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I Sverige, Finland och Danmark står 
fjärrvärme för ca hälften av 
uppvärmningen av bostäder. I planeringen 
av fjärrvärmeproduktion finns idag 
matematiska metoder som har som syfte 
att göra produktionen så effektiv som 
möjligt. Sådana metoder har potential att 
minska energiförbrukningen och därmed 
också utsläppen av växthusgaser. En 
viktig förutsättning för att sådana metoder 
ska bli tillförlitliga och vinna spridning är att 
de behöver vara okänsliga mot 
osäkerheter. Målet för detta 
examensarbete är att utveckla en strategi 
för robust produktionsplanering för 
fjärrvärmenät. 

Mer exakt så handlar detta 
examensarbete om kortsiktig 
produktionsplanering för fjärrvärme, dvs. 
att bestämma för kommande dagar eller 
timmar hur de olika produktionsenheterna 
ska drivas. I vissa nät finns det en 
ackumulatortank ansluten till systemet, 
med syfte att kunna lagra värme som 
producerats vid en tidpunkt för att kunna 
använda den senare. I sådana fall 
inkluderar produktionsplaneringen att 
också planlägga användningen av 
ackumulatorn. 

Efterfrågan på värme varierar från dag till 
dag och det är denna som produktionen 
ska anpassas efter. Efterfrågan är 
beroende av väderfaktorer såsom 
temperatur, men också av kundernas 
beteende. Detta gör att efterfrågan för 
varje ny dag är osäker. Examensarbetet 
har som mål att utveckla strategier som 
gör att kundernas värmebehov täcks 
effektivt oavsett utfallet av dessa osäkra 
faktorer. 

Tidigare arbete från Modelon AB har tagit 
fram modeller för produktionsplanering för 
fjärrvärmenät och har även tittat specifikt 
på metoder för göra den robust. En 
intressant strategi är att använda s.k. 
stokastisk programmering. Detta är en 

metod som utgår från flera olika scenario 
eller förutsägelser för hur kundbehovet 
kommer se ut. Varje scenario tillskrivs en 
viss sannolikhet och sen planeras 
produktionen så att de förväntade 
kostnaderna minimeras. Detta 
examensarbete utvecklar denna metod 
vidare. 

En alternativ strategi för att uppnå 
robusthet är att använda s.k. 
Modellprediktiv reglering. Detta innebär att 
uppdatera planeringen så ofta det finns ny 
information för att bättre förutsäga 
kundbehovet. I detta examensarbete 
utnyttjas prediktiv reglering, genom att 
produktionsplanen uppdateras var sjätte 
timme – så ofta som det antas komma nya 
väderprognoser. På så vis går det att få 
tester som liknar hur metoden skulle 
användas i praktiken. 

En matematisk modell av kostnad, 
produktionsenheter och ackumulator 
byggs upp i programmeringsspråket 
Python, med hjälp av modelleringsspråket 
Pyomo. Problemet löses med hjälp av den 
kommersiella lösaren Gurobi. 

Olika simuleringar görs för att utvärdera 
nyttan av stokastisk programmering vid 
produktionsplanering för fjärrvärme. Som 
jämförelse görs samma simuleringar för en 
mer primitiv strategi som planerar för vad 
som kallas för ”värsta fallet”, dvs. för ett 
högre värmebehov än vad som är 
förväntat. Testen visar på flera situationer 
där de två strategierna ger upphov till olika 
produktionsplaner och där stokastisk 
programmering är den strategi som ger 
lägst kostnader. Nyttan av stokastisk 
programmering blir störst i ett nät som 
saknar ackumulator, då en ackumulator 
ger systemet en buffert för att automatiskt 
bemöta kundbehov som avviker från det 
förväntade.   
 


