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Sammanfattning 
Ett fjärrvärmeverk har fördelen att det kan ta tillvara på spillvärmen från industrier och 
använda sig av billiga bränslen för att producera värme. Men för att långsiktigt vara 
konkurrenskraftigt krävs det att energi sparas även i fjärrvärmeverk. Ett sätt att spara  energi 
i ett fjärrvärmenät är att öka avkylningen för att ner returtemperaturen. Detta leder till att 
mindre elkraft behövs för att driva distributionspumparna samt att mer energi kan utvinnas 
ur samma mängd bränsle då det även ger en förbättrad rökgaskondensering.  

I Karlskoga är returtemperaturen in till fjärrvärmeverket hög. De vill därför sänka 
returtemperaturen för att utvinna mer energi ur rökgaserna. Syftet med denna studie är att ta 
reda på hur avkylning samt flöde ser ut från de olika anläggningar som finns i 
fjärrvärmenätet och att undersöka hur dessa påverkar returtemperaturen.  Målet med 
studien är att ge förslag på hur KEMAB skall kunna sänka returtemperaturen. 

Anläggningars flöde i förhållande till energianvändning undersöktes i Göteborgs 
fjärrvärmenät genom en metod kallad överkonsumtionsprincipen. Metoden är en beräkning 
som ger ett avkylningsmål för fjärrvärmenätets anläggningar. Metoden kunde identifiera 
anläggningar som förbrukat ett högt flöde i förhållande till avkylningsmålet. Genom att öka 
avkylningen i dessa anläggningar kunde returtemperaturen sänkas. Samma metod användes 
för att studera 148 anläggningar i KEMAB:s fjärrvärmenät. Resulterat blev ett avkylningsmål 
på 41 grader. Om de tio anläggningarna i fjärrvärmenätet, med sämst avkylning, skulle 
anpassa sig efter avkylningsmålet skulle flödet i systemet minska med 439800 m3/år. Det 
skulle innebära en lägre returtemperatur men även mindre energiåtgång till pumpar m.m.  

Två av de tio anläggningar som enligt överkonsumtionsprincipen hade sämst resultat 
besöktes för att undersöka orsaken till att de inte uppnådde avkylningsmålet på 41 grader. 
Värmeväxlarnas k-värden beräknades genom att genomföra mätningar av flöde och 
temperatur. Syftet med mätningen var att se om k-värdet hade försämrats och därmed lett till 
en sämre returtemperatur. 

Det gick inte utifrån mätningarna på k-värdet att dra slutsatser om huruvida avlagringar 
påverkade returtemperaturen. Det gick därmed inte utifrån resultatet att se om nya 
värmeväxlare hade sänkt returtemperaturen. Däremot avvek k-värdet för VVX1 från vad 
tillverkaren av värmeväxlaren angivit.  Vid mätningen av k-värdet antecknades hur flödet var 
kopplat i värmeväxlarna. Det visade sig att VVX1 hade kopplats medströms och inte 
motströms vilket innebar att returtemperaturen inte kunde bli lägre än 55 grader. 

Ett avkylningsmål är inte alltid realistiskt utifrån anläggningens behov av funktion. 
Strandbadet som besöktes hade en rundgång för att förhindra att framledningen kyldes av 
när anläggningen inte användes. Reglerventilen hade ett bör-värde på 70 grader. Detta 
innebar att KEMAB inte kunde sänka returtemperaturen under 70 grader när anläggningen 
inte användes och därmed  inte följer svensk fjärrvärme rekommendation på en 
framledningstemperatur på lägst 65 grader. En läckande reglerventil innebar en onödigt hög 
returtemperatur. En planerad mätning utav flödet genom reglerventilen kunde inte 
genomföras då mätinstrumenten dessvärre inte fick plats.  

Rekommendationer har överlämnats till KEMAB på vad som kan göras för att sänka 
returtemperaturen i fjärrvärmenätet. Bland annat rekommenderas att genomföra kontroller 
vid nyinstallation utav tappvarmvattenväxlare och att se över samtliga rundgångar för att 
minska onödigt läckage från framledningen direkt in på returledningen.   
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Abstract 
A district heating plant has the advantage that it can take advantage of the waste heat from 
industries and use of cheap fuels to produce heat. But for the long term is competitive 
requires that energy is also saved in district heating plants. One way to save energy in a 
district heating system is to increasing cooling to the return temperature. This leads to less 
power needed to drive the distribution pumps,  and that more energy could be extracted from 
the same amount of fuel by an improved flue gas condensation. 

In Karlskoga the return temperature into the district heating plant is high. They would 
therefore reduce the return temperature in order to extract more energy from the flue gases. 
The purpose of this study is to find out how the cooling and flow looks from various facilities 
in the district heating system and study how it affects the return temperature. The goal of the 
study is to suggest how KEMAB be able to lower the return temperature. 

Installations flow to the energy investigated in Gothenburg district heating system, by a 
method called overconsumption basis. The method is a calculation that gives a cooling target 
for  the  district  heating  systems’  facilities.  The method could identify that consume high flow 
in relation to the cooling target. By increasing the cooling at these facilities could return 
temperature is lowered. The same method was used to study 148 plants in KEMAB's district 
heating system. Resulting became a cooling target at 41 degrees. If the ten facilities, in the 
district heating system, with the worst cooling would adjust after cooling the target would 
flow in the system to decrease by 439800 m3/year. It could well mean a lower return but also 
less energy to pumps etc. 

Two of the ten facilities according to overconsumption basis of law had the worst results were 
visited to investigate the reason they did not achieve the target cooling at 41 degrees. Heat 
exchangers k values were calculated by performing measurements of flow and temperature. 
The purpose of testing was to see if the k value had deteriorated and thus led to a poorer 
return temperature. 

It was not from the measurements on the k-value to draw conclusions about whether deposits 
affected the return temperature. It is thus not based on the results to see if the new heat 
exchanger had lowered the return temperature. However deviated k value for VVX1 from 
what the producer of the heat exchanger specified. In the measurement of total k-value was 
noted how the flow was turned on the heat exchangers. It turned out that VVX1 had been 
disconnected downstream  and  not  counter  which  means  that  the  return  temperature  can’t  be  
lower than 55 degrees. 

A  cooling  target  is  not  always  realistic  based  on  the  facility’s  need  for  function.  Strandbadet  
visited had a bypass to prevent the supply line cools off when the plant is not in use. The 
control  valve  has  a  point  value  of  70  degrees.  That  means  KEMAB  can’t  lower  the  return  
temperature below 70 degrees when the facility is not used if they do not follow the Swedish 
district heating recommendation on a flow temperature of not less than 65 degrees. A leaky 
control valve means unnecessarily high return temperature. A planned measurement of total 
flow through the control valve failed to implement because the measuring instrument did not 
fit. 

Recommendations have been submitted to KEMAB of what can be done to reduce the return 
temperature of the district heating system. Recommendations include checks for new 
installation of total domestic hot water heat exchanger and to review all round assets to 
reduce unnecessary leakage from the supply pipe directly into the return line.  
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Förord 
Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har 
därefter diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vi seminariet 
deltagit aktivt som opponent till ett annat examensarbete. 
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Nomenclature 
 

Beskrivning utav 

Beteckning  Beskrivning utav beteckning  Enhet 

ṁ   Massflöde    kg/s 
ṁtVVC  Massflöde i VVC ledningen  kg/s 
ṁtappkall   Massflödet utav tappkallvattnet  kg/s 
cp  Vattnets specifika värmledningsförmåga J/kg* °C 
∆Tverklig  Avkylning utav primärvattnet  °C  
Vök  Volymflöde över avkylningsmålet  m3/år 
Vmål  Volymflöde som önskas   m3/år 
Vverklig  Volymflöde som brukats   m3/år 
E  Energianvändningen   Wh 
∆TMål   Primärvattnets önskade avkylning  °C  
iv1  Entalpi värdet för vattnet    kJ/kg 
iv2  Entalpivärdet för vattnet   kJ/kg 
P  Effekt    W 
Q̇conv1  Konvektionen mellan luften och röret  W 
h1  Värmeöverföringstalet mellan rör och luft W/m*°C  
As  Arean utav rörets utsida   m2 

A  Area utav värmeväxlaren   m2 
Ts   Yttemperatur    °C  
Tomgiv  Omgivande temperatur   °C  
Tf1  Primärvattnets framledningstemperatur  °C  
Tr1   Primärvattnets returtemperatur  °C  
Tf2  Sekundärvattnets framledningstemperatur °C  
Tr2   Sekundärvattnets returtemperatur  °C  
tVVC  Vattnets temperatur i VVC ledningen  °C  
D  Diameter     m 
k  k-värde/värmeledningsförmåga  W/m*°C  
kluft  Värmeledningsförmåga för omgivande luft W/m*°C  
krör  Värmeledningsförmåga för rörets material W/m*°C  
Q̇    Värmeledningen genom röret  W 
Pr  Prandtl talet för luft    
g  Gravitationstalet   m/s2 
r1  Innerdiametern utav röret   m 
r2  Ytterdiametern utav röret   m 
Rcylinder  Värmeledningsmotståndet genom röret  m2 °C /W 
Rconv  Värmeledningsmotståndet genom konvektion m2 °C /W 
Rtotal  Värmeledningsmotståndet totalt genom röret m2 °C /W 
β  Koefficienten för volymförändringen  1/K 
v  Dynsmisk viskositet   kg/m*s 
Nu  Nusselt talet      
RaD  Rayleigh talet   
  

Lena Stawreberg
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Lena Stawreberg
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Lena Stawreberg
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Här måste du se över enheterna ordentligt!! Kontrollera att de stämmer med en dimensionsanalys
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1 Inledning 
I USA introducerades fjärrvärmsystemen på 1870- och 1880-talet. Större system byggdes för 
att kunna sälja ånga i ett flertal städer. Mindre fjärrvärmesystem fanns redan vid sekelskiftet 
i Europa. Syftet med dessa system var att förse större bostadsområden med värme. 
Fjärrvärmesystem för produktion av värme i vinstdrivande syfte introducerades i Tyskland 
på 1920-talet. Men de var först efter andra världskriget som behovet av nybyggnation av 
bostäder innebar ett marknadsbehov av fjärrvärme[1].  

Att ha gemensam produktion av värme har direkta ekonomiska vinster eftersom det går att 
kombinera el- och värmeproduktion i ett kraftvärmeverk. Det ger även möjligheten att 
använda sämre och billigare bränslen tillexempel avfall. I ett kraftvärmeverk ges även 
möjligheten att ta till vara på spillvärmen från industriella processer. En annan fördel är att 
det många gånger blir bättre verkningsgrad att producera värmen i en större panna än många 
små. Till nackdel för fjärrvärmen är distributionsnätet som avger värmeförluster. I vissa fall 
kan dessa värmeförluster vara avgörande för om det finns lönsamhet med en central 
produktion av värme eller en liten egen panna[1].  

För att göra fjärrvärme så effektiv som möjligt krävs det att producenten tar tillvara energin 
som finns i rökgaserna. Energi ur rökgaserna tas tillvara i rökgaskondensringen. Hur mycket 
energi som kan utvinnas ur rökgaserna är beroende av vilket bränsle som använts men även 
av vilken temperatur som returvattnet haft[1]. Genom att få ner returtemperaturen kan mer 
värme utvinnas ur redan använt bränsle vilket i praktiken innebär att  bränsleförbrukningen 
minskar. Mer energi ur samma mängd bränsle innebär en miljövinst och även en ekonomisk 
vinst för fjärrvärmebolagen. Att sänka returtemperaturen innebär ett lägre flöde i 
fjärrvärmenätet vilket innebär att pumparna som cirkulerar vattnet kräver mindre el. 
Fjärrsyn skriver i rapporten Energiklassning av fjärrvärmenätet att en uppskattad sänkning 
av elanvändningen för pumparna förväntas vara 2 % av grundfallet om returtemperaturen 
sänkas med ett genomsnitt på 2 grader[2].  

Genom att höja framledningstemperaturen i ett fjärrvärmenät skulle teoretiskt sett 
returtemperaturen sjunka. I äldre värmeverk användes 120 grader som 
framledningstemperatur vid maxeffekten. I nyare kraftvärmeverk eftersträvas en lägre 
framledningstemperatur på 100 grader eftersom det innebär att mer el kan produceras i 
verket men även att värmeförlusterna i distributionsledningarna minskar[1].  Lägsta 
framledningstemperatur som rekommenderas för att kunna producera tappvarmvatten i ett 
fjärrvärmenät är 65 grader[3]. Genomsnittstemperatur för returvattnet till kraftvärmeverket 
från ett fjärrvärmenät är 47 grader men enligt ett teoretiskt möjligt värde beräknas det vara 
möjligt att kunna komma ner till 32 grader[4].  

Fjärrvärmebyrån använder sig av returtemperaturkoefficienten för att bedöma vad en 
höjning respektive en sänkning av framledningstemperaturen skulle innebära för 
returtemperaturen. När returtemperaturkoefficienten beräknas ses hela fjärrvärmenätet som 
en enda stor värmeväxlare. Om returtemperaturkoefficienten är större än 0 innebär det att 
det finns många rundgångar/kortslutningar i systemet. Om den istället blir lägre än -0,2 
innebär det att det finns många för högt inställda bör-värden. Returtemperaturkoefficienten 
bestäms praktiskt genom att höjda framledningstemperaturen och invänta en förändring av 
returtemperaturen[5]. I Gävle testades metoden med nio mätpunkter i fjärrvärmesystemet 
och resultatet blev att vid fyra mätpunkter sjönk returtemperaturen vid sommarfallet när 
många kunder inte använde värmesystemet. Dessförinnan låg returtemperaturen som 
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vanligt. Slutsatsen från undersökningen var att det fanns brister i värmesystemet och inte i 
tappvarmvattensystemet. Problemen kunde vara smutsiga värmeväxlare, för högt inställda 
värmekurvor eller brister i luftbatterier. I övriga fem mätpunkter sågs ingen förändring av 
returtemperaturen och därmed antogs att rundgångar/kortslutningar hade en påverkan på 
returtemperaturen[3]. 

 
Att det finns rundgångar i fjärrvärmenätet beror på att ledningarna inte ska frysa men även 
för att kunna leverera värme till de delar som inte förbrukar mycket fjärrvärmevatten utan att 
framledningstemperaturen måste höjas. En rundgång är en sammankoppling av 
framledningen med returledningen. För att få ett kontrollerat flöde väljs en ventil ut mellan 
ledningarna[3]. I Göteborg genomfördes en stor undersökning av rundgångarna som fanns i 
fjärrvärmenätet i syfte att minska antalet. Många av rundgångarna hade placerats vid 
serviceledningarna för att kunder skulle kunna koppla in sig på nätet i ett senare skede. 
Resultatet av undersökningen mättes inte genom sänkt returtemperatur men totalt så kunde 
nio fjärrvärmeledningar stängas helt, tre rundgångar stängas av helt, nio stängas då nya 
kunder kopplats på. Resterande rundgångar injusterades[6]. Svensk fjärrvärme menar i sin 
rapport att en termostatventil minskar flödet utan att förstöra rundgångens funktion till 
skillnad mot en manuellventil. Anledningen anses vara att det är svårt att injustera rätt flöde 
manuellt. Göteborgs energis mätningar visar att en termostatventil inställd på 40 grader har 
80 % lägre flöde än en manuellt inställd ventil. Mätningen visar också att flödet genom en 
termostatventil inte är lika känslig mot tryckförändringar i fjärrvärmenätet som en 
manuellventil[3].  
 
Svensk fjärrvärme föreslår att termostatventiler kontrolleras 2 ggr/år för att motverka 
kortslutningar i fjärrvärmenätet. Detta efter upptäckten av att termostatventiler slutat 
fungera efter några år. De föreslår även att mätdata samlas in månadsvis för att ha 
jämförande data. Om avkylningen avviker mer än 5 grader är erfarenheten att ventilen blivit 
felaktigt inställd efter ett tillfälligt stopp. Genom att åtgärda felet kan returtemperaturen 
sänkas[3].  

Sverige skiljer sig från Danmark där det förekommer att fjärrvärmesystemet är direkt kopplat 
vilket innebär att fjärrvärmens vatten cirkulerar i kundens element. Ett direkt kopplat system 
slipper temperaturskillnaden mellan primärkretsens returtemperatur och sekundärkretsen. I 
praktiken innebär det att returtemperaturen blir högre vid indirekt värmeväxling, vilket vi 
har i Sverige. Det är av stor vikt för returtemperaturen hur sekundärsidan har injusteras. För 
att nå låga returtemperaturer i primärkretsen krävs det att returtemperaturen i 
sekundärkretsen är låg[1]. I Borås användes injustering med överslagsmetoden som gav en 
markant sänkning utav årsmedeltemperaturen för returvattnet motsvarande 2,4 grader. 
Resultatet uppnåddes utan att något annat ändrades utöver injusteringen[7].  I Karlshamn 
injusterades sekundärkretsen med adaptivreglering och resultatet blev en årsmedelsänkning 
av returtemperaturen motsvarande 2 grader och flödet i primärkretsen minskade med 3,5 
procent[8]. Svensk fjärrvärme skriver i sin rapport att genom att injustera 
överdimensionerade radiatorsystem med lågflödesmetoden är en realistisk sänkning utav 
primärkretsens vatten 5 grader[9].   

Svensk fjärrvärme gjorde en undersökning som visar att om äldre värmeväxlare byts mot 
nyare så ökar avkylningen öka med 5-10 procent[10]. I Borås gjordes en undersökning av 
huruvida returtemperaturen sjunker om värmeväxlarens dimensionerade längd NTU ökade. 
Resultatet blev en årsmedelsänkning av returtemperaturen motsvarande 0,5 grader. Att öka 
den dimensionerade arean innebär att flödet genom värmeväxlaren minskar[7]. En ökad area 
kan också leda till mer avlagringar i värmeväxlaren och därmed i längden sämre 
värmeledningsförmåga[1].  
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För att upptäcka var i fjärvärmenätet som en åtgärd skulle vara mest effektiv använde sig 
Göteborgs energi av överkonsumtionsprincipen. Genom att beräkna medelavkylningen för de 
olika anläggningarna sattes mål upp för vad som antogs vara en rimlig avkylning för samtliga 
anläggningar. Om en anläggning visade sig ha en god avkylning vintertid men dålig 
sommartid så var det ett tecken på bristande tappvarmvattensystem. Det kunde handla om 
en smutsig värmeväxlare, felaktiga börvärden eller felaktigt dimensionerad reglerventil. Det 
kunde även betyda att anläggningen hade separat tappvarmvattenberedning[9]. En 
undersökning i Göteborg har gjorts för att se hur prestandan var på en värmeväxlare som 
används i 10 år. Undersökningen visade att värmeväxlingen för värmeväxlarna för 
värmesystemet inte försämras märkvärt men för tappvarmvatten hade den försämrats. Att 
värmeväxlingen hade försämrats för värmeväxlaren tillhörande tappvarmvattensystemet tros 
enligt rapporten bero på avlagringar från färskvattnet[11]. Överkonsumtionsprincipen är en 
metod som ger övergripande bild över var i fjärrvärmenätet en åtgärd kan leda till en sänkt 
returtemperatur[9].  

Orsaker till att avkylningen fungerar dåligt kan vara smutsiga värmeväxlare, felaktiga 
börvärden eller feldimensionerade reglerventiler. Dålig avkylning kan även bero på att 
tappvarmvattenberedning sker separat. Överkonsumtionsprincipen är en metod som ger en 
övergripande bild över var i fjärrvärmenätet en åtgärd skulle kunna leda till en sänkt 
returtemperatur[9].  

Metoden innebär att ett avkylningsmål sätts upp för alla anläggningar som studien omfattar. 
Om avkylningsmålet är realistiskt eller inte beror på hur anläggningen ser ut. Det krävs 
därför att det görs en bedömning från fall till fall. I Svensk  fjärrvärmes  rapport  ”Avkylning  i  
ett fjärrvärmesystem”  menar  man att ett avkylningsmål för ett större sekundärnät kan vara 
svårt att nå men att sänka returtemperaturen med 1 grad kan vara av stor vikt [12]. En 
undersökning gjord i Slagsta visar att stora anläggningar med hög energiförbrukning avviker 
mer än mindre anläggningar när överkonsumtionsberäkningen används[10].  

Om ett fel uppstår i fjärrvärmenätet, tillexempel en reglerventil som fastnat i ett öppet läge, 
så tar det tid innan felet upptäckts eftersom det inte påverkar kundens komfort. Idag finns  
mätare med datoriserad övervakning tillgänglig, som slår larm direkt till fjärrvärmens 
driftpersonal om returtemperaturen för en enskild anläggning ökar över det normala. 
Driftspersonalen får då tidigt vetskap om onormala resultat och kan besöka anläggningen och 
åtgärda eventuella fel [12]. I Karlskoga har KEMAB placera ut mätare med datoriserad 
övervakning vid några anläggningar, men fortfarande avläses många anläggningar 
manuellt[15]. 

Att koppla in kunder på returledningen är ett sätt att sänka returtemperaturen och detta 
tillämpas i flera kommuner idag. Flera kommuner använder returen som markvärme där 
kravet inte är att marken blir snöfri[13]. KEMAB har en konstgräsplan kopplad på 
returledningen[15]. 

Karlskogas fjärrvärmenät har höga returtemperaturer. De vill sänka den totala 
returtemperaturen för att utvinna mer energi ur rökgaserna. Syftet med studien är att ta reda 
på hur avkylning samt flödet ser ut på olika delar i fjärrvärmenätet och hur dessa påverkar 
returtemperaturen.  Målet med studien är att ge förslag på hur KEMAB kan sänka 
returtemperaturen i fjärrvärmenätet. 
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1.2 KEMAB - Fjärrvärmenätet i Karlskoga kommun  

Figur 1 Fotografi taget av Malin Dahlsberg på Karlskoga fjärrvärmeverk. 

KEMAB står för Karlskogas Energi och Miljö AB och har 150 personer anställda. Företaget är 
helägt av Karlskoga kommun. Figur 1 är ett fotografi av KEMAB:s fjärrvärmeanläggning. 
Företaget är uppdelat i mindre bolag som har olika ansvarsområden[14].   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustrerad bild över Karlskogas fjärrvärmenät gjord av KEMAB. Det 
lila är Karlskogas fjärrvärmenät. 

I Karlskogas fjärrvärmeverk jobbar 50 personer som ansvarar för att producera och leverera 
värme, el och ånga. Värmen distribueras i kulvertrör som längdmässigt motsvarar ca 11 mil 
enkel väg, se figur 2. I fjärrvärmenätet är ca 1000 villor ansluta, affärslokaler, flerbostadshus, 
lasarett, skolor, badhus och en del industri. KEMAB sålde år 2011 360 GWh värme och 
producerade 32.8 GWh el. KEMAB äger som regel inte värmeväxlarna i fjärrvärmenätet med 
undantagsfall av nio stycken undercentraler.  KEMAB använder idag (2012) en taxa som 
baseras på energianvändning[15].   
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2 Metod 
För att undersöka fjärrvärmenätet valdes 4 metoder. Metod 1 valdes för att se var i 
fjärrvärmenätet vattnet kyldes av i förhållande till energianvändningen. Metod 2 valdes för 
att se att inte ett onödigt högt flöde gick från framledningen till returen vilket skulle betyda 
att returtemperaturen blev onödigt hög. Metod 3 valdes för att se att värmeväxlarna i 
systemet fungerade. Strömningsriktningen för en värmeväxlare ger en begränsning på vilken 
returtemperatur som kan förväntas. Därför studerades strömningsriktningen i Metod 4.  

2.1 Metod 1 - Avkylning vid anläggningarna  
Överkonsumtionsprincipen är en beräkningsmetod som används för att studera flödet i 
förhållande till energimängden.  Om en anläggning har dålig avkylning förbrukas mer flöde i 
förhållande till andra anläggningar i fjärrvärmenätet. Om avkylningen skulle gå att förbättra 
hade det medfört att mindre vatten förbrukats och returtemperaturen blivit lägre. Syftet med 
överkonsumtionsprincipen är att få en överblick av var i fjärrvärmenätet åtgärder skulle vara 
mest effektiva för att sänka returtemperaturen.  

KEMAB gav informationen om flödes- och energiförbrukningen för de anläggningar som 
förbrukat mer än 150 MWh/år från 2010, vilket motsvarade 148 anläggningar (Bilaga 1). 
Överkonsumtionen beräknades för samtliga 148 anläggningar. 

Ekvationen 1 nedan användes för att beräkna avkylningen. 

∆𝑇 = ∗
∗

   (1) 

Ekvationen 2 nedan användes för att beräkna överkonsumtionen utav flödet för 
anläggningarna. 

𝑉ö = 𝑉 − 𝑉 å = ∗
∗ ∆

−
∆ å

    (2) 

Där  ∆Tmål är  medelavkylningen  som  beräknas  genom  att  använda  medelvärdet  av  ∆Tverklig för 
alla 148 anläggningar som förbrukade mer än 150 MWh/år. Cp som användes för samtliga 
anläggningar 4180 J/kg °C. 
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2.2 Metod 2 - Kontroll utav rundgång 
Att ha läckage på en rundgång innebär att det går ett onödigt stort flöde från framledningen 
direkt in på returledningen. Detta leder till att returtemperaturen blir högre än vid en 
fungerande rundgång.  

Strandbadet hade utifrån överkonsumtionsprincipen visat att avkylningen av 
fjärrvärmevattnet är lägre än i de andra anläggningar som undersöktes. Det satt en rundgång 
vid Strandbadet. Denna valdes därför ut för att se om rundgången hade påverkan på 
returtemperaturen. Rundgången bestod av en reglerbarventil som skall vara stängd vid 
temperaturer över 70 grader och två manuella ventiler, se figur 3.  

 

Figur 3. Mätpunkter för rundgången i Strandbadet. 

Flöde 2 i figur 3 samt energianvändning mäts av KEMAB:s ultraljudsflödesmätare  UH50 för 
Strandbadet månadsvis under ett helt år.  

Avkylningen beräknades med ekvation 1 där flödet i beräkningen var flöde 2, se figur 3. 
Ultraljudsflödesmätare UH50 mäter flöde 2. KEMAB gav information om vad flödesmätaren  
hade mätt för framledningstemperatur, Tf, under året 2010 med ett tidsintervall på en 
månad. Tr som är returtemperatur beräknades med ekvation 3.  

T   =   T −  ∆T   (3) 
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2.3 Metod 3 -Värmeväxlarnas k-värde   
K-värdet är ett värde som anger värmeledningsförmågan för en värmeväxlare. K-värde för en 
ren värmeväxlare är högre än för en värmeväxlare som har fått beläggningar. Det innebär att 
med tiden försämras k-värdet för värmeväxlaren. Försämringen av k-värdet sker olika fort 
beroende på vattenkvalitén och hur värmeväxlaren används, men även vilken area som 
avlagringarna kan fastna på. Genom att ha bra värmeväxlare i fjärrvärmenätet bidrar det till 
en lägre returtemperatur.  För att få fram ett k-värde behövs information om värmeväxlarens 
area. I de fall där arean togs fram redovisas ett k-värde i de andra fallen redovisas kA-värde. I 
samråd med KEMAB valdes två av anläggningarna ut för att mäta k-värde. Anläggningarna 
som valdes var de två av 148 anläggningar som hade sämsta avkylning enligt resultatet från 
överkonsumtionsberäkningen.   

Strandbadets undercentral består av två plattvärmeväxlare.  Förkortningarna som används 
för värmeväxlarna finns i figur 4. VVX1 är en tvåstegsvärmeväxlare med effekten 678 kW och 
arean 18,6 m2 som förvärmer tappkallvattnet med returvattnet från radiatorsystemet och vid 
behov värms vattnet ytterligare med fjärrvärmens framledningsvatten för att få en 
tappvarmvattentemperatur på 55 grader.  VVX2 med effekten 750 kW och arean 26,84m2 

förser strandbadets radiatorer med varmvatten. 

 

Figur 4 Mätställe för flödet vid Strandbadet 

För att mäta Flöde 1 användes en ultraljudsflödesmätare PF220A.  Röret var av kolstål, 
diametern 60,3 mm med väggtjockleken 3,8 mm.  Samma flödesmätare användes för att 
bestämma Flöde VVC. Röret var av koppar diameter 22 mm med väggtjocklek 1,0 mm.  
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Figur 4 är en förenklad bild över värmecentralen och visar var flödesmätarna placerades vid 
flödesmätningen.  

KEMAB:s ultraljudsflödesmätare UH50 visade det totala flödet.  

Tabell 1 Uppmätt flödet vid Strandbadet 

Flödesmätning l/s 
Flöde 1 1,20 
Flöde 2 1,50 
Totala flödet 2,70 
Flöde VVC 0,33 
 

Tabell 1 är flöden vid Strandbadet. Flöde 2 är skillnaden mellan det totala flödet och flöde 1 
och beräknas till 1,50 l/s. 

 

Figur 5 Mätställe för temperaturerna vid Strandbadet 

Vattnets temperatur avlästes på primär- och sekundärkretsen med hjälp av befintliga 
termometrar, se figur 5. 
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Tabell 2 Flödets temperaturer vid värmeväxlarna i Strandbadet  

Temperaturmätning Tf1 Tr1 Tf2 Tr2 
VVX1 85,3 39,7 61 39,5 
VVX2 60 58,2 55 33,2 
 

Tabell 2 är en tabell över vattnets temperatur vid värmeväxlarna på Strandbadet. Mätställen 
för temperatur ses i figur 5. Tf1 över VVX2 beräknades genom en entalpiberäkning av två 
blandade medium Flöde 1 samt Flöde 2 med ekvationen 4 gjordes. Entalpinvärdet för vattnet 
hämtades och avlästes ur tabell A-4 [17]. Tf1 för VVX2 beräknades till 60,0 grader.  

𝑃 = 𝑚  ̇ (𝑖 − 𝑖 )   (4) 

 
För att beräkna Tr2 användes ekvationen 4. Flödena som blandades på sekundärsidan var 
Flöde VVC och ett beräknat flöde för tappkallvattnet. Flödet för tappkallvattnet beräknades 
enligt ekvation 5. Ett antagande gjordes att hela den överförda effekten från primärsidan 
överförts till sekundärsidan. Temperaturen för tappkallvattnet uppmättes till 23 grader och 
VVC:n till 53,7 grader. Tr2 för VVX2 beräknades till 33,2 grader.  

                     𝑃 =   �̇� 𝑐 𝑇 − 𝑇 + �̇� 𝑐 (𝑇 − 𝑡 )  (5) 

Överförd effekt från fjärrvärmevatten beräknades med ekvation 18. Massflöde för VVX1 var 
det totala flödet enligt tabell 1 och temperatur från tabell 2. Massflödet för VVX2 var flöde 2 
enligt tabell 1 och temperatur från tabell 2.  

 
I Baggängens undercentral fanns tre tubvärmeväxlare där  information om effekt och area 
saknades. VVX3, se figur 6, försåg Baggängen med värme till radiatorerna. VVX4, se figur 6, 
förvärmde tappvarmvattnet. VVX5, se figur 6, värmde tappvarmvattnet ytterligare för att  
användas eller sparas i ackumulatorn. VVX5 värmde också avkylt vattnen från ackumulatorn. 

 

Figur 6 Mätpunkterna av flödet vid Baggängen 

Det totala flödet avlästes på KEMAB:s ultraljudsflödesmätare UH50. Genom att slå av 
radiatorsystemet kunde flöde 1 avläsas från samma mätare. Flödet över VVX4 var det samma 
som det totala flödet. Figur 6 är en förenklad bild över värmecentralen som visar var flöde 
mättes och tabell 3 visar resultatet från mätningen.  
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Tabell 3 Uppmätt flöde vid Baggängen  

Flödesmätning l/s 
Flöde 1 0,69 
Flöde 2 0,90 
Totala flödet 1,59 
 

Vattnets temperatur redovisas i tabell 4. Anmärkningsvärt vid Baggängen var att VVX5 tf2 
hade ett börvärde på 80 °C. Temperaturerna avlästes från befintliga termometrar där det 
fanns mätare, se figur 7  

Figur 7 Mätställen för temperatur vid Baggängen.  

Tabell 4 Flödets temperaturer vid värmeväxlarna i Baggängen. 

Temperaturmätning Tf1 Ttr1 Tf2 Tr2 
VVX3 92 56,1 64 52 
VVX4 63,1 52 53,0 11,0 
VVX5 92 72 71 53,0 
För att mäta Tf2 och Tr2 för VVX4 användes en värmekamera FLIR T335. Värmekameran 
uppmätte temperaturen på utsidan av rören till Tr2 53 °C och Tf2 11 °C. Inställningarna på 
värmekameran vid mättillfället var emissvisteten för oxiderat koppar vilket var 0,65 

Tabell 5 innehåller ingångsvärden som användes för att beräkna temperaturen i 
röret för Tf2 VVX5  

Värden för beräkning av Tf2 VVX4 

Uppmätt temperatur 53°C 
Kluft 0,02644 W/m*k 

V 1,679*10-5 m2/s 
Pr 0,7262 
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Tabell 6 innehåller ingångsvärden som används för att beräkna temperaturen i 
röret för Tr2 VVX4. 

Värden för beräkning av Tr2 VVX4 

Uppmätt temperatur 11°C 
Kluft 0,0248 W/m*K 

V 1,47*10-5 m2/s 
Pr 0,7323 

Värden i tabell 5 och tabell 6 är tabellvärden[16].  

För att beräkna temperaturen på insidan röret beräknades först värmeavgivningen från röret 
till luften med ekvationen 6.   

�̇� = ℎ 𝐴 (𝑇 − 𝑇 )  (6) 

   

Där h1 för rören beräknades var för sig med hjälp av värden i tabell 5 och tabell 6 med 
ekvationen 7 [16].  

            ℎ = 𝑁𝑢               (7) 

Där Nu beräknades med ekvationen 8 [15]. 

𝑁𝑢 = 0,6 +   , /

, / /            (8) 

Där RaD beräknades med ekvationen 9 [16]. 

𝑅𝑎 =   𝑃𝑟    (9) 

Där  β  beräknas  med  ekvationen  10  och  11 

𝑇 =                                                   (10) 

 

𝛽 =                                               (11) 

För att beräkna rörets värmeledning användes ekvation 12. T1var temperaturen inuti röret. 

�̇� =                               (12)
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Motståndet för värmeledning beräknades med ekvationerna 13 och 14. Krör för koppar var 401 
W/mK. Ytterdiametern var 54 mm och väggtjocklek 1,5 mm. L var längden på röret och i 
ekvationen 13 användes 1m.  

𝑅 =  
  

ö
                                                    (13) 

Röret gav även ett motstånd genom konvektionen vilket beräknades med ekvation 14 

𝑅 =                 (14) 

Det totala motståndet beräknades med ekvation 15 

𝑅 =  𝑅 + 𝑅    (15) 

Temperaturen beräknades genom att lösa ut T1 ur ekvationen 16 

𝑇 = 𝑇 +   �̇� ∗ 𝑅     (16) 

Tf1 över VVX4 beräknades med ekvation 4 genom att göra en entalpiberäkning av två 
blandade medium av Flöde 1 samt Flöde 2. Entalpinvärdet för flöde 1 som användes var 
385,46 kJ/kg och för flöde 2 användes 234,38 kJ/kg.  

Ekvation 17 användes för samtliga värmeväxlare för att beräkna k-värde och kA-värde 

( ) ( )

=   𝑘   (17) 

 
Temperaturer som användes i ekvation 17 finns angivna med samma beteckning i tabell 2 och 
tabell 4.  

Överförd effekt beräknades med ekvation 18. 

𝑃 =   �̇�𝑐𝑝'𝑇           (18) 
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2.4 Metod 4- Motströms- eller medströmskopplade 
värmeväxlare 
En värmeväxlares strömningsriktning påverkar returtemperaturen. Returtemperaturen för 
en medströmsvärmeväxlare kan aldrig understiga framledningstemperaturen för 
sekundärnätet. Returtemperaturen för en motströmsvärmeväxlare kan däremot nästan, om 
arean är stor, bli lika låg som returtemperaturen i sekundärnätet. Åtgärder för att sänka 
returtemperaturen i en medströmsvärmeväxlare fungerar inte om inte 
framledningstemperaturen i sekundärnätet sänkts.  

Vid mättillfället antecknades hur värmeväxlarna var kopplade genom att avläsa texten på 
KEMAB:s märkningar som satt placerade på rören intill värmeväxlarna. Hur värmeväxlaren 
är inkopplad har betydelse för beräkningen av k-värdet men har även betydelse utifrån vad 
som är rimligt att förvänta sig för returtemperatur. Från tillverkaren gavs information om 
hur olika inkopplingar påverkade strömningsriktningen. Figur 8 visar hur värmeväxlaren 
skall kopplas på ett korrekt sätt. 

 

Motströmskopplad värmeväxlare 

 
Figur 8 Kopplingsprincip för en motströmsvärmeväxlare enligt tillverkaren för 
VVX1.  

1 Tappkallvatten in till värmeväxlare 
2 Primärvattnet returledning efter värmeväxlare 
3 Tappvarmvatten ut till sekundärkrets 
4 Primärvattnet framledning in till värmeväxlare 
5 VVC ledningen in till värmeväxlare  
6 Primärvattnet in till värmeväxlare från radiatorkrets 
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3 Resultat 

3.1 Överkonsumtionsprincipen 
 
Tabell 7 Vök vid överkonsumtionsprincipen för de minst avkylda delarna i 
fjärrvärmenätet. Tillsammans motsvarar de tio anläggningarna ett volymflöde 
på 439800 m3/år, 2010. 

 Anläggningsnr Anläggning Energi (MWh) 'Tverklig °C Vök (m3/år) 
1 13113270                    966 6,69               104150 
2 11359670 Skrantagården 596 7,17 59090 
3 12761470  1063 12,7 50070 
4 30416470 Baggängshemmet  1084 13,2 48090 
5 14410070 

 
470 7,55 43730 

6 14018090 Strandbadet 1327 19,9 29640 
7 14312070  522 11,2 29290 
8 10810271   Lasarettet 8527 35,9 25650 
9        12409870  2476 27,5 25530 

10 13811070 K-centrum 530 12,8 24580 
 

Tabell 7 visar de tio anläggningar som förbrukar mest primärflöde i förhållande till 
energimängd med ett avkylningsmål på 41 grader. Om anläggningarna i tabell 7 ökar 
avkylningen till 41 grader kan flödet i fjärrvärmenätet minska med 439800 m3/år. Med 
undantag för anläggningsnummer 11359670 där flödes- och energimätaren sitter på 
sekundärsidan.  Flödesmätningen bör flyttas alternativt kompletteras med ytterligare en 
flödesmätning, vid samtliga anläggningar där flödesmätningen ser på sekundärsidan, till 
primärsidan.  
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3.2 Rundgång 
Returvattnets temperatur har beräknats från insamlat flöde och energianvändning med 
tidsintervall som anges på x-axeln.  I figur 9 syns tydligt att returtemperaturen ökar under 
samma period som Strandbadet är stängt. Det innebär att rundgången släpper genom vatten 
från framledningen till returledningen på primärsidan. Termostaten är inställd på ett 
börvärde på 70 grader och genom att följa fjärrvärmeföreningens rekommendation på en 
framlednings temperatur på 65 grader skulle en lägre returtemperatur uppnås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 för framledningstemperatur samt returtemperatur från Strandbadet 
2010. 

3.3 K-värden för värmeväxlarna 
Tabell 8 Jämförande och uppmätt k-värde för VVX vid Strandbadet samt 
Baggängen.  

Anläggning Värmeväxlare Effekt 
kW 

Resultat från 
mätning utav 
k-värde 
(W/K) 

Resultat från 
mätning utav 
kA-värde 
(W/m2*K) 

Strandbadet 
 

VVX1 (Plattvärmeväxlare) 
VVX2 (Plattvärmeväxlare) 
 

678  
750 

377,4 
2000 
 

 

- 
- 

Baggängen 
 

VVX3 (Tubvärmeväxlare) 
VVX4 (Tubvärmeväxlare) 
VVX5 (Tubvärmeväxlare) 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

10800 
3340 
2900 
 

 

Tabell 8 redovisar de k-värde som beräknades för värmeväxlarna. Eftersom arean saknades 
innehåller tabellen kA-värden för värmeväxlarna vid Baggängen. Värmeväxlarnas effekt var 
okänd liksom kA-värdet vid nyproduktion av värmeväxlarna, och det gick därför inte att se 
om kA-värdet hade försämrats. K-värdet för värmeväxlarna vid Strandbadet skiljde sig dock 
från det som tillverkarna uppgett vid köpet av värmeväxlarna.  
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3.4 Värmeväxlarens strömningsriktning 
VVX1, se figur 8 och figur 10, har kopplats medströms. Det innebär i praktiken att 
returtemperaturen för fjärrvärmevattnet inte kan understiga framledningstemperaturen på 
tappvarmvattnet vilken uppmätts till 55°C. Det finns därför möjlighet att både sänka 
returtemperaturen och minska flödet genom att byta strömningsriktningen för 
värmeväxlaren till motströms. 

 
 
Figur 10 Kopplingsprincip för VVX1 idag 2012. 

1 Tappkallvatten in till värmeväxlare 
2 Primärvattnet returledning efter värmeväxlare 
3 Tappvarmvatten ut till sekundärkrets 
4 Primärvattnet framledning in till värmeväxlare 
5 VVC ledningen in till värmeväxlare  
6 Primärvattnet in till värmeväxlare från radiatorkrets 
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4 Diskussion 
KEMAB äger endast primärledningarna i undercentralen. Därför var målet att se vilka 
åtgärder som kunde genomföras på primärsidan för att sänka returtemperaturen.  Eftersom 
returtemperaturen är starkt beroende av vad som sker i sekundärkretsen är det svårt att ge 
förslag på åtgärder som KEMAB kan genomföra enbart på primärsidan för att sänka 
returtemperaturen. KEMAB har kopplat en konstgräsplan på returledningen [15]. Att koppla 
kunder på returledningen är en åtgärd som sänker returtemperaturen utan att 
fastighetsägarna m.fl. behöver ändra i sin värmeanläggning. Frågan ställdes om det fanns fler 
planer på att koppla in fler kunder på returledningen men det var vid tillfället för studien inte 
aktuellt[15].   

Reglerventiler med termostat kan vara en bidragande faktor till höga returtemperaturer 
eftersom de kan fastna i ett öppet läge och sådana fel har upptäckts i andra anläggningar 
redan efter 2 år i bruk [3]. Vid Strandbadet sitter en rundgång som från början av arbetet 
antogs vara orsaken till den höga returtemperaturen.  

Att mäta flödet genom en reglerventil är det lättaste sättet att se om det finns ett läckage 
under förutsättning att det finns kunskap om vilket flöde som rimligen borde passera genom 
reglerventilen. I Strandbadet ska reglerventilen öppnas om framledningstemperaturen är 
under 70 grader. Det innebär att om de finns ett flöde i ledningen så finns så finns det varit 
ett läckage vid tillfället för flödesmätningen. Om flödesmätningen  äger rum när Strandbadet 
är stängt så innebär ett flöde genom reglerventilen inte  ett läckage utan snarare att den 
uppfyller sin funktion att hålla rätt framledningstemperatur. Eftersom ingen mätning kunde 
göras av flödet genom rundgången går det inte att veta om reglerventilen fungerar. En 
rekommendation är att redan under planeringsfasen av en undercentral se till att instrument 
får plats för att kunna mäta flödet genom reglerventilen vid rundgångar. Detta  underlättar 
vid en framtida bedömning av huruvida reglerventilen i en rundgång bör bytas. 

För att få en sänkt returtemperatur räcker det inte med att endast kontrollera en rundgång. 
Eftersom inga tydliga svar kunde ges angående omfattningen av kontrollerade och 
okontrollerade rundgångar bör därför dessa kartläggas. Detta för att se hur många 
rundgångar som finns i fjärrvärmenätet. Dessutom bör en utredning göras gällande hur stor 
påverkan dessa har på returtemperaturen.  

Vid en utredning upptäcktes i Göteborgs kommun flera rundgångar som fallit i glömska. 
Några av dessa injusterades och några stängdes av helt [6]. Det rekommenderas därför även 
att anpassa flöde efter behov samt att manuella ventiler byts ut mot termostatventiler, 
eftersom dessa är mindre känsliga mot tryckskillnader [3].  

En rekommendation är även att läsa av returtemperaturen vid en förhöjd framledning vid de 
anläggningar som har stor påverkan på returtemperaturen. Vid strandbadet hade det då gått 
att se om rundgången fungerat som den borde.  Om temperaturen ökar vid anläggningarna 
skulle det betyda att ventiler bör ses över. Vid en drastisk sänkning av returtemperaturen är 
börvärdet en bidragande faktor till att returtemperaturen är högre än den borde. Det ger en 
indikation på att börvärdena bör ses över [5]. En förutsättning för att veta om 
returtemperaturen ökat eller minskat är att den kontrollerats innan. Genom att höja 
framledningstemperaturen till fjärrvärmenätet hade den totala returtemperaturen kunnat ge 
en fingervisning om brister som kunde finnas i fjärrvärmenätet. Därför bör denna också 
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kontrolleras innan en eventuell höjning sker. Det skulle även krävas att tiden för vatten i 
fjärrvärmenätet undersökts innan eftersom svaret annars inte blir tillförlitligt.  

I resultatet presenteras beräknad returtemperatur i figur 10. När strandbadet är stängt kan 
det i diagrammet avläsas att returtemperaturen ökar. Det indikerar på att rundgången har en 
påverkan på returtemperturen. Enligt svensk fjärrvärmes rekommendationer för 
installationer av tappvarmvattensystem bör framledningstemperaturen vara som lägst 65 
grader. Strandbadet har idag ett börvärde på 70 grader. Det innebär att om 
rekommendationen följs så ska returtemperaturen sänkas något under den tid som 
Strandbadet är stängt.  

Genom att använda överkonsumtionsprincipen över ett tidsintervall bestående av vår, 
sommar, höst och vinter så skulle det resultera  i  fyra  avkylningsmål  (ΔTmål). Enligt svensk 
fjärrvärmes rapport så ger det en fingervisning om huruvida det är värmesystemet eller 
varmvattensystemet som bör ses över[6]. Uppdelning över en viss tidsperiod för 
överkonsumtionsprincipen gjordes inte vilket innebär att resultatet skulle behövas 
kompletteras. Anledningen till att det inte gjordes var att den information inte fanns att tillgå 
då många av mätarna avlästes manuellt. Genom att ha datoriserad avläsning av 
framledningstemperatur, returtemperatur och flöde så hade dessa värden kunnat beräknas. 
Det bör understrykas att KEMAB har påbörjat ett arbete med att få datoriserad övervakning 
av anläggningarnas värmesystem och att bland annat Baggängen undercentral fick en sådan 
installerad veckorna före att besöket genomfördes. Med ett datoriserat övervakningssystem 
kan ett ökat flöde upptäckas och åtgärdas snabbare.  

Olika anläggningar har olika möjlighet att kyla av primärvattnet. Det är därför inte alltid 
möjligt för en anläggning att nå avkylningsmålet utan att påverka anläggningens funktion. 
Därför hade det varit önskvärt att besöka samtliga anläggningar som fanns med i resultatet 
för att även undersöka dessa anläggningar och utifrån det gjort en bedömning av vilken/vilka 
åtgärder som hade behövts eller alternativt att ingen åtgärd var rimlig för att bevara 
anläggningens funktion.  

Överkonsumtionsprincipen är en metod som är en färskvara.  Det innebär att för att hålla sig 
uppdaterad om vad som händer i fjärrvärmenätet bör överkonsumtionsprincipen baseras på 
ny information om anläggningarnas flöde samt energianvändning. Det rekommenderas 
därför att göra en ny överkonsumtionsberäkning som är baserad på värden som är från 2012. 
Det kan även vara angeläget att årligen se var i fjärrvärmenätet anläggningar förbrukar höga 
flöden. Svensk fjärrvärme rekommenderar att flöde, returtemperatur, 
framledningstemperatur och utetemperatur antecknas och sparas för att lättare kunna se 
avvikelser som kan påverka och leda till en förhöjd returtemperatur.  

Om en vinter blir väldigt kall väldigt länge så innebär det att framledningstemperaturen ska 
vara högre då än under exempelvis en mildare kortare vinter. Eftersom avkylningen bör öka 
med stigande temperatur bör högre krav ställas under den kalla vintern. Det är därför rimligt 
att som Svensk fjärrvärme rekommenderar spara information om framledningstemperatur, 
returtemperatur och utetemperatur. Avkylningsmålen bör även variera för olika delar i 
fjärrvärmenätet eftersom framledningstemperaturen ser olika ut[6]. Detta bör såklart även 
KEMAB ta hänsyn till för att nå så säkra resultat som möjligt. I dagsläget har inte KEMAB 
någon vetskap om hur mycket temperaturen varierar i de olika delarna i fjärrvärmenätet.  
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Det finns inget som säger att överkonsumtionsprincipen endast tillämpas på anläggningar 
som förbrukar 150 MWh/år. Det är viktigt att bedöma anläggningarna från fall till fall. Enligt 
svensk fjärrvärme kan även en engradig ökad avkylning för en större anläggning ha en stor 
betydelse för en den totala returtemperaturen[12]. KEMAB bör göra en ny 
överkonsumtionsberäkning för samtliga anläggningar. Ett efterkommande arbete blir att 
besöka anläggningarna och göra en bedömning på plats om huruvida avkylningsmålet är 
rimligt för anläggningen. 

Överkonsumtionsberäkningen för anläggningsnummer 11359670 är beräknad på ett 
sekundärnät. Eftersom avkylningen av primärvatten och sekundärvatten skiljer sig är det inte 
rimligt  att  ha  med  anläggningen  i  resultatet.  I  rapporten  ”Avkylningen  i  ett  fjärrvärmenät”  
rekommenderas att flödesmätarna placeras på primärsidan om fel på ventiler skall upptäckas 
för att kunna åtgärdas[12]. Därför rekommenderas det att flytta, eventuellt komplettera 
flödesmätningen på primärsidan i de fall som flödesmätaren har placerats på sekundärsidan. 
De andra anläggningar som presenteras i resultatet är för primärsidan men utav de 148 
anläggningarna som var med från början finns en del osäkerheter om var mätningen görs. 
För att säkert kunna säga vad avkylningsmålet är för primärvattnet vid dessa anläggningar 
bör det kontrolleras att mätningen av energi och flöde sker på primärkretsen.  

Det kan vara relevant vilket flöde som finns i sekundärnätet om metoden för att få ner 
returtemperaturen utgår från att injustera den delen. Det finns flera studier som visar att 
returtemperaturen på primärsidan har sänkts genom att använda injusteringsmetoder, bland 
annat  ”Optimal  radiatorreglering  för  att  nå  låg  fjärrvärmereturtemperatur”[9].  Det kan 
därför vara en fördel för KEMAB, trots att de inte äger sekundärsystemet, att arbeta för att få 
sekundärnäten injusterade. En injustering utav sekundärnätet bör rimligen ske efter att en 
kontroll genomförts på att ventilerna för värmeväxlarna fungerar som de ska. 

Utifrån resultatet i rapporten är det omöjligt att vid Baggängens undercentral dra slutsatsen 
om en ny värmeväxlare skulle leda till sänkt returtemperatur. För att mäta ett k-värde och 
kunna dra några slutsatser bör k-värdet för värmeväxlaren vara känt. Så var dock inte fallet 
vid någon av de båda anläggningar som undersökts. KEMAB äger inte värmeväxlarna i 
systemet och det var därmed mycket svårt att få den information som behövdes om 
värmeväxlarna. Framför allt gäller detta vid Baggängens undercentral, som är en äldre 
anläggning.  

Att mäta ett k-värde är svårt eftersom flöden och temperaturer varierar och för att det tar en 
viss tid att avläsa dessa. Detta var speciellt märkbart vid strandbadet då primärvattnets 
returtemperatur och flöde varierade väldigt mycket på kort tid. Resultatet kan ses som delvis 
osäkert eftersom det inte är helt säkert att termometrarna hunnit ställa in sig ordentligt 
innan temperaturen ändrats. Det kan även nämnas att ingen kontroll genomfördes på 
termometrarna för att se om dessa verkligen fungerade som de skulle. Det hade därför varit 
lämpligt att testa att byta termometrar för att se att resultaten hade blivit de samma.  

Vid Baggängen saknades termometerar på två ställen. Där mättes temperaturen utanpå rören 
vilket innebär att temperaturen är ett ungefärligt värde. För att få ett mer exakt värde skulle 
temperaturen på vattnet ha mätts i röret som fallet var för de andra mätningarna.  

Brister finns i resultatet 3.3. K-värdet beräknades på strömningsriktningen motströms för 
VVX2. Däremot upptäcktes att en värmeväxlare vid strandbadet har installerats fel, enligt 
funktionsbeskrivningen, för tappvarmvattnet. Detta medför  ett missvisande resultat av k-
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värdet. Värdet skulle beräknats med strömningsriktningen medströms. Det går inte att 
utesluta att detta kan förekomma på fler ställen i fjärrvärmenätet och därför rekommenderas 
att KEMAB utför kontroller vid inkoppling av nya system samt att även strömningsriktningen 
kontrolleras för befintliga värmeväxlare i systemet. En rekommendation när 
strömningsriktningen skall kontrolleras på värmeväxlarna är att ta reda på vilken 
värmeväxlare som sitter i undercentralen och kontakta tillverkaren för att sen kontrollera att 
den är rätt inkopplad, innan ytterligare kontroller genomförs. Detta på grund av att en 
eventuell mätning utav ett k-värde blir mycket missvisande om värmeväxlarens 
strömningsriktning inte stämmer. Önskvärt hade varit om KEMAB, trots att de inte äger 
undercentralerna, sparat information om fabrikat på värmeväxlare och strömningsriktningen 
samt haft denna till hands, då detta hade underlättat vid en kontroll. Den informationen 
fanns delvis vid Strandbadet där en funktionsbeskrivning upprättats.  
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5 Slutsatser 
Det sitter flödesmätare på sekundärsidan och saknas på primärsidan. Flödesmätningen bör 
ske på primärsidan. Detta leder till att eventuella fel upptäcks mycket snabbare vilket i sin tur 
leder till att eventuella läckage som uppstår inte kommer att påverka returtemperaturen 
under en längre tid, förutsatt att felen åtgärdas. Enligt svensk fjärrvärme bör en avvikelse på 
returtemperaturen motsvarande 5 grader från det normala kontrolleras.  Avvikelsen kan 
eventuellt vara en ventil som fastnat i öppet läge och bör åtgärdas för att inte en höjning av 
returtemperaturen skall förbli konstant.  

Rundgångarna bör kartläggas och kontrolleras för att flödet från framledning till 
returledning inte är mer än vad som är nödvändigt. Okontrollerade rundgångar bör ersättas 
av kontrollerade. Ett läckage genom en rundgång innebär att returtemperaturen blir högre än 
vad den skulle ha vart om rundgången fungerade. Icke fungerade rundgångar bör bytas och 
eventuella rundgångar på ledningar som inte används bör tas ur bruk. Om rundgångarna är 
utformade med en termostatventil skall börvärdet kontrolleras så att det är så lågt som 
möjligt utan att påverka anläggningens funktion.  

För att fortsatt kunna arbeta med att kontrollera anläggningar med brister bör 
överkonsumtionsberäkning genomföras på alla anläggningar i fjärrvärmesystemets 
distributionsnät. Dessutom bör anläggningarna som förbrukar mest flöde förhållande till 
energimängd besökas för att undersöka vad den dåliga avkylningen beror på. Genom att 
komplettera överkonsumtionsberäkningen med ett tidsintervall kan brister särskiljas mellan 
tappvarmvattensystemet och värmesystemet. Detta underlättar vid en felsökning i 
anläggningen. Eftersom överkonsumtionsprincipen är en färskvara bör nya avkylningsmål 
beräknas varje år. 

En metod för att undersöka värmeväxlarnas k-värde gav inte de förväntade resultaten. K-
värdet vid installationen fanns inte för tre av fem värmeväxlare. Därmed gick det inte att 
avgöra om k-värdet hade försämrats för dessa värmeväxlare. Resultatet från mätningen utav 
k-värde visar att värmeväxlaren VVX2 har ett något försämrat k-värde. Det går inte att 
utifrån resultatet att avgöra om ett byte av VVX2 hade sänkt returtemperaturen. Därför 
föreslås inte ett byte av VVX2 som en åtgärd för att sänka returtemperaturen.  

 I undersökningen upptäcktes att en värmeväxlare var inkopplade medströms istället för 
motströms och kan det inte uteslutas att det finns fler värmeväxlare som bör kopplas om. 
Strömningsriktningen innebar att returtemperaturen inte blev lägre än 55 grader och för att 
sänka returtemperaturen bör därför kontroller genomföras vid installation av nya 
värmeväxlare. Det är även rimligt att kontrollera strömningsriktningen för befintliga 
värmeväxlare. Förslagsvis kan strömningsriktningen kontrolleras vid de anläggningar som i 
överkonsumtionsberäkningen har sämst avkylning.  

 

Lena Stawreberg
Slutsatserna kan du gärna korta ner. Tänk på att det är slutsatser från ditt arbete. Här behöver du inte motivera din slutsats - det bör du ha gjort i din diskussion. Koppla gärna mot målet - förslag på hur de kan sänka returtemperaturen. Din första slutsats skulle då kunna vara: 
Flödesmätning bör ske på primärsidan då eventuella fel som orsakar hög returtemperatur upptäcks snabbare. 
Denna mening skulle kunna räcka. Det är något du kommit fram till och motivationen står i din diskussion. 
Hoppas du förstår vad jag menar. Titta gärna igenom dina slutsatser igen. 
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6 Rekommendationer 
Följande rekommendationer görs till KEMAB för att få bättre vetskap om returtemperaturen 
och därmed kunna sänka den 

x Fortsätta att placera ut datoriserade flödesmätare och flytta mätningen till 
primärsidan 

x Kartlägga alla rundgångarna i fjärrvärmenätet genom att ta reda på var de finns och 
göra en beräkning av behovet av flöde genom dem. Om rundgångarna är 
okontrollerade bör de bytas ut mot kontrollerade rundgångar med termostatventiler.  

x Att en ny överkonsumtionsberäkning på samtliga anläggningar genomförs för att få 
avkylningsmål för vår, sommar, höst och vinterfall. 

x Studera befintliga tvåstegskopplade tappvarmvattenvärmeväxlare. Utföra kontroller 
efter installationer.  
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i 
 

Bilaga 1 
 

Anläggn. Nr Energi (MWh) Flöde (m³) 
13113270 966 124388 
11359670 596 71572 
14410070 470 53578 
14729370 365 29943 
14312070 522 40227 
12024670 362 26088 
12761470 1063 72339 
10010070 440 29933 
13811070 530 35680 
30416470 1084 70798 
11209470 313 13554 
14018090 1327 57439 
11551070 359 12827 
37410470 1052 37087 
30311670 666 22897 
28910070 858 29133 
14915870 1184 39131 
12409870 2476 77406 
40500270 1539 48057 
14510070 370 11155 
37114270 928 26869 
30311418 742 21403 
31812670 692 19651 
13610070 411 11521 
11215070 332 9092 
24710070 448 12123 
13635070 460 12386 
30322070 1004 26765 
13715070 329 8633 
40400170 4477 117321 
36635471 669 17332 
26310170 1542 39250 
26829870 609 15422 
13726070 312 7732 
13710070 1201 29592 
10610001 220 5353 
12812570 573 13760 
10810271 8527 204289 
14327401 648 15451 



ii 
 

13612770 401 9555 
35112090 184 4376 
14239670 1190 28121 
13718670 1018 23924 
13320870 989 22980 
13411670 869 19834 
25548070 350 7940 
26331970 542 12263 
13651070 400 9047 
14311270 2026 45708 
36634870 310 6964 
12007070 1524 33789 
11510070 708 15663 
30458070 829 18195 
12211470 3013 65512 
14221670 588 12640 
10012270 673 14448 
13516570 1128 24111 
30321270 931 19798 
11517270 317 6724 
14933670 575 12060 
30320870 908 18957 
14935070 545 11343 
12209870 1331 27538 
12009670 332 6857 
11525070 843 17349 
14214270 445 9147 
11516870 368 7558 
18512070 599 12266 
10939070 343 7008 
12009270 329 6676 
29210070 3637 73765 
12714070 1687 34050 
12118270 394 7937 
26336270 1481 29806 
13311670 862 17337 
13634270 443 8874 
26340070 477 9545 
31813201 324 6413 
13411470 572 11264 
26342971 637 12535 
26827870 411 8062 
14214870 749 14513 
30473070 499 9668 



iii 
 

13121470 1409 27261 
11213270 420 8119 
13121070 331 6398 
13411870 581 11202 
13118271 629 12102 

26827270 1407 27063 
13415670 1516 29009 
11638670 707 13527 
13715470 477 9007 
13633470 1118 21085 
37413870 698 13161 
14638070 942 17756 
13310670 1763 33021 
11712401 210 3928 
11712670 514 9589 
13111070 622 11578 
13716270 673 12495 
13710270 374 6932 
10917670 3140 57980 
12009870 414 7630 
10928870 1508 27789 
14617470 536 9870 
11364070 747 13756 
10910070 1480 27123 
18510070 1092 19966 
26741270 730 13321 
24010070 508 9261 
12023670 1169 21311 
13111470 452 8172 
10025470 2128 38377 
12010670 510 9145 
13423270 1804 32308 
10934270 954 16965 
14611270 474 8416 
26341470 445 7885 
13714470 1225 21690 
30597070 777 13736 
26319270 1146 20166 
10011670 350 6144 
26728870 573 10021 
12510670 1863 32479 
14260770 453 7895 
26742270 713 12418 
18512870 997 17225 



iv 
 

12624070 819 14143 
13716670 490 8416 
26830270 803 13686 
13122670 540 9197 
13633670 1043 17657 
11819670 1301 21954 
10935870 806 13563 
11362870 965 16075 
10932070 925 15379 
11912670 1129 18677 
10016870 724 11913 
11110070 657 10699 
26740670 1545 25131 
30409670 1412 22949 
11924270 1059 16998 
26330070 423 6626 
12011470 932 14267 
35110070 889 13284 
12611070 693 10342 
13715670 305 4478 

 


