
Små	  värmekällor	  – kunder	  som	  prosumenter

Ett	  fjärrsynprojekt	  som	  syftar	  till	  att	  visa	  hur	  (små)	  
decentraliserade	  	  värmekällor	  kan	  kopplas	  till	  ett	  
fjärrvärmesystem.

Patrick	  Lauenburg,	  Lunds	  Tekniska	  Högskola
Gunnar	  Lennermo,	  Energianalys	  AB	  

Vi	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  Svensk	  Fjärrvärme/Energiföretagen	  
samt	  Energimyndigheten	  



Prosument  –
någon  som  både  är  PROducent och  konSUMENT av  t  ex  värme
• En  ny  och  lite  mer  krävande  kundkategori  men  som  kan  ge  andra  mervärden  för  
fjärrvärmeverksamheten  och  för  Sverige  som  helhet.  

• Ett  sätt  att  nyttja  mer  spillvärme  i  fjärrvärmenätets  geografiska  utbredning



Beslut	  1	  – Primärt	  eller	  sekundärt	  (6.1)
Bara	  Primärt Primärt	  och	  sekundärt Bara	  sekundärt	  	  

Beslut	  2	  – Typ	  av	  primärinkoppling	  (3.4.4)
Retur/fram	  (R/F) Retur/retur	  (R/R) Fram/retur	  eller	  Fram/fram	  	  

Beslut	  3	  – Val	  av	  inmatningssystem	  (5.1.4	  och	  5.1.5)	  
Flödesreglerat Temperaturreglerat	  	  

Beslut	  – Primärt	  och	  sekundärt	  (5.1.6	  och	  5.1.7)
Parallellt,	  primärinkoppling	  enligt	  beslut	  2	   I	  serie,	  primärt	  som	  ÖH

Den  inmatade  effekten  skall  hela  tiden  vara  lika  stor  som  
den  producerade  effekten  (den  producerade  effekten  styrs  

aldrig  direkt  från  fjärrvärmenätet)  



Beslut	  3	  – Val	  av	  inmatningssystem	  (5.1.4	  och	  5.1.5)	  
Flödesreglerat Temperaturreglerat	  	  

Flödesreglerat
• Inget  flöde  genom  shuntledningen  – SV4  stängd  eller  
shuntledningen  finns  inte

• Flödet  regleras  helt  med  inmatningspumpen  P2,  själv  
eller  ihop  med  en  seriekopplad  2-vägsventil,  SV2

Temperaturreglerat  
• Alltid  flöde  genom  shuntledningen  – SV4  får  aldrig  
stänga  helt

• Pumpen  skall  bara  se  till  så  att  det  finns  tillräcklig  
lyfthöjd  för  att  övervinna  differenstrycket,  
börvärdeskurva  för  varvtalet  med  ärvärde  på  Δp1

• Inmatningsflödet  styrs  helt  av  ventilen  i  shuntledningen,  
SV4,  eventuellt  med  lite  hjälp  av  SV2    



Tack	  (frågor	  tar	  vi	  sedan)



Lokala  värmekällor

• Värmeåtervinning  
(industriell  spillvärme)

• Kompressormaskiner
• Solvärme
• Pannor

• Geotermisk  värme



Beslut	  1	  – Primärt	  eller	  sekundärt	  (6.1)
Bara	  Primärt Primärt	  och	  sekundärt Bara	  sekundärt	  	  

Beslut	  2	  – Typ	  av	  primärinkoppling	  (3.4.4)
Retur/fram	  (R/F) Retur/retur	  (R/R) Fram/retur	  eller	  Fram/fram	  	  

Beslut	  3	  – Val	  av	  inmatningssystem	  (5.1.4	  och	  5.1.5)	  
Flödesreglerat Temperaturreglerat	  	  

Beslut	  – Primärt	  och	  sekundärt	  (5.1.6	  och	  5.1.7)
Parallellt,	  primärinkoppling	  enligt	  beslut	  2	   I	  serie,	  primärt	  som	  ÖH

Leta	  rätt	  på	  en	  lämplig	  
konsult

Leta	  rätt	  på	  en	  lämplig	  
konsult

Flödesreglerat	  system	  
Utan	  kortslutning	   Uppstart	  som	  temperaturreglerat	  	  

Temperaturreglerat	  system	  
Konstant	  flöde Variabel	  flöde

A  – endast  sekundär  anslutning
B  – sekundär  och  primär  i  serie
C  – sekundär  och  primär  parallellt  

Leta	  rätt	  på	  en	  lämplig	  
konsult



Beslut	  1	  – Primärt	  eller	  sekundärt	  (6.1)
Bara	  Primärt Primärt	  och	  sekundärt Bara	  sekundärt	  	  

Beslut	  2	  – Typ	  av	  primärinkoppling	  (3.4.4)
Retur/fram	  (R/F) Retur/retur	  (R/R) Fram/retur	  eller	  Fram/fram	  	  

Beslut	  3	  – Val	  av	  inmatningssystem	  (5.1.4	  och	  5.1.5)	  
Flödesreglerat Temperaturreglerat	  	  

Beslut	  – Primärt	  och	  sekundärt	  (5.1.6	  och	  5.1.7)
Parallellt,	  primärinkoppling	  enligt	  beslut	  2	   I	  serie,	  primärt	  som	  ÖH

Leta	  rätt	  på	  en	  lämplig	  
konsult

Leta	  rätt	  på	  en	  lämplig	  
konsult

Flödesreglerat	  system	  
Utan	  kortslutning	   Uppstart	  som	  temperaturreglerat	  	  

Temperaturreglerat	  system	  
Konstant	  flöde Variabel	  flöde

Lokal  värmekälla  – VP2

Fjärrvärme  – VP1



Tryckfall  som  
inmatningspumpen  måste  
övervinna
1) I  solfjärrvärmecentralen  (med  öppen  
ventil)  från  5  upp  till  20  – 50  kPa

2) I  servisledningen,  från  5  upp  till  30  –
70  kPa  

3) Tryckkon  på  fjärrvärmenätet.  Är  i  de  
flesta  fall  0  men  kan  också  vara  100  –
200  kPa.  

4) Differenstrycket  mellan  fram- och  
returledningen.  Alltid  minst  150  kPa  
men  är  ofta  200  – 400  men  kan  vara  
så  höga  som  800  kPa,  med  en  snabb  
och  en  långsam  variation.	  

1

2

3
4

Retur/Fram  
(R/F)



Difftryck	  i	  november	  18	  till	  25	  mvp

Mätpunkt	  vid	  pump/flödesmätning

Teoretiskt	  maximalt	  flöde,	  cirka	  1,6	  m³/h

Mätpunkt	  vid	  flödesmätning	  med	  ventilvariation

Varvtal	  i	  
styrdatorn	  

Varvtal	  på	  
pumpen	  

Flöde	  i	  
m³/h	  

Varvtal	  i	  
styrdatorn/
pumpen	  

Öppnings
grad	  på	  
SV2

Flöde	  i	  
m³/h	  

0 25 0 30/48 100 1,6
5 28 0 30/48 90 1,6
10 32 0 30/48 80 1,57
15 36 0 30/48 70 1,55
20 40 0,8 30/48 60 1,45
25 44 1,2 30/48 50 1,30
30 48 1,6 30/48 40 1,13
35 52 1,8 30/48 30 0,79
40 56 2,1 30/48 20 0,44
45 59 2,4 30/48 10 0,11
50 63 2,6 30/48 9 0,077
60 71 3,1 30/48 7 0,048
70 79 3,3 30/48 5 0,043
80 87 3,3
90 93 3,3
100 100 3,3



Solvärme
Flödesreglerad  inmatning
Ev  med  temperaturreglerad  uppstart
Mycket  varierad  effektproduktion.  
Så  låg  medelarbetstemperatur  som  möjligt  

Industriell  spillvärme  (direkt  
användbar)  
Flödesreglerad  inmatning  
Mycket  varierad  effektproduktion.  Så  stor  
avkylning  som  möjligt  

Kompressormaskiner
(Kylmaskiner  och  värmepumpar)
Seriekopplade  maskiner  –
flödesreglerade  inmatning  
Enstaka  maskin  eller  
parallellkopplade  –
temperaturreglerad  inmatning  
Klarar  installationen  hela  
temperaturlyftet

Pannor (topplast,  biogas  m  m)  
Temperaturreglerade  inmatning  
Krav  på  pannas  returtemperatur  kan  redan  
ges  vid  inmatningsväxlaren

Geotermisk  värme  (direkt  
användbar)
Flödesreglerade  inmatning
Långa  driftstider  och  ta  ut  så  
mycket  värme  som  möjligt



Solvärme
Flödesreglerad  inmatning
Ev  med  temperaturreglerad  uppstart
Mycket  varierad  effektproduktion.  
Så  låg  medelarbetstemperatur  som  möjligt  

Industriell  spillvärme  (direkt  
användbar)  
Flödesreglerad  inmatning  
Mycket  varierad  effektproduktion.  Så  stor  
avkylning  som  möjligt  

Kompressormaskiner
(Kylmaskiner  och  värmepumpar)
Seriekopplade  maskiner  –
flödesreglerade  inmatning  
Enstaka  maskin  eller  
parallellkopplade  –
temperaturreglerad  inmatning  
Klarar  installationen  hela  
temperaturlyftet

Pannor (topplast,  biogas  m  m)  
Temperaturreglerade  inmatning  
Krav  på  pannas  returtemperatur  kan  redan  
ges  vid  inmatningsväxlaren

Geotermisk  värme  (direkt  
användbar)
Flödesreglerade  inmatning
Långa  driftstider  och  ta  ut  så  
mycket  värme  som  möjligt



Tack
Frågor  


