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SAMMANFATTNING  

Både värme och elbolag har krav på sig att mäta sina kunders förbrukning över tid, för 

att kunna göra en exakt debitering. Denna mätning resulterar i stora mängder data, 

och på sikt byggs en stor bank med kundspecifik information upp. Informationen kan 

bland annat användas för att ta fram användarspecifika kostnadsmodeller eller för att 

förbättra simuleringar över energianvändning i näten.  

E.ON är ett av de energibolag som utför ovan nämnda mätningar på timbasis av sina 

egna kunder. I denna studie har det E.ON-ägda fjärrvärmenätet i Malmö/Burlöv 

undersökts. Företaget använder sig av simuleringsmodeller för att granska viktiga 

faktorer i näten, såsom differenstryck och produktion, vid olika utomhustemperaturer. 

I dagsläget använder de sig av en förenklad simuleringsmodell som inte tar hänsyn till 

kundernas specifika användarmönster. Det skulle istället vara önskvärt att ta varje 

kunds specifika energianvändning i beaktande, dock är detta för beräkningsmässigt 

krävande. Ett försök att använda kundernas tidigare mätdata i en 

kategoriseringsprocess har därför gjorts. Ett program har tagits fram för att dela upp 

kunder i kategorier genom att skapa typkurvor som visar kundernas användarmönster 

kopplat till utomhustemperatur. Dessa kategorier används sedan i den tidigare 

nämnda simuleringsmodellen för att se om det bidrar till mer verklighetstrogna 

simuleringar.  

Det skapade kategoriseringsprogrammets resultat tyder på att det går att dela upp 

kunder i användarprofiler, både för energianvändning och för returtemperaturer. 

Småhuskunder har generellt uppvisat en mycket homogen användning, där flertalet 

kunder har matchat till kategorier vars typkurvor ser likvärdiga ut. Kunder i 

kundkategorin flerbostadshus, lokaler och industri har mer spridda användarmönster. 

Detta anses rimligt eftersom lokaler och industrier kan innefatta många olika 

verksamheter. Det är även möjligt att se geografiska mönster för kundernas 

energianvändning. Nybyggda områden matchar generellt till typkurvor med låga 

balanstemperaturer medan äldre områden har en bredare variation av typkurvor. För 

returtemperaturerna kan inga geografiska mönster hittas utan användningen beror 

snarare på vilken typ av fjärrvärmecentral som används och hur den är installerad.  

Simuleringar gjorda med kategoriserade kunder visar differenstryck som är mer lika 

verkligt uppmätta differenstryck än vad simuleringar utförda utan kategoriserade 

kunder visar. För returtemperaturerna är det svårare att dra slutsatser eftersom 

temperaturförändringar rör sig trögt i nätet. Dock uppvisar simuleringar utförda med 

kategoriserade kunder på ett bredare spektrum av returtemperaturer i nätet. Studien 

visar att det är möjligt att använda sig av historiska mätdata för att dela upp kunder i 

kategorier och på detta sätt förbättra simuleringarna. 

Nyckelord: Fjärrvärme, kategorisering, typkurvor, användarprofil, mätdata, 

energianvändning, returtemperatur  
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ABSTRACT 

In order to get a better understanding regarding how and when energy is used, both 

heating and electricity companies are required to measure the energy usage of their 

customers over time. Eventually this results in large amounts of data holding 

customer specific information. This knowledge could, for example, be used when 

determining user specific price models on energy or when developing better 

simulation models regarding energy use in district heating or electricity grids. 

E.ON is an energy company that measures the energy use of their customers on an 

hourly basis. In this study the district heating network of Malmö/Burlöv in Sweden, 

which is owned by E.ON, is examined. The company uses simulation models in order 

to predict the production and get better information regarding the differential pressure 

in the grid. Today, a simplified simulation model, that does not take usage profiles of 

specific customers in consideration, is used. It would be preferable to utilise the 

consumption pattern of each particular customer in the simulations. However, this 

would be too computationally intensive. Instead a program that divides customers into 

different categories, depending on their earlier consumption correlated to outdoor 

temperature, has been developed. These categories and their respective profiles are 

later used in the previously mentioned simulation model. The results from the 

simulations are compared and validated using actual measured values.  

The results from the developed categorisation program indicate that it is possible to 

divide customers to different usage profiles, both regarding energy usage and return 

temperature. Customers in single family houses typically have a rather homogenous 

energy usage; most of them are matched to categories where the profiles are similar to 

each other. Customers from multifamily houses, commercial buildings and industrial 

buildings match to a wider range of usage profiles. Furthermore, it is possible to find 

geographical patterns regarding the customer’s energy usage. A recently built 

residential area generally matches to usage profiles with low balance point 

temperature, while older areas shows a broader spectra of usage profiles. Usage 

profiles for return temperatures, on the other hand, show no geographical patterns. 

Instead the usage is more dependent on type of heat substation and its installation.  

Simulations performed with the categorised customers show differential pressures that 

are more similar to the actual measured values than the simulations without 

categorised customers. It is harder to draw conclusions from the simulation results 

regarding the return temperature, since the temperature changes in the system are 

rather slow. In conclusion, the study shows that it is possible to use historically 

measured customer data in order to divide customers in categories and thereby 

improve the simulations. 

Key words: District heating, categorisation, usage profiles, customer data, energy 

usage, return temperatures 
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1. INTRODUKTION  

1.1. BAKGRUND  

Den totala energianvändningen i världen har historiskt sett ständigt ökat. Detta beror 

dels på att jordens befolkning ökar, men också att tidigare utvecklingsländer 

genomgår en tillväxt och att fler människor därför får tillgång till energi i form av el 

och värme. I och med omställningen till ett energisystem som bygger på hållbar och 

förnyelsebar energi måste energianvändningen både minskas och effektiviseras. Ett 

första steg i denna minskning är att få en bättre överblick på var och hur energin 

används idag. De företag som säljer el och fjärrvärme i Sverige har idag krav på sig 

enligt Ellagen (SFS 1997:857) respektive Fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) att mäta 

alla sina kunders förbrukning över tid för att kunna göra en exakt debitering. Dock 

har många företag svårt att sedan använda dessa insamlade data till något 

konstruktivt i sina verksamheter. Möjligheterna för vad dessa data skulle kunna 

användas till är många men i de flesta fall är de inte vidare undersökta.  

Det finns med andra ord en stor mängd energidata som behöver bearbetas och 

analyseras för att kunna användas till något konkret. Att analysera stora mängder data 

är både svårt och kapacitetskrävande. Dock hade det varit önskvärt för företagen att 

på något sätt kunna använda denna information för att få en bättre överblick över vilka 

typer av kunder de har i sina system. Denna information hade till exempel kunnat leda 

till mer kundspecifika kostnadsmodeller, samt till att förbättra simuleringar av 

företagens energisystem. För många energibolag finns det varken tid eller resurser till 

att gå igenom kund för kund, timme för timme, utan detta måste istället göras på ett så 

effektivt sätt som möjligt.  

Ett sätt att få en bättre överblick över sina kunder är att kategorisera dem i olika 

kundtyper. Detta har tidigare försökt att göras beroende av bland annat fastighetstyp 

och byggnadsår, men dessa parametrar har inte visats vara tillräckliga för att ge en 

tillförlitlig kategorisering. Den stora datamängden som nu är tillgänglig möjliggör 

istället en uppdelning där kundens individuella användarmönster kan analyseras och 

kategoriseras enligt faktiska mätdata.  

Det finns tidigare studier där energikategoriseringar baserade på kunders exakta 

användning har gjorts. Ett exempel på det är en rapport utgiven av Energiforsk, där 

Helbrink et al (2017) tar fram en metod för att kategorisera elkunder utifrån deras 

förbrukningsmönster, genom att använda sig av nyckeltal. Ett annat exempel är ett 

examensarbete av Nilsson & Tengqvist (2013) som kategoriserar fjärrvärmekunder i 

Lund utifrån deras uppmätta värmeanvändning, med syfte att hitta användarmönster 

hos olika typer av kunder.  
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I Malmö och Burlöv finns ett fjärrvärmenät som ägs och drivs av energibolaget E.ON. 

Det är ett företag som under ett par år har mätt sina kunders förbrukning på timbasis, 

vilket har lett till en stor databas med mängder av mätdata. Dessa mätdata innefattar 

kunders individuella timvärden för energiuttag, flöden samt fram- och 

returtemperaturer. E.ON använder sig av simuleringar för att få en aktuell bild av 

läget i nätet vid olika utomhustemperaturer, samt för att optimera driften vid dessa 

temperaturer. Dessutom ger simuleringarna också information, i form av tryck och 

flöden, som exempelvis kan vara viktig inför beslut om nyanslutning av kunder. Det är 

viktigt att dessa simuleringar stämmer relativt överens med verkliga driftssituationer 

för att informationen de ger ska vara tillförlitlig och att företaget därmed ska kunna 

använda dem till att göra korrekta bedömningar.   

Den stora databasen med timvärden skulle kunna användas för att ge kunderna mer 

specifika användarprofiler i simuleringarna. I dagsläget finns det inte tillräckligt 

mycket beräkningskapacitet i simuleringsprogrammet för att kunna tilldela varje 

specifik kund en egen användarprofil. Istället skulle informationen behöva skalas ned 

och förenklas och ett då effektivt sätt skulle vara att dela in kunder med liknande 

användarprofiler till gemensamma kategorier. Därmed borde simuleringarna bättre 

spegla verkligheten i nätet. Korrekta simuleringar är dessutom en förutsättning för att 

kunna optimera produktionen och därmed sänka energibehovet genom minskat 

pumparbete och minskade värmeförluster.   

De tidigare studierna som gjorts i ämnet har utförts på sådana sätt så att de inte är 

applicerbara i ovanstående fall. Studien av Helbrink et al (2017) gjordes med 

prismodeller i åtanke och använde sig av utvalda nyckeltal för elanvändning för att 

para ihop kunder med liknande mönster. Nilsson och Tengqvists (2013) studie 

kategoriserar visserligen fjärrvärmekunder, men de gör det enligt kundernas 

dygnsvariationer. Dessutom har ingen av ovanstående studier kategoriserat kunder på 

ett sätt som kan tillämpas i E.ON:s simuleringsmodell. Istället behöver en metod tas 

fram som kan kategorisera fjärrvärmekunder enbart beroende av deras 

användarmönster kopplat till utomhustemperatur. 

 

1.2. SYFTE  

Denna rapport syftar till att undersöka möjligheter för att använda de stora mängder 

mätdata som finns hos fjärrvärmekunderna för att hitta olika användarprofiler. 

Användarprofiler ska identifieras och en metod som kan kategorisera ett 

fjärrvärmenäts kunder i olika kategorier baserat på deras användarmönster ska tas 

fram. Målsättningen är att dessa kategorier ska leda till än mer verklighetstrogna 

nätsimuleringar.  
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1.3. PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

För att fjärrvärmenätet ska kunna optimeras på ett kostnads- och energieffektivt sätt 

så är det viktigt att kunna göra simuleringar av nätet som stämmer överens med 

verkligheten. Dessa simuleringar ligger bland annat till grund för att undersöka om 

nya kunder kan anslutas till nätet samt hur värmedistributionen påverkas vid 

eventuella störningar.  

Dagens simuleringsmodeller tas fram genom att anta att användarmönstret för alla 

kunder är procentuellt det samma baserat enbart på kundernas maximala installerade 

effekt samt utomhustemperaturen. Med denna metod så blir de respektive kundernas 

användarprofiler lika varandra och därmed antas att kunderna beter sig relativt lika 

beroende enbart av utomhustemperatur. Detta kan leda till missvisande simuleringar, 

eftersom kunder troligen skiljer sig åt i sitt användarmönster. Ett exempel på detta 

kan vara en skola som är stängd på helger och lov jämfört med ett flerbostadshus som 

har en användning dygnet runt. Vid utbyggnad av distributionsnät är det viktigt att 

ha simuleringar som visar rätt tryck- och effektbehov både vid maximala uttag och 

under sommartid när de procentuella värmeförlusterna är stora. Missvisande 

simuleringar kan leda till att nät byggs antingen över- eller underdimensionerade och 

i värsta fall till att kundernas värmebehov inte täcks.  

Till följd av nämnda problem så har följande frågeställningar tagits fram för denna 

rapport: 

 Är det möjligt att på ett tids- och resurseffektivt sätt dela in kunder i ett skäligt 

antal kategorier efter användarmönster baserat på kundernas tidigare mätdata? 

 Visar i sådana fall dessa kategorier på några generella användarprofiler kopplat 

till utomhustemperatur för olika typer av kunder? 

 Kan simuleringarna bli mer lika verkligheten än tidigare simuleringar, genom 

att dela upp kunderna i olika kategorier baserat på typkurvor? 

 

1.4. METODIK 

För att ge svar på rapportens frågeställningar kommer ett program som kan 

kategorisera kunder utifrån deras mätdata att tas fram i RStudio med hjälp av 

programmeringsspråket R. Dessutom kommer de nya kategorierna användas i 

simuleringar i programmet NetSim. Dessa simuleringar kommer sedan att jämföras 

med den tidigare metoden samt med ett verkligt driftfall för att se om någon 

förbättring uppstår. En mer ingående förklaring kring de metoder som används hittas 

i kapitel 4. Metod. 

En litteraturstudie kommer att genomföras, där bland annat tidigare forskning om 

användningsmönster för värme och tappvarmvatten i olika typer av fastigheter 

studeras.  
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2. TEORETISK BAKGRUND 

Följande kapitel ger först och främst läsaren en teoretisk bakgrund om 

fjärrvärme: hur fjärrvärmen produceras, hur distributionen går till och hur 

vattentemperaturer och tryck påverkar produktion och distribution. Är läsaren 

redan bekant med dessa ämnen kan denna underrubrik läsas kursivt. S edan följer 

delar om värmebehov samt värmeanvändning i olika typer av fastigheter.  Detta 

kommer sedan användas i analysen av resultaten.  Kapitlet avslutas med en 

beskrivning av Malmö stad och Malmö/Burlövs fjärrvärmenät, för att bland 

annat ge läsaren en bakgrund om några olika stadsdelar  som senare analyseras.  

2.1. FJÄRRVÄRME  

Fjärrvärmeanvändningen står idag för en betydande del av Sveriges totala 

energianvändning. Uppvärmning av både inomhusklimat och varmvatten med hjälp av 

fjärrvärme är, med förutsättning att det produceras på ett energieffektivt och hållbart 

sätt, en uppvärmningsmetod med en låg miljöpåverkan (Frederiksen & Werner, 2014). 

Inom bostads- och servicesektorn svarar fjärrvärme för ca 30 % av 

energianvändningen. Bostads- och servicesektorn svarar i sin tur för lite mer än en 

tredjedel av den totala energianvändningen. Fjärrvärme används även till viss del 

inom industrisektorn, dock i mindre utsträckning (Energimyndigheten, 2015a). 

De vanligaste sätten för att producera fjärrvärme är via utnyttjande av spillvärme eller 

via förbränning av avfall, biobränslen samt i viss mån fossila bränslen. Grundidén med 

fjärrvärme är att värmeproduktionen flyttas från varje individuell kund till ett samlat 

fjärrvärmeverk. Detta leder till ett resurseffektivt sätt att tryggt kunna förse kunder i 

ett fjärrvärmenät med värme. Det öppnar också för möjligheter att på ett 

energieffektivt sätt kunna producera el och värme samtidigt i kraftvärmeverk, samt att 

kunna utnyttja annars svårhanterliga bränslen (Frederiksen & Werner, 2014). 

Figur 2.1 visar en schematisk bild över hur ett fjärrvärmesystem kan se ut. I 

produktionsanläggningen (blå) värms värmebäraren upp, antingen genom förbränning 

i panna eller via utnyttjande av spillvärme. Oftast är det vanligt vatten som 

transporterar värmen ut till kunderna. Många fjärrvärmeföretag har dock valt att 

färga sitt fjärrvärmevatten för att kunna upptäcka och spåra läckor samt att behandla 

vattnet för att förebygga korrosion i ledningar och värmeväxlare (E.ON, 2017). 

Värmebäraren cirkulerar runt i nätet och ut till kunderna med hjälp av ett skapat 

differenstryck. Hos kunderna går värmebäraren in i värmeväxlaren och där kyls 

värmebäraren av och överför då värme till kunden. Hur mycket värme som kan 

utvinnas ur värmeväxlaren beror på flödet och hur hög eller låg avkylningen är. 

Kundens värmebärare förser sedan fastigheten med komfortvärme och varmvatten. 
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Det kylda fjärrvärmevattnet som går ut från kundens värmeväxlare returneras sedan 

till fjärrvärmeverket för att återigen värmas upp (Frederiksen & Werner, 2014). 

 

 

Figur 2.1. Fjärrvärmesystem med produktionsanläggning (blå) och kunder 

 

Ekvation 2.1 nedan visar vilken värmeeffekt som överförs till kund i ett fjärrvärmenät.  

𝑃 = �̇� ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝(𝑡𝑓 − 𝑡𝑟)  2.1  

 

Tabell 2.1 nedan visar förklaringar till ekvationen ovan. Ekvationen visar att kundens 

värmeuttag kan ökas genom att antingen öka flödet, öka framledningstemperaturen 

eller minska returtemperaturen.  

Tabell 2.1. Förklaringar till ekvation 2.1 

Beteckning Enhet Förklaring 

�̇� m3/s Volymflöde 

𝝆 kg/m3 Vätskans densitet 

𝒄𝒑 J/(kgK) Specifik värmekapacitet 

𝒕𝒇 °C Framledningstemperatur 

𝒕𝒓 °C Returtemperatur 
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2.1.1. Retur- & Framledningstemperatur  

En viktig parameter för fjärrvärmeföretagen att ta hänsyn till är fjärrvärmenätets 

returtemperatur. Till skillnad från framledningstemperaturen, som 

värmeleverantörerna själva kan styra över, är nätets returtemperatur inte möjlig för 

leverantören att reglera. Detta för att returtemperaturen beror på hur hög avkylning 

det är i kundernas fjärrvärmecentraler (Landersjö, 2017). 

Enligt Frederiksen och Werner (2014) är låga returtemperatur att föredra i nätet 

eftersom framledningstemperaturen då kan sänkas. Att enbart sänka 

framledningstemperaturen i nätet skulle istället innebära högre flöden och sämre 

avkylning i kundernas fjärrvärmecentraler, vilket skulle ge en högre returtemperatur. 

Istället måste returtemperaturen sänkas innan framledningstemperaturen sänks. Det 

finns flera fördelar med sänkta framledningstemperaturer; bland andra att 

värmeförlusterna i nätet minskar och att mer lågtempererad spillvärme kan utnyttjas. 

Dessutom kan mer energi utvinnas ur både kraftvärmeverk och genom 

rökgaskondensering. 

I ett fjärrvärmenät är det vanligt att den faktiska returtemperaturen är högre än vad 

den teoretiskt borde vara. Detta har flera olika anledningar, till exempel kan 

kortslutningsflöden uppstå eller kan kunderna ha låg avkylning i sina 

fjärrvärmecentraler eller radiatorer. Kortslutningsflöden, eller by-passflöden som de 

också kallas, kan antingen vara planerade eller uppkomma av misstag. I glesbefolkade 

områden där värmeförlusterna är höga kan by-passflöden avsiktligt byggas in i nätet 

för att framledningstemperaturen inte ska sjunka under tillåtna värden när 

värmebehovet, och flödet, är lågt (Frederiksen & Werner, 2014).  

Figur 2.2.  Timvisa returtemperaturer för en kund i Malmö under ett år 
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Returtemperaturen beror på flödet genom kundens värmeväxlare och kan därför 

variera mycket beroende av kundens avkylning och dessutom tappvarmvattenuttag 

under en viss timme. Variationen sker inte minst under sommarperioden då flödet 

generellt är lågt och praktiskt taget all värme går till uppvärmning av 

tappvarmvatten. En timme då kunden använder mycket tappvarmvatten kommer 

returtemperaturen att bli låg, men om inget tappvarmvatten används kommer 

returtemperaturen att bli markant högre. Detta förhållande visas i Figur 2.2 ovan för 

en slumpmässigt vald kund där returtemperaturen mäts momentant en gång i timmen. 

Som visas i figuren så är variationerna större då utomhustemperaturen är hög.  

Figur 2.3 visar fram- och returtemperaturer till en av Malmös större 

produktionsanläggningar, som hela tiden används och därför anses kunna beskriva 

temperaturerna i hela nätet. Som visas i figuren är framledningstemperaturen (röd) 

högst när utomhustemperaturen är låg, och sedan sjunker den när utetemperaturen 

blir högre. Returledningen (blå) har ett helt annat mönster. Mellan -5 och 7 °C sjunker 

returtemperaturen för att sedan öka när utomhustemperaturerna blir högre. Som 

beskrivits tidigare i kapitlet beror denna ökning på by-passflöden i nätet. Dessutom 

kan avkylningen i kundernas värmeväxlare bli sämre när de enbart använder värmen 

till tappvarmvatten och inte kontinuerligt som vid byggnadsuppvärmning.  

Värmeförluster sker både i framledningsflödet och i returflödet. Eftersom 

framledningstemperaturen är högre än returtemperaturen kommer förlusterna att vara 

större för framledningsflödet. På vintern kan förlusterna i framledningstemperaturen 

Figur 2.3. Framledningstemperatur och returtemperatur från en av nätets produktionsanläggningar 
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vara ca 1-2 °C, medan de på sommaren kan vara ca 5-10 °C och i vissa extremfall upp 

till 20 °C på grund av att vattnet uppehåller sig en längre tid i ledningarna 

(Frederiksen & Werner, 2014). 

När framledningstemperaturen ut från produktionsanläggningarna höjs, t.ex. på grund 

av en minskad utomhustemperatur förflyttar sig denna ökning i nätet med flödets 

hastighet. Om Malmö/Burlövnätet tas som exempel och det antas att det är 15 km till 

de mest avlägsna delarna och att nätet har en genomsnittlig flödeshastighet på 1 m/s 

innebär det att det tar ca 4 timmar innan kunderna längst ut i nätet kan nyttja 

temperaturökningen.  

 

2.1.2. Tryck 

För att vattnet ska kunna flöda i fjärrvärmeledningarna krävs det tryckskillnader i 

nätet, förklarar Frederiksen och Werner (2014). Hur mycket vatten som flödar i 

ledningar och vilken riktning det tar beror på hur stora tryckskillnaderna är. I ett 

fjärrvärmesystem är det dock kunden som bestämmer storleken på flödet genom 

strypventiler på kundens värmeväxlare. I dessa strypventiler regleras flödet så att 

kunden får den värme den vill ha och allt oönskat tryck stryps därmed bort. Nätet har 

också ett tryckhållningssystem (ofta en pump) som ser till att trycket i ledningarna 

aldrig blir lägre än den lägst tillåtna gränsen. 

Tryckfall i ledningarna sker kontinuerligt och olika mycket beroende av bland annat 

längd och storlek på ledningen samt flödeshastighet och friktion (Frederiksen & 

Werner, 2014). Ekvation 2.2 nedan visar formeln för tryckfall. Parametern 𝜆 är en 

enhetslös friktionsfaktor som främst beror på innerrörets ytråhet. 𝐿 och 𝑑 är 

parametrar som anger rörets längd respektive innerdiameter i meter. 𝜌 anger vätskans 

densitet i kg/m3 och 𝑣 flödeshastigheten i m/s.  

𝛥𝑝 = −𝜆
𝐿

𝑑
∙

𝜌𝑣2

2
   2.2  

 

För att kunden ska kunna få ut någon värme från sin värmeväxlare måste det vara en 

tryckskillnad mellan framledningsflödet och returledningsflödet. Denna tryckskillnad 

benämns differenstryck och för Malmö/Burlövnätet är det lägst tillåtna 

differenstrycket 100 kPa (E.ON. Försäljning, 2014). Låga differenstryck kan 

exempelvis uppkomma hos kunder som ligger långt ut i nätet, eftersom tryckfallen 

som uppstår på väg ut till dessa kunder blir stora.  

När trycket höjs i nätet sprids ändringen relativt snabbt. Tryckförändringar förs ut i 

nätet med en takt av ljudets hastighet i vatten, vilken är ca 1 000 m/s (Frederiksen & 

Werner, 2014). Om Malmö/Burlövnätet återigen tas som exempel och det antas att 

det är 15 km till de mest avlägsna delarna, tar det således 15 sekunder innan 

tryckförändringen har spridit sig dit. Om det jämförs med att det tar 4 timmar för en 

temperaturökning att sprida sig i nätet är tryckskillnaden en snabb förändring.  
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2.1.3. Fjärrvärmecentraler  

Värmeanvändningen och returtemperatureren varierar beroende på hur 

fjärrvärmecentralen är inkopplad. Enligt Svensk Fjärrvärme (2009) är några av de 

vanligaste kopplingarna, och de kopplingar som kan förklara olika användnings- och 

returtemperaturmönster, främst parallellkopplade värmeväxlare och laddningsväxlare 

med ackumulator. Dessa kopplingstyper kan ses i Figur 2.4 och Figur 2.5 nedan. 

Figur 2.4. Parallellkopplad fjärrvärmecentral (Svensk Fjärrvärme, 2009) 

I Figur 2.4 visas ett figurschema över en parallellkopplad fjärrvärmecentral där det 

framledda fjärrvärmevattnet delas upp och passerar två värmeväxlare för att sedan 

skickas tillbaka i retur till fjärrvärmeverket (lila). Den högra värmeväxlaren är 

kopplad till radiatorer och ventilationsuppvärmning (grön). Varmvattencirkulationen 

(VVC) leds kontinuerligt igenom den vänstra värmeväxlaren så att kretsen håller jämn 

temperatur (röd), och fylls efter behov på med kallvatten (blå). I denna figur visas ett 

schema för ett flerbostadshus, en parallellkoppling i ett småhus ser något annorlunda 

ut och brukar inte ha VVC.  

Figur 2.5. Laddningsväxlare med ackumulator (Svensk Fjärrvärme, 2009) 
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I Figur 2.5 visas ett figurschema där varmvattnet hettas upp och samlas i en 

ackumulator. I detta schema visas ej kopplingen som går till uppvärmning av 

radiatorer och ventilation. Värmeväxlaren är kopplad till det inkommande 

fjärrvärmevattnet (lila). Kallvattnet (blå) värms upp över värmeväxlaren och 

varmvattnet (röd) skickas till en ackumulatortank. Denna koppling är vanligare hos 

småhuskunder än i större fastigheter.  

Skillnaden i energianvändning och returtemperatur hos värmebäraren mellan de olika 

kopplingarna uppstår främst vid varmvattentappning. Uppkommer ett 

varmvattenbehov leder det till större avkylning i kundens fjärrvärmecentral vilket 

resulterar i att returtemperaturen ut på nätet sjunker. I en installation med VVC sker 

en viss kontinuerlig avkylning och vid varmvattentappning kommer avkylningen öka 

något. Detta kan jämföras med installation med ackumulatortank när avkylningen 

ökar stort vid varmvattentappning. Under sommarmånaderna, när värmebehovet 

endast täcker tappvarmvatten blir dessa skillnader tydligare.  

 

2.2. VÄRMEBEHOV  

Hur mycket värme som produceras i fjärrvärmenätets produktionsanläggningar 

bestäms av hur mycket värme som kunderna behöver till byggnadsuppvärmning och 

tappvarmvatten, samt av hur stora förlusterna är vid distribution. Kundernas 

värmebehov bestäms av flera olika komponenter. En studie av Steemers & Yun (2009) 

visar att det som främst avgör värmebehovet för byggnadsuppvärmning är 

utomhusklimatet. Näst viktigaste parametern är kundernas beteende kopplat till vilken 

inomhustemperatur de vill ha. Andra viktiga parametrar, enligt samma studie, är 

fastigheternas byggnadskaraktäristik som omfattar byggnadsår och isolering samt 

kundernas inkomst. Fastighetens byggnadsår ger anvisningar om aktuella byggregler 

och arkitekturstil, vilka har utvecklats över tid och därmed givit upphov till mer eller 

mindre energieffektiva byggnader.  

På ett förenklat sätt kan uppvärmningsbehovet i en byggnad uttryckas som en 

addition av värmetransmission till omgivningen via väggar och fönster och 

uppvärmning av inkommande ventilationsluft, frånräknat värmetillskott från t.ex. 

glödlampor eller solinstrålning (Frederiksen & Werner, 2014). Dessutom använder sig 

de allra flesta byggnader av uppvärmt tappvarmvatten. 

 

2.2.1. Effektsignatur 

När värmeanvändningen i en byggnad har blivit uppmätt under minst ett år är det 

möjligt att ta fram en effektsignatur för byggnaden. För att ta fram en effektsignatur 

ritas alla mätvärden, på tim- eller dygnsbasis, in i ett diagram mot 

utomhustemperaturen. Sedan utförs linjär regression på mätdatapunkterna för att få 

fram en linje med en lutning som visar den genomsnittliga energianvändningen vid en 

viss temperatur (Schulz, 2003). Nedan visas ett exempel på en effektsignatur för en 
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slumpmässigt utvald fastighet, där mätvärden är utritade varje timme under ett års tid.  

Det kan verka som att spridningen på mätvärden är stor vid olika 

utomhustemperaturer. Detta beror på att det är timvärden som visas i figuren. Under 

en timme där mycket tappvarmvatten används så är medeleffekten högre än en timme 

på natten, vid samma utomhustemperatur, när inget tappvarmvatten används. Även 

solinstrålning eller vindkylning, kan ge upphov till dessa timvisa variationer. Om det 

istället skulle vara dygnsmedelvärden som ritades ut skulle värdena ännu bättre följa 

regressionslinjen.  

 

Figur 2.6. Exempel på hur en effektsignatur kan se ut för en slumpmässigt utvald fastighet 

I Figur 2.6 är det tydligt att lutningen planar ut när utomhustemperaturen blir högre. 

Skärningspunkten mellan den kraftigt sluttande linjen och den linje som är nästan 

parallell mot temperaturaxeln kallas för balanstemperatur. Balanstemperaturen är den 

utomhustemperatur där det inte längre behöver användas värme för fastighetens 

uppvärmning, istället går all energi till uppvärmning av tappvarmvatten. Denna 

balanstemperatur kan variera för olika typer av byggnader, till exempel beroende av 

byggnadens isoleringsgrad; mer isolering ger lägre balanstemperatur. Dessutom 

påverkas effektsignaturen av solinstrålning, elutrustning och värmetillskott av 

människor i byggnaden (Schulz, 2003). 
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2.3. VÄRMEANVÄNDNING I OLIKA TYPER AV FASTIGHETER  

Fjärrvärme som uppvärmningssystem är installerat i varierande grad i olika typer av 

fastigheter. Figur 2.7 visar procent levererad fjärrvärme till kundkategorier i Sverige 

år 2015. Här visas att flerbostadshus, följt av lokaler, står för den största mängden 

levererad fjärrvärme. 

Nedan följer kortare beskrivningar av hur värmeanvändningen skiljer sig i olika typer 

av fastigheter.  

 

2.3.1. Småhus 

Till kategorin småhus räknas, enligt Energimyndigheten (2015a), friliggande en- och 

tvåfamiljshus, radhus samt kedjehus. Energimyndighetens statistik visar en skillnad i 

värmeanvändning beroende på när huset är byggt, eftersom energikraven i 

byggreglerna har höjts med tiden. Ett småhus byggt innan 1940 hade 2015 en 

genomsnittlig fjärrvärmeanvändning på 21,1 MWh/hus (128 kWh/m2), medan ett hus 

byggt efter 2010 endast använde 15,2 MWh/hus vilket motsvarar 111 kWh/m2 

(Energimyndigheten, 2015b).   

Det finns enligt Petterson & Dalenbäck (2005) flera olika 

energieffektiviseringsåtgärder som kan göra att användningen i ett småhus minskar. 

Några exempel på detta är åtgärder som isolerar vind och fasad, byte av fönster eller 

fönsterglas samt installationsåtgärder.  

Boverket (2007) har granskat ett par olika undersökningar och kommit fram till att 

småhus i genomsnitt förbrukar 16 m3 varmvatten per år och person. Denna siffra blir 

dock 5-15 % lägre om resurseffektiva blandare används och 10-20 % högre för äldre 

hus med mindre effektiva blandare.  

En annan parameter som kan vara intressant att granska är när det tillämpas samdrift 

med en annan bränslekälla. Samdrift innebär att fjärrvärmen står för en del av 

byggnadens uppvärmning, medan den resterande delen tillgodoses av någon annan 

11% 

48% 

29% 

12% 

0,3% 

Fjärrvärme 2015 

Småhus

Flerbostadshus

Lokaler

Industri

Övrigt

Figur 2.7. Levererad fjärrvärme 2015 uppdelat på kundsektorer (SCB, 2015) 
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energikälla. Anledningar till detta kan vara att kunden vill minska mängden köpt 

energi för att tillgodose Boverkets byggregler (BBR 24) eller för att sänka byggnadens 

energikostnad (Boss, 2012). I kategorin småhus levereras 25 % av fjärrvärmen till hus 

som använder sig av samdrift med annat energislag (Energimyndigheten, 2015b).  

 

2.3.2. Flerbostadshus 

I flerbostadshus syns en än tydligare skillnad i värmeanvändning beroende på när 

huset är byggt. För hus byggda innan 1940 uppgick värmeanvändningen år 2015 till 

11,8 MWh/lägenhet (148 kWh/m2), medan hus byggda efter 2010 hade en 

värmeanvändning på 6,2 MWh/lägenhet vilket motsvarar 87 kWh/m2 

(Energimyndigheten, 2015c). Enligt en studie av Andreasson et al, (2009) finns det 

dock stora individuella variationer mellan flerbostadshus med samma byggår, varav 

författarna anser att det är svårt att dra några slutsatser angående systematiska 

skillnader kopplat till byggår. 

Åtgärder för värmebesparingar är en parameter som potentiellt kan leda till stora 

skillnader i värmeanvändning mellan byggnader med samma byggår. Andreasson et 

al. (2009)  har funnit två kombinationer av besparingar som leder till flerbostadshus 

med betydligt lägre förbrukning. Detta är dels när ventilationsvärmeåtervinning 

kombineras med injustering av styr- och reglersystem samt när dessa två åtgärder 

kombineras med tilläggsisolering, fönsterbyte, och eleffektivisering.  

Varmvattenanvändningen är, enligt Energimyndigheten (2012), något högre för 

boende i flerbostadshus än för boende i småhus. Genom att sammanställa olika 

undersökningar har de kommit fram till ett medelvärde på 23 m3 vatten per person och 

år (Energimyndigheten, 2012). Enligt Gadd och Werner (2013) står 

varmvattenanvändningen i ett flerbostadshus för ungefär 20 % av det årliga 

värmebehovet.  

År 2009 nyttjades 12 % av fjärrvärmen i flerbostadshus i fastigheter som också 

använde en annan uppvärmningskälla. Den extra källan var oftast el eller värmepump, 

men fjärrvärmen stod generellt för den största delen av värmetillförseln i dessa fall 

(Andreasson, et al., 2009). 

 

2.3.3. Lokaler 

Till kategorin lokaler hör offentlig verksamhet som skolor och sjukhus, men även 

övrig serviceverksamhet så som livsmedelsaffärer och hotell. Eftersom olika typer av 

lokaler har skilda användningstider, drifttidsstyrningar och luftomsättningar så är det 

svårt att säga något generellt om värmebehovet i lokaler (Frederiksen & Werner, 

2014). Ett exempel på detta kan vara en skola som är stängd under sommaren och 

därför inte har något värmebehov under de varma månaderna, jämfört med ett sjukhus 

som har ett värme- och tappvattenbehov dygnet runt.  

Även varmvattenanvändningen skiljer sig mycket i olika typer av lokaler. 

Affärslokaler så som butiker och restauranger har relativt låg varmvattenanvändning 
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medan hotellbyggnader och sjukhus använder ungefär lika mycket varmvatten som 

bostadshus (Gadd & Werner, 2013).  

Det går enligt Andreasson et al. (2009) inte att se någon tydlig trend i 

värmeanvändning beroende på lokalens byggår. Däremot visar deras studie att 

lokalbyggnader som börjat använda ventilation med värmeåtervinning har betydligt 

lägre värmeförbrukning än motsvarande lokal som inte infört denna åtgärd.  

18 % av fjärrvärmen som levereras till lokaler nyttjades 2009 i byggnader som 

tillämpade samdrift. I lokalbyggnader var det främst värmepumpar eller direktel som 

användes tillsammans med fjärrvärme. När värmepumpar används så står fjärrvärmen 

i genomsnitt för 35 % av den tillförda värmen och när direktverkande el används så är 

fjärrvärmeandelen närmare 62 % (Andreasson, et al., 2009). 

 

2.3.4. Industri  

Inom svensk industri består endast ca 3 % av den totala energianvändningen av 

fjärrvärme. Däremot används spillvärme från energiintensiv industri i en del fall till 

fjärrvärmedistribution. De tre mest energikrävande branscherna är massa- och 

pappersindustrin, stål-, järn- och metallverk samt den kemiska industrin. Den 

slutgiltiga energianvändningen inom industrisektorn har legat relativt stabilt sedan 

1995. Ett svagt trendbrott går att notera efter finanskrisen 2008 och fram till idag har 

energianvändningen sakta minskat (Energimyndigheten, 2015a).  

Energianvändningen för olika typer av industrier varierar beroende på vilken typ av 

produktion och verksamhet de utövar. Industrier med produktion som sker alla dagar i 

veckan bör ha en mer kontinuerlig energianvändning jämfört med företag som har 

stillastående produktion under kvällar och helger.  

Det är svårt att se några generella användningsmönster av fjärrvärme inom 

industrisektorn i Sverige idag. Detta eftersom fjärrvärme inte används i stor 

utsträckning och att industriers energianvändning till stor del beror på vilken typ av 

verksamhet de bedriver. Olika typer av industrier kräver olika temperaturer om 

fjärrvärmen ska användas i deras produktion. Stål-, järn- och metallverk samt 

kemiindustri kräver i regel en stor del högtempererat fjärrvärmevatten jämfört med 

livsmedelsproduktion och massa- och pappersindustri. Högtempererad fjärrvärme är 

när värmebäraren är från 100 °C till 400 °C och över. Vid dessa temperaturer krävs 

specialanpassade system och distributionsnät. Dock går den större delen av fjärrvärme 

som används i industrier till uppvärmning av lokaler och varmvatten. Då fungerar 

lägre temperaturer och ett normalt distributionsnät bra (Frederiksen & Werner, 

2014). 
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2.4. MALMÖ  

Malmö stad är belägen i södra Sverige och är landets tredje största stad. Klimatet är 

mestadels milt. Enligt SMHI (2017) sträcker sig medeltemperaturerna från 0 °C i 

januari till 16 °C i juli, med en årsmedeltemperatur på 8 °C. Figur 2.8 visar en karta 

över Malmö stad. 

Malmö har en historia som industristad. Under sekelskiftet var staden en av Sveriges 

ledande industristäder med bland annat stora textilindustrier, livsmedelsindustrier och 

förpackningsindustrier som bidrog till att staden växte. År 1860-1920 skedde en stor 

befolkningsökning och i samband med detta uppfördes många av stadens byggnader 

(Melchert & Lund, 2002).  

 

 

Figur 2.8. Karta över Malmö (Google Maps, 2017) 
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Några av de äldsta bostäderna i Malmö är flerbostadshusen som ligger i de centrala 

delarna av staden, mellan Folkets Park och Västra Hamnen. Där finns ett fåtal 

byggnader med anor från 1500-talet, dock är de flesta byggnader här uppförda i början 

av 1900-talet (Aspegren, et al., 2013).   

Väster om centrum, vid Ribersborgsstranden ligger bostadsområdet Ribersborg. Detta 

är en stadsdel med främst flerbostadshus som byggds ut under en lång tid och här 

finns byggnader från 1910-1960 (Tykesson, 2001). 

Det finns också många bostadsområden med småhus i Malmö. Två exempel är Hindby 

och Västra Kattarp som ligger mellan Ystadvägen och Rosengård. Västra Kattarp 

består främst av villor uppförda runt från 1930-talet och framåt. I Hindby finns både 

radhus och friliggande villor byggda från 1945 och framåt (Malmö stad, 

Stadsbyggnadskontoret, 2013). 

I yttre Fosie, söder om Agnesfridsvägen, ligger ett typiskt industri- och 

verksamhetsområde som upprättades under 1960-talet. Även idag ligger det främst 

verksamheter i denna stadsdel, varav de främsta är industrier, lager, handel, 

varutransport och service (Melchert & Lund, 2002) . 

Under de senare åren har bebyggelse skett i Västra Hamnen och vid vattnet ut mot 

Limhamn. Tidigare var dessa områden industrier, men idag är de attraktiva 

bostadsområden med både nybyggda flerbostadshus och småhus (Aspegren, et al., 

2013). 

 

2.4.1. Malmö/Burlövs fjärrvärmenät  

Malmö/Burlövnätet ägs av E.ON och är idag deras i särklass största fjärrvärmenät. 

Cirka 52 000 m3 vatten cirkulerar i det totalt 62 mil långa nätet och förser ungefär 12 

000 kunder med fjärrvärme (E.ON. Försäljning, 2014). Sysavs avfallskraftvärmeverk 

och Heleneholmsverket räknas till de större produktionsanläggningarna. Utöver dessa 

är också ett par mindre anläggningar anslutna till nätet.  

Nätet började byggas redan på 50-talet och är än idag under ständig utveckling. I och 

med detta finns det olika typer av ledningar som i sin tur är mer eller mindre isolerade. 

De äldsta ledningarna, vilka utgör stora delar av de största, är dragna inuti 

betongkulvertar medan de nyare ledningarna är direktförlagda isolerade rör (E.ON. 

Försäljning, 2014).  
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3. VERKTYG &  PROGRAM  

Detta kapitel tar upp de verktyg och program som använts i denna rapport. Om  

läsaren har god kunskap om matematisk statistik kan den första underrubriken 

läsas kursivt. Övriga underrubriker beskriver kortfattat programmeringsspråket 

R och utvecklingsmiljön RStudio, samt simuleringsprogrammet NetSim.  

3.1. STATISTISKA VERKTYG  

Nedan förklaras de statistiska verktyg som används i rapporten. Typkurvorna som tas 

fram i nästkommande kapitel bygger på linjär regression av mätvärden. Dessutom 

skapas ett 95 % konfidensintervall som baseras på standardavvikelse, för att jämföra 

kunders specifika mätvärden med de skapade typkurvorna.  

 

3.1.1. Linjär regression 

Inom statistisk analys är det vanligt att man använder sig av linjär regression för att 

undersöka samband mellan olika parametrar (Blom, et al., 2005). Detta samband kan 

till exempel vara om energianvändningen beror av utomhustemperaturen eller inte. 

Linjär regression innebär att en rät linje upprättas mellan en serie mätvärden, se 

ekvation 3.1.  

𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑥   3.1  

 

För att uppskatta koefficienterna, 𝛼 och 𝛽, i denna räta linje används Minsta-

Kvadratmetoden. MK-metoden innebär att ett minimum för 𝑄(𝛼, 𝛽) bestäms enligt 

ekvation 3.2 nedan.  

𝑄(𝛼, 𝛽) = ∑(𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

   3.2  

 

I ekvationen ovan är 𝑛 antalet mätvärden, 𝑦𝑖 det faktiska värdet på mätpunkten och 𝜇𝑖 

värdet som beräknas enligt  

𝜇𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑥𝑖.   3.3 

 

Genom att skatta olika värden på 𝛼 och 𝛽 kan det minsta värdet på 𝑄(𝛼, 𝛽) 

bestämmas, och därmed den linjära regressionslinjen. Om 𝛽 är noll innebär det att det 

inte finns något samband mellan 𝑦 och 𝑥 (Blom, et al., 2005). 
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Om mätvärdena ser ut att ha en eller flera brytpunkter där linjen tar en annan riktning 

kan istället en segmenterad linjär regression utföras. Ett exempel på en sådan linje kan 

ses i Figur 2.6 under kapitlet om effektsignaturer. I en sådan regression estimeras en 

eller ett par brytpunkter fram enligt samma metod som ovan, och räta linjer skapas 

mellan dessa brytpunkter (Muggeo, 2015).  

 

3.1.2. Standardavvikelse  

Ett annat vanligt analytiskt verktyg är standardavvikelse. Det är ett mått som anger 

hur stor spridning värdena i en mätserie har (Blom, et al., 2005). Ju högre 

standardavvikelse, desto större spridning. Standardavvikelsen räknas ut genom 

följande ekvation: 

𝜎 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑦𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

  3.4 

 

I ekvation 3.4 är 𝑛 antal mätvärden, 𝑦𝑖 mätvärdet och y̅ medelvärdet hos 

mätpunkterna.  

 

3.1.3. Konfidensintervall  

Enligt Blom et al (2005) är ett konfidensintervall ”ett intervall 𝐼𝜃 som med 

sannolikheten 1-𝛼 täcker över 𝜃”.  𝜃 är den parameter som mätvärdena beror av, och 

1-𝛼 är konfidensgraden eller sannolikheten att intervallet täcker över 𝜃. 

Konfidensgraden väljs ofta till 0,95 eller 0,99 och då är sannolikheten att 𝜃 inte ska 

ligga i intervallet 5 respektive 1 %. 

Ett 95 % konfidensintervall tas fram genom att multiplicera standardavvikelsen med 

1,96 enligt ekvation 3.5 nedan.  

𝐼𝜃 = (𝑥 − 1,96𝜎,   𝑥 + 1,96𝜎)   3.5 

 

3.2. R  &  RSTUDIO  

R är ett programmeringsspråk som ofta används tillsammans med utvecklingsmiljön 

RStudio. Både R och RStudio är öppen programvara, vilket innebär att vem som helst 

kan ladda ner, använda och ändra den (R Core Team, 2017). Dessutom finns det 

många paket med funktioner som kan laddas ner och användas utan kostnad.  

R används ofta till statistiska beräkningar så som linjära och ickelinjära 

regressionsmodeller, tidsserieanalyser samt parametriska analyser (Hornik, 2016). 

Förutom de färdigskrivna funktionerna kan man skriva sina egna och enkelt 

implementera dessa i sina program.  
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3.3. NETSIM 

NetSim är ett nätsimuleringsprogram som används inte bara av E.ON utan även av 

många andra stora fjärrvärmeaktörer. I programmet kan modeller av fjärrvärmenät 

skapas som, genom simuleringar, ger detaljerad information om bland annat flöden, 

differenstryck samt fram- och returtemperaturer. En modell består vanligtvis av 

produktionsanläggningar, ledningar och knutar. Knutarna kan representera en specifik 

kund eller en knutpunkt där flera ledningar går samman. Ledningar tilldelas 

information så som innerdiameter och isoleringsgrad. Inför simuleringar tilldelas 

anläggningarna produktionsprofiler och kundnoderna användarprofiler, båda beroende 

av utomhustemperaturen. Användarprofilerna är normerade efter kundernas satta 

effekt och returtemperatur. Det vill säga, för att räkna ut en viss kunds faktiska 

förbrukning vid en viss utomhustemperatur multiplicerar programmet faktorn för 

denna utomhustemperatur med kundens installerade maxeffekt (Vitec Energy, 2013).  

Beroende av nätets storlek kan simuleringar göras i olika nivåer. Nivå 1 innebär att 

alla ledningar och kunder tas med i simuleringen. Det är med andra ord den mest 

detaljerade nivån. I Nivå 2 och Nivå 3 görs förenklingar av nätet genom att skala bort 

en del ledningar och kunder och istället placera dem på en knut på en större ledning 

(Vitec Energy, 2013). En förenklad simuleringsmodell av en produktionsanläggning 

och sex kunder visas i Figur 3.1 Här visas de olika nivåerna, även det något förenklat, i 

form av gröna knutar (Nivå 3), röda knutar (Nivå 2) och kunder (Nivå 1). 

 

Knut, Nivå 2 

Kund/Knut Nivå 1 

Ledning 

Knut, Nivå 3 

Figur 3.1. En förenklad simuleringsmodell i NetSim med en produktionsanläggning och sex kunder 
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4. METOD 

Detta kapitel förklarar ingående vilka metoder som har använts. Kapitlet är 

uppdelat på två underrubriker : Kategorisering och Simulering. Under den första 

rubriken beskrivs hur kundkategoriseringen har gått till. Först i form av en  text 

som förklarar hur kategoriseringen går till och sedan en mer ingående 

beskrivning om programmen som tagits fram och de funktioner som används i 

dessa program. Den andra rubriken förklarar hur resultaten av ka tegoriseringen 

har använts i simuleringsprogrammet NetSim. 

4.1. KATEGORISERING  

Malmö och Burlövs fjärrvärmekunder har kategoriserats utifrån deras mätdata från 

2016. Programmet RStudio används för att skapa kategoriseringsprogram som först 

bearbetar rådata och sedan skapar kurvor för energianvändning och returtemperatur 

mot utomhustemperatur. Dessa kurvor kallas genomgående för typkurvor och det är 

dessa och deras tillhörande sifferkategori som kunderna matchas mot. Ett 

processchema som beskriver arbetsgången i programmen presenteras i Figur 4.1 

nedan. De olika delarna i arbetsprocessen förklaras mer ingående i följande delar av 

kapitlet.  

Figur 4.1. Processchema som visar programmets arbetsgång 
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Två kategoriseringsprogram skapas, ett för att kategorisera kunders 

energianvändning och ett för att kategorisera kunders returtemperatur. Först 

bearbetas kundernas individuella mätardata av både energi, returtemperatur och flöde 

för att kunna användas i analysen. Detta utförs något annorlunda för de olika 

programmen. Sedan tas typkurvor, som kunderna ska matchas mot, fram och slutligen 

jämförs och matchas kunderna om de ligger inom ett 95 % konfidensintervall. Detta 

sker till stor del på ett likadant sätt för de båda programmen, förutom när kunderna 

ska jämföras med de nya typkurvorna. Resultaten från programmen skrivs till listor 

där de olika kunderna blir tilldelade en typkurva för energianvändning och en för 

returtemperatur, båda baserat på utomhustemperatur. 

Nedan följer först en övergripande beskrivning av hur kategoriseringen har gått till, 

och sedan en mer djupgående beskrivning om de olika funktionerna som har tagits 

fram och använts.  

 

4.1.1. Bearbetning av data 

Energi  

En gång i timmen registreras och rapporteras mätarställningen hos kundens 

energimätare. Eftersom mätaren inte nollställs efter varje timme ackumuleras 

mätarens data. För att ta reda på hur stor kundens energianvändning under en timme 

är måste differensen mellan två timmar tas. Detta leder till problem när mätaren når 

sitt maximala värde och måste nollställas, eftersom differensen mellan ett litet tal och 

ett större tal är negativt. Energianvändningen i denna situation är däremot inte 

negativ och därför måste de negativa värdena bearbetas och rensas bort. Ett annat 

problem som kan uppstå är att differensen mellan två värden blir orimligt hög. Detta 

kan till exempel ske om mätaren tappar sin uppkoppling och rapporterar in ett eller ett 

par nollvärden. Om kundens mätare registrerar ett stort antal nollvärden kan det 

innebära att det är något fel på den aktuella mätaren. Då kan kunden inte användas i 

analysen, utan måste tas bort.  

Timvärden på utomhustemperaturen under ett år läses in i programmet. Mätvärden 

som inträffar de timmar då utomhustemperaturen är inom intervallet -5 °C till 25°C 

plockas ut. Detta för att temperaturer över, respektive under, detta intervall inträffar 

mycket sällan och de blir därför inte tillräckligt tillförlitliga i analysen. För att 

kundernas mätardata ska kunna jämföras med en typkurva så måste värdena normeras. 

Normeringen sker genom att dividera vardera av kundens timvärden med deras 

teoretiskt maximala effekt. För att ta fram en maximal effekt, 𝑃𝑚𝑎𝑥 , för varje kund 

divideras kundens årsförbrukning med ett kategorital, 𝑡å𝑟, som anger det teoretiska 

antalet timmar som kunden tar ut maximal effekt, enligt ekvation 4.1. 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝐸𝑛

8784
𝑛=1

𝑡å𝑟

   4.1  

 

𝑡å𝑟 är ett fixt tal, som beror på fjärrvärmenätets geografiska placering. För 
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Malmö/Burlövnätet, som simuleringarna har utförts på, har ett värde på 2 200 h 

använts enligt E.ON:s standard. Resultatet efter bearbetningen är en matris där varje 

kolumn innehåller en specifik kunds normerade timvärden under ett år inom 

utomhustemperaturintervallet.  

Returtemperatur  

Returtemperaturen från varje kund mäts momentant en gång i timmen. Även dessa 

data måste rensas och bearbetas. Värden inom utomhustemperaturintervallet plockas 

ut på samma sätt som för energidata. Om en specifik kund har ett för stort antal 

nollvärden i rådatafilen plockas kunden bort från analysen.  

På grund av den stora variationen i returtemperatur vid olika utomhustemperaturer 

(se Figur 2.2) är det önskvärt att använda flödet för att ta fram en mer rättvis 

korrelation mellan utomhustemperatur och returtemperatur. Därför skapas ett viktat 

medelvärde, uppdelat enligt mindre intervall för utomhustemperaturen enligt ekvation 

4.2 nedan.  

𝑇�̅� =
∑ 𝑄𝑖𝑇𝑟𝑖

𝑛𝑡
𝑖

∑ 𝑄𝑖
𝑛𝑡

𝑖

    4.2 

 

I denna ekvation motsvarar  𝑇�̅� det viktade medelvärdet av returtemperaturen inom ett 

visst temperaturintervall. Antal värden som ligger inom detta intervall beskrivs med 

hjälp av 𝑛𝑡 . Flödet och returtemperaturen för en specifik timme inom 

utomhustemperaturintervallet beskrivs med 𝑄𝑖 respektive 𝑇𝑟𝑖
. 

I den utförda analysen sätts intervallet för utomhustemperaturen från -5 till 25 °C, 

med steg om 0,33 °C. Anledningen till att denna steglängd valdes var för att få 

tillräckligt många värden i varje intervall. Steglängden motsvarar totalt 90 intervall. 

Figur 4.2 på nästa sida visar ett exempel på hur den viktade returtemperaturen kan se 

ut för en slumpmässigt utvald kund.  

För att kunna jämföra kundernas returtemperaturvärden måste även dessa normeras. 

Returtemperaturen för varje kund vid en utomhustemperatur på 4,5 °C plockas ut och 

sedan dividerades alla värden med denna temperatur. Anledningen till att denna 

utomhustemperatur används är dels för att det ska finnas många mätvärden vid 

temperaturen, samt att det ska vara så pass kallt utomhus att värmeanvändningen inte 

enbart beror av tappvarmvatten.  

Efter denna första behandling av rådata är resultatet en matris med specifika kunder 

som kolumner och 90 rader med viktade medelvärden av returtemperaturer som 

uppstår i specifika intervall av utomhustemperaturer från -5 till 25 °C. 
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4.1.2. Typkurvor 

I programmet skapas typkurvor, dels för effektsignaturer och dels för signaturer av 

returtemperaturer. Kunderna delas upp i två olika kundkategorier: Flerbostadshus, 

Lokaler och Industri samt Småhus. Småhuskunderna är fler till antal men använder en 

påtagligt mindre energimängd. Eftersom alla kunder väger lika tungt när medelvärden 

skapas, hade småhuskunderna dragit medelvärden från alla kunder till sin fördel om de 

hade varit i samma grupp. Det hade i sin tur kunnat leda till missvisande resultat och 

gjort kunderna svårare att kategorisera. Dessutom hanteras den stora datamängden 

lättare om denna uppdelning i kundkategorier görs. 

Energi  

För att fastställa den första ursprungskurva som kunderna ska matchas mot summeras 

alla kunders energianvändning per timme. Sedan räknas en teoretisk maximal effekt ut 

enligt ekvation 4.1 ovan, med skillnaden att 𝐸𝑛 istället är alla kunders summerade 

användning per timme. Därefter divideras varje summerat timvärde med den 

maximala effekten, för att ta fram det normerade värdet för varje timme.  

I nästa steg utförs en segmenterad linjär regression på dessa värden och detta skapar 

ursprungskurvan för energikategoriseringen. Dessutom skapas ett 95 % 

konfidensintervall där standardavvikelsen för ursprungskurvan beräknas utifrån 

residualvärden av de normerade timvärdena. Med andra ord skillnaden mellan 

faktiskta mätpunkten och den skapade kurvan. Varje individuell kund kommer sedan 

att jämföras mot denna kurva för att se om kunden ligger innanför intervallet eller inte 

(Se kapitel 4.1.3 Jämförelse för vidare information om matchningen). 

Figur 4.2. Flödesviktad returtemperatur mot utomhustemperatur för en slumpmässigt utvald kund 
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De kunder som inte matchar mot den första typkurvan delas in i åtta grupper (se 

kommande Tabell 4.1) beroende av hur de har passat ursprungskurvan. I dessa åtta 

grupper tas sedan nya typkurvor fram genom att en segmenterad linjär regression 

görs av medelvärdet av de normerade timvärdena i den specifika gruppen. 

Standardavvikelsen tillhörande varje grupp beräknas av alla residualvärden för varje 

kund i motsvarande grupp. De kunder som inte matchar till sin grupp är kvar i 

jämförelsen och utgör nästa jämförelseprocedurs ursprungsscenario. Hela den 

beskrivna proceduren utförs fyra gånger för energianvändningen, för att få ett 

hanterbart antal kategorier.  

Returtemperatur  

Ursprungskurvan för returtemperaturerna tas fram genom ett medelvärde av alla 

kundernas viktade returtemperatur per intervall av utomhustemperaturen. Utifrån 

dessa värden skapas ursprungskurvan med hjälp av segmenterad linjär regression och 

standardavvikelsen för medelvärdena beräknas. Efter detta jämförs varje kunds 

individuella värden mot ursprungskurvan. Kunderna kommer antingen att matchas 

eller, om de inte gör det, att delas in i en av grupperna enligt förklaringen i föregående 

stycke.  

Grupperna med de kvarvarande kunderna utgör sedan grunden för att ta fram nya 

typkurvor. Tillvägagångssättet är på samma sätt som när ursprungskurvan skapas, 

dock beräknas standardavvikelsen utifrån alla kunder i gruppens residualvärden 

istället för endast medelvärdenas residualvärden. Sedan jämförs alla kunder återigen, 

fast mot de nya kurvorna. De kunder som fortfarande inte har fått någon matchning 

efter detta utgör ett nytt ursprungsscenario och hela jämförelseproceduren kan utförs 

en gång till. Totalt utförs jämförelseproceduren tre gånger för returtemperturen. Då 

har en klar majoritet av kunderna matchat till en typkurva.   

 

4.1.3. Jämförelse 

För att kunna avgöra om en kund matchar en typkurva analyseras hur många 

mätvärden som är inom typkurvans godkända intervall. Intervallet skapas genom att 

typkurvan ramas in av ytterligare två kurvor som tas fram genom att addera och 

subtrahera motsvarande standardavvikelse från typkurvans ekvationer, se ekvation 

4.3. I jämförelsen har ett 95 % konfidensintervall använts och därför multipliceras 

standardavvikelsen med 1,96 (Se kapitel 3.1.3. Konfidensintervall).  

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚 ± 1.96𝜎   4.3 

 

Varje kund analyseras individuellt och om fler än 5 % av mätvärdena är utanför 

intervallet matchas inte kunden till den specifika typkurvan. Eftersom en typkurva 

består av två segment och därför två ekvationer krävs en matchning i båda segmenten 

för att kunden ska bli tilldelad den typkurvans sifferkategori. Om kunden inte matchar 

analyseras istället om kunden har flest värden som ligger nedanför, ovanför eller 

matchar typkurvan i de respektive segmenten. Utifrån detta kan de kunder som inte 

passar in delas in i en av de åtta övriga grupperna som presenteras i Tabell 4.1 nedan 
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Tabell 4.1. Kundgrupper utifrån ursprungskurvan 

Grupp MM MN MO NN NO NM OO ON OM 

Sifferkategori 
1,10, 
... 

2,11, 
... 

3,12, 
… 

4,13, 
… 

5,14, 
… 

6,15, 
… 

7,16, 
… 

8,17, 
… 

9,18, 
… 

Segment 1 match match match nedan nedan nedan ovan ovan ovan 

Segment 2 match nedan ovan nedan ovan match ovan nedan match 

 

För energikategoriseringen utförs jämförelsen sedan gruppvis och endast de kunder 

som är i gruppen som typkurvan är skapad av jämförs mot kurvan. För 

kategoriseringen av returtemperaturer utförs jämförelsen istället mot alla kvarvarande 

kunder. Den görs då i samma turordning som i Tabell 4.1 ovan. Matchar kunden tas 

denna bort och tilldelas typkurvans sifferkategori och tas sedan inte med i vidare 

jämförelser.  Första jämförelseproceduren ger sifferkategorier från 1-9. De kunder som 

inte matchar utgör ursprungsgruppen till nästa jämförelseprocedur och de får då 

sifferkategorier 10-18, och så vidare.   

Det skulle vara önskvärt att göra jämförelsen mot alla kvarvarande kunder även för 

energiprogrammet, men eftersom datamängden är mycket större uppstår det 

begränsningar. Skillnaden blir med andra ord att programmet för returtemperaturen 

använder kundgrupperna endast som underlag för att skapa de nya typkurvorna.  

Figur 4.3 nedan visar ett exempel på en kunds mätvärden av returtemperaturer som 

matchar typkurvan i segment 1 (vänster om brytpunkten) och som klassas som ovan i 

segment 2 (höger om brytpunkten). På grund av detta skulle denna kund delas in i 

kundgrupp MO.  
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De kunder som fortfarande inte har fått en kategori för energianvändning efter alla 

jämförelseprocedurerna tilldelas en egen sifferkategori. Denna tas fram genom att en 

linjär regression skapas utifrån medelvärden för de kvarvarande kunderna. Efter en 

analys av de kvarvarande effektkunderna i gruppen för Flerbostadshus, Lokaler och 

Industri noteras det att en del kunder verkar ha en något lägre brytpunkt än de andra 

skapade typkurvorna. Därför har dessa kunder studerats noggrannare genom att en 

linjär regression har utförts för vardera av de kvarvarande kunderna. De kunder som 

får en brytpunkt under 5 °C delas in i en specifik grupp och en kurva utifrån dessa 

kunder skapas. Resterande kunder som är kvar efter detta utgör gruppen för den sista 

kurvan. För kategoriseringen av returtemperaturer matchas alla kunder och någon 

ytterligare sifferkategori behövs ej. 

 

4.1.4. Huvudprogram 

Huvudprogrammen mainProgramE.R och mainProgramTr.R använder sig av de 

funktioner som beskrivs i kapitel 4.1.5. Funktioner, för att generera resultatfiler som 

bland annat anger vilka typkurvor som kunderna har matchats till, vilka ekvationer 

som dessa kurvor har och vilka kunder som har tagits bort. 

Figur 4.3. Exempel på en kund som hamnar i kundgruppen MO 
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Figur 4.4 nedan visar ett processchema för det huvudprogram som hanterar 

energidata. I detta huvudprogram används funktionerna treat.R, removeZeros.R, clean.R, 

compare.R, extCompare.R och leftover.R .  

 

Figur 4.5 visar ett processchema för huvudprogrammet som hanterar 

returtemperaturer. Här används funktionerna treatTr.R , treat.R, removeZeros.R, clean.R, 

wMeanTr.R, compare.R och extCompareTr.R. 

 

I huvudprogrammen sätts först de variabler som används i analysen, enligt Tabell 4.2 

nedan. 𝑡å𝑟är det teoretiska antal timmar som Malmö/Burlövnätets användning går på 

full effekt. Lägsta och högsta temperaturerna i analysen motiveras av var det finns 

tillräckligt många mätvärden för att analysera. 𝐵𝑃 är ett ursprungsvärde som krävs 

för att utföra en segmenterad linjär regression. Detta kan även vara flera värden, om 

flera segment än två tas fram. Värdet på 𝑛𝑜𝑙𝑙𝑚𝑎𝑥 är det maximala antal timmar som 

Figur 4.5. Processchema för mainProgramTr.R 

Figur 4.4. Processchema för mainProgramE.R 
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kunden får ha nollvärden i sina mätare utan att plockas bort ur analysen. Om en 

mätare rapporterar in fler än 48 mätvärden, d.v.s. 2 dygn, i rad anses mätaren vara icke 

tillförlitlig. Värdet på 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑚𝑎𝑥 anger hur många timmar en mätare tillåts vara 

stationär. Om en kunds mätare är stationär mer än 11 månader (ungefär 7 920 timmar) 

om året anses kunden använda för lite energi för att kunna kategoriseras på ett 

tillförlitligt sätt. Procentuellt antal värden som får ligga utanför det framtagna 

intervallet bestäms av variabeln 𝑜𝑢𝑡𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠. I denna analys har 5 % valts för att få en 

tillförlitlig matchning. Om en större procentsats hade valts hade matchningen blivit 

mindre exakt och ett snävare intervall hade givit färre matchningar.   

Tabell 4.2. Anger vilka variabler som används i analysen 

 

Nästa steg är att filer med kundernas mätdata läses in. Dessutom läses en fil som 

anger timvisa utomhustemperaturer för år 2016 in. Huvudprogrammet rensar sedan 

kundernas mätdata enligt funktionerna ovan, en kund åt gången. Därefter matchas 

kunderna mot rätt typkurva och slutligen skrivs resultatfilerna ut. 

 

4.1.5. Funktioner 

Detta avsnitt innehåller mer ingående beskrivningar av hur de olika funktionerna som 

används i R fungerar.  I programmet är huvudprogrammen och funktionerna skrivna 

på engelska för att fler ska kunna läsa, förstå och använda dem. 

removeZeros.R 

Denna funktion letar upp felaktiga nollor i kundernas mätardata och tar hand om 

dessa. En felaktig nolla innebär inte att kundens användning är noll, utan att det är en 

nolla i mätarens rådata. Indata till funktionen är en vektor med en enskild kunds 

mätardata på timbasis, kund-ID för den aktuella kunden och slutligen ett tal som 

anger maximalt antal timmar i rad som kunden tillåts ha nollor utan att tas bort från 

analysen.  

Symbol Värde Enhet Förklaring 

𝒕å𝒓 2 200 h Antal teoretiska timmar på maximal effekt.  

𝑻𝒎𝒊𝒏 -5 °C Lägsta temperaturen som används i analysen 

𝑻𝒎𝒂𝒙 25 °C Högsta temperaturen som används i analysen 

BP 10 °C Estimerad brytpunkt för segmenterad regression 

𝒏𝒐𝒍𝒍𝒎𝒂𝒙 48 h 
Högsta antalet nollvärden som kunden får ha i rad utan 
att bli bortplockad ur analysen 

𝒔𝒕𝒂𝒕𝒎𝒂𝒙 7 920 h 
Högsta antalet timmar som kundens mätare får vara 
stationär utan att bli bortplockad ur analysen 

𝒐𝒖𝒕𝒍𝒊𝒆𝒓𝒔 0,05 - 
Faktor som anger hur stor andel av kundens värden 
som får ligga utanför intervallet 
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Funktionen går igenom alla sekvenser med nollor som hittas i kundens mätardata och 

om sekvensen är kortare än max antal tillåtna nollor byts nollorna ut. Om värdet före 

sekvensen med nollor är lägre än värdet efter sekvensen sker en interpolering mellan 

dessa värden och nollorna byts ut mot interpolerade värden. Om värdet före sekvensen 

istället är högre än värdet efter byts alla nollor ut mot det efterkommande värdet. Om 

kunden har fler än tillåtet antal nollor i rad sätts alla mätarvärden till noll. Utdata från 

denna funktion är en lista som innehåller en vektor med den aktuella kundens städade 

mätardata och kundens ID.  

clean.R 

Funktionen clean.R hittar värden som är tomma (NA-värden), negativa eller orimligt 

höga och omvandlar dem till mer rimliga tal. Indata är en vektor med en enskild kunds 

mätardata på timbasis. Värden anses vara orimligt höga om de är tio gånger högre än 

ett trimmat medelvärde för den aktuella kunden. Ett trimmat medelvärde är ett 

medelvärde som görs på alla värden utom de högsta och lägsta. Både negativa och 

orimligt höga värden byts ut mot ett medelvärde av föregående och nästkommande 

tal. Om något av dessa föregående eller nästkommande tal är negativt eller orimligt 

högt byts istället värdet ut mot ett 5 % trimmat medelvärde. NA-värden byts ut mot 

en nolla, då de oftast bara uppkommer en gång om året; när sommartid infaller. Utdata 

är en vektor med kundens rensade mätardata. 

treat.R 

Denna funktion använder sig av funktionerna clean.R och removeZeros.R för att städa 

kundernas energi- och flödesmätardata. Indata är en matris med kundens rådata för 

antingen energi eller flöde, en vektor innehållande utvalt temperaturintervall, ett tal 

som anger maximalt antal timmar i rad som kunden tillåts ha nollor och slutligen ett 

tal som anger hur många timmar kundens mätare tillåts vara stationär utan att kunden 

tas bort från analysen.   

Funktionen omvandlar kundens matris till en vektor, innan denna vektor går in i 

funktionen removeZeros.R.  Om kundens mätardata efter denna städning enbart 

innehåller nollor tas kunden bort från analysen. Eftersom mätvärdena för energi och 

flöde ackumuleras måste en differens tas på dessa värden innan funktionen clean.R kan 

köras. Slutligen kontrolleras om kundens mätare har varit stationär under för lång tid. 

Om så är fallet tas kunden bort från analysen.  

Utdata från denna funktion är en lista som innehåller en vektor med kundens städade 

mätardata och en vektor som innehåller kund-ID på alla de kunder som ska tas bort ur 

analysen.  

treatTr.R 

Funktionen treatTr.R  arbetar på ungefär samma sätt som treat.R. Indata och utdata är 

den samma. Skillnaden är att returtemperaturen mäts momentant någon gång under 

timmen, och därför behöver inte någon differens räknas ut. 

wMeanTr.R 

Denna funktion gör en viktning av kundernas returtemperaturer vid olika 

utomhustemperaturer, enligt ekvation 4.2 ovan. Indata är en matris med alla kunders 
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timvärden för returtemperatur, en matris med alla kunders timvärden för flöde, en 

vektor med utomhustemperaturer, två tal som anger maximala och minsta 

utomhustemperaturen i intervallet och slutligen ett tal som anger hur många punkter 

som timvärdena ska reduceras till.  

Funktionen letar upp vilka värden i returtemperatur- och flödesmatriserna som tillhör 

ett visst utomhustemperaturintervall och räknar ut det viktade returtemperaturvärdet 

för det temperaturintervallet. Detta görs för alla utomhustemperaturintervall och för 

alla kunder. Sedan plockas kundens viktade returtemperatur vid ett visst 

utomhustemperaturintervall ut. Detta värde används för att normalisera kundens 

returtemperatur genom att kundens returtemperaturer divideras med detta värde.  

Utdata från funktionen är en lista som innehåller en matris med alla kunders viktade 

returtemperaturer, en vektor som anger de olika temperaturintervallen, en matris som 

innehåller alla kunders viktade och normaliserade returtemperaturer och slutligen en 

vektor som anger alla kunders normaliseringsvärde.  

compare.R 

Funktionen compare.R  jämför en kunds mätpunkter med en framtagen kurva, för att se 

om kunden matchar den aktuella kurvan eller inte. Indata är en vektor med kundens 

mätpunkter, en vektor som innehåller temperaturintervallet, en lista som innehåller 

information om kurvan, en standardavvikelse, brytpunkter, en räknare som anger 

kurvans nummer och slutligen ett tal som anger hur stor procent avvikande värden 

som är tillåtna.  

I funktionen anges vilket konfidensintervall som är aktuellt, genom att multiplicera 

standardavvikelsen med ett bestämt tal. Därefter går funktionen igenom de olika 

segmenten av kurvan. Funktionen räknar ut tre linjer per segment: en huvudlinje, en 

undre linje och en övre linje. Sedan jämförs kundens mätdatapunkter med detta 

intervall. Om mätpunkterna befinner sig över den undre linjen och under den övre 

tillskrivs kunden attributet ”match”. När fler än tillåtet antal punkter är utanför 

intervallet räknar funktionen ut hur många värden som befinner sig ovan respektive 

nedan huvudlinjen. I de fall då flest mätpunkter befinner sig ovan linjen tillskrivs 

kunden attributet ”above”, och i det motsatta fallet tillskrivs attributet ”below”. 

Utdata från funktionen är en lista som innehåller en logisk term som anger huruvida 

kunden matchar intervallet eller ej, en matris som anger information om linjens 

ekvation och slutligen en vektor som anger vilket attribut (”match”, ”above” eller 

”below”) kunden har tilldelats i de olika segmenten.   

extCompare.R 

Denna funktion använder sig av funktionen compare.R för att göra en utökad 

jämförelse. Indata till extCompare.R är en vektor med kunder som ska jämföras, en 

matris innehållande alla kvarvarande kunders rensade mätdata, temperaturintervallet, 

en räknare som anger kurvans nummer, brytpunkter, ett tal som anger hur stor 

procent avvikande värden som är tillåtna, samt värdet som kundens mätpunkter har 

viktats mot.  
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Funktionen skapar en typkurva och en standardavvikelse utifrån de kunder som finns i 

den inlästa kundvektorn. Sedan jämförs dessa kunder med den framtagna kurvan med 

hjälp av funktionen compare.R. De kunder som matchas mot kurvan skrivs till en 

vektor. Dessutom skapas en matris som innehåller de matchade kundernas ID, värden 

som dessa kunders mätdata har viktats mot och kurvans sifferkategori.  

Utdata från funktionen är en lista som innehåller: en matris med den skapade kurvans 

ekvation, en matris som anger vilka kunder som har matchats mot kategorin, dessa 

kunders viktningsvärde samt sifferkategori, och slutligen en vektor som enbart 

innehåller de matchade kunderna.  

extCompareTr.R 

Precis som extCompare.R använder denna funktion sig av compare.R för att göra en 

utökad jämförelse. Även funktionens indata är densamma som föregående funktion. 

Skillnaden är att i denna funktion jämförs alla kvarvarande kunder mot den framtagna 

kurvan istället för att bara jämföra kunder i samma grupp.  

Utdata från funktionen är samma som för funktionen ovan.  

leftover .R 

Funktionen leftover.R hanterar alla kunder som ej sorterats in i en sifferkategori efter 

att huvudanalysen är gjord. Indata till funktionen är en matris med de kvarvarande 

kundernas värden, temperaturintervallet, en vektor med de kvarvarande kundernas 

kund-ID, brytpunkter, en vektor som innehåller de värden som används för att 

normalisera kundernas värden och slutligen en räknare som anger kurvornas 

sifferkategori. 

Funktionen gör en segmenterad linjär regression på varje kund och sorterar in 

kunderna i två grupper, beroende på var kurvans brytpunkt ligger. Sedan tas en 

typkurva fram för varje kundgrupp, även här med segmenterad linjär regression men 

nu på medelvärdet av kunderna i de olika grupperna. Kunderna i de två grupperna 

tilldelas sedan respektive kurva. 

Utdata från denna funktion är en lista som innehåller en matris med ekvationerna för 

de två kurvor som tagits fram och en matris som anger vilka kunder som har matchats 

mot kategorin samt dessa kunders viktningsvärde.  
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4.2. SIMULERING  

Simuleringsprogrammet NetSim används i detta examensarbete för att göra 

nätsimuleringar vid olika utomhustemperaturer. En tidigare skapad grundmodell av 

Malmö/Burlövs fjärrvärmenät nyttjas för detta syfte. I denna modell är ca 90 % av de 

nuvarande kunderna inlagda. Simuleringarna görs för två olika fall: ett referensfall och 

ett fall med kategoriserade kunder (kategorifall). De framtagna simuleringarna ska 

sedan jämföras med verkliga mätdata för att se hur kategorifallet skiljer sig från 

referensfallet och vilket fall som mest efterliknar ett verkligt fall. Figur 4.6 visar 

modeller av de två fallen. Som figuren visar ser modellen för referensfallet och 

kategorifallet likadana ut. Det som skiljer sig är vilken data som är kopplad till 

kunderna. Nedan följer beskrivningar av respektive fall samt hur simuleringarna 

utförts.  

 

Referensfall Kategorifall 

Figur 4.6. Modeller av referensfallet, respektive kategorifallet, i NetSim.  
Visar en produktionsanläggning och två fiktiva kunder.   



 

33 
 

4.2.1. Simuleringsfall  

Referensfal l  

I referensfallet används simuleringsmodellen som E.ON för närvarande använder. I 

denna modell över Malmö/Burlövnätet har alla kunders energianvändning likadan 

profil som produktionen. De har med andra ord samma typkurva men istället skalad 

mot kundens teoretiskt maximala energiuttag. Som ett exempel innebär det att om 

utomhustemperaturen är -5°C och om anläggningarna vid denna temperatur 

gemensamt går på ca 70 % av sin maximala produktion (med förluster inräknat) tar 

alla kunder ut 70 % av sitt maximala uttag.  

Kundernas profil av returtemperaturen fungerar på ungefär samma sätt. Alla kunder 

är tilldelade den returtemperaturkurva som flödet tillbaka till 

produktionsanläggningarna har. Normeringen sker, i denna modell, genom att tilldela 

varje kund en medelreturtemperatur som kommer av att subtrahera en fast 

framledningstemperatur (85° C) med kundens medelavkylning. 

Kategorifall  

I kategorifallet används samma grundmodell som i referensfallet, men alla kunders 

kurvor för energianvändning och returtemperatur byts ut mot de kurvor som skapades 

i kategoriseringen. Om samma exempel som tidigare används betyder det att vid en 

utomhustemperatur på -5°C när anläggningarna körs på ca 70 % av deras maximala 

produktion kommer någon kund använda t.ex. 75 % av sitt maximala uttag och någon 

annan 65 %. Vilken procentsats som används för en specifik kund beror alltså på vilken 

typkurva som har matchats till just den kunden.  

Kurvorna läggs in manuellt i NetSim. En begränsning med NetSim är att endast heltal 

kan användas på temperaturvärden, vilket innebär att alla kurvors brytpunkter 

avrundas till närmaste heltal. Kurvorna blir därför något mindre detaljerade i NetSim 

än vad de blev i kategoriseringen.  

 

4.2.2. Nätsimuleringar  

Eftersom nätet i fråga innehåller ett stort antal kunder och ledningar måste 

förenklingar göras innan nätet kan simuleras. Detta görs i NetSim genom att ange att 

simuleringen ska ske i Nivå 3, snarare än i Nivå 1. I Nivå 3 tas flera mindre ledningar 

bort, och kunder som ligger på denna ledning slås istället samman och hamnar på en 

knut på en större ledning. Programmet tar enbart hänsyn till värmeförluster i de 

ledningar som ligger i den nivån som används i simuleringen. Det innebär att förluster 

i de mindre ledningarna i Nivå 1 och 2 inte kommer tas med, och att förlusterna i 

simuleringen därför kommer vara lägre än i ett verkligt fall.  

Innan simuleringen startas anges vilka produktionsanläggningar som ska köras och på 

vilken effekt, samt vid vilken utomhustemperatur simuleringen ska ske. 

Simuleringarna som analyseras i denna rapport sker vid utomhustemperaturerna -5, 0, 

10 och 20 °C. Anledningen till att simuleringarna inte sker vid högre respektive lägre 
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temperaturer är att det finns för få mätvärden vid dessa temperaturer och därför för få 

verkliga fall att jämföra med.  

Figur 4.7 visar den kostnadsideala lastfördelningen mellan de olika 

produktionsanläggningarna i Malmö/Burlövnätet vid olika utomhustemperaturer. 

Detta är den lastfördelning som använts i simuleringarna. Färgerna representerar de 

olika produktionsanläggningarna, och på y-axeln visas vilken procent av den totala 

maxproduktionen som de respektive anläggningarna producerar vid specifika 

utomhustemperaturer. Av de anläggningar som inte syns tydligt i figuren är 

anläggning A5 en mycket liten anläggning, medan anläggning A6 mestadels används 

till spetslast vid mycket låga utomhustemperaturer.  

Produktionsanläggningarna har en gemensam kurva som anger vilken 

framledningstemperatur som skickas ut vid en viss utomhustemperatur. Denna 

framledningstemperatur, minus värmeförluster i ledningarna, är den temperatur som 

leds ut till kunderna. Kundernas returtemperatur bestäms av vilken 

returtemperaturkurva de har och returtemperaturen får inte vara högre än 

framledningstemperaturen. Vid höga utomhustemperaturer kan detta leda till problem 

i beräkningarna, och returtemperaturer på vissa kunder kan behöva sänkas manuellt.   

 

4.2.3. Efterarbete 

Efter att en simulering genomförts för en viss utomhustemperatur måste den 

simulerade produktionen jämföras med den faktiska produktionen för denna 

temperatur. Dessutom måste den simulerade returtemperaturen till 

produktionsanläggningarna också jämföras med den faktiska returtemperaturen. Dessa 

behöver stämma överens för att det ska vara meningsfullt att senare jämföra 

simuleringarna med verkligheten. Den simulerade produktionen och 

Figur 4.7. Visar en kostnadsideal lastfördelning för Malmö/Burlövnätet vid olika utomhustemperaturer 
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returtemperaturen kan skalas upp eller ned med hjälp av påläggsfaktorer; en 

förbrukningsfaktor eller en returtemperaturfaktor.  

För referensfallet används, som tidigare nämnts, E.ON:s egna modell. Denna modell 

har kalibrerats över tid för att stämma överens med den verkliga produktionen samt 

returtemperaturen. Produktionen har skalats upp genom att jämt fördela 

värmeförlusterna på alla kunder. Då varken alla kunder eller by-passflöden i nätet är 

med i simuleringsmodellen måste returtemperaturskillnaderna de bidrar till också 

läggas på de kunder som är med i modellen. Eftersom alla kunder i denna modell har 

samma kurvor för effekt och returtemperatur har påläggsfaktorerna lagts direkt på 

kurvan. Därför redovisas inga förbruknings- respektive returtemperaturfaktorer för 

detta fall.  

För kategoriseringsfallet granskas de verkliga värmeförlusterna genom att jämföra 

produktionen med kundernas faktiska energiuttag. Den procentuella skillnaden mellan 

dessa används som utgångspunkt för att välja rätt förbrukningsfaktor. Även 

returtemperaturfaktorn behöver skalas upp enligt ovanstående styckes argument. 

Simuleringarna upprepas sedan med något förändrade faktorer tills rätt produktion 

och returtemperatur uppnås. Tabell 4.3. nedan visar vilka förbrukningsfaktorer (FF) 

och returtemperaturfaktorer (RTF) som används vid olika utomhustemperaturer.  

Tabell 4.3. Förbrukningsfaktor (FF) och returtemperaturfaktor (RTF) som använts vid de olika 
utomhustemperaturerna vid kategoriseringsfallet 

 -5 0 10 20 

FF 1,069 1,080 1,140 1,280 

RTF 1,021 1,038 1,057 1,135 

 

Som tabellen ovan visar ökar faktorerna med ökande utomhustemperaturer, vilket 

beror på att de procentuella förlusterna blir större med varmare utomhustemperaturer. 

 

4.2.4. Jämförelse med verkligt fall  

Från tre verkliga mätpunkter i nätet insamlas data innehållande tryckförhållanden och 

returtemperaturer på timbasis för 2016. Det finns få mätpunkter med 

temperaturmätare i nätet och därför har valet av punkter begränsats av detta. De tre 

mätpunkterna är utspridda i nätet: en i närheten av Limhamn (knut 1), en utanför Fosie 

(knut 2) och en i utkanten av Arlöv (knut 3). Dessa mätpunkter motsvarar tre olika 

knutar i NetSim-simuleringarna, vars data också plockas ut. Figur 4.8 på nästa sida 

visar var punkterna är belägna geografiskt.  

För att kunna jämföra simuleringarna med verkliga fall behövs ett par justeringar av 

verklig mätdata göras. I simuleringarna har det antagits att 

produktionsanläggningarna körs på det mest kostnadseffektiva sättet vid de specifika 

utomhustemperaturerna. Detta är dock inte alltid fallet i verkligheten. Till exempel 

kan någon anläggning vara stängd för underhåll och därför måste någon annan 

anläggning kompensera för den uteblivna produktionen. Eftersom tryckförändringar 
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sprids snabbt i nätet och tryckförhållanden kan skilja sig mycket beroende av vilka 

produktionsanläggningar som är igång är detta viktigt att ta hänsyn till vid en 

jämförelse. För att göra en rättvis jämförelse av differenstryck har därför enbart de 

data som motsvarar en relativt ideal lastfördelning (enligt Figur 4.7) använts.  

En förändring av framledningstemperaturen, å andra sidan, tar längre tid innan den 

sprids i nätet och påverkar returtemperaturen. Därför har alla årets mätvärden på 

returtemperatur använts i jämförelsen. 

 

 

 

 

Knut 2 

Knut 1 

Knut 3 

Figur 4.8. Karta över Malmö stad (Google Maps, 2017), samt tre punkter som visar var de tre knutarna är placerade. 
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5. RESULTAT 

Detta kapitel tar upp studiens resultat, sorterat på ett antal underrubriker. Först 

beskrivs resultaten från kategoriseringen uppdelat på energianvändning och 

returtemperatur. De olika typkurvorna som tagits fram visas tillsammans med 

diagram som visar hur många kunder som är i vilken kategori. En visualisering 

av resultaten görs också i form av en karta över Malmö. Sist tas resultaten från 

simuleringen upp. Dels presenteras en jämförelse med verkligt uppmätta data och 

dels en jämförelse av de två olika simuleringsfallen.   

5.1. KATEGORISERING –  ENERGIANVÄNDNING  

På följande sidor visas resultat av kategoriseringen av kunder till olika sifferkategorier 

baserat på deras energianvändning. Både i form av figurer som visar de olika 

typkurvorna och i form av stapeldiagram som visar hur stor andel av kunderna som 

har matchats till respektive typkurva.  

 

5.1.1. Typkurvor 

Figur 5.1 och Figur 5.3 visar de framtagna typkurvorna på effektsignaturer för småhus 

respektive flerbostadshus, lokaler och industri. För typkurvornas exakta ekvationer 

och tillhörande standardavvikelser, se Bilaga. Som visas i figurerna har flera kurvor 

fått samma färg. Detta eftersom kurvor som befinner sig i samma grupp, enligt Tabell 

4.1, har visat sig vara lika varandra. Vilken sifferkategori som hör till vilken grupp kan 

också ses i figurerna. Dessutom har kunderna i kategorin flerbostadshus, lokaler och 

industri fått sifferkategorier som börjar på etthundra för att senare skilja kategorierna 

åt i simuleringarna. En generell observation som kan göras är att få eller inga kunder 

har matchats till ursprungskurvan (grupp MM).  

Figurerna visar att de kurvor som hamnat i de gröna grupperna generellt har lägre 

brytpunkter än de kurvor som har hamnat i de röda grupperna (med undantag för vissa 

kurvor i grupp NO). En låg brytpunkt och därmed en låg balanstemperatur tyder, som 

tidigare nämnts, på att byggnaden är välisolerad eller energieffektiv. 

De kurvor som har hamnat i grupp NM har högst procentuell förbrukning i 

förhållande till sin maxeffekt vid låga utomhustemperaturer, medan kurvorna i grupp 

NO har lägst. Vid höga utomhustemperaturer har kurvorna i grupp NO procentuellt 

högst förbrukning och kurvorna i grupp NM samt OM lägst. En hög förbrukning vid 

varma utomhustemperaturer kan innebära att kundens värmeuttag till stor del går till 

tappvarmvatten. 
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Figur 5.1. Typkurvorna för effektsignaturer för småhus 
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Figur 5.2. Andel av kunderna i kundkategori småhus som matchar till vilken sifferkategori 
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Figur 5.3. Typkurvorna för effektsignaturer för flerbostadshus, lokaler och industri 
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Figur 5.4. Andel av kunder i kundkategori flerbostadshus, lokaler och industri  
som matchar till vilken sifferkategori 



 

40 
 

Typkurvorna för småhus, som ses i Figur 5.1, är mer homogena än vad typkurvorna 

för de övriga kundkategorierna i Figur 5.3 är. En annan observation som kan göras i 

Figur 5.1 är det faktum att kurvorna skär varandra vid en utomhustemperatur på ca 

8 °C, vilken också är medeltemperaturen i Malmö stad. Detta kan bero på att det finns 

många mätvärden vid denna temperatur och när medelvärden skapas hamnar därför de 

olika kategorierna nära varandra.   

I Figur 5.2 visas hur stor andel av kunderna, i kundkategorin småhus, som har 

matchats till de olika kategorierna av kurvor. Kategori 4 är överlägset störst, följt av 

kategori 9 och 6.  

I Figur 5.3 syns tre kurvor (123, 132 och 137) som har betydligt lägre brytpunkter än 

de andra. Resterande kurvor är mer homogena. Förutom tidigare nämnda anledningar 

kan en låg balanstemperatur också innebära att kunden använder sig av samdrift med 

andra energislag. Figur 5.4 visar att den kurva som har matchat flest kunder i 

kundkategorin flerbostadshus, lokaler och industri är kurva 106. Kurva 109 har näst 

flest matchningar, följt av kurva 105.  

Standardavvikelser  

En granskning av kurvornas tillhörande standardavvikelse visar på ett tydligt 

mönster. För varje gång jämförelseproceduren körs igenom ökar standardavvikelsen 

för kurvor inom samma grupp. Detta visas med ett exempel i Tabell 5.1 för kurvorna i 

gruppen NN för småhuskunder, men mönstret är genomgående för alla grupper i båda 

kundgrupperna (Se Bilaga).  

Tabell 5.1. Visar standardavvikelserna från grupp NN 

Sifferkategori 4 13 22 31 

σ  0,194 0,267 0,323 0,367 

 

Detta mönster kommer av att kunder med spridda mätvärden är svårare att matcha. Så 

länge de är kvar i kategoriseringsprogrammet bidrar de med en ökande 

standardavvikelse eftersom programmet hela tiden matchar och plockar bort de 

kunder som ligger innanför det givna konfidensintervallet. Ju högre sifferkategori 

inom kundkategorin, desto större spridning kan kunden ha för att kunna matchas till 

kurvan i fråga.  
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5.1.2. Visualisering av resultat  

Figur 5.5 visar större delen av Malmö stad, samt E.ON:s fjärrvärmekunder, och vilken 

grupp de tillhör. Kvadratiska punkter visar småhuskunder medan runda punkter visar 

kunder som antingen är flerbostadshus, lokal eller industri. 

 

I Figur 5.6 och Figur 5.7 visas förstoringar av delar av Malmö stad, samt 

fjärrvärmekunder och deras tilldelade grupp. Den vänstra bilden i Figur 5.6 visar två 

nybyggda bostadsområden i närheten av Limhamn. Av dessa har de flesta hamnat i 

grupp NN, och visas därför i mörkgrönt. Den högra bilden i samma figur visar 

villaområden i Hindby och Västra Kattarp med villor som är byggda runt 1940-talet. 

Här är kunderna inte lika homogena, utan de har hamnat i flera olika kategorier på ett 

till synes slumpmässigt sätt. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att det är 

relativt gamla hus men att energieffektiviseringar gjorts i vissa hus eller att somliga 

hus drivs med samdrift från andra energislag. Kunderna kan dessutom ha olika typer 

av fjärrvärmecentraler, vissa äldre installationer kan ha ackumulatortank medan nyare 

installationer troligtvis har VVC.  

 

Figur 5.5. Del av Malmös fjärrvärmekunder och vilka effektkategorier de blivit tilldelade. 
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Figur 5.6. Två förstoringar av Malmökartan som visar nybyggda småhus (T.V) och ett äldre villaområde (T.H) 

Energikategorier 

Figur 5.7. Två förstoringar av Malmökartan som visar en äldre stadsdel med främst flerbostadshus och lokaler (T.V)  
samt ett industriområde (T.H) 

Energikategorier 
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Bilden till vänster i Figur 5.7 visar i nedre delen av bilden en äldre stadsdel i de 

centrala delarna av Malmö, där kunderna mestadels har hamnat i grupp OM. I övre 

delen av bilden i Västra Hamnen visas ett nybyggt bostadsområde. Där har 

majoriteten av kunderna hamnat i de gröna grupperna. Den högra bilden visar ett 

område i yttre Fosie där det mestadels är industrier och andra verksamheter. Här har 

flera av kunderna hamnat i gruppen Resterande, vilket innebär att de inte har kunnat 

kategoriseras in i någon av de skapade kategorierna.   

 

5.1.3. Summering av resultat 

 Typkurvor som är skapade efter samma kundgrupp (se Tabell 4.1) är 

generellt mycket lika. Sifferkategorierna från dessa är därför indelade enligt 

samma färg. 

 De gröna typkurvorna har brytpunkter vid lägre utomhustemperaturer 

jämfört med de röda typkurvorna. 

 Typkurvor från kundkategorin småhus är generellt mer lika än typkurvor 

från flerbostadshus, lokaler och industri, som uppvisar en större spridning. 

 Flest kunder i kundkategorin småhus har hamnat i sifferkategorier som 

kommer från gruppen OO. Näst efter det har flest kunder hamnat i 

sifferkategorier från gruppen OM. 

 I kundkategorin flerbostadshus, lokaler och industrier har flest kunder 

hamnat i sifferkategorier från NM. Näst efter det i kategorier från gruppen 

OM.  

 I kundkategorin småhus har inga kunder matchats mot de skapade 

ursprungskurvorna (grupp MM). I kundkategorin flerbostadshus, lokaler 

och industrier har endast ett fåtal matchats till den första sifferkategorin 

(101).  

 Kunder i nybyggda villaområden hamnar ofta i sifferkategorier från 

gruppen NN, som har de lägsta brytpunkterna. Småhuskunder från lite 

äldre stadsdelar har matchat mot en större spridning av sifferkategorier. 

 Flerbostadshus och lokaler i äldre stadsdelar har i de flesta fall hamnat i 

sifferkategorier från gruppen OM med något högre brytpunkter.  

 I ett studerat industriområde hamnar relativt många kunder i den 

resterande sifferkategorin, de uppvisar med andra ord inget mönster som 

passar in i de tidigare skapade kategorierna. 
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5.2. KATEGORISERING -  RETURTEMPERATUR  

5.2.1. Typkurvor 

På följande sidor visas resultat av kategoriseringen av kunder till olika typkurvor för 

returtemperaturer. Då kurvorna för returtemperaturer skiljer sig åt oberoende av 

vilken grupp, enligt Tabell 4.1, de tillhör har denna indelning inte gjorts för dessa 

kurvor. Både lutningar och brytpunkter skiljer sig markant åt för de olika kurvorna. 

Dessutom har kategoriseringen lett till färre kategorier än vid energikategoriseringen. 

Därför används sifferkategorins nummer istället genomgående. Precis som för 

energikategorierna har kunderna i kategorin flerbostadshus, lokaler och industri fått 

sifferkategorier som startar på 101. För att undvika förväxling med kurvorna för 

energianvändning används andra färger i figurerna nedan.  

I Figur 5.8 presenteras alla de typkurvor som skapats för kundkategorin småhus, samt 

vilken sifferkategori de är. Figur 5.9 presenterar hur många kunder som har hamnat i 

vilken kategori. Enligt denna figur är det mycket tydligt att den övervägande delen av 

småhuskunderna har hamnat i kategori 4 eller 5. Ett mindre antal har hamnat i 

kategori 7 och ett fåtal har hamnat i de resterande kategorierna. Kurvorna för kategori 

4, 5 och 7 ser relativt lika ut. Småhuskunderna uppvisar med andra ord en generellt 

likvärdig profil för returtemperaturen. Dessa kurvor följer också 

framledningstemperaturen i nätet, de ökar något med kallare utomhustemperaturer.  

Det finns dock ett antal kunder som uppvisar väldigt annorlunda 

returtemperturmönster. Kategori 14 och 23 uppvisar kurvor med högre 

returtemperatur vid varmare utomhustemperatur. Mönstret från dessa typkurvor 

tyder på att kunderna har bra avkylning under vintern men sämre avkylning under 

sommaren då tappvarmvatten står för den största delen av energiuttaget. 

Figur 5.10 visar typkurvorna för kundkategorin flerbostadshus, lokaler och industri. 

För denna kundkategori finns fler sifferkategorier än för småhus, trots att det totalt 

finns fler småhus i nätet. Variationen kunderna emellan är i denna grupp således 

större. Här är spridningen i hur många kunder som hamnat i vilken sifferkategori 

också större, detta ses i Figur 5.11. Flest kunder har hamnat i kategori 104 och 105, 

ett mindre antal i 107 och 108 och sedan ett fåtal i de resterande kategorierna. Dessa 

kurvor uppvisar liknande utseende, returtemperaturen ökar med minskande 

utomhustemperaturer. Undantaget är kurvan till kategori 107 som har en mycket 

jämn returtemperatur under hela utomhustemperaturintervallet.  

Även för den här kundkategorin finns det kurvor som visar en högre returtemperatur 

med varmare utomhustemperatur. Två exempel är 112 och 114, som ett mindre antal 

kunder har matchats till. Vid denna utomhustemperatur minskar 

framledningstemperaturen ut i nätet och om avkylningen är jämn bör 

returtemperaturen bli lägre under sommaren jämfört med vintern. Detta tyder på att 

de kunder som har matchats till kurvor som 112 och 114 troligen har låg avkylning 

under sommarmånaderna. 
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Figur 5.8. Typkurvor för returtemperaturer för småhus 
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Figur 5.9. Andel av kunderna i kundkategori småhus som matchar till vilken sifferkategori 
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Figur 5.11. Andel av kunderna i kundkategori flerbostadshus, lokaler och industri som matchar till vilken sifferkategori 

Figur 5.10. Typkurvor för returtemperaturer för småhus 
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Ett antal kurvor har brytpunkter som ligger vid väldigt höga utomhustemperaturer, 

till exempel 112 och 121, och som sedan har en markant avtagande lutning. Utseendet 

skulle kunna förklaras av att kurvorna baseras på viktade medelvärden, och att det 

finns ett mindre antal värden vid de höga utomhustemperaturerna. Om det då är låga 

returtemperaturer där kommer brytpunkten att hamna högt och segmentet efter det 

kommer dras ner av dessa låga returtemperaturer.  

Standardavvikelser  

Standardavvikelserna för returtemperaturkurvorna visar på samma mönster som för 

energikurvorna. För varje ny jämförelseprocedur ökar standardavvikelsen. Detta visas 

i Tabell 5.2 för tre kategorier från samma kundgrupp i de tre jämförelseprocedurerna. 

För övriga standardavvikelser se Bilaga. 

Tabell 5.2. Visar standardavvikelserna tillhörande tre kategorier i de tre jämförelseprocedurerna för 
småhuskunder 

Kategori 4 13 22 

σ  0,054 0,101 0,154 

 

 



 

48 
 

5.2.2. Visualisering av resultat  

Figur 5.12 visar, precis som Figur 5.5, en del av Malmö och Burlövs fjärrvärmekunder. 

Här har kunderna blivit tilldelade sin kategori för returtemperatur. Som tidigare visar 

runda punkter kunder som antingen är flerbostadshus, lokal eller industri medan 

kvadratiska punkter visar småhus.  

Figur 5.13 visar förstoringar av två områden: ett småhusområde och ett område med 

flerbostadshus, lokaler och industri. I småhusområdet (T.V) visas det tydligt att 

majoriteten av alla småhuskunder tillhör kategori 4. Ett flertal har även hamnat i 

kategori 5 och där syns också ett par stycken som tillhör kategori 7 och 16. Det finns 

dock inga tydliga mönster och därför kan inga generella slutsatser kopplat till 

geografisk plats dras för småhuskundernas returtemperaturer. För området med 

flerbostadshus, lokaler och industri (T.H) är spridningen mellan de olika kategorierna 

större. Även här är dock indelningen till synes geografiskt slumpmässig. 

 

Figur 5.12. Visar en stor del av Malmös fjärrvärmekunder och vilken returtemperaturkategori de tillhör. 
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5.2.3. Summering av resultat 

 Typkurvorna som skapats efter returtemperaturprofiler uppvisar en stor 

variation.  

 För kundkategorin småhus har flest kunder matchats till kategorierna 4, 5 

och 7. Dessa uppvisa snarlika mönster där returtemperaturen ökar när 

utomhustemperaturen blir kallare. 

 För kundkategorin flerbostadshus, lokaler och industri är spridningen 

större. Fler kunder har hamnat i olika kategorier, dock främst 104, 105, 107 

och 108. 

 Typkurvor som uppvisar högre returtemperaturer vid varmare 

utomhustemperaturer än vid kallare tyder på kunder med låg avkylning 

under sommarmånaderna, när främst tappvarmvatten står för 

energiuttaget.  

 Större delen av småhuskunderna matchas mot samma kurva. De beter sig 

med andra ord ofta likvärdigt och några andra tydliga generella 

användarmönster är svåra att se. 

 Geografiskt går det inte heller att urskilja specifika områden som har en 

specifik typ av kurva. Varken för kundkategorin småhus eller för 

flerbostadshus, lokaler och industri.  

Figur 5.13. Två förstoringar av Malmökartan som visar ett område med småhus (T.V) och ett område med 
flerbostadshus, lokaler och industri (T.H) 
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5.3. SIMULERING  

5.3.1. Jämförelse med verkligt fall  

Resultaten från simuleringarna av både referensfallet och kategorifallet i NetSim 

jämförs med verklig mätdata i tre knutar i Malmö/Burlövnätet. Knut 1 ligger vid 

Limhamn, knut 2 utanför Fosie och knut 3 i närheten av Arlöv. Först jämförs 

differenstrycken och sedan returtemperaturen.  

I Figur 5.14 nedan ses det uppmätta differenstrycket vid ett specifikt produktionsfall 

(grön), det simulerade kategorifallet (röd) samt det simulerade referensfallet (blå) i tre 

olika knutar.  

 

Alla knutarna uppvisar generellt likadant mönster, det verkligt uppmätta 

differenstrycket är lägre än både kategorifallet och referensfallet. Vid -5 °C och 0 °C 

har det varit få verkliga produktionsfall som liknar de produktionsfall simuleringarna 

är gjorda för. Den verkliga produktionen per timme under året, kommer aldrig upp i 

de nivåer som kategorifallet och referensfallet är utförda vid, vid dessa 

Figur 5.14. Jämförelse av differenstryck 

 Verkligt differenstryck 

 Kategorifall 

Referensfall 
0

100

200

300

400

500

-5 0 10 20

D
if

fe
re

n
st

ry
ck

 [
kP

a]
 

Utomhustemperatur [°C]  

Knut 3 

0

50

100

150

200

250

300

350

-5 0 10 20

D
if

fe
re

n
st

ry
ck

 [
kP

a]
 

Utomhustemperatur [°C]  

Knut 1 

0

50

100

150

200

250

300

350

-5 0 10 20

D
if

fe
re

n
st

ry
ck

 [
kP

a]
 

Utomhustemperatur [°C]  

Knut 2 



 

51 
 

utomhustemperaturer. Kategorifallet visar genomgående tryck som är lägre än vid 

referensfallet, och alltså ligger närmare det verkliga differenstrycket.  

Vid 10 °C är skillnaderna mellan simuleringarna och verkliga data inte särskilt stor. 

Här stämmer dessutom den verkliga produktionen bättre överens med den simulerade 

produktionen. Undantaget är i knut 3, som ligger i Arlöv, där det uppmätta 

differenstrycket är märkbart lägre. Differenstrycken för de båda simulerade fallen är 

vid 20 °C väldigt lika det verkliga trycket. Dock är kategorifallet något lägre och än 

närmre det uppmätta trycket.  

Generellt sett ökar det verkligt uppmätta differenstrycket när utomhustemperaturen 

sjunker. Vid -5 °C sjunker dock differenstrycket igen, detta antas bero på att fler 

produktionsanläggningar sätts igång och det påverkar trycket i hela nätet. Att det 

verkligt uppmätta trycket hela tiden är lägre än det simulerade trycket skulle kunna 

hänga samman med friktionsfaktorn i simuleringarna. Friktionsfaktorn, som beror på 

ytråheten i rören (se Ekvation 2.2 under kapitel 2.1.2 Tryck), har antagits i 

grundmodellen och inga ändringar av faktorn har gjorts. När flödet ökar så ökar också 

tryckfallet i ledningarna. Om friktionsfaktorn är feldimensionerad leder det till att 

felen blir större med högre flöde. Detta kan förklara varför skillnaden mellan 

simuleringarna och de verkliga fallen oftast är störst vid kalla temperaturer.  

 Verklig returtemperatur 

 Kategorifall 
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Figur 5.15. Jämförelse av returtemperaturer 
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I Figur 5.15 på föregående sida ses de uppmätta returtemperaturerna per timme under 

ett helt år (grön) i det tre olika knutarna. I samma diagram är resultatet från 

simuleringarna, vid fyra specifika utomhustemperaturer, av kategorifallet (röd) och 

referensfallet (blå) utritat.    

De verkliga returtemperaturerna i knutarna under ett år varierar kraftigt. Vid en viss 

utomhustemperatur kan returtemperaturen växla upp till 20 °C. Eftersom 

produktionen i Malmö/Burlövnätet inte alltid är jämn vid en specifik 

utomhustemperatur blir variationen tydlig. I knut 1 ligger det simulerade 

kategorifallet inom fältet av den verkliga returtemperaturen. Vid 0 och -5 °C är 

referensfallet i denna knut utanför fältet. I knut 2 är både kategorifallet och 

referensfallet relativt lika, förutom vid 20 °C då referensfallet ligger något högre. Båda 

fallen ligger inom de verkliga returtemperaturerna. Även i knut 3 är resultaten från de 

båda fallen relativt lika, undantaget är igen vid 20 °C då kategorifallet ligger högre än 

referensfallet. Dessa två returtemperaturer ligger dessutom utanför fältet av de 

uppmätta returtemperaturerna.  

 

5.3.2. Skillnader och likheter mellan kategorifall och referensfall  

Figur 5.16 visar simuleringar för -5 °C (blå) och 20 °C (röd) av både kategorifallet 

(mörk) och referensfallet (ljus). Här ses differenstrycken i alla knutar som är med i 

modellen, varje punkt motsvarar en specifik knut. Knutarna är sorterade enligt storlek 

på differenstrycket för kategorifallen och kommer i samma ordning för alla fall.  

 

 

Figur 5.16. Jämförelse av simulerade differenstryck från knutar 
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Vid 20 °C följs differenstrycket åt för både det nya kategorifallet och det tidigare 

referensfallet. Trycket i knutarna är med andra ord generellt väldigt lika. För 

simuleringar gjorda vid -5 °C är det större skillnad. Differenstrycken i knutarna från 

simuleringar gjorda för kategorifallet är genomgående lägre än referensfallet vid 

denna temperatur. Detta mönster påvisas även vid simuleringar vid 0 respektive 10 °C. 

Att skillnaderna mellan fallen är som minst vid 20 °C och större vid -5, 0 samt 10 °C, 

sågs även för de utvalda knutarna i Figur 5.14. Figur 5.16 kan med andra ord 

användas för att validera resultatet i de få utvalda knutarna.  

I Figur 5.17 nedan presenteras returtemperaturerna i alla knutar för en simulering 

gjord vid 10°C. Varje punkt representerar en knut. Knutarna för kategorifallet 

(mörkgrön) är sorterade i storleksordnings från hög till låg returtempertur. Knutarna i 

referensfallet (ljusgrön) kommer i samma ordning så att båda fallen har samma knutar 

på x-axeln.  

 

I denna graf är det tydligt att kategorifallet och referensfallet inte följs åt. Höga 

returtemperaturer i kategorifallet innebär inte höga returtemperaturer i samma knut i 

referensfallet. Knutarna har, efter simuleringar av kategorifallet, returtemperaturer 

som ligger mellan ca 25-80 °C. Returtemperaturerna som kommer av referensfallet 

pendlar snarare mellan ca 38-67 °C, med undantagsfall för några enstaka avvikande 

låga värden. Simuleringar gjorda med hjälp av kategorifallet visar alltså på en större 

returtemperaturvariation i knutarna.  

Resultatet i Figur 5.17 visar att det är en relativt stor spridning i resultat beroende av 

vilken knut man granskar. Detta tyder på att det hade varit intressant att jämföra fler 

 

Figur 5.17. Jämförelse av returtemperaturer i knutar 
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knutar än de tre i Figur 5.15 med ett verkligt fall. Dock är det tidskrävande att ta ut 

mätdata för fler punkter och detta kommer därför inte att granskas vidare i denna 

rapport.  

 

5.3.3. Summering av resultat 

 Simuleringar med det nya kategorifallet visar differenstryck som generellt 

ligger närmre det verkliga fallet än vad referensfallet gör. 

 De verkligt uppmätta trycken är genomgående lägre än både referensfallet och 

kategorifallet.  

 Kategorifallet ger, i jämförelsen med de verkliga fallen, generellt lägre 

returtemperaturer än referensfallet. Det håller sig, med ett undantag, inom den 

verkligt uppmätta returtemperturen.  

 Skillnaden i differenstrycket mellan referensfallet och kategorifallet skiljer sig 

mer vid simuleringar gjorda vid lägre utomhustemperaturer än vid 20 °C. 

Simuleringar vid 20 °C uppvisar i princip likvärdiga differenstryck. 

 Resultaten från kategorifallet får med ett bredare spann av returtemperaturer 

än vad referensfallet får.  
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6. DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion kring studiens metodval och resultat. Först diskuteras 

kategoriseringen, genom att motivera och resonera kring metodva l och resultat.  

Sedan diskuteras simuleringarnas resultat och vidare betydelse. Kapitlet avslutas 

med förslag till vidare studier och åtgärd.  

6.1. KATEGORISERING  

6.1.1. Metodval 

Eftersom tidigare studier visat att det är svårt att kategorisera användarmönster efter 

fastighetstyp eller byggnadsår gjordes istället en kategorisering baserad på enskilda 

kunders specifika mätdata. Även typkurvorna, som kunderna kategoriserades till, togs 

fram med hjälp av alla kunders sammanställda mätdata. Programmet har skapats från 

grunden och reviderats under examensarbetets gång. Slumpmässiga kunder och 

resultat har kontinuerligt valts ut och granskats för att validera metoden och 

programmet.  

Det finns flera tidigare beprövade metoder för att försöka hitta mönster ur stora 

mängder data. Eftersom simuleringsmodellen är beroende av att informationen 

angående kundernas användning ser ut på ett visst sätt, måste resultatet av 

kategoriseringen vara därefter. Detta har begränsat metodvalet och varit en starkt 

bidragande faktor i hur kategoriseringsprogrammet har utformats. Programmet 

bygger, som tidigare beskrivits, på att kundens energiförbrukning och 

returtemperatur vid en viss utomhustemperatur representeras av en procentsats. 

Därför har programmet utformats för att ta fram typkurvor för energi och 

returtemperatur kopplat mot utomhustemperaturen.   

I det här examensarbetet har timvärden hos Malmö och Burlövs fjärrvärmekunder 

granskats. Eftersom timvärden kan skilja sig mycket under dygnet kommer 

returtemperatur- och effektsignaturerna att ha en större spridning än om 

dygnsmedelvärden hade använts. Samtidigt är det intressant att studera data i en 

högre upplösning, eftersom mätvärden då är starkare kopplat till 

utomhustemperaturen just den timmen. Om dygnsmedelvärden istället hade använts 

hade utomhustemperaturerna blivit utjämnade, och riskerat att leda till mönster som 

inte tar hänsyn till ytterligheter. Dessutom har ingen hänsyn tagits till om timvärdena 

har uppmätts under vardagar eller helger samt inte heller om de uppmätts under natt 

eller dag. Dessa faktorer kan vanligtvis förklara en stor del av den spridning som syns 

i kundernas mätdata vid samma utomhustemperatur. Eftersom simuleringarna görs 

vid en statisk temperatur har det inte funnits någon möjlighet att ta dessa fall i 

beaktande.  
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Under utförandet av programmet togs beslutet att rensa bort kunder med felaktiga 

mätare, eller kunder som endast använder fjärrvärme under en kort period av året ur 

analysen. Detta för att en kategorisering av dessa mätvärden inte skulle bli tillförlitlig. 

Det har dock noterats att ett antal kunder verkar ha en typ av mätare som inte 

registrerar mätvärden varje timme, utan snarare när en viss produktion uppnåtts. Ett 

exempel kan vara en kund som använder 20 kWh fem timmar i rad. Istället för att 

registrera detta värde varje timme registreras värdet den femte timmen när 100 kWh 

har uppnåtts. Det ser då ut som att kunden inte har använt någon energi de fyra första 

timmarna och sedan väldigt mycket den femte. De kunderna har därför varit svåra att 

kategorisera, då spridningen inte har påvisat ett tydligt mönster mot 

utomhustemperaturen. För just dessa kunder hade dygnsmedelvärden antagligen varit 

mer representativa. Att skapa ett program som lokaliserar och behandlar dessa kunder 

är inte inom denna rapports ramar.  

För att få med de flesta av de kunder som är anslutna till Malmö/Burlövnätet idag har 

mätdata för år 2016 använts. Dessa data har antagits vara de mest representativa för 

framtiden och därför har inga andra år granskats. 2016 var ett relativt milt år, med få 

riktigt kalla eller varma temperaturer. Det granskade temperaturintervallet valdes på 

grund av detta till -5 – 25 °C. Ett annat år hade kanske bättre speglat 

extremtemperaturer, men då hade nyanslutna kunder gått förlorade i 

kategoriseringen. 

Alla kurvor som har tagits fram och matchats till minst en kund anses vara en viktig 

kurva och redovisas i resultatet. Detta eftersom det är svårt att bedöma vad som är en 

kategori med för få matchningar och hur den påverkar slutresultatet. Dessutom har 

ingen jämförelse angående hur lika kurvorna är varandra gjorts. Därför kan det finnas 

två kurvor med mycket lika lutning och brytpunkt, men kanske olika 

standardavvikelser. Samma argument som tidigare gäller här; det är svårt att bedöma 

vilka kurvor som är tillräckligt lika.  

 

6.1.2. Kategoriseringens resultat och dess innebörd  

Resultaten visar att småhuskunderna är mer homogena än de övriga kunderna både 

när det handlar om kategoriseringen för energi och returtemperaturer. Typkurvorna 

för returtemperaturer i småhus ser vid en första anblick ut att vara vitt skilda, men om 

de kurvor som flest kunder matchat till granskas följer de samma mönster. Resultatet 

antas rimligt eftersom småhuskunder i regel är bostadshus för en familj där 

användarmönstren borde vara relativt lika. Detta kan sättas i relation till 

kundkategorin flerbostadshus, lokaler och industri där kunderna sinsemellan kan ha 

helt olika användningsområden och därför helt olika användarmönster. Med det i 

åtanke, hade det varit intressant att även dela upp flerbostadshuskunder samt lokal och 

industrikunder i två grupper. Dock hade den uppdelningen lett till ännu fler typkurvor 

att senare lägga in i simuleringsprogrammet, vilket inte var önskvärt. Tanken var 

snarare att så många kunder som möjligt skulle bearbetas och kategoriseras i ett och 

samma program.  
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De olika typkurvorna för energianvändning i småhus kan förklaras på en rad olika sätt. 

Ett hus som har en kurva med hög användning under sommarmånaderna kan antingen 

tolkas som ett hus med icke resurseffektiva blandare eller med att det är många 

personer boende i huset som använder varmvatten. Lutningen till vänster om 

kurvornas brytpunkter ger information om bostadens uppvärmningsbehov. En 

brantare lutning innebär att uppvärmningen är mer beroende av 

utomhustemperaturen, vilket tyder på en sämre isolering.  

Visualiseringen av två olika bostadsområden med småhus visar på en intressant 

skillnad. Det är tydligt att det nybyggda området kring Limhamn främst hamnar i 

samma kategori. Denna kategori har en låg brytpunkt, det vill säga en låg 

balanstemperatur, vilket troligtvis innebär att dessa hus är välisolerade. Detta verkar 

rimligt eftersom området är nybyggt och nybyggda områden generellt har en lägre 

förbrukning än äldre områden. I det äldre bostadsområdet i Hindby och Västra 

Kattarp uppvisas en större spridning av kategorier. Eftersom dessa hus har funnits 

under lång tid har de förmodligen haft flera ägare. Ägarna kan ha haft olika incitament 

till att göra energibesparingar kopplat till tidigare uppvärmningsmetoder och deras 

kostnader.  

När det gäller kurvorna för returtemperaturer hos småhuskunderna har de tre största 

kategorierna mycket lika karaktäristik. Med varmare utomhustemperaturer minskar 

returtemperaturen. Detta skiljer sig något från fjärrvärmenätets mönster för 

returtemperaturer, som snarare ökar vid varmare utomhustemperaturer på grund av 

större procentuella förluster, samt lägre energiuttag hos kunderna. I en 

fjärrvärmecentral med ackumulatortank, vilket ofta är fallet hos småhuskunder, 

påverkas returtemperaturen mycket vid tappning av varmvatten under 

sommarmånaderna. Eftersom kurvorna är skapade från flödesviktade värden, kommer 

de returtemperaturer som mäts upp vid tappning att väga tyngre än de 

returtemperaturer som mäts då flödet är lågt. Vid tappning av varmvatten ökar flödet 

över kundens värmeväxlare och avkylningen blir större. Detta kan förklara varför det 

generella mönstret hos dessa kurvor skiljer sig från nätets.  

Typkurvorna för energi från kundkategorin flerbostadshus, lokaler och industri 

uppvisar också ett relativt homogent mönster. Dock går det att urskilja typkurvor med 

betydligt lägre brytpunkter. Dessa kurvor har brytpunkter mellan 5-10 °C vilket 

skulle kunna tyda på samdrift tillsammans med ett annat energislag eller på ett mycket 

väl isolerat hus. Även här visas att de flesta gröna typkurvorna har låga 

balanstemperaturer i jämförelse med de röda. Det kan verka ologiskt att kurvor i 

kundgruppen OO, ligger lågt på effektskalan vid kalla utomhustemperaturer jämfört 

med de gröna kundgrupperna (de som börjar med N). Dock är det viktigt att ha i 

åtanke att det var de flesta av kundernas individuella mätvärden som låg ovanför 

ursprungskurvan, snarare än OO-kurvan i sig. På grund av detta är det möjligt att 

kurvor som intuitivt bör ha höga effektvärden istället har låga, och tvärtom. En 

kundgrupp som har värden ovanför eller nedanför ursprungskurvan inom ett visst 

segment skapar med andra ord inte nödvändigtvis en kurva som ligger ovanför i hela 

segmentet. 
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Områden i innerstan, där flerbostadshus är den dominerande byggnadstypen, har 

övervägande kategoriserats till kurvor med höga balanstemperaturer. Detta är 

mestadels gamla hus som byggdes under tidigt 1900-tal. Det verkar rimligt att dessa 

byggnader har hamnat i dessa kategorier, då äldre hus ofta är sämre isolerade. En viss 

spridning i kategorier märks också i detta område, vilket sannolikt kan förklaras av att 

en del hus har vidtagit energieffektiviserande åtgärder. Precis som för 

småhuskunderna visas att ett område med nybyggda flerbostadshus och lokaler i 

Västra Hamnen övervägande har hamnat i gröna kategorier. 

I ett område som till största del består av lokaler och industrier har kunderna varit 

svåra att placera i en energikategori. Istället har flertalet kunder i detta område 

hamnat i den kategori med de kunder som inte går att kategorisera. Dessa kunder har 

istället blivit tilldelade en gemensam kurva som är ett medelvärde av deras 

användning, och har inte genomgått någon matchningsprocess. Eftersom industrier 

och lokaler kan ha skilda användningsområden och därför användarmönster som inte 

korrelerar med utomhustemperatur verkar detta rimligt.  

Det finns betydligt fler returtemperaturkurvor för flerbostadshus, lokaler och industri 

än det finns för småhus. Detta trots att programmet har gått igenom lika många 

jämförelseprocedurer. Det tyder på att det finns en större spridning i användarmönster 

hos dessa kunder. Till skillnad från småhuskunderna finns det här något fler kunder 

som har matchat till kurvor där returtemperaturen ökar med varmare 

utomhustemperaturer. Dessa kunder har med andra ord en låg avkylning under 

sommarmånaderna. Då de flesta kunder i kundkategorin flerbostadshus, lokaler och 

industri har en fjärrvärmecentral med VVC, där en viss avkylning sker kontinuerligt, 

bidrar dessa kunder till höga returtemperaturer i nätet. Detta tillsammans med by-

passflöden bidrar till nätets höga returtemperaturer sommartid, vilket är ett av 

fjärrvärmesystemets dilemman. Därför är det viktigt att kunna lokalisera och förbättra 

fjärrvärmecentralerna hos de kunder som har en låg avkylning. Utöver de typkurvor 

som tyder på lägre avkylning under sommarmånaderna följer flertalet kurvor de 

mönster som nämndes vid småhuskunderna.  

Visualiseringen av vilka kunder som har matchat till vilka returtemperaturkurvor 

påvisar inget konkret mönster, varken för småhuskunder eller för de övriga kunderna. 

Detta tyder på att det inte finns någon direkt geografisk koppling, så som 

bostadsområde, byggnadsår etc. Istället beror användarmönstret av returtemperaturen 

snarare på den inkopplade fjärrvärmecentralen samt dess installation och avkylning.   

En annan intressant diskussionspunkt gällande returtemperaturer är de framtagna 

kurvornas brytpunkter. När effektsignaturer granskas är det tydligt att det finns en 

brytpunkt, vid balanstemperaturen, med en logisk förklaring. För kurvorna på 

returtemperatur finns det ingen sådan tydlig brytpunkt bland mätpunkterna. Istället 

har brytpunkten i detta fall använts för att visa på att kurvorna inte är helt räta linjer. 

Hade kurvan skapats utan brytpunkt (enkel linjär regression) hade kurvorna endast 

kunnat visa en minskning, ökning eller ett konstant värde på returtemperaturen. Flera 

brytpunkter eller en exponentiell kurva hade kanske lett till kurvor som bättre passar 

till mätpunkterna, men med de stora mängderna data har detta inte varit 

beräkningsmässigt möjligt att utföra.   
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Standardavvikelserna för kurvorna på returtemperatur och energi uppvisar samma 

mönster. Det vill säga att för varje jämförelseprocedur ökar standardavvikelsen. Detta 

innebär att kunder som har matchat till kurvor i den första proceduren har matchat till 

ett snävare intervall än de kunder som har matchat i den tredje eller fjärde proceduren. 

När intervallet ökar i och med en större standardavvikelse kan det innebära att kunder 

med ett användarmönster som skiljer sig något från kurvan ändå kan matcha den 

samma. Det kan leda till att en kund matchas till en kategori som exempelvis har en 

annan brytpunkt eller lutning än vad kundens mätpunkter har. Det finns ett par sätt 

som hade kunnat avhjälpa detta problem. Ett hade varit att konsekvent ha ett snävare 

konfidensintervall vilket under arbetsgången har testats, men visats ge för få 

matchningar. Ett annat alternativ hade varit att skapa individuella kurvor för varje 

kund och jämföra lutning eller brytpunkt med typkurvorna. Detta var inte 

beräkningsmässigt möjligt med den datakapacitet som användes. Värt att nämna är 

dock att de flesta kunder har matchat i den första jämförelseproceduren. Då är 

standardavvikelserna relativt små och de flesta kunder har därför kurvor som är 

representativa för deras användningsmönster.  

 

6.2. SIMULERING  

Enligt jämförelsen, där differenstrycken i det nya kategorifallet och det tidigare 

referensfallet jämförs med verkligt uppmätta differenstryck, visar resultaten på att 

kategorifallets värden ligger närmre de verkliga trycken. Detta resultat är rimligt 

eftersom kategorifallet är gjort för att tydligare efterlikna de faktiska 

användarmönstren hos kunderna. När kategorifallet och referensfallet jämfördes i alla 

knutar uppvisade kategorifallet generellt något lägre tryck. Speciellt vid lägre 

utomhustemperaturer. Detta tyder på att resultaten i de tre utvalda knutarna är 

tillförlitliga och att kategorifallet ger mer verklighetstrogna simuleringar än 

referensfallet gällande differenstryck.  

För jämförelsen med de tre knutarnas verkliga returtemperaturer är resultaten inte 

lika tydliga. Dock visar simuleringar av kategorifallet att returtemperaturerna, med 

ett undantag, ligger inom de uppmätta returtemperaturernas intervall. För 

referensfallet ligger tre punkter utanför intervallet. I denna jämförelse är det med 

andra ord svårt att säga att något av de två fallen är bättre eller sämre. Dock visar 

kategorifallet en större spridning av returtemperaturer när jämförelse med 

referensfallet i alla knutar sker. Eftersom kategorifallet, genom typkurvorna för 

returtemperatur, tar bättre hänsyn till kundernas individuella användarmönster borde 

temperaturspridningen bli större och resultaten verkar därför rimliga.  

Produktionskurvan som användes i simuleringarna var lika för alla 

produktionsanläggningar i Malmö/Burlövs fjärrvärmenät och angav vilken 

framledningstemperatur som producerades vid aktuell utomhustemperatur. I 

verkligheten produceras olika framledningstemperaturer i de olika anläggningarna och 

en viss framledningstemperatur är inte alltid kopplad till en viss utomhustemperatur.  

Detta kan vara en felkälla i simuleringarna.  
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En annan punkt som är värd att ta upp är det faktum att när de framtagna 

typkurvorna lades in i NetSim var det inte möjligt att ta hänsyn till decimaler av 

utomhustemperaturer. Detta gjorde att kurvorna blev mindre detaljerade än i 

kategoriseringen och vid vissa utomhustemperaturer (de nära kurvornas brytpunkter) 

kan detta ha betydelse.  

Under simuleringarna upplevdes problem med en del kunder som hade höga 

returtemperaturer. Vid höga utomhustemperaturer var framledningstemperaturerna 

låga, och det ledde till att returtemperaturerna hos vissa kunder blev högre än 

framtemperaturerna. För att simuleringen skulle gå igenom var dessa kunders 

returtemperaturer tvungna att sänkas manuellt, och därför stämde de inte med den 

returtemperatur som de tilldelats i kategoriseringen. Dessa kunder har, som tidigare 

nämnts, dålig avkylning och det hade varit bra om det fanns ett sätt för NetSim att ta 

hänsyn till dessa utan att behöva sänka deras temperaturer manuellt.  

Grundmodellen som används i simuleringarna är inte helt uppdaterad. En del av de 

kunder som kategoriserats finns inte med i modellen, och ett fåtal av de kunder som 

finns i modellen har ej kategoriserats. Dock är det så pass få kunder att de inte antas 

påverka resultatet nämnvärt.  

Resultatet tyder på att kategoriseringen har bidragit till mer verklighetstrogna 

simuleringar. Med detta i åtanke kan behovet av individuella förbrukningskurvor till 

varje kund ifrågasättas. Kategoriseringen verkar ha matchat kunder så pass bra att 

individuella kurvor inte ser ut att behövas. Eftersom individuella kurvor hade varit 

beräkningsmässigt svårt att införa är detta resultat tillfredsställande. 

 

6.3. FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER OCH VIDARE STUDIER  

Kategoriseringsprogrammet som skapats är tänkt att fungera på fjärrvärmenät av 

olika storlekar och på olika geografiska platser. Den primära anledningen till att 

programmet togs fram var att förbättra E.ON:s simuleringsmodeller. Programmet kan 

dock även användas för att lokalisera kunder med dålig avkylning samt kunder med 

mätare som beter sig på ett icke önskvärt sätt. För att få med alla kunder i 

simuleringen måste alla kunder ha data som kan användas i kategoriseringen, och 

därför borde dåliga mätare bytas ut.  

En annan åtgärd som hade kunnat förbättra simuleringarna ytterligare hade varit att 

lokalisera inbyggda by-passflöden och lägga in dem i modellen. Då hade inte 

påläggsfaktorerna, och främst returtemperaturfaktorn, behövt vara lika stora och 

simuleringarna hade blivit än mer tillförlitliga.  

En vidare studie som hade varit intressant att utföra hade varit att granska sambandet 

mellan typkurvor för energianvändning och returtemperatur. Finns det något 

samband och kan en på detta sätt göra en gemensam kategori för returtemperatur och 

energianvändning? 
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Ett annat, kanske mer uppenbart, användningsområde för de framtagna kategorierna 

kan vara att använda dem som underlag för att ta fram prismodeller för fjärrvärme 

kopplat till kundernas användning. Detta kan vara intressant för fjärrvärmeföretagen, 

men också för kunderna som får mer incitament till att se över och eventuellt byta ut 

undermåliga värmeväxlare.  
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7. SLUTSATS 

Programmet som skapats delar upp kunder i ett antal kategorier baserat på kundernas 

tidigare användning. Kunderna får dels en kategori för energianvändning och dels en 

för returtemperatur, båda kopplade till utomhustemperatur. Det finns fler kategorier 

för energianvändning än för returtemperatur. Dock är kategorierna för 

energianvändning mer inbördes lika. Enligt tidigare förd diskussion har inte 

kategorier som har få matchade kunder tagits bort. Inte heller har kurvor som ser lika 

ut slagits ihop. Då kurvorna måste läggas in manuellt i simuleringsprogrammet antas 

ett skäligt antal vara det antal som kan läggas in manuellt med rimlig tidsåtgång. 

Efter genomförd kategorisering anses att ett skäligt antal kategorier, som 

representerar kundernas användarmönster, har skapats på ett effektivt sätt.  

Resultaten av kategoriseringen visar att småhuskunderna generellt beter sig på ett 

mer homogent sätt än flerbostadshus, lokaler och industrikunder. Det går att finna 

vissa mönster hos nybyggda hus kontra äldre hus när det kommer till 

energianvändning. Nybyggda hus har ofta lägre balanstemperaturer än de äldre 

motsvarigheterna. Dessutom har äldre områden ofta större spridning av kategorier, 

troligtvis beroende av om de gjort energieffektiviserande åtgärder eller inte. För 

returtemperaturer är det svårare att hitta några generella mönster kopplad till 

nybyggda gentemot äldre bostadsområden. De flesta småhuskunder matchar till 

samma returtemperaturkategori, och verkar med andra ord ha ett mycket likt 

returtemperaturmönster. De övriga kunderna påvisar fler typer av mönster. En del har 

matchat till kurvor som tyder på en låg avkylning i kundens värmesystem, men det 

går inte att koppla dessa till geografiska områden. Därför tyder resultatet på att 

kundernas returtemperatur snarare har att göra med deras fjärrvärmecentraler. 

Följaktligen finns det generella användarmönster kopplat till utomhustemperatur som 

i flera fall tros kunna förklaras av byggnadstyp, byggnadsår och typ av 

fjärrvärmecentral. Dock är kundernas energianvändning och returtemperatur också 

starkt kopplat till beteende, vilket är en svår faktor att ta hänsyn till i en uppdelning 

som enbart använder sig av fastighetsstatistik. Det skapade 

kategoriseringsprogrammet delar upp kunder enbart efter deras historiska 

användarmönster och därför kan avvikande kunder i och med detta lättare fångas upp 

och hamna i en mer representativ kategori.  

När kategoriseringen testats i simuleringsprogrammet tyder resultaten på att 

kategoriseringen ger simuleringar som bättre stämmer överens med verkligt uppmätta 

differenstryck. Kategoriseringen ger också ett bredare spektrum av returtemperaturer 

istället för att jämna ut temperaturerna på kunderna. Att dela in kunder i kategorier 

verkar vara ett effektivt sätt att förbättra simuleringarna utan att göra en allt för stor 

åtgärd i tidigare modeller. Med en tillförlitlig kategorisering verkar dessutom 

individuella kurvor inte vara nödvändiga.  
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9. BILAGA 

Nedan visas ekvationerna som skapats i kategoriseringen. Tabell 9.1 visar 

kategorierna för typkurvor för energianvändning och Tabell 9.2 visar kategorierna för 

typkurvor för returtemperatur. Ekvationerna är på formen 

𝑦 = 𝑘𝑥 + 𝑚, 

och alla kategorier består av två ekvationer som delas vid brytpunkten.  

 

Tabell 9.1. Kategorier för energianvändning, samt deras tillhörande ekvationer, brytpunkt och standardavvikelse. 

Energikategori Brytpunkt Standardavvikelse k1 k2 m1 m2 

4 14,79 0,1944 -0,0298 -0,00158 0,5094 0,0922 

5 15,52 0,1194 -0,0219 -0,00146 0,4472 0,1295 

6 15,21 0,1414 -0,0293 -0,00220 0,5087 0,0967 

7 15,97 0,1259 -0,0253 -0,00210 0,4791 0,1089 

8 15,51 0,1278 -0,0308 -0,00259 0,5249 0,0868 

9 15,46 0,1073 -0,0320 -0,00198 0,5340 0,0699 

13 13,96 0,2667 -0,0308 -0,00043 0,5088 0,0847 

14 15,24 0,1521 -0,0222 -0,00056 0,4474 0,1173 

15 14,72 0,1938 -0,0329 -0,00118 0,5339 0,0665 

16 15,78 0,1656 -0,0229 -0,00418 0,4592 0,1634 

17 15,22 0,1558 -0,0321 -0,00172 0,5331 0,0703 

18 15,25 0,1213 -0,0331 -0,00111 0,5410 0,0534 

22 13,55 0,3233 -0,0307 -0,00016 0,5022 0,0885 

23 15,10 0,1887 -0,0207 -0,00007 0,4328 0,1220 

24 14,17 0,2622 -0,0358 -0,00128 0,5501 0,0611 

25 15,76 0,1852 -0,0211 -0,00326 0,4422 0,1615 

26 15,32 0,1871 -0,0307 -0,00218 0,5220 0,0852 

27 15,14 0,1320 -0,0335 -0,00093 0,5438 0,0502 

31 13,23 0,3673 -0,0295 -0,00033 0,4871 0,1015 

32 14,99 0,2359 -0,0176 0,00105 0,4054 0,1253 

33 13,96 0,3351 -0,0372 -0,00100 0,5541 0,0488 

34 15,07 0,1986 -0,0210 -0,00319 0,4384 0,1701 

35 15,51 0,2143 -0,0298 -0,00221 0,5160 0,0875 

36 15,02 0,1418 -0,0339 -0,00084 0,5461 0,0488 

38 14,60 - -0,0323 -0,00076 0,5273 0,0666 

101 15,10 0,0601 -0,0278 -0,00111 0,4945 0,0918 

104 15,23 0,1947 -0,0258 -0,00086 0,4751 0,0959 

105 14,60 0,1154 -0,0216 -0,00027 0,4382 0,1266 

106 14,92 0,1284 -0,0284 -0,00083 0,4982 0,0867 

107 15,46 0,1404 -0,0229 -0,00210 0,4555 0,1343 

108 15,55 0,1528 -0,0284 -0,00174 0,5037 0,0886 

109 15,35 0,0915 -0,0300 -0,00149 0,5159 0,0778 

113 14,87 0,2826 -0,0261 -0,00040 0,4699 0,0877 

114 12,76 0,1889 -0,0228 0,00027 0,4341 0,1395 

115 14,50 0,1737 -0,0335 -0,00120 0,5379 0,0693 

116 15,30 0,1717 -0,0226 -0,00154 0,4514 0,1300 

117 15,79 0,2097 -0,0278 -0,00140 0,4998 0,0825 

118 15,11 0,1149 -0,0329 -0,00141 0,5389 0,0624 

122 14,62 0,3529 -0,0264 0,00002 0,4636 0,0777 
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123 7,33 0,2661 -0,0283 -0,00166 0,4169 0,2215 

124 13,81 0,2428 -0,0376 -0,00122 0,5631 0,0609 

125 14,63 0,1860 -0,0249 0,00015 0,4651 0,0993 

126 16,20 0,2358 -0,0266 -0,00096 0,4908 0,0761 

127 14,99 0,1421 -0,0339 -0,00138 0,5457 0,0588 

131 13,46 0,3950 -0,0276 0,00067 0,4506 0,0702 

132 6,73 0,3174 -0,0330 0,00266 0,4128 0,1727 

133 13,15 0,3008 -0,0401 -0,00141 0,5741 0,0653 

134 14,06 0,1974 -0,0254 0,00085 0,4649 0,0952 

135 16,80 0,2426 -0,0255 -0,00070 0,4844 0,0678 

136 14,95 0,1721 -0,0335 -0,00118 0,5419 0,0591 

137 6,31 - -0,0351 -0,01136 0,4714 0,3214 

138 13,76 - -0,0340 -0,00110 0,5299 0,0776 

 
 
Tabell 9.2. Kategorier för returtemperaturer, samt deras tillhörande ekvationer, brytpunkt och standardavvikelse. 

Returtemp.kategori Brytpunkt Standardavvikelse k1 k2 m1 m2 

4 15,96 0,054235 -0,0062 0,0009 1,0200 0,9072 

5 16,50 0,094337 -0,0074 0,0022 1,0130 0,8548 

7 1,16 0,119745 -0,0077 -0,0025 1,0230 1,0170 

13 17,17 0,100765 -0,0145 0,0011 0,9946 0,7263 

14 17,94 0,112398 0,0098 -0,0099 0,9566 1,3100 

16 3,90 0,145408 -0,0085 -0,0003 1,1060 1,0740 

17 10,74 0,119388 -0,0268 -0,0067 1,1200 0,9043 

22 -3,97 0,153878 0,0730 -0,0033 1,2190 0,9162 

23 17,45 0,114949 0,0189 -0,0090 0,9760 1,4630 

25 3,28 0,275561 -0,0479 0,0000 1,2770 1,1190 

26 16,26 0,13199 -0,0218 -0,0053 1,0650 0,7987 

28 1,83 - -0,0394 -0,0082 1,1000 1,0430 

101 15,04 0,008571 -0,0054 0,0000 1,0150 0,9344 

102 16,28 0,009133 -0,0058 0,0014 1,0180 0,8994 

103 14,96 0,008061 -0,0050 0,0007 1,0150 0,9306 

104 15,07 0,039541 -0,0089 0,0006 1,0190 0,8766 

105 23,58 0,038163 -0,0015 -0,0184 0,9870 1,3860 

107 23,08 0,059949 0,0001 -0,0154 1,0100 1,3680 

108 15,28 0,057143 -0,0111 0,0011 1,0560 0,8694 

112 22,77 0,087602 0,0047 -0,0512 1,0040 2,2780 

113 5,50 0,086173 -0,0015 -0,0051 0,9614 0,9809 

114 10,31 0,10102 0,0095 -0,0007 0,9735 1,0780 

116 0,61 0,117857 -0,0110 0,0020 1,0470 1,0390 

117 13,01 0,070357 -0,0205 -0,0012 1,0720 0,8202 

121 22,17 0,082959 0,0098 -0,0653 1,0010 2,6650 

122 4,65 0,129643 0,0028 -0,0078 0,9275 0,9771 

123 17,51 0,115102 0,0147 -0,0118 0,9663 1,4300 

125 19,51 0,133418 0,0033 -0,0116 1,0520 1,3440 

126 10,02 0,093316 -0,0273 -0,0045 1,1030 0,8747 

128 0,55 - -0,0100 -0,0019 1,0130 1,0090 

 


