
Energilagring i fjärrvärmenät

Kan tillfälligt förhöjd vattentemperatur i fjärrvärmenät leda till ekonomiska besparingar
för värmeproducenter? I den här studien undersöks kapaciteten och inverkan på
produktionen av att använda fjärrvärmenätet som energilager.

Principen för fjärrvärme

Fjärrvärme är något som används i de flesta svenska städer, principen bygger på att vatten värms
upp centralt av produktionsenheter och sedan levereras till kunder via rörledningar. I så kallade
fjärrvärmecentraler används värmeväxlare för att överföra värme till kunderna och de avkylda
vattnet i ledningarna leds tillbaka till produktionsenheterna. Hur mycket energi som behövs varierar
ofta över dygnet både på grund av variationer i utomhustemperaturer och förbrukningsmönster för
varmvatten. Variationer har ofta negativ inverkan på produktionsenheter, därför används strategier
för att jämna ut driften. De flesta fjärrvärmenät har i dagsläget tillgång till en ackumulatortank,
det är som en stor termos som fylls upp när lasten i nätet är låg för att sedan kunna tömmas när
lasten är hög.

Energy Opticon

Det här projektet har utförts hos och på uppdrag av Energy Opticon. De levererar prudukten Energy
Optima 3 som är ett verktyg för ekonomisk optimering av fjärrvärmeproduktion. Programmet
använder prognoser för priser och fjärrvärmelast för att beräkna vilka enheter som ska vara i drift.

Nätackumulering

I det här projektet har potentialen för nätackumulering undersökts, principen är att temperaturen
på vattnet ut från en produktionsenhet höjs innan en förväntad lasttopp så att nätet blir laddat.
Funktionellt är det ungefär samma sak som en vanlig ackumulatortank med skillnaden att den
extra energin når kunderna efter en viss tid vare sig den behövs eller inte, därför är det viktigt att
veta hur när det sker. Nätackumulering görs idag i viss utsträckning manuellt men det finns ett
intresse från energibolag att kunna optimera processen.

Förlustmodeller

Undersökningen var begränsad till en höjning av framledningstemperaturen, framöver skulle
även en sänkning kunna vara möjlig. En höjning av framledningstemperaturen kommer att leda
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till extra förluster i systemet, både genom ökade värmeförluster i distributionen och minskad
verkningsgrad för vissa kraftverkskomponenter. För att ta hänsyn till detta har linjära modeller
skapats utifrån mätdata för att avgöra kopplingen mellan förluster och framledningstemperatur.

Utjämnad prognos

För att göra undersökningen oberoende av en nätackumuleringsfunktion i Energy Optima
3 valdes istället att använda ett viktat medelvärde av fjärrvärmeprognosen för att simulera
effekten av nätackumulering. Kostnaderna för systemet delades upp i posterna; bränsle, el,
underhåll, start/stopp och laständring. Optimeringar gjordes sedan med både den vanliga och den
utjämnade prognosen. För de två fjärrvärmesystemen som undersöktes gav det små besparingar
för det ena och försumbara besparingar för det andra. Det var framförallt start/stopp- och
laständringskostnader som påverkades mycket av den utjämnade prognosen, därför justerades
dessa baserat på litteraturstudie för att se om det påverkade resultatet. Det var förväntat att ge en
större besparing men resultatet var i stort sett oförändrat.

Energilagring

Potentialen för energilagring har undersöks för fjärrvärmevattnet, fjärrvärmerören och byggnader
anslutna till fjärrvärmenätet. Baserat på ett utfört test och information om nätets storlek kunde
energimängden som lagras i nätet beräknas. Energilagringskapaciteten i byggnader om
inomhustemperaturen höjs med 0,5 ◦C är ungefär dubbelt så stor som lagringskapaciteten i
fjärrvärmenätet efter en höjning av framledningstemperaturen med 10 ◦C. I nuläget utnyttjas
knappt kapaciteten i byggnader men i framtiden kan den bli en viktig del i att göra driften av
fjärrvärmenät jämnare.
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