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Fjärrvärme började användas i slutet av 1800-talet och har det senaste århundradet använts i många större städer för att
värma upp byggnader och varmvatten som används för våra dagliga behov. Under årens lopp har många saker inom
fjärrvärmen förändrats, exempelvis hur fjärrvärmen levereras till fjärrvärmekunderna och hur man mäter hur mycket
fjärrvärme som behövs för att värma upp byggnader och varmvatten. Förändringarna har varit möjliga att genomföra
tack vare den teknikutveckling som har skett under denna tid, samt fjärrvärmebolagens önskan att fortsätta vara ett
attraktivt val för de som är i behov av värme. Idag utvecklas allt fler alternativ till uppvärmning av byggnader, vilket
innebär att konkurrensen mellan olika uppvärmningsalternativ ökar allt mer. Samtidigt är de byggnader som byggs
idag mer energieffektiva och välisolerade vilket innebär att mängden värme som behövs för att värma upp byggnaden
minskar. Detta har även påverkat fjärrvärmesektorn, som upplever att fjärrvärmen inte längre är ett lika självklart up-
pvärmningsalternativ som det var förr. För att stärka sin position på värmemarknaden, försöker fjärrvärmebolagen hitta
lösningar för att undvika en ökning av sina produktionskostnader. För att göra detta måste samtliga komponenter som
används för att leverera fjärrvärme fungera som de ska. Denna studie har utvecklat dataprogram som kan användas till
att hitta dåligt fungerande komponenter, så att dessa kan åtgärdas.

Fjärrvärme är ett sätt att flytta värme från en plats där värme produceras, till en plats där värme behövs. Värmen
transporteras oftast med hjälp av vatten i isolerade rör till de byggnader som är i behov av värme. Platsen där värmen
produceras, de isolerade rören och byggnaderna som är kopplade till rören bildar ett fjärrvärmesystem. Varje byggnad
är i sin tur utrustad med en så kallad undercentral där fjärrvärmevattnet flödar igenom och avger värme till byggnaden.
I varje undercentral sitter det en mätare som mäter hur mycket värme som används i byggnaden. Dessa värden skickas
sedan till det bolag som levererar fjärrvärmen och används för att skapa underlag för debitering av kunder, samt till
analys av fjärrvärmesystemet och hur det fungerar.

När fjärrvärmebolagen har analyserat värdena från mätarna har de upptäckt att det finns undercentraler som inte
fungerar som de ska och därför har en negativ påverkan på fjärrvärmesystemet. Ett exempel på sådana undercentraler
är undercentraler som har dålig avkylning, vilket innebär att de inte kan ta upp den mängd värme från fjärrvärmesys-
temet som de borde kunna göra. För att ändå kunna leverarera tillräckligt med värme till byggnaden måste en större
mängd varmt vatten passera genom undercentralerna. Som ett resultat av detta måste fjärrvärmebolagen värma upp en
större mängd vatten, vilket leder till ökade produktionskostnader.

För att kunna hitta undercentraler med dålig avkylning måste mätvärden från undercentralerna undersökas och analy-
seras. Idag utför de flesta fjärrvärmebolag denna analys manuellt, vilket är både tidskrävande och ineffektivt. Därför är
många företag nu intresserade av att utveckla automatiska metoder för att identifiera dåligt fungerande undercentraler.

Syftet med den här studien är att utveckla ett dataprogram som automatiskt analyserar mätvärden från 3000 under-
centraler och hittar de undercentraler som har dålig avkylning. För att kunna göra detta, måste dagliga mätvärden
användas, vilket för 3000 undercentraler ger en stor mängd värden om analysen utförs under en längre tidsperiod.
Trots att de mätare som fjärrvärmebolagen använder idag fungerar mycket bra, kan det ibland uppstå avvikelser i
mätvärdena som kan leda till att resultatet från analyserna blir fel. På grund av detta, utvecklar denna studie även ett
program som kan hitta avvikande mätvärden och hantera dem innan analysen utförs, så att resultatet från analysen blir
bättre.

Denna studie visar på att automatiska metoder för att hitta dåligt fungerande komponenter sparar fjärrvärmebolagen
mycket tid jämfört med manuella metoder. Denna tid kan de istället lägga på att åtgärda de komponenter som fungerar
dåligt, vilket kommer att behövas då denna studie identifierar cirka 43 % av de 3000 undercentralerna som dåligt
fungerande!


