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Klimatförändringen är ett faktum. Idag står
värme- och elproduktionen för en stor andel av
koldioxidutsläppen och vi står inför en utmaning
att minska dessa. Därför �nns det ett behov av
smarta energilösningar av värme och kyla.
ectogridTM är en lovande lösning för att möta
dessa problem.

ectogridTM är ett lågtempererat energidelningssystem
av värme och kyla mellan byggnader. Idéen kommer
ursprungligen av doktor Per Rosén. Systemet
möjliggör delning av energi mellan byggnader och tar
tillvara på spillvärme på ett e�ektivt sätt. Genom att
para ihop olika byggnaders värme- och kylbehov kan
energianvändningen minskas.

Systemet består av ett varmt och ett kallt rör fyllda
med vatten som distribuerar energi till byggnaderna.
För att ectogridTM ska fungera så e�ektivt som möjligt
krävs stabila temperaturer på nätet. Med hjälp av en
pump och en ventil regleras vatten�ödet in till varje
byggnad för att möta värme- eller kylbehovet i
byggnaden. ectogridTM består dessutom av en aktiv
och en passiv balanseringsenhet som hjälper till att
balansera värme och kylbehovet på nätet.

Principiell bild över uppbyggnaden av ectogridTM.

Dagens system styrs med en så kallad PID-regulator.
Principen bakom regulatorn är att �ödet justeras
utifrån skillnaden mellan den faktiska temperaturen
och det önskade värdet. Regulatorn justeras idag in
manuellt vilket är en väldigt tidskrävande process. Det

�nns därför ett stort behov av att hitta ett systematiskt
sätt att ställa in alla regulatorerna likadant. Med
anledning av detta har reglerstrukturen undersökts,
vilket har gjorts med hjälp av en simuleringsmodell.
Modellen av systemet har använts som underlag för att
testa framtagna metoder i riktiga byggnader.
Resultatet blev en metod för att ställa in regulatorer i
nya byggnader baserat på ett enkelt experiment. Med
den nya metoden kan nya byggnader ställas in på ett
e�ektivt sätt.

Vid inställning av regulatorn visade det sig vara en
avvägning mellan att e�ektivt reducera störningar och
samtidigt bibehålla stabilitet i systemet. Det är viktigt
att regleringen kan hantera störningar. ectogridTM är
ett sammankopplat system med många byggnader
som påverkar varandra. Det betyder att om störningar
i temperatur uppstår i en byggnad kommer det
påverka ingående temperatur i nästa, ett fenomen man
vill undvika. Det uppstår också en störning när värme-
eller kylbehovet i byggnaden ändras snabbt. Det
förändrar direkt temperaturen ut ur byggnaden. Allt
för snabba förändringar i temperatur till kalla röret
kan leda till att fryspunkten nås och systemet fryser.
En metod som kallas framkoppling visade sig ha god
potential för att hantera dessa störningar. Metoden
innebär att man motverkar temperaturfelet innan det
uppstår genom att kompensera med �ödet.

Förutom att ta fram en generisk metod att ställa in
regulatorer i nya byggnader, har projektet har gett en
större förståelse för �ödesreglering i ectogridTM vilket
kan bidra till vidare undersökningar kring regleringen.


