fjärrvärmenätet 

centralt. För att modellen ska representera verkligheten krävs även mer specifika data så som 

bränslepriser, underhållskostnader, verkningsgrader, max- och mineffekter, α-värden samt data över 

värmebehovet i Kalmar på timbasis. Denna information togs från interna dokument på Kalmar Energi  [23] 

och finns sammanställd i Bilaga 2. För att kunna studera klimatpåverkan som systemet ger upphov till 

lades dessutom koldioxidutsläppen från de olika anläggningarna in. De biobränslen som används i 

systemet antogs inte generera några fossila koldioxidutsläpp eftersom bränslet är förnybart. 

4.4.1 Grundmodellen i MODEST 
Grundmodellen av Kalmars fjärrvärmenät i MODEST består av ett antal noder och bågar som förbinder 

dem. Noderna som använts i modellen kan delas upp i grupperna bränslen, pannor, distribution och 

efterfrågan enligt Figur 13. Bränslenoderna betraktas som startnoder för flödet och i dessa noder händer 

ingenting. Bågarna till pannsektionen representerar förbränningen och innefattar bränslekostnader, 

underhållskostnader och avgifter samt verkningsgrad och koldioxidutsläpp som uppstår vid förbränning. I 

varje panna inkluderas en begränsning av hur stor värmeeffekt som maximalt kan levereras vidare. 

Eftersom Moskogen är ett kraftvärmeverk kan både el och värme produceras. Det finns också möjlighet 

till rökgaskondensering i Moskogen. För att modellera detta infördes två fiktiva noder 

(rökgaskondensering och turbin). Mellan dessa utflöden användes ett α-värde som motsvarar förhållande 

mellan värme från rökgaskondensering och uteffekten från pannan. I turbinnoden delades ångflödet 

sedan upp ytterligare en gång i el och värme med hjälp av ett annat α-värde. Elen levereras till elnätet och 

anses sedan säljas till NordPools marknadspris utan förluster [38]. Eftersom Moskogen är ett nytt 

kraftvärmeverk (yngre än 15 år) som använder biomassa som bränsle medför försäljningen också 

elcertifikat som kan säljas för ytterligare vinst [39]. Noden elförsäljning utgör slutnod för detta flöde. 

Värmen från Moskogen och Drakens pannor kan i verkligheten skickas ut direkt på fjärrvärmenätet eller 

lagras i en ackumulatortank men i modellen försummas möjligheten till lagring. Den sista noden i 

modellen är värmeefterfråga där Kalmars värmebehov under ett år har normalårskorrigerats och fördelats 

ut på mindre tidsperioder av varierande längd beroende på efterfrågan. Innan värmen når slutkunderna i 

Kalmar måste vattnet dock passera genom fjärrvärmenätet vilket oundvikligen innebär att viss värme går 

förlorad. Detta har hanterats genom att basera efterfrågan på producerad effekt istället för levererad 

effekt. Det finns också en hel del fasta kostnader relaterade till driften av Kalmars fjärrvärmenät. Alla 

dessa kostnader läggs på värmenätsnoden och återkommer därmed årligen. 
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Figur 13. Nodschema över Kalmars fjärrvärmenät för MODEST-modellen 

För att kunna minimera kostnaden behöver MODEST också veta vilken tidsperiod som optimeringen ska 

ske under. I modellen som använts har varje år delats upp i 88 kortare sektioner av varierande längd 

baserat på hur värmeefterfrågan och elpriset varierar över året. Under perioden november till mars delas 

varje månad upp i 12 delsegment då skillnaden mellan hög- och långanvändningsperioder blir stor då 

värmebehovet är stort baserat på [34]. Under perioden april till oktober är variationerna i 

värmeefterfrågan mindre och här används endast 4 segment per månad. En mer detaljerad beskrivning 

kring hur periodindelningen skett finns att hitta i Bilaga 2. Totalt sträcker sig simuleringen över 10 år och 

systemkostnaden som presenteras kommer därmed att vara nuvärdet av kostnaden för att driva Kalmars 

fjärrvärmenät i 10 år. 

4.4.2 Studerade scenarier  
Analysen i MODEST kan delas upp i tre delar; beskrivning av nuläget, studie av förbikopplingen, samt en 

studie av nyttan med att ersätta oljan i reservanläggningarna med RME. Vid studien av förbikopplingen 

jämförs alternativen alltid maximal elproduktion vid Moskogen (nedan kallad maximal elproduktion) med 

minskad elproduktion och därmed mer värme från Moskogen (nedan kallad ökad värmeproduktion). Om 

det visar sig vara lönsamt att minska på elproduktionen till förmån för ökad värmeproduktion i 

förbikopplingsfallet kommer dessa förändringar även att implementeras i referensfallet för att se om det 

är lönsamt även vid normal drift. Förbikopplingen är endast tänkt att vara ett reservläge som aldrig 

kommer att användas kontinuerligt under ett helt år och att jämföra driftkostnaden för dessa modeller 

med referensfallet eller RME-konverteringen säger därmed ingenting.  

För att kunna utvärdera systemkostnaden för förbikopplingsfallet där Draken inte är tillgänglig krävs viss 

modifikation av modellen som presenterades i föregående sektion. Alla pannor som hör till Draken har 

tagits bort och istället ersatts med en fiktiv panna utan begränsning. Denna panna är nödvändig för att 
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kunna köra optimeringen eftersom den totala tillgängliga effekten i nätet inte länge överstiger den högsta 

effekttoppen. Värme som levereras ut från denna panna motsvarar därmed ett värmeunderskott i 

systemet och önskas därför vara så liten som möjligt. För att se till att denna panna inte används mer än 

nödvändigt sätts kostnaden till 1267 SEK/MWh, 1 SEK/MWh dyrare än vad drift av den dyraste existerande 

anläggningen kostar. Kostnaden för drift av denna fiktiva panna nuvärdeskorrigeras och dras sedan av från 

den totala systemkostnaden för att inte påverka jämförbarheten. Eftersom detta inte är ett driftfall som 

är tänkt att användas under längre perioder genomförs optimeringen på 1 år istället för på 10 år. I 

dagsläget maximeras elproduktionen från Moskogen alltid och det α-värde som angavs i 

modellbeskrivningen gäller därmed. För att studera fallet med maximal värme från Moskogen används 

inget α-värde för att beskriva förhållandet mellan el och värme i turbinen. Istället sätts en maxgräns på 

utflödet av el för varje tidsperiod som motsvarar α-värdet. Det blir då möjligt att minska elproduktionen 

och därmed få ut mer värme men det omvända (mindre värme och mer el) är fortfarande omöjligt. Utifrån 

detta får MODEST sedan välja när det är optimalt att generera maximalt med el och när det istället är mer 

lönsamt att generera mer värme från Moskogen. För att säkerställa att pannan inte levererar mer värme 

än vad som är möjligt finns en maxgräns på 90 MW ånga in till turbinen. 

De pannor som enligt Kalmar Energi skulle vara aktuella för bränslebyte är Drakens panna 8 och panna 9 

samt Lindsdalspannan. Det bränsle som Kalmar Energi ser som det bästa alternativet till oljan som idag 

används är rapsmetylester (RME) och detta kommer därför att utvärderas. För att modellera detta i 

MODEST läggs en extra bränslenod som ansluter till Lindsdalspannan och till P8/P9 på Draken. Kostnaden 

för RME tillsammans med annan teknisk information är tagen från den leverantör Kalmar Energi eventuellt 

tänkt använda sig av, Energifabriken i Linköping. Konverteringen av P8 och P9 till RME bedöms kunna 

göras utan investering. Eftersom Lindsdalspannan är föråldrad anser Kalmar Energi att det är rimligare att 

helt byta ut pannan än att endast genomföra en bränslekonvertering. Kostnaden för detta är i dagsläget 

okänd och istället undersöks hur mycket konverteringen maximalt får kosta för att vara lönsam under den 

10-årsperiod som studerats.  

För att säkerställa att de slutsatser som dras är giltiga även om någon parameter förändras genomfördes 

känslighetsanalyser på elprisets, oljeprisets och träpulverprisets påverkan på om värme eller elproduktion 

bör prioriteras i Moskogen. För enkelhetens skull studeras alltid en ökning och en minskning med 10 % för 

respektive parameter.  
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 Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras och analyseras arbetets resultat. Först presenteras resultaten från 

simuleringarna i NetSim och därefter resultaten från optimeringen i MODEST. 

 Resultat från NetSim 
Simuleringarna för varje temperatursteg har resulterat i fyra, utifrån randvillkoren i kapitel 4.3.2, 

begränsande temperaturer vars resultat presenteras för de tre modellerna. Resultatet som presenteras 

är effekt för varje produktionsanläggning och utomhustemperatur, driftpunkter för pumpstationerna i 

Smedby och Lindsdal för de olika modellerna, kartor med differenstryck i systemet vid den 

utomhustemperatur som anses begränsande för varje modell och tryckdiagram från Moskogen till 

området med lägst differenstryck för varje modells begränsande utomhustemperatur. Efter resultaten 

från de tre huvudmodellerna med utomhustemperaturer presenteras dessutom resultat från de olika 

förbättringsåtgärderna angående pumpar, rörledningar och framledningstemperatur för 

förbikopplingsmodellen och rörledningar för referensmodellen.  

5.1.1 Resultat för referensmodell, förbikoppling och sektionering 
Produktion för varje anläggning i de tre modellerna och total efterfrågan presenteras för de fyra 

utomhustemperaturerna nedan i Tabell 6. I förbikopplingsmodellen uppnås Moskogens maximala 

värmeeffekt med bibehållen elproduktion vid ungefär 1 °C i utomhustemperatur. Antas att 

elproduktionen minskas för att få ut mer värme i nätet fungerar förbikopplingsmodellen dessutom vid 

0 °C, eftersom punkten i det läget ligger precis under pumpkurvan, se Figur 14. För -3 °C och -5 °C är 

systemet som helhet att betrakta som ej fungerande för förbikopplingsmodellen, baserat på att 

pumpkapaciteten inte räcker till. För modellen med förbikoppling och sektionering kan ur Tabell 

6 och Figur 14 utläsas att modellen baserat på effektproduktion och pumpning betraktas som fungerande 

ned till cirka -3 °C. Referensmodellen är däremot, baserat på effektproduktion och pumpning, att betrakta 

som fungerande i alla presenterade temperaturscenarier. För pumpstationen i Lindsdal har inte den 

sektionerade modellen inkluderats eftersom tryckhållningen i det scenariot sköts 

från produktionsanläggningen i Lindsdal men som ses i Figur 15 är alla scenarier att betrakta som 

fungerande.  
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Tabell 6. Tabell med effekt från varje, i respektive modell, tillgänglig produktionsanläggning och utomhustemperaturerna 1 °C, 
0°C, - 3 °C och - 5 °C. Moskogens effekt är vid normal drift med elproduktion maximalt cirka 85 MW, Drakens 127 MW, Dvärgens 

30 MW och Lindsdals 10 MW.  

 Referensmodell Förbikoppling Förbikoppling med 
sektionering 

Temperatur 
[°C] 

1 0 -3 -5 1 0 -3 -5 1 0 -3 -5 

Moskogen 
[MW] 

85,7 85 85 85 85,8 90,7 106,2 116,6 69,6 73,6 86,3 94,7 

Draken 
[MW] 

0 5,6 21,2 31,6 - - - - - - - - 

Dvärgen 
[MW] 

- - - - - - - - 11,8 12,4 14,5 16,0 

Lindsdal 
[MW] 

- - - - - - - - 4,5 4,8 5,5 6,0 

Total 
efterfrågan 
[MW] 

85,7 90,6 106,2 116,6 85,8 90,7 106,2 116,6 85,9 90,8 106,3 116,7 

 

 

 

Figur 14. Pumpkurva för pumpstation vid Smedby med punkter för varje driftscenario. Punkter placerade ovanför den orangea 
linjen innebär att pumpen inte klarar av att leverera tillräckligt tryck och flöde. Den undre blå kurvan representerar den ena 
pumpen och den övre orangea representerar båda pumpar i parallellkoppling. Referensmodellens punkter är cirkelformade, 

förbikopplingsmodellens är kvadratiska och sektioneringsmodellens är romber. 
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Figur 15. Pumpkurva för pumpstationen innan Lindsdal. Den blå linjen representerar pumpens kapacitet att leverera tryck och 
flöde och punkterna representerar de olika driftscenarierna. Referensmodellens punkter är cirklar och förbikopplingsmodellens 

är kvadratiska. Sektioneringsmodellens punkter saknas eftersom pumpstationen ej används vid sektionering av nätet.   
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I Figur 16 presenteras en karta för Referensmodellen vid -5 °C med ledningarna i systemet färgade baserat 

på differenstryck. Differenstryck större än 6 bar är i normala fall inte tillåtna och observeras framförallt i 

området omkring stamledningen i centrala Kalmar, Krafslösa, Snurrom och Norra Vimpeltorpet. Låga 

differenstryck kan i sin tur observeras framförallt i stamledningen från Moskogen fram till Smedby men 

dessutom längst ut vid Linnéuniversitetet. För stamledningen är de låga differenstrycken inte ett problem 

eftersom där inte finns några kunder, men vid Linnéuniversitetet kan problem med värmetillförseln 

uppstå. De för höga trycken vid Snurrom, Norra Vimpeltorpet och Krafslösa beror antagligen på att nya, 

relativt stora, kunder har lagts till vid Snurrom och Norra Vimpeltorpet, vilket innebär att pumpstationen 

innan Lindsdal måste höja trycket extra mycket för att kunna förse kunderna längst ut i Lindsdal. Det låga 

trycket vid Linnéuniversitet beror även det på att ny effekt lagts till där och att punkten är perifer.  

 

 

Figur 16. Karta som visar differenstrycksfördelningen i referensmodellen vid -5 °C. 
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Det låga differenstrycket kan förutom i Figur 16 även observeras i tryckhöjdsdiagrammet i Figur 17, som 

ritats från Moskogen till Linnéuniversitet baserat på att just det området har lägst differenstryck i nätet. 

Dock är marginalen mot kavitation och tryckklassning god, eftersom ingen av kavitationslinjerna korsar 

sin respektive trycklinje och trycklassningslinjen är betydligt högre. Tryckhöjningarna från pumpstationer 

kan observeras vid 4 km för Smedbypumparna och vid 12 km för Drakens returpump. Differenstrycket 

precis vid Draken ser i diagrammet ut att vara lågt men den lägsta delen av framledningskurvan 

korresponderar i själva verket inte till den närmaste delen av returledningen utan till den lägsta punkten. 

Anledningen till att tryckförändringarna sker linjärt fram till Draken och därefter blir mindre regelbundna 

är antagligen att nätet inte börjar förgrena sig förrän efter Draken. Tryckfallet varierar därmed med 

dimensionerna på rören mot Linnéuniversitetet, där kraftiga tryckfall indikerar att det finns någon typ av 

flaskhals i systemet. 

 

 

Figur 17. Tryckdiagram för referensmodellen vid -5 °C med börvärdesreglering vid H2 på 250 kPa. 
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För förbikopplingsmodellen presenteras karta med differenstryck och tryckdiagram nedan i Figur 18 och  

Figur 19. Utomhustemperaturen 1 °C valdes, som beskrevs tidigare, baserat på att det scenariot ses som 

begränsande eftersom Moskogens normala maxeffekt uppnåtts. Differenstrycken håller sig mellan 1 och 

6 bar överallt i nätet förutom på stamledningen och vid Kalmartravet. Det höga trycket vid Kalmartravet 

beror på att det området är första kund efter pumparna i Smedby och eftersom de pumparna står för 

pumpningen i hela staden utom Lindsdal krävs en betydande tryckhöjning. 

 

 

Figur 18. Karta som visar differenstrycksfördelningen för förbikopplingsmodellen vid 1 °C. 

  



36 
 

Tryckdiagrammet i Figur 19, draget till Lindsdal baserat på område med lägst differenstryck, visar att 

marginalen mot tryckklassning och kavitationsgränserna även i det här scenariot är god. Differenstrycket 

längst ut i nätet klarar precis gränsen på 1 bar och tryckhöjningarna vid Smedby och innan Lindsdal kan 

observeras vid cirka 4 respektive 17 km. Ungefär halvvägs mellan pumpstationen innan Lindsdal och 

punkten längst ut i systemet kan noteras att trycket minskar kraftigt vilket indikerar att där finns en 

flaskhals. 

 

 

Figur 19. Tryckdiagram för förbikopplingsmodellen vid 1 °C med börvärdesreglering vid H2 på 250 kPa. 
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För modellen med förbikoppling och sektionering vid -3 °C fås enligt Figur 20 höga differenstryck 

framförallt i de centrala delarna av staden i anslutning till stamledningarna norrut och söderut men även 

vid Kalmartravet. Angående låga differenstryck uppnås kraven överallt utom längst ut vid 

Linnéuniversitetet där det går under 1 bar. Anledningen till att utomhustemperaturen -3 °C ändå väljs som 

fungerande är att både effektproduktionen och pumpningen vid Smedby och Lindsdal ligger ungefärligt 

inom ramarna och att det bara är allra längst ut vid universitetsområdet som trycket blir lite för lågt.  

 

 

Figur 20. Karta över differenstrycksfördelningen för förbikoppling med sektionering vid -3 °C. 
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I Figur 21 presenteras tryckdiagram och även här kan det låga differenstrycket observeras längst ut vid 

Linnéuniversitetet, eftersom den punkten valts som yttersta punkt. Precis som i de två föregående 

tryckdiagrammen fås varken kavitation eller tryck högre än tryckklassningen. Pumpstationen vid Smedby 

ses återigen omkring 4 km och förutom den sker ingen ytterligare tryckhöjning innan den yttersta 

punkten, eftersom pumpstationen vid Draken ej är i drift. Även här kan plötsligt ökande tryckfall noteras, 

framförallt vid 12 km, 14 km samt allra längst ut vid Linneuniversitetet.  

 

 

Figur 21. Tryckdiagram för sektioneringsmodellen vid -3 °C med börvärdesreglering vid Springaren och 300 kPa. 
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5.1.2 Byte av begränsande rörledningar och tillägg av pumpar i förbikopplingsmodellen 
Resultat från scenariot med rörledningsbyten och tillägg av cirkulationspumpar i förbikopplingsmodellen 

som beskrevs i metoden och genomfördes i enlighet med observerade tryckfall från Figur 17, Figur 19, 

och Figur 21 presenteras nedan i Figur 22 och Figur 23. De gamla rörledningar som identifierats som 

begränsande och utvärderas för uppgradering till större dimensioner är huvudröret österut från Draken, 

en av de två ledningarna fram mot Kvarnholmen, huvudledningen genom Kvarnholmen ner mot 

Linnéuniversitetet och ledningen som går in i Lindsdal, se Bilaga 4. Alla dessa rör är lagda under 1970- eller 

1980-talet. Röret sista biten fram till Linnéuniversitetet är enligt tryckfallet också begränsande men då 

detta rör installerades 2002 bedöms det som mindre attraktivt att byta ut. Ny pumpkraft har lagts till vid 

flygplatsen med ett fixerat pumplyft på 400 kPa i fram- och returledningen, för att kompensera för att 

Drakens returpump inte är tillgänglig. De tillagda pumparna visade sig underlätta markant för 

pumpstationen i Smedby, se Figur 28, där driftscenariot befinner sig klart under den övre pumpkurvan. 

Angående differenstryck kan det observeras i Figur 22 att det endast är delar av huvudledningen in mot 

staden och precis efter avgreningen som får för höga differenstryck och ingenstans i nätet fås för låga, vid 

en utomhustemperatur på - 5 °C. I och med att både pumpningen och differenstrycken är att betrakta 

som fungerande är nätet alltså driftdugligt och hela Moskogens värmeeffekt på 115 MW kan fås ut i nätet. 

 

Figur 22. Differenstrycksfördelning vid -5 °C när begränsande rör har uppgraderats och ny pumpkraft lagts till vid flygplatsen. 
Rör som har bytts ut till större dimensioner är markerade med röda pilar och den nya pumpstationen vid flygplatsen har 

markerats med svart pil.  
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Tryckhöjdsdiagrammet för det förbättrade nätet i Figur 23 visar tydligt den tillagda pumpen. I figuren 

förefaller differenstrycket precis innan pumpen vara 0 men utseendet beror på att det saknas datapunkter 

och punkterna i mitten korresponderar inte till varandra utan till framledningens och returledningens 

tryck efter tryckhöjningen. Tryckfallen ut mot Linnéuniversitet kan jämföras med tryckfallen från Figur 19 

där det är tydligt att kurvan är mindre brant efter förbättringsåtgärderna, vilket innebär lägre 

tryckförluster och minskat behov av tryckhöjning från pumpar. 

 

Figur 23. Tryckhöjdsdiagram med förbättrat nät vid -5 °C. Draget till Linnéuniversitetet och med börvärdesreglering på 2 bar vid 
H2. 
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5.1.3 Höjd framledningstemperatur för förbikopplingsmodellen 
Resultatet från simuleringen med framledningstemperatur ökad till 110 °C från Moskogen visas nedan i 

kartbilden för differenstryck i Figur 24 och i tryckhöjdsdiagrammet i Figur 25. Höga differenstryck fås 

endast i huvudledningen från Smedby in mot centrala delen av staden och hos kunden Kalmartravet. Låga 

differenstryck fås ingenstans i nätet. Jämförs figuren med referensmodellen och det ovan beskrivna 

förbättrade fallet, se Figur 16 respektive Figur 22, ses att tryckfördelningen blir betydligt jämnare med 

ökad framledningstemperatur. Att öka framledningstemperaturen och använda förbikopplingen ger alltså 

ett bättre driftläge än vad som fås i normala fall där Draken används, och innebär att förbättringar av 

nätet ej är nödvändiga för att få ut 115 MW från Moskogen. Även pumpdiagrammet i Figur 28 visar att 

ökad framledningstemperatur är en fungerande åtgärd när maximal värmeeffekt behövs.  

 

 

Figur 24. Karta med differenstryck för nät med förbikoppling vid -5 °C i utomhustemperatur och 110 °C i 
framledningstemperatur. 

  



42 
 

Tryckhöjdsdiagrammet för 110 °C i framledningstemperatur från Moskogen visar att det inte uppstår 

kavitation någonstans i nätet och att det absoluta trycket inte överstiger tryckklassningen. En ökad 

framledningstemperatur och 115 MW i producerad värmeeffekt innebär dock, som nämnts tidigare och 

dessutom tas upp vidare i diskussionskapitlet, att elproduktion inte längre är möjligt och att förlusterna i 

nätet ökar, vilket leder till högre kostnader och minskade intäkter. 

 

 

Figur 25. Tryckhöjdsdiagram draget till Lindsdal med 110 °C i framledningstemperatur och -5 °C grader i utomhustemperatur.  
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5.1.4 Byte av begränsande rörledningar och tillägg av nya rörledningar i referensmodellen 
I Figur 26 presenteras fördelningen av differenstryck i den referensmodell som uppgraderats med likadana 

rörledningsbyten som förbikopplingsmodellen i Figur 22. Dessutom har nya rörledningar lagts till på en 

punkt mellan Draken och H2, i Krafslösa, Snurrom och i Lindsdal, för att jämna ut höga och låga 

differenstryck, se Bilaga 4. Fördelningen av differenstryck är betydligt bättre än i den ursprungliga 

referensmodellen i Figur 22, där för höga differenstryck fås både i centrala staden och i Krafslösa, Norra 

Vimpeltorpet och Snurrom. Med förbättringarna fås inte för höga differenstryck någonstans i nätet vid  

-5 °C i utomhustemperatur och differenstryck mellan 100 och 200 kPa fås endast vid Linnéuniversitetet, 

omkring H2 och längst ut i Lindsdal. Anledningen till att differenstryck mellan 100 och 200 kPa fås omkring 

H2 är dessutom att börvärdesregleringen från Drakens returpump är inställd till att hålla 150 kPa vid H2 

och kan höjas om behov skulle uppstå. Börvärdesregleringen kan dessutom i den här förbättrade 

modellen göras genom att ställa in det lägsta acceptabla differenstrycket, eftersom området omkring H2 

numera är det området med lägst tryck i nätet. Börvärdet för pumpstationen innan Lindsdal har dessutom 

kunnat minskas från 300 kPa till 250 kPa.  

 

Figur 26. Karta med differenstryck för referensmodellen med utbytta begränsande rörledningar och tillägg av nya rörledningar 
för -5 °C i utomhustemperatur. De utbytta ledningarna har markerats i figuren med röd pil och de nya rörledningarna har 

markerats med blå pil.  
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Tryckhöjdsdiagrammet i Figur 27 visar i sin tur att nätet har god marginal mot kavitations- och 

absoluttryckgränserna och framförallt returpumpen vid Draken har betydligt bättre marginal mot 

kavitation än i den ursprungliga referensmodellen, se Figur 17. Differenstrycket på den sämsta punkten i 

nätet, i det här fallet punkten längst österut från börvärdespunkten H2, är omkring 100 kPa, vilket innebär 

att gränsen precis har uppnåtts. Det finns dock god marginal för att höja börvärdestrycket från 

pumpstationen vid Draken, men det görs i så fall på bekostnad av att trycken kan bli höga i de centrala 

delarna av staden, men är att föredra framför att några kunder inte får tillräcklig värmetillförsel. Avseende 

pumpstationen i Smedby ses i Figur 28 att referensmodellen uppvisar bäst marginal mot pumpkurvorna 

av de tre olika förbättringssimuleringarna.  

 

 

Figur 27. Tryckhöjdsdiagram draget från Moskogen till Berga en bit ifrån H2. 
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Figur 28. Pumpdiagram för pumpstationen i Smedby vid de olika vidare simuleringarna.  
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 Resultat från MODEST 
I detta kapitel presenteras resultaten från det driftoptimerande programmet MODEST. Inledningsvis 

presenteras en beskrivning kring hur optimal drift av nuvarande nät bör ske. Därefter utvärderas hur 

kostnadsoptimal drift bör ske om Drakens pannor inte är tillgängliga. Här utvärderas även om man i 

kraftvärmeverket Moskogen borde prioritera maximal elproduktion eller om det är bättre att producera 

mer värme på bekostnad av minskad elproduktion. Kapitlet avslutas sedan med en utvärdering av 

fördelarna med att ersätta oljan i P8, P9 och Lindsdal med RME.   

5.2.1 Referensmodell 
Under ett normalt driftår varierar efterfrågad effekt i Kalmars fjärrvärmenät mellan ca 15 MW under 

sommaren och ca 150 MW under de kallaste vinterdagarna enligt Figur 29. Det kostnadsoptimala sättet 

att tillgodose detta värmebehov är att använda kraftvärmeverket Moskogen så mycket som möjligt. Under 

sommaren när värmebehovet är för lågt för att Moskogen ska kunna användas utan kontinuerliga start 

och stopp är det optimalt att istället använda panna 4 på Draken. P4 bör även startas upp när 

värmeefterfrågan i nätet överstiger de 85 MW värme som Moskogen maximalt kan leverera. De högsta 

värmetopparna bör i första hand täckas av träpulverpannan P1 och i andra hand av någon av oljepannorna 

P2 och P3. Drakens panna 8 och 9 samt reservanläggningarna Dvärgen och Lindsdal är dyra i drift och bör 

inte användas alls om det går att undvika. Optimal prioriteringsordning för existerande pannor 

presenteras sammanfattat i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Prioriteringsordning för pannor vid normal drift 

1 Moskogen 

2 Draken P4 

3 Draken P1 

4 Draken P2/P3 

5 Draken P8/P9 

6 Dvärgen 

7 Lindsdal 

 

Figur 29. Varaktighetsdiagram för fjärrvärmeproduktion under ett normalår i Kalmar 
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Kalmars fjärrvärmenät har potential att vid normal drift vara nästintill fossilfritt. Under ett normalår utan 

driftstopp kommer endast 0,2 % av energin från förbränning av olja enlig Figur 30. Resterande 99,8 % av 

bränslebehovet täcks av biobränslen. Majoriteten (92 %) av detta utgörs av flis och GROT som används i 

kraftvärmeverket Moskogen. Resterande 7,8 % energin kommer från förbränning av träpulver i Drakens 

panna 1 och panna 4. Ur utsläppssynpunkt ger normal drift av Kalmars fjärrvärmesystem upphov till 

utsläpp av ca 1 030 ton koldioxid med fossilt ursprung per år.  

 

 

Figur 30. Optimal bränslemix för Kalmar Energis fjärrvärmenät under normal drift 

Den totala kostnaden för att driva Kalmars fjärrvärmenät under ett år uppgår till ca 152 miljoner SEK. 

Större delen av denna kostnad utgörs av bränslekostnader och då framförallt kostnaden för flis och GROT 

till Moskogen.  

Tabell 8. Kostnader och intäkter för optimal drift av Kalmars fjärrvärmenät. 

 Referensmodell  

Årlig kostnad [MSEK/år] 152 

Producerad värme [GWh/år] 456 

Producerad el [GWh/år] 138 

Intäkter el [MSEK/år] 68 

Bränslekostnader [MSEK/år] 169 

- Flis och GROT [MSEK/år] 150 

- Träpulver [MSEK/år] 18 

- Olja [MSEK/år] 1 

Fasta kostnader [MSEK/år] 51 

Genomsnittlig fjärrvärmeproduktionskostnad [SEK/MWh] 334 

 

Optimal bränslemix normalläge

Flis och GROT Träpulver Olja Pellets
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5.2.2 Optimering av drift utan Draken 
Om Draken på grund av något fel eller akut behov av underhåll inte skulle vara tillgänglig för 

värmeproduktion måste Moskogen tillsammans med Dvärgen och Lindsdalspannan förse hela nätet med 

värme. Eftersom Moskogen enligt Tabell 7 är den billigaste anläggningen som finns i nätet bör den utgöra 

första alternativet vid tillfällen då Draken inte är tillgänglig. Under sommaren när Moskogen står stilla på 

grund av för låg värmeeffekt är det bästa alternativet att istället låta Dvärgen täcka hela stadens behov, 

se Figur 31. För att få ihop värmebehovet vid efterfrågan som överstiger 85 MW måste nätet sektioneras 

och Dvärgen och Lindsdal tas i drift. Dessa tre anläggningar kan dock tillsammans bara leverera 122 MW 

värme vilket inte täcker de allra högsta effekttopparna. Utan att göra någon förändring av nätet eller 

driftprincipen är det därmed teoretiskt omöjligt att uppfylla värmeefterfrågan i Kalmar utan Draken under 

56 h under ett normalkallt år.   

 

Figur 31. Varaktighetsdiagram för nätet utan Draken med bibehållen elproduktion 

Ett sätt att få tillgång till mer värme som kan levereras till kunderna i Kalmar vore att minska på 

elproduktionen från Moskogen och därmed möjliggöra att få ut upp till 115 MW värme. Vid optimering 

av detta läge ersätts majoriteten av Dvärgens drifttid med Moskogen, vilket kan ses i Figur 32. Med denna 

driftprincip kan Kalmars värmebehov teoretiskt tillgodoses under årets alla timmar även utan Draken.  
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Figur 32. Varaktighetsdiagram för nätet utan Draken med möjlighet att minska elproduktionen 

Drift helt utan Draken är inte tänkt att någonsin ske under längre tid utan utgör bara en reservlösning som 

kan användas en kortare tid. Om man trots detta jämför den teoretiska kostnaden för att driva nätet ett 

år helt utan Draken är det tydligt att det är lönsamt att minska på elproduktionen vid Moskogen för att 

istället få ut mer värme, vilket kan ses i Tabell 9. Förklaringen bakom detta är att oljeanvändningen sjunker 

drastiskt av att mer värme genereras vid Moskogen, vilket sänker de totala kostnaderna för bränsleinköp. 

De uteblivna intäkterna som minskad försäljning av el ger upphov till sjunker däremot mycket 

långsammare och nettoeffekten är därmed tydligt positiv. Totalt identifierade MODEST 1675 timmar där 

minskad elproduktion är lönsammare än att använda Dvärgen för värmeproduktion. Det kan dock noteras 

i Figur 32 att det finns ett fåtal timmar där Moskogens värmeeffekt plötsligt sjunker till 85 MW vilket 

innebär att maximal el istället produceras. Detta inträffar under perioder med särskilt höga elpriser och 

elen kan därmed säljas till ett högre pris än vad värmeproduktion med olja kostar. Antalet timmar per år 

då elpriset är tillräckligt högt för att motivera maximal elproduktion istället för värme på bekostnad av 

olja är dock väldigt få.  

Tabell 9. Jämförelse av maximal elproduktion vid Moskogen med möjlighet till minskad elproduktion och därmed mer värme för 
ett hypotetiskt scenario där nätet drivs helt utan Draken under 1 år. Notera att kostnaderna som anges inte beskriver verkliga 

kostnader eftersom Draken aldrig kommer att vara avstängd i ett helt år i sträck. 

 Maximal  
elproduktion 

Ökad 
värmeproduktion 

Årlig kostnad [MSEK] 179,4 164,2 

Producerad värme [GWh/år] 454  455 

Antal timmar med risk för värmeunderskott [h/år] 56 0 

Producerad el [GWh/år] 138 119 

Intäkter el [MSEK/år] 68,2 58,9 

Bränslekostnader [MSEK/år] 207,1 181,5 

- Flis och GROT [MSEK/år] 149,8 150,9 

- Olja [MSEK/år] 57,3 30,7 

Fasta kostnader [MSEK/år] 51,3 51,3 

Genomsnittlig fjärrvärmeproduktionskostnad [SEK/MWh] 394,60 360,20 
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5.2.3 Minskad elproduktion till förmån för värme vid normal drift 
När möjligheten att dra ner på elproduktionen vid Moskogen introduceras även i referensmodellen där 

Draken är aktiv fås liknande resultat som i avsnitt 5.2.2. Som Figur 33 visar är det mer lönsamt att vid kallt 

väder minska på elproduktionen vid Moskogen för att på så sätt kunna få ut mer värme från 

kraftvärmeverket. Endast ett fåtal timmar per år är det lönsamt att producera el vid Moskogen även om 

det innebär att någon av oljepannorna vid Draken måste användas. MODEST indikerar också att det ibland 

är så pass låga elpriser att det är lönsamt att dra ner på värmeproduktionen i träpulverpannorna P1 och 

P4 och istället producera mer värme vid Moskogen. Nettoeffekten av minskade bränslekostnader 

överstiger de förlorade intäkterna från utebliven elförsäljning och totalt kan ca 1 miljon kronor sparas 

årligen vilket kan ses i  
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Tabell 10. Att minska på elproduktionen för att undvika att använda oljepannor är också lönsamt av 

miljöskäl då det möjliggör en sänkning av de lokala utsläppen av fossil koldioxid med 80 %. Totalt anger 

MODEST att det är ekonomiskt lönsamt att minska på elproduktionen under ca 580 h per år.  

 

Figur 33. Varaktighetsdiagram över optimal drift av Kalmars fjärrvärmenät när elproduktionen tillåts minska för att istället öka 
värmen som levereras från Moskogen. 
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Tabell 10. Effekterna av minskad elproduktion vid Moskogen jämfört med referensmodellen där nuvarande driftprincip används. 
Negativa värden innebär en minskning och positiva värden innebär en ökning. 

 Ökad 
värmeproduktion 

Förändring 
jämfört med 

referensmodellen 

Procentuell 
förändring 

Årlig kostnad [MSEK] 151 - 1,0 - 0,66 % 

Producerad el [GWh/år] 132 - 6,3 - 4,60 % 

Intäkter el [MSEK/år] 66 - 2,5 - 3,61 % 

Bränslekostnader [MSEK/år] 166 - 3,5 - 2,05 % 

- Flis och GROT [MSEK/år] 151 + 1,1 + 0,75 % 

- Träpulver [MSEK/år] 15 - 3,1 - 20,0 

- Olja [MSEK/år] 0,2 - 0,9 - 79,90 % 

Genomsnittlig 
fjärrvärmeproduktionskostnad [SEK/MWh] 

332 - 1,7 - 0,51 % 

Utsläpp av fossil CO2 [ton/år] 69 - 275 - 80,0 % 

 

Hur stor nytta som fås av att minska på elproduktionen till fördel för större värmeproduktion i Moskogen 

är till stor del beroende på hur el- och träpulverpriserna utvecklas. Minskande elpriser innebär att det 

finns fler timmar per år när värmeproduktion i marginalanläggningen kostar mer än vad som tjänas på 

elförsäljningen. Det blir därmed fler timmar per år då det är lönsamt att dra ner på elproduktionen och 

istället öka andelen värme, se Tabell 11. Med tanke på att mindre intäkter totalt sett fås från försäljning 

av el medan inget annat förändras ökar den totala kostnaden för att driva systemet. Om elpriserna istället 

ökar gäller det omvända det vill säga att prioritera elproduktion över värmeproduktion blir lönsammare 

eftersom intäkterna från elförsäljningen ökar. När det gäller prisförändringar för träpulvret blir det 

lönsamt att minska elproduktionen under fler timmar per år om priset ökar. Oljeanvändningen är i 

dagsläget så pass liten att prisförändringar här inte får något större genomslag på de totala 

driftkostnaderna eller hur många timmar det är lönsamt med minskad elproduktion.  

Tabell 11. Känslighetsanalys över hur elpriset, träpulverpriset och oljepriset påverkar lönsamheten med att vid utvalda tillfällen 
dra ner på elproduktionen vid Moskogen. 

 Minskning 10% Nuvarande priser Ökning 10% 

Känslighetsanalys elpris    

Årlig kostnad [Mkr] 157 151 145 

Besparing från minskad elproduktion [Mkr/år] 1,4 1,0 0,9 

Antal timmar el reglering är lönsamt [h/år] 840 582 454 

Känslighetsanalys träpulverpris    

Årlig kostnad [Mkr] 150 151 153 

Besparing från minskad elproduktion [Mkr/år] 0,7 1,0 1,50 

Antal timmar el reglering är lönsamt [h/år] 302 582 762 

Känslighetsanalys oljepris    

Årlig kostnad [Mkr] 151 151 151 

Besparing från minskad elproduktion [Mkr/år] 0,9 1,0 1,1 

Antal timmar el reglering är lönsamt [h/år] 574 582 588 
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5.2.4 Bränslebyte topplast 
Att ersätta oljan som idag används i panna 8 och panna 9 med RME är enligt optimeringen i MODEST idag 

inte lönsamt ur kostnadssynpunkt eftersom det innebär att de årliga driftskostnaderna ökar med ca 

240 000 SEK. Ingen förändring av det optimala driftläget har därmed fåtts jämfört med avsnitt 5.2.1. Med 

tanke på att ett byte av bränsle för Lindsdalspannan också skulle kräva en investering i en ny panna är 

detta alternativ ännu mindre attraktivt ur kostnadssynpunkt. Förklaringen till att bytet inte är ekonomiskt 

lönsamt är att RME är dyrare per MWh än oljan som idag används. Med nuvarande prislägen är skillnaden 

mellan användning av RME och användning av EO3 i P2 och P3 186 SEK/MWh. För att bytet ska bli lönsamt 

krävs därmed att oljepriset ökar eller att priset på RME sjunker motsvarande. Trots att det innebär ökade 

kostnader kan bytet till RME dock vara motiverat av miljöskäl då en full konvertering av panna 8 och 

panna 9 medför att Kalmars fjärrvärmenät blir näst intill fossilfritt. Under ett normalkallt år ger 

konverteringen inte riktigt ett 100 % fossilfritt nät då det under ett fåtal timmar väntas vara så pass kallt 

ytterligare någon panna måste startas upp för att hela Kalmars värmebehov ska gå att täcka. I 

Tabell 12 nedan sammanfattas de effekter en övergång från olja till RME i panna 8 och panna 9 skulle 

medföra för Kalmars fjärrvärmenät.  

Tabell 12. Sammanställning av effekterna vid byte av bränsle i panna 8 och panna 9 vid Draken. Vid jämförelsen innebär positiva 
värden en ökning och negativa värden en minskning.  

 RME-konvertering Förändring 
jämfört med 

referens 

Procentuell 
förändring 

Årlig kostnad [MSEK] 179  + 0,24 + 0,16 % 

Intäkter el [MSEK/år] 68  0 + 0 % 

Bränslekostnader [MSEK/år] 207 + 0,24 + 0,14 % 

Genomsnittlig fjärrvärmeproduktionskostnad 
[SEK/MWh] 

335 +2,7 + 0,31 %   

Utsläpp av fossil CO2 [ton/år] 5  - 339 - 99 % 
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 Diskussion 

Här diskuteras metoderna som använts för att ta fram resultaten från föregående kapitel tillsammans 

med resultatens användbarhet, giltighet och möjligheten att koppla samman dem med varandra. 

 Metodkritik 
Användning av NetSim som simuleringsverktyg i akademiska sammanhang är begränsad men programmet 

har använts i viss mån i forskningssammanhang och examensarbeten [11], [12], [40], [41]. Användningen 

av programmet är dock relativt stor bland fjärrvärmebolag, där mer än 70 företag i nuläget använder det 

[32]. Programmet är specialiserat på att undersöka specifika driftscenarier och lämpar sig väl för att bland 

annat undersöka samspelet mellan produktion, distribution och efterfrågan samt för undersökningar av 

pumpbehov och tryckfall. Ett problem med NetSim som framkommit under det här arbetet är dock att 

det i stora fjärrvärmenät med framförallt pumpning på flera ställen är svårt att reglera pumpningen 

automatiskt utan pumparnas lyft kommer behöva ställas in manuellt av användaren för alla 

utomhustemperaturer som ska simuleras. 

Vid diskussion med Kalmar Energi om resultaten från NetSims validitet uttryckte företaget att resultaten 

från programmet avviker något från verkligheten vid låga temperaturer men att det överlag stämmer 

tillräckligt bra [31]. Anledningen till det är antagligen att programmet simulerar ett statiskt jämviktsläge 

och att temperaturen i södra Sverige sällan är särskilt låg under lång tid, se Bilaga 3. Den lagrade värmen 

i byggnader kan i verkligheten kompensera för kortvariga låga temperaturer, men tas ej hänsyn till av 

programmet. De utomhustemperaturer som använts i det här arbetet har som lägst varit -5 °C och de 

simuleringar som normalt görs av företaget sker vid -10 °C, vilket i så fall innebär att resultaten i det här 

arbetet bör vara något mer verklighetstrogna än de simuleringar företaget i vanliga fall kör.  

MODEST är i forskningssammanhang vidare spritt än NetSim och ett flertal studier har genomförts på allt 

från små lokala fjärrvärmenät till energisystemen i regioner eller till och med länder [34], [35], [42]. 

Programmet bedöms vara lämpligt för att bland annat optimera drift av komplexa nätverk med 

tidsberoende parametrar, avgöra om investeringar i nya anläggningar är lönsamma, samt undersöka vilka 

utsläpp drift av systemet ger upphov till [34].  

Den största skillnaden mellan MODEST och NetSim är att MODEST minimerar kostnaden för driften av 

fjärrvärmenätet istället för att bara simulera hur nätet beter sig under specifika förhållanden. Detta 

innebär att mindre manuellt arbete krävs vid modellering samt att det optimala sättet att driva nätet alltid 

fås. En begränsning med MODEST är att vissa förenklingar av verkligheten krävs för att den matematiska 

modellen ska förbli linjär och för att programmet ska kunna nå optimallösning under rimlig tid. Ingen 

hänsyn tas exempelvis till hur värmen i verkligheten ska distribueras utan detta antas alltid fungera utan 

problem [35]. En annan skillnad är att fokus i MODEST bara ligger på produktion och efterfrågan i 

fjärrvärmenätet. Att undersöka hur specifika driftscenarier beter sig är dock NetSims styrka och 

programmen kompletterar därmed varandra på ett sätt som gör dem lämpliga att kombinera.  

De randvillkor som använts för att begränsa simuleringarna i NetSim valdes dels utefter riktlinjer från 

branschorganisationen för fjärrvärme [17], dels från uppgifter från Kalmar Energi om gränser för absolut 

tryck och maximala panneffekter. Gränserna bör därmed vara att betrakta som giltiga. Angående 
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kavitation uppstår den i regel där trycket är som lägst [13], vilket i ett system med liten höjdskillnad 

kommer att vara på retursidan precis innan returpumpen. Att endast undersöka trycken mellan den första 

produktionsanläggningen och den punkten med lägst differenstryck bör därför vara tillräckligt eftersom 

alla pumpar på vägen därmed tas med. Avseende målet om att upprätthålla rekommendationerna för 

differenstryck i kundcentraler har rekommendationerna setts som något som bör följas, men prioriteten 

har varit att undvika för låga differenstryck. För höga differenstryck leder till problem med oljud från 

kundcentralen men det skapar inte några egentliga problem med uppvärmningen och bedöms därför som 

acceptabelt under kortare tider. De områden som framförallt har problem med höga differenstryck är 

området runt Draken och i Krafslösa. Kalmar Energi är medvetna om problemen i anslutning till Draken 

men uppger att de inte har hört några klagomål från kunder i Krafslösa, möjligen beroende på att 

kunderna där främst utgörs av butiker och industrier.  

Den inledande modellering av förbikopplingen som genomförts är genomförd efter ritningen som tagits 

fram för ombyggnationen och bör därmed vara att betrakta som tillförlitlig. Mindre avvikelse från denna 

kan ske i verkligheten eftersom det inte alltid går att bygga exakt enligt planen men detta bedöms ha 

ytterst liten inverkan på nätet som helhet. För att säkerställa att nätet modellerats korrekt har också en 

kontinuerlig diskussion förts med företaget kring hur rörledningarna har dragits. Uppdelningen i tre 

modeller och simuleringar för temperatursteg har gjorts för att få jämförbarhet mellan de olika 

simuleringar som gjorts. Valet att även inkludera en referensmodell gjordes dels att kunna jämföra med 

ett nät som fungerar bra och dels för att se om de åtgärderna som föreslås även kommer till nytta vid 

normal drift. 

De val av börvärden som gjorts är godtyckliga men ligger i intervall för det som Kalmar Energi uppgett är 

vanligt. Börvärdespunkt är egentligen av relativt liten betydelse i de statiska simuleringar som använts. 

Fördelen med att använda en punkt långt ut i nätet, som förespråkas av Hassine & Eicker [16], är 

framförallt att ett minsta acceptabelt differenstryck kan väljas och sen inte behöver korrigeras när 

utomhustemperaturen och därmed värmebehovet i nätet förändras. Väljs andra börvärden eller punkter 

än de som använts måste de anpassas för att den egentliga sämsta punkten i nätet ska få tillräckligt 

differenstryck. Börvärden som är onödigt höga riskerar att ge upphov till för höga differenstryck i närheten 

av pumpar. Anledningen till att det krävs ett högre fixerat pumplyft från pumpstationen i Smedby i 

referensmodellen vid de högre utomhustemperaturerna än vid de lägre är med största sannolikhet att de 

temperaturdiagram som styr produktionsanläggningarna, se Figur 7 och Figur 8, ger betydligt lägre 

framledningstemperatur vid låga utomhustemperaturer. I och med att ökad framledningstemperatur 

minskar behovet av massflöde minskar även behovet av pumpning för att upprätthålla 1 bar i 

differenstryck över Draken. 

All indata som har använts i MODEST är i största möjliga mån tagen från operativ statistik från Kalmar 

Energi och kan därmed betraktas som verklighetstrogen. Den information som inte är baserad på intern 

statistik är framförallt elpriset och kostnaderna för att genomföra bränslebytet på oljepannorna. Här har 

istället NordPools prisstatistik och pris från den leverantör som Kalmar Energi eventuellt planerar att köpa 

sin RME av använts, vilka båda anses vara trovärdiga källor. 

Vid upprättandet av modellen i MODEST var också ett antal beslut tvungna att fattas. Ett av dessa är hur 

de fasta kostnaderna ska behandlas. I detta arbete har alla fasta kostnader relaterade till Kalmar Energis 

operativa verksamhet inkluderats i MODEST-modellen. Detta innebär att kostnaden för att driva 

fjärrvärmenätet blir något högre än i verkligheten då även kostnaderna för elproduktion och eldistribution 
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inkluderas. Detta motiveras med att el i Moskogen inte kan genereras utan att fjärrvärme produceras. Val 

av fördelning av de fasta kostnaderna har ingen påverkan på vad som är det optimala sättet att driva nätet 

utan påverkar endast totalkostnaden och därför har inga studier av andra fördelningar genomförts.  

Ett annat beslut som har viss påverkan på resultatet är valet att inte ta med ackumulatortankarna vid 

Draken och Moskogen i modelleringen. Denna förenkling ansågs nödvändig att göra eftersom MODEST 

inte riktigt är byggt för att hantera värmelagring på det sätt som Kalmar Energi under normala fall 

använder ackumulatortankarna. I MODEST måste man nämligen i förväg specificera under vilka perioder 

lagret fylls på och under vilka perioder det används. Detta är inget som är känt i förväg eftersom 

ackumulatortankarna är behovsstyrda och därmed laddas upp när det finns överskott på värme och laddas 

ur när det finns underskott. Indelningen i tidsperioder skapar också vissa problem eftersom alla timmar 

med liknande värmebehov slås ihop vilket innebär att det inte längre finns ett sätt att lagra värme från en 

specifik timme till en annan. Valet att ignorera ackumulatortankarna påverkar inte de generella slutsatser 

som dras då det inte påverkar vilka anläggningar som är billigast att använda. Viss skillnad kan tänkas 

uppstå i fördelningen mellan topproduktion och basproduktion då ackumulatortankarna tillfälligt kan 

användas istället för att starta upp dyra toppanläggningar. Effekten av detta blir att kostnaden för att driva 

systemet minskar något vilket bara är positivt.    

Ett annat beslut som kan diskuteras är användandet av MODEST för att studera förbikopplingen med 

tanke på att MODEST optimerar användandet för längre tidsperioder och förbikopplingen bara är tänkt 

att användas under kortare perioder av problem. Studien möjliggör dock utvärdering kring om det är 

teoretiskt möjligt att tillgodose värmebehovet vid tillfällen då Draken inte är tillgänglig och hur detta i så 

fall sker på ett optimalt sätt. Borttagandet av Draken medför en lite problematisk situation under 

sommaren då inget annat alternativ än reservanläggningarna Dvärgen och Lindsdal finns för att täcka 

värmebehovet när Moskogen står still för underhåll. Med tanke på att dessa anläggningar är små och inte 

är designade för att förse ett så stort område som hela Kalmar är det tveksamt om detta driftscenario 

kommer att vara genomförbart i verkligheten. En rimligare lösning för sommarbehovet skulle förmodligen 

vara att använda sig av Moskogen trots att värmebehovet ligger under minimieffekten genom att till 

exempel ladda upp ackumulatortanken till max och sedan stänga av pannan. Detta alternativ går tyvärr 

inte att implementera i MODEST på ett smidigt sätt och har därför inte utvärderats i detta arbete. Exakt 

hur ett kritiskt driftstopp på Draken ska lösas praktiskt under perioden då värmeefterfrågan är för låg för 

Moskogen bör därmed utredas vidare. 

Val av förbättringsåtgärder har gjorts baserat på enkla och vanliga sätt att eliminera flaskhalsar i 

fjärrvärmenät, såsom flytt/tillägg av cirkulationspumpar, ökad framledningstemperatur och större 

rördiameter [12]. Ytterligare åtgärder som beskrivs av Brange et al. [12] är exempelvis bättre avkylning i 

kundcentraler, småskalig lokal värmeproduktion och laststyrning, men bedömdes ligga utanför syftet med 

det här arbetet, som främst berör hur distributionen kan förbättras när Kalmar Energi använder den 

tillagda förbikopplingen och främst berör distributörens perspektiv.  

Utifrån beskrivningen som görs av Frederiksen & Werner [6] av hur fjärrvärmenät vanligen utvecklas från 

trädstruktur till en mer integrerad cirkulär struktur när nätet växer och fler kunder kopplas in, valdes 

dessutom åtgärden nya rörledningar, framförallt i de norra delarna av staden. Nätstrukturen i områdena 

Krafslösa, Norra Vimpeltorpet, Snurrom och Lindsdal är i ursprungsläget utpräglat trädlik och de nya 

rörledningarna lades till för att skapa loopar i nätet, för att förhoppningsvis kunna jämna ut skillnaden 

mellan de höga differenstryck som observerats i närheten av pumpstationen och de låga som observerats 
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längst ut i Lindsdal. Anledningen till att nya rörledningar endast implementerades i referensmodellen och 

inte i förbikopplingsmodellen är att frågeställningen rörande förbikopplingen är hur Moskogens maximala 

effekt på 115 MW kan fås ut i nätet och det visade sig räcka med att uppgradera storleken på föråldrade 

rör och lägga till pumpning. Att inga av åtgärderna simulerades för den sektionerade modellen beror i sin 

tur på att vid sektionering skulle en effekt på 115 MW från Moskogen endast behövas vid 

utomhustemperaturer lägre än -15 °C. Eftersom simuleringarna dessutom visade att modellen med 

sektionering klarar lägre utomhustemperaturer än förbikopplingsmodellen bör det innebära att ännu 

lägre utomhustemperaturer hade fungerat även om den sektionerade modellen fått nya och större 

rörledningar och en ny pumpstation.  

 Resultatens användbarhet för Kalmar Energi 
De resultat som tagits fram för scenariot med förbikopplingen är i första hand användbara vid 

driftproblem vid Draken och således ej i vanliga fall, eftersom förbikopplingen då inte används. Däremot 

bör dessa resultat kunna komma väl till pass i framtiden om problem med systemet i pumpkällaren vid 

Draken skulle uppstå, vilket inte heller är omöjligt i och med att anläggningen är relativt gammal. De 

resultat som tagits fram angående rörledningsbyte i nätet är däremot användbara även vid vanlig drift, 

eftersom de minskar problemen med alltför höga eller låga differenstryck och därmed minskar behovet 

av pumpning, vilket bör komma väl till pass i framtiden när staden växer och fler kunder ansluts. Större 

rörledningsdimensioner lyfts dessutom fram som positivt av Guo & Zhou [43], eftersom det minskar 

slitaget från strömningen och därmed förlänger livslängden hos rörledningarna. Större 

rörledningsdimensioner minskar dessutom behovet av hög framledningstemperatur men är förstås också 

dyrare att lägga [18]. Hur realistiska förslagen på rörledningsbyten är kan dock diskuteras. Ledningarna i 

Lindsdal och den östra ledningen ut från Draken bör kunna ses som realistiska men de ledningar som bytts 

ut på Kvarnholmen ned mot Linnéuniversitetet kan bli svårare, i och med att gatorna där är trängre och 

att stora grävarbeten skulle riskera att skapa stora problem för handeln i centrum. Bytena är dock mer 

eller mindre nödvändiga på lång sikt i och med att Linnéuniversitetet har relativt stort värmebehov och 

aktiviteterna i hamnområdet runt omkring förutspås öka i framtiden, vilket innebär att värmetillförseln 

behöver säkras. De nya rörledningar som lagts till, framförallt i de norra delarna av staden, är svårt att 

bedöma ur ett rimlighetsperspektiv. De är inte egentligen nödvändiga i nuläget men om staden fortsätter 

växa norrut kan de problem som observerats i den ursprungliga referensmodellen med förhållandevis 

höga differenstryck i närheten av pumpstationen och låga längst ut i Lindsdal förväntas bli värre. En 

övergång till det mer integrerade nät som fås med de nya rörledningarna är ett sätt att minska problemen 

och bör därmed kunna vara genomförbart på lång sikt.  

Skulle Draken stängas helt och hållet i framtiden kan nya pumpar vid flygplatsen möjligtvis bli aktuella, 

men så länge pumparna vid Draken är i drift kan det knappast ses som ekonomiskt genomförbart att bygga 

en helt ny pumpstation vid flygplatsen. Angående åtgärden där framledningstemperaturen ökas för att 

vid behov få ut hela Moskogens värmeeffekt på 115 MW gäller åtgärden endast ett driftscenario där 

Draken har drabbats av totalt haveri när dessutom är minusgrader. Åtgärden är därmed inte att 

rekommendera i vanliga fall, vilket även visas av Brange et al. [12] som lyfter fram ökad 

framledningstemperatur som ett bra alternativ vid kortvariga problem men dyrt på lång sikt.  

Vid optimeringen av nuläget med MODEST framkom det att det kostnadsoptimala sättet att förse Kalmar 

med fjärrvärme ligger nära det sätt som idag används av Kalmar Energi, vilket kan ses vid jämförelse av 

Figur 6 i avsnitt 3 och Figur 30 i avsnitt 5.2.1. En skillnad har dock observerats mellan aktuellt driftläge och 
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optimalt driftläge både vid optimeringen av nuläget och optimeringen av förbikopplingen. I båda fallen är 

det lönsamt att ibland minska elproduktionen från Moskogen för att istället få ut mer värme. För att veta 

när det är lönsamt att dra ner på elproduktionen krävs någon form av övervakning av elpriset. Avvägningar 

måste också göras kring hur långa eller korta perioder med höga elpris som krävs för att det ska vara 

motiverat att starta upp en ny panna. Något som också är värt att tänka på är att nyttan med att dra in på 

elproduktionen ökar med sjunkande elpriser. Det kommer därmed att finnas mer pengar att spara på 

styrning av när värme ska prioriteras och när el ska prioriteras när Moskogen inte längre ger rätt till 

elcertifikat, något som i dagsläget endast ligger 5 år in framtiden [27].   

I denna studie har det framkommit två olika sätt som de fossila koldioxidutsläppen från Kalmars 

fjärrvärmenät kan minskas; minskad elproduktion i Moskogen och RME-konvertering av oljepannor. Vilket 

av dessa sätt som är bäst att välja beror på vilket synsätt man har och vad som är målet med minskningen. 

Minskande av elproduktionen vid utvalda tidpunkter är ekonomiskt lönsam för Kalmar Energi och medför 

en reduktion av deras redan ganska låga koldioxidutsläpp med 80 %. Något som dock bör tas hänsyn till 

är att efterfrågan på el fortfarande är densamma och att mer el nu måste genereras någon annanstans. 

Under perioder med stor efterfrågan på el är det i Sverige oftast el från kolkondenskraftverk i Tyskland 

som utgör marginalelen. Att försöka minska utsläppen genom att dra ner på elproduktionen kan därmed 

anses ge upphov till ökade utsläpp av fossil koldioxid i Tyskland. Om målet är att ur ett globalt perspektiv 

minska utsläppen kan denna lösning därmed ses som kontraproduktiv medan den utifrån ett lokalt 

perspektiv gör nytta.  

Att istället genomföra RME-konverteringen av P8 och P9 medför en reducering av Kalmar Energis fossila 

koldioxidutsläpp med 99 % och denna lösning kan därför anses vara till större nytta ur ett lokalt perspektiv. 

Ur ett globalt perspektiv får man beakta vilka alternativa områden RME skulle kunna användas inom och 

vilka utsläpp de ger upphov till. Här är det framförallt bensin och diesel som utgör alternativanvändningen 

och dessa bedöms av Djuric Illic [44] ge upphov till lägre utsläpp än förbränning av kol.  

RME-konverteringen kan därmed ses som bättre än minskad elproduktion även ur ett globalt perspektiv. 

Konverteringen är däremot inte ekonomiskt lönsam för Kalmar Energi i dagsläget då den medför ökade 

bränslekostnader.  

 Resultatens generaliserbarhet 
Avseende resultatens generaliserbarhet, det vill säga i hur stor utsträckning de kan användas i andra 

sammanhang och av andra aktörer inom branschen finns, trots att arbetet i hög grad är väldigt specifikt, 

vissa slutsatser som kan dras. Resultatet från simuleringarna i NetSim går till stor del i linje med slutsatser 

som dras av Brange et al. [12], exempelvis att flytt/tillägg av cirkulationspumpar och byte till större rör är 

bra sätt att eliminera flaskhalsar och att höjd framledningstemperatur inte är ekonomiskt på lång sikt men 

en bra åtgärd i ett kortvarigt specialfall. Detta bedöms vara allmängiltigt för fjärrvärmebranschen. Studien 

av förbikopplingen av produktionsanläggningen och pumparna vid Draken är ett väldigt specifikt scenario 

men resultaten från studien kan ändå tänkas komma till nytta för andra företag. I och med att 

simuleringarna pekar på att byggandet av förbikopplingen är en åtgärd som ökar driftsäkerheten vid en 

kris bör ägare till nät där liknande flaskhalsar eller kritiska punkter finns överväga om någon liknande 

förbikopplingsåtgärd skulle kunna lösa problemet. Om åtgärden är lönsam eller inte varierar förstås från 

fall till fall men att likt Kalmar Energi kombinera byggnationen med utbyte av rör lär öka lönsamheten.  
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Resultaten angående hur Kalmars fjärrvärmenät optimalt ska drivas och vilka anläggningar som är billigast 

att använda är också väldigt specifika och svåra att direkt överföra till andra sammanhang. De mer 

generella mönster som kan observeras, till exempel vilken typ av anläggningar som är billigast, bedöms 

däremot vara direkt överförbara till andra fjärrvärmenät. Detta stöds av Henning et al. [34] och Amiri et 

al. [42] som också identifierat biobränsleeldade kraftvärmeverk som kostnadseffektiva anläggningar att 

använda som basanläggning i ett fjärrvärmenät. Även slutsatsen att det finns pengar att spara på att 

minska på elproduktionen under perioder av lågt elpris bedöms vara direkt överförbart till studier av 

andra kraftvärmeverk, något som bland annat stöds av Gu et al. [45].   

 Vidare studier 
I detta arbete har fokus framförallt legat på att studera vilka möjligheter införandet av förbikopplingen av 

Draken medför för Kalmar Energi samt på vilka sätt nätet skulle kunna förbättras för att bättre klara av 

nuvarande värmeefterfrågan. Båda dessa områden är tydligt kopplade till det redan existerande nätet och 

vidare studier kring hur Kalmar Energi säkerställer att de har ett fungerande nät även i framtiden är att 

rekommendera. Parametrar som då skulle kunna studeras inkluderar var framtida expansion av nätet kan 

ske och hur den på bästa sätt kan hanteras. Det rekommenderas också att utvärdera hur utvecklingen 

mot mer energieffektiva byggnader kommer att påverka fjärrvärmenätet.   

Med tanke på att alla produktionsanläggningar i systemet utom Moskogen är relativt gamla vore det också 

rimligt att i framtiden göra en större utredning kring om några nya anläggningar borde byggas. Detta 

arbete har påbörjat denna utredning med utvärderingen av RME-konverteringen men mer finns att göra. 

Ett par exempel på faktorer som bör tas hänsyn till vid en sådan utredning är placering, bränsle, storlek 

och eventuellt hur driftsäkerheten påverkas. 

Som Brange et al. [12] kom fram till i sin studie kring flaskhalsar kan det också vara lönsamt att försöka 

förbättra och effektivisera fjärrvärmenätet på kundsidan. Lösningar så som prosumers (värmekunder som 

även kan leverera värme till nätet) och åtgärder som reglerar efterfrågan och returtemperaturen hos 

fjärrvärmekunderna bedöms av Brange et al. [12] vara billiga sätt att förbättra nätet. De är också lösningar 

som underlättar sänkta framledningstemperaturer och ökad flexibilitet vilket är några av de saker som 

kännetecknar övergången till fjärde generationens fjärrvärme. Möjligheter till denna typ av åtgärder 

varierar dock mycket beroende på de lokala förhållandena och kan därmed vara ett lämpligt område för 

Kalmar Energi att studera i framtiden 

Med tanke på att detta arbete endast har studerat statiska jämviktslägen skulle det också vara intressant 

att undersöka hur systemet beter sig i dynamiska simuleringar. Detta är möjligt att utvärdera i NetSim 

men förmodligen krävs viss modifikation av modellen för att implementera tidsberoende i modellen. 

Förmodligen blir användandet av Moskogens ackumulatortank viktigare i ett dynamiskt system och likaså 

effekterna av byggnaders förmåga att under kortare tid lagra värme i konstruktionen.   
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 Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras de slutsatser som kan dras utifrån resultatet och kopplas till syftet 

och de frågeställningar som formulerades i inledningen. 

Simuleringarna i NetSim visar att Moskogens vanliga maxeffekt på 85 MW värme, som uppnås vid en 

utomhustemperatur på 1 °C, kan levereras via förbikopplingen av Draken utan att några kritiska problem 

uppstår i nätet avseende pumpkapacitet, differenstryck eller kavitation. Dessutom visar simuleringarna 

att det är pumpstationen i Smedby som är mest begränsande för användning av förbikopplingen. Skulle 

nätet sektioneras av för att tillåta produktionsanläggningarna Dvärgen och Lindsdal att täcka upp 

värmebehovet i sina delar av staden är drift via förbikopplingen att betrakta som dugligt ned till -3 °C. 

Moskogen levererar även då 85 MW värme.  

För att kunna leverera Moskogens maximala värmeeffekt på 115 MW till fjärrvärmenätet utan att använda 

Draken krävs en ny pumpstation som kan ersätta Drakens pumpkällare och ett flertal uppgraderingar av 

rördimensionerna i nätet. En ny pumpstation är dock inte att betrakta som ett genomförbart alternativ så 

länge pumpkällaren i Draken är driftduglig. De uppgraderingar av rörledningsdimensioner som togs fram 

skulle dessutom innebära allmänna förbättringar av nätet, eftersom de reducerar flaskhalsar och därmed 

minskar behovet av pumpning och jämnar ut höga och låga differenstryck. Kompletteras de dessutom 

med nya rörledningar kan problemen minskas ytterligare. Förbättringsåtgärderna för rörledningar är 

antagligen inte genomförbara på kort sikt men bör på lång sikt kunna implementeras, framförallt om 

existerande rörledningar behöver bytas ut eller om staden växer. Ett alternativt sätt att få ut 115 MW via 

förbikopplingen utan att modifiera nätet är att istället höja framledningstemperaturen till 110 °C. Det 

resulterar dock i större värmeförluster och lösningen bör därmed endast användas i nödfall. 

Vid optimeringen av driften framkom det att det bioeldade kraftvärmeverket Moskogen bör användas så 

mycket som möjligt. När Moskogen inte räcker till bör träpulverpannorna användas och olja bör i största 

möjliga mån undvikas. Ur ekonomisk synpunkt visade det sig vara mer lönsamt att minska på 

elproduktionen vid Moskogen för att istället få ut mer värme under perioder med särskilt lågt elpris. 

Eftersom oljepriset nästan alltid är mycket högre än elpriset bör oljepannorna i Kalmar aldrig startas om 

det finns möjlighet att istället minska på elproduktionen från Moskogen.  

Optimeringen visade också att det ur ekonomisk synpunkt i dagsläget inte är lönsamt att genomföra en 

RME-konvertering av oljepannorna P8 och P9. Av miljöskäl kan konverteringen dock vara motiverad 

eftersom Kalmars fjärrvärmenät i så fall blir näst intill helt fossilfritt. Kostnaden för denna konvertering 

uppgår i så fall till 240 000 SEK per år i ökade bränslekostnader.   
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Bilaga 1 – Karta över Kalmars fjärrvärmenät  
 

 

 

Komplett bild över Kalmars fjärrvärmenät. De blå och röda figurerna illustrerar pannor och cirklarna med trianglar i illustrerar 
pumpar.   

 



 

Bilaga 2 – Indata till MODEST 
Tekniska data för pannorna i Kalmars fjärrvärmenät [26] 

Panna Bränsle Effekt  
[MW] 

Verkningsgrad 
[-] 

Driftkostnad 
[SEK/MWh] 

CO2 
[kg/MWh] 

Moskogen Flis och GROT 90 0.85 233.48 0 

P1 Draken Träpulver 13 0.87 346.23 0 

P2 Draken Olja (EO3) 25 0.88 868.86 270 

P3 Draken Olja (EO3) 25 0.88 868.86 270 

P4 Draken Träpulver 40 0.87 338.03 0 

P8 Draken Olja (EO1) 16 0.90 1014.78 270 

P9 Draken Olja (EO1) 16 0.90 1014.78 0 

Dvärgen Olja (EO1) 33,5 0.87 1052.03 270 

Lindsdal Olja (EO1) 10 0.85 1075.31 270 

Smedby Olja (EO1) 7.5 0.87 1027.14 270 

Smedby Pellets 0.4 0.85 446.52 0 

Östra Smedby Olja (EO1) 1,25 0.87 1027.14 270 

Flyget – Olja Olja (EO1) 0,9 0.87 1027.14 270 

Flyget – Pellets Pellets 0,7 0.87 436.38 0 

 

α-värde och information kring rökgaskondenseringen i Moskogen. 

Förhållande rökgaskondensering-ånga 0,27 

Förhållande el-kondensorvärme 0,48 

Maxeffekt rökgaskondensering 25 MW 

 

Perioduppdelning som använts i MODEST 

November-Mars mån-fre 06-07 

 mån-fre 07-08 

 mån-fre 08-16 

 mån-fre 16-22 

 mån-fre 22-06 

 Lör, sön, helg 06-22 

 Lör, sön, helg 22-06 

 Toppdygn 06-07 

 Toppdygn 07-08 

 Toppdygn 08-16 

 Toppdygn 16-22 

 Toppdygn 22-06 

April-oktober mån-fre 06-22 

 mån-fre 22-06 

 Lör, sön, helg 06-22 

 Lör, sön, helg 22-06 



 

Bilaga 3 – Utomhustemperaturer i Kalmar år 2018 
 

 

Varaktighetesdiagram över utomhustemperaturen i Kalmar under 2018 [46] 
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Bilaga 4 – Uppgraderade dimensioner och nya rörledningar 
 

 

Rörledningar vid Kvarnholmen som uppgraderats till större dimensioner. Grönt fält kring rör markerar uppgraderade rör och röd 
pil markerar var dimensionsbytet börjar och vilken dimension som bytts till.  

 



 

Rörledningar vid Draken som uppgraderats till större dimensioner. Grönt fält kring rör markerar uppgraderade rör och röd pil 
markerar var dimensionsbytet börjar och vilken dimension som bytts till.  

 

 

Rörledningar i Lindsdal som uppgraderats till större dimensioner. Grönt fält kring rör markerar uppgraderade rör och röd pil 
markerar var dimensionsbytet börjar och vilken dimension som bytts till. 

 



 

Nya rörledningar i Lindsdal som lagts till. Grönt fält kring rör markerar ny ledning och blå pil markerar dimension. 

 

 

Ny rörledning i Funkabo/Berga som lagts till. Grönt fält kring rör markerar ny ledning och blå pil markerar dimension. 

 


