
Nyttjande   av   småskalig   lokal 
värmeproduktion   i   dagens   och 
framtidens   fjärrvärmenät 
Förnybara   energikällor   och   återvunnen   energi   kan   integreras   i   fjärrvärmenätet   genom   att 

ansluta   en   anläggning   ute   i   nätet   för   att   komplettera   den   centrala   produktionen.   Detta   har 

fördelar   för   det   lokala   energisystemet   som   på   ett   klimatsmart   sätt   kan   säkerställa   värmekvalité  

även   långt   ut   i   nätet. 

 
Framtidens   fjärrvärmenät   är   inte   långt   borta.   Den   nya   tekniken   för   med   sig   lägre   temperaturer  

i   ledningarna   och   öppnar   dörren   till   fler   värmekällor.   När   det   i   en   större   utsträckning   går   att 

använda   värmekällor   som   solvärme   eller   spillvärme   från   industrin   som   tidigare   haft   för   dålig 

värmekvalité   förändras   både   krav   och   förutsättningar   för   inmatningen   på   fjärrvärmenätet.  

Inmatningscentralen   som   är   länken   mellan   fjärrvärmenät   och   värmekälla   får   en   mycket   viktig 

roll   och   kräver   en   smart   design   för   att   hantera   det   förändrade   spelbrädet.   

 

Genom   att   koppla   på   en   värmeanläggning   ute   i   nätet   kan   så   stor   del   av   energin   som   möjligt 

nyttjas   trots   att   anläggningen   inte   nödvändigtvis   helt   möter   de   krav   på   temperatur   som   annars 

ställs   på   flödet   i   nätet.   Anläggningen   kan   kopplas   in   mellan   fjärrvärmenätets   retur-   och 

framledning   där   man   har   möjlighet   att   värma   upp   det   kalla   vattnet   tillräckligt   mycket   för   att   det 

ska   kunna   blandas   in   i   framledningens   flöde,   se   Figur   1. 

 

Figur   1.   Inmatningscentralens   placering   i   fjärrvärmenätet. 
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Vattnet   cirkulerar   i   nätet   med   hjälp   av   ett   tryck   som   byggs   upp   av   pumpar   i   fjärrvärmenätets  

central.   Tryckskillnaden   mellan   fram-   och   returledning   avtar   desto   längre   ut   i   nätet   man 

befinner   sig,   och   det   är   denna   tryckskillnad   som   i   sin   tur   ställer   krav   på   inmatningscentralen.  

Även   här   måste   en   pump   bygga   upp   ett   tryck   för   att   returvattnet   ska   kunna   föras   ut   på 

framledningen   efter   att   det   värmts   upp   av   den   lokala   energikällan   och   det   är   här   utmaningarna  

uppstår.   Det   finns   en   koppling   mellan   flödet   i   inmatningscentralen   och   den   tryckhöjning   som 

måste   åstadkommas   vilket      i   sin   tur   påverkar   uppvärmningen   av   returvattnet.   En   ökad 

tryckhöjning   ger   ett   ökat   flöde   vilket   i   sin   tur   kan   leda   till   att   det   svala   returvattnet   som 

passerar   genom   värmeväxlaren   inte   hinner   värmas   upp   tillräckligt.   När   detta   inträffar   måste 

utmatningen   avbrytas   tills   dess   att   tillräcklig   temperatur   uppnåtts   igen   och   detta   skapar   ett 

cykliskt   beteende   för   utmatningen   på   nätet,   se   Figur   2.  

 

Figur   2.   Exempel   på   variationer   i   utmatad   effekt   från   solfångaranläggning   Salongen   12,   Bo01,   Malmö. 

(Lennermo   m.fl.   2016) 

För   att   komma   runt   detta   problem   kan   konfigurationen   i   inmatningscentralen   väljas   på   ett   sätt 

för   att   reducera   känsligheten   för   höga   flöden.   Genom   att   välja   rätt   storlek   och   komposition   av 

styrventiler   och   införa   ytterligare   kopplingar   i   inmatningscentralen   kan   problematiken  

avhjälpas.   Detta   är   därför   något   som   bör   undersökas   innan   en   ny   anläggning   ansluts   och   till 

detta   har   vi   tagit   fram   en   simuleringsmodell   i   Matlab/Simulink.   Med   hjälp   av   denna   kan   olika 

parametrar   varieras   som   är   avgörande   för   valet   av   inmatningscentralens   design,   och   på   så 

sätt   bygga   ett   väl   fungerande   system. 
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