
dynamisk fjärrvärmesimulator 
i praktiken

rapport 2012:1



 

 



 

 

 Dynamisk fjärrvärmesimulator i praktiken 

 
 
 

CHRISTIAN JOHANSSON 

FREDRIK W ERNSTEDT 

ISBN 978-91-7381-082-1 

 2010 Svensk Fjärrvärme AB 



 

 

 

4 

[ R A P P O R T E N S  T I T E L ]  

FÖRORD 

Teknikrådet har i tidigare studier visat att DHEMOS har kapacitet att simulera 

fjärrvärmens distributionssystem. Syftet med det här projektet har varit att undersöka 

om simulatorsystemet också kan utnyttjas för produktionsplanering. 

 

DHEMOS är ett system med öppen källkod vilket betyder att programvaran är fri att 

laddas ner och användas. Det är också anpassat för fjärrvärmesystem, där modeller 

för kundcentral, distribution och produktion kan kopplas samman i ett enda verktyg.  

 

Projektet har fokuserat på att vidareutveckla simulatorsystemets befintliga modeller, 

som är kopplade till produktionsanalys, och att utvärdera metoder för den praktiska 

användningen. 

 

Projektet har genomförts av Christian Johansson och Fredrik Wernstedt på Blekinge 

Tekniska Högskola. Referensgruppen har bestått av Göran Englund, Jämtkraft, 

Lennart Standoft, Swedavia, Inge Fagerskiold, Swedavia, Otto Olsson, Göteborg 

Energi, Per Gustafsson, Göteborg Energi och Conny Håkansson Svensk Fjärrvärme. 

 

Projektet ingår i forskningsprogrammet Fjärrsyn som finansieras av 

Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen. Fjärrsyns mål är att bland annat att 

utveckla tekniken och att driftoptimera fjärrvärme och fjärrkyla för att stärka 

konkurrenskraften genom en mer anpassad och behovsstyrd forskning. 

 

 

 

Bo Johansson 

Ordförande i Svensk Fjärrvärmes teknikråd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten redovisar projektets resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att 

Fjärrsyns styrelse eller Svensk Fjärrvärme har tagit ställning till innehållet.   
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[ R A P P O R T E N S  T I T E L ]  

SAMMANFATTNING 

DHEMOS är ett simulatorsystem anpassat för fjärrvärmenät, där modeller för 

kundbehov, distribution och produktion kopplas samma i ett verktyg. I samband med 

denna rapport har fokus varit att vidareutveckla de modeller som är kopplade till 

produktionsanalys, och det specifika målet har varit dels att  utveckla systemet vidare 

gentemot produktionsanalys och dels att utvärdera metoder för dess praktiska 

användning. Systemet har anpassats för att hantera ekonomiska och miljömässiga 

parameterar relaterade till operativ produktionsplanering. Funktionalitet för att 

hantera behovsprognoser har utvärderats och byggts in i systemet.  

Studien har utförts i samarbete med Swedavia som äger och driver Landvetter 

flygplats. Fjärrvärmenätet på Landvetter flygplats har utgjort bas för 

simuleringsexperiment under studiens gång. Processen för att kalibrera och anpassa 

DHEMOS beskrivs och ett antal scenario har utvärderats med syfte att hitta optimala 

driftförhållande med hjälp av aktiv styrning av leveransen. 

Resultaten visar att DHEMOS utgör ett kompetent verktyg för operativ 

produktionsplanering. Genom att kombinera förmågan till behovsprognoser med 

praktisk anpassningsbarhet kan systemet användas som stöd i arbetet för att hitta 

optimala driftstrategier i förhållande till ekonomiska, tekniska och miljömässiga 

variabler.  
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[ R A P P O R T E N S  T I T E L ]  

SUMMARY 

DHEMOS is a simulation system developed for district heating systems, in which 

models for consumption, distribution and production are interconnected. The focus of 

this report has been to continue developing the models related to production analysis, 

and the specific goal of the study has been to develop the system towards production 

analysis and to evaluate methods relating to its operational use. The system has been 

adapted to handle financial and environmental parameters related to operational 

production planning. Functionality to handle load forecasts have been evaluated and 

included into the system.  

The study has been performed in collaboration with Swedavia who owns and runs 

Landvetter Airport. The district heating system at Landvetter Airport has been the 

base for all simulation experiments within this study. The process to calibrate and 

adjust DHEMOS is described and a number of scenarios are evaluated in order to find 

optimal operational situations with the help of active load control. 

The results show that DHEMOS is a competent tool for operational production 

planning. By combining the ability to perform load forecasts with practical usability 

the system can be used as a support tool when finding optimal operational strategies 

in relation to financial, technical and environmental variables.  
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[ R A P P O R T E N S  T I T E L ]  

1 INTRODUKTION 

Denna rapport omfattar och beskriver utveckling och användande av DHEMOS, som 

är ett simulatorsystem för fjärrvärmenät. Detta system har tidigare utvärderats i en 

förstudie finansierad av Svensk Fjärrvärme (Johansson & Wernstedt, 2010) samt i 

samband med tidigare forskningsartiklar (Johansson & Wernstedt, 2005). 

Simulatorsystemet består av tre huvudsakliga samverkande moduler för produktion, 

distribution och kundbehov. Under förstudien lades fokus framför allt på modulen för 

distribution, emedan denna studie har haft mer fokus gentemot optimering och analys 

av produktion. Studien har utförts i samverkan med Swedavia där geometri och 

driftsdata från fjärrvärmenätet på Landvetter flygplats har använts som utgångspunkt i 

samband med simuleringsexperimenten.   

Rapporten beskriver en grundläggande genomgång av simulatorsystemet och dess 

funktion i förhållande till kundbehov, distribution och produktion. En primär aspekt 

av DHEMOS är det så kallade agentlagret, vilket tillåter simulering av godtyckliga 

driftsituationer. Tre olika nivåer av sådan komponentfunktionalitet är tillgänglig där 

det fysiska lagret är det mest grundläggande med ovanpåliggande lager för 

händelsestyrning samt algoritmbaserade förändringar. Detta möjliggör ett system där 

man som användare kan lägga på godtycklig komplexitet allt eftersom behov uppstår. 

I samband med studien har en mängd simuleringsexperiment genomförts med 

grund i driftsdata från fjärrvärmenätet på Landvetter flygplats. Syftet med 

experimenten har varit att verka som exempel för produktionsoptimerande analys, där 

ekonomisk och miljömässig påverkan har varit i fokus. Fiktiva produktionsfall har 

skapats för att utvärdera olika typer leveransstyrning med syfte att förbättra 

produktionsmixen vilket leder till minskade bränslekostnader och CO2-utsläpp. 

Förmågan till systemövergripande leveransstyrning är, förutom 

framledningstemperatur och tryck, den tredje parametern en fjärrvärmeproducent kan 

påverka för att aktivt styra situationen i nätet. Att på en grundläggande systemnivå 

hitta en djupare samverkan mellan kundbehov och produktion är ett nödvändigt steg 

för att förverkliga ”Smart Grids”-tänkandet även inom fjärrvärmenät. I detta fall 

används väderprognoser som grund för att prognostisera behov framåt i tiden. Med 

hjälp av leveransstyrning kan sedan kundbehovet inom givna ramar anpassas för att 

bättre koordineras med de brytpunkter som gäller för tillgängliga produktionsslag. 

Parallellt med studien på Landvetter flygplats, utförs även produktutveckling av 

DHEMOS. Syftet är att en ny version av simulatornpaketet skall kunna göras allmänt 

tillgängligt i samband med färdigställandet av denna rapport. DHEMOS utvecklas 

och sprids som öppen källkod, vilket innebär att det är upp till vem som helst att 

använda och vidareutveckla systemet så länge förändringar och tillägg till systemet 

görs tillgängliga. Allt detta sker via projektets hemsida, vilken utgör ett naturligt 

informationsnav. Utvecklingen av DHEMOS är ett pågående projekt som görs på 

ideell basis av projektets medlemmar. Denna rapport beskriver den produktutveckling 

som har skett under det senaste året och hur planerna ser ut inför framtiden.   
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2 BAKGRUND 

Slutet av 1990-talet påbörjades ett forskningsprojekt på Blekinge Tekniska Högskola 

vilket syftade till att utvärdera fördelar man kan nå med att använda så kallad 

agentteknologi på moderna fjärrvärmecentraler. En agent kan i sammanhanget ses 

som ett autonomt datorprogram som antingen självständigt eller i samverkan med 

andra agenter försöker uppnå någon typ av systemmål. Tanken med agenten är att den 

ska agera som ett ombud för fastigheten med ett systemmål om att energieffektivisera 

driften av fjärrvärmecentralen samtidigt som inomhusklimatet inte riskeras. Genom 

att sedan låta grupper av agenter samverka så kan leveransprofilen hos flera 

fastigheter samordnas för att uppnå systemövergripande fördelar på produktionssidan. 

För att studera den här typen av system på ett kostnadseffektivt och praktiskt 

genomförbart sätt, så måste man utveckla dessa med hjälp av olika typer av 

simuleringar. Det framkom dock relativt snart att det inte fanns några 

simulatorsystem tillgängliga på marknaden som uppfyllde de krav som ställdes. För 

att överkomma detta hinder påbörjades 2002 utvecklingen av nytt simulatorsystem 

som kopplade samman modeller för produktion, kundbehov och distribution. Detta 

simulatorsystem utmynnade sedmera i det som skulle komma att bli DHEMOS.  

Utvecklingen av DHEMOS har hela tiden varit behovsstyrt i den bemärkelsen att 

ingen kontinuerlig produktutveckling har skett, utan snarare har anpassning och 

vidareutveckling skett i samband med att specifika behov har uppstått. DHEMOS har 

hela tiden agerat stödverktyg i forskning och utveckling relaterat till agentsystem, och 

har först på senare tid blivit föremål för utveckling med simulering som huvudmål i 

sig. Den grundläggande tanken med DHEMOS är som tidigare nämnt att koppla 

samman modeller för alla delar i ett fjärrvärmenät. Allteftersom tekniken i våra 

fjärrvärmenät utvecklas och olika delar av näten kopplas samman med hjälp av 

informationsteknologi, blir det allt mer uppenbart att man behöver motsvarande 

simulatorsystem för att studera den här tekniken. Inom kraftsystem blir så kallad 

”smart grid” teknologi mer och mer utbredd, och förmodligen kommer vi även att se 

denna utveckling inom system för fjärrvärme och fjärrkyla. För att studera en 

teknologi som omfattar ett helt fjärrvärmesystem, så underlättar det om man har 

tillgång till ett simulatorsystem som även det omfattar modeller för ett helt 

fjärrvärmesystem. Detta omfattar ekonomiska och miljömässig parametrar hos 

värmeproducenten via fysiska begränsningar inom distribution till klimatpåverkan 

och socialt beteende hos slutkund. Ett annat krav är att systemet skall vara möjligt att 

anpassa till skiftande forskningsbehov, vilket i praktiken innebär att källkoden måste 

vara fritt tillgänglig.  

Under 2010 slutfördes en första studie angående DHEMOS i samverkan med 

Svensk Fjärrvärme. Inom ramen för det projektet var fokus framför allt på modeller 

för distribution, och en jämförelsestudie mellan DHEMOS och på marknaden 

förekommande simulatorsystem för distributionsanalys genomfördes. Studien visade 

att DHEMOS i det stora hela ”räknar rätt”, men att det saknades grundläggande 

funktionalitet för att eventuellt intresserade skulle kunna använda systemet i 
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[ R A P P O R T E N S  T I T E L ]  

praktiken. I samband med diskussioner angående framtida inriktning för utvecklingen 

konstaterades även att modellerna för produktionsanalys behöver bli bättre. Syftet 

med denna nuvarande studie är att samla ihop dessa lösa trådar genom att utföra 

experiment ur operativt produktionsperspektiv samt att fortsätta vidareutvecklingen 

av aktuell källkod för att få ett i praktiken mer funktionellt system.  

Den förra studien genomfördes i samverkan med Göteborg Energi och använde 

data från Ale-nätet. Denna nuvarande studie har genomförts tillsammans med 

Swedavia med utgångspunkt i det lokala fjärrvärmenätet på Landvetter flygplats. 
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3 DHEMOS 

3.1 Grundläggande funktion 
Den ursprungliga modellen i DHEMOS byggde på ekvationsmodeller sammanställda 

och anpassade till fjärrvärmesystem av Pall Valdimarsson (Valdimarsson, 1993). Det 

som var fördelaktigt med Valdimarssons modell var att den byggde på ett 

mikroskopiskt förhållningssätt till fjärrvärmenätet, det vill säga att hela 

distributionsnätet modellerades. Detta till skillnad mot makroskopiska modeller  där 

nätet och alla dess komponenter aggregeras till ett långt rör och hela kundbehovet 

modelleras genom en enda stor virtuell konsument. Makroskopiska modeller fungerar 

som regel i samband med traditionell produktionsanalys, där man som producent 

enbart kan påverka framledningstemperatur och tryckhållning i nätet. I samband med 

styrning av leverans måste man dock även ta hänsyn till enskilda kunder vilket leder 

till behovet av en mikroskopisk modell. I en mikroskopisk modell kan man studera 

flödet, trycket och temperaturförändringar i varje del av distributionsnätet som en 

funktion av tiden. Modellen bygger i grunden på matematisk grafteori, vilket skapar 

ett smidigt ramverk för att modellera den geografiska utbredningen inom ett 

fjärrvärmenät. Varje fysisk komponent i fjärrvärmenätet modelleras sedan enligt sin 

motsvarighet i en elektrisk krets, med grund i Kirchhoffs lagar för ström och spänning 

(Chua& Lin, 1975). Genom att fjärrvärmenätet representeras i matrisform skapas 

dessutom möjlighet att använda en mängd kraftfulla matematiska verktyg för att 

manipulera och hantera data.  

Temperaturfall längs rör och övriga komponenteter berörs ganska lite i den 

ursprungliga modellen. Det kan dock konstateras att dessa ekvationer kan påverka 

slutresultatet på ett inte helt obetydlig sätt, speciellt i större fjärrvärmesystem där 

resultat aggregeras över större avstånd. Rent generellt har detta dock inte varit några 

problem eftersom dessa grundläggande ekvationsmodeller är välkända inom allmän 

flödesteknik. Olika modeller för att beräkna temperaturfall i komponenter har 

adderats efterhand till systemet. Framför allt har modeller för temperaturfall i 

rörsystemet anpassats, för att klara av större nät med stora tidsintervaller för att 

förflytta temperaturfronter genom systemet. De exempel som visas i Valdimarsson 

bygger på stationära förutsättningar, det vill säga indata till modellen ändras inte över 

tiden (Valdimarsson, 1993). Detta är dock givetvis inte överensstämmande med 

verkligenheten där socialt beteende, väderförändringar, plötsliga komponentskador 

och en uppsjö annan påverkan samverkar för att skapa ett i det närmast kaotiskt 

system. Oftast kan man dock bortse från stora delar av denna påverkan, och förenkla 

kvarvarande till en mer hanterliga nivå. Exempelvis kan man använda historisk 

beteendedata för att skapa statiska modeller över socialt beteende som i relativt hög 

grad överensstämmer med verkligheten eller man kan låta utomhustemperaturen 

förändras maximalt en gång per timme.  

På en rad punkter har det skett vidareutveckling av DHEMOS under de 

föregående åren, vilket har lett till att systemet som sådant har mognat hand i hand 
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[ R A P P O R T E N S  T I T E L ]  

med aktuella behov på forskningsfronten. Simulatorkärnan är utvecklad i C++ på 

linux och använder sig av den öppna plattformen Octave för matrisoperationer. 

Octave är ett icke-kommersiellt alternativ till Matlab och har till största delen 

motsvarande funktionalitet. 

I DHEMOS ingår ett grafiskt användargränssnitt som är utvecklat i Java. På grund 

av att Java är plattformsoberoende så kan användargränssnittet användas på alla 

operativsystem som stödjer Java, däribland både Microsoft Windows och Linux. I det 

praktiska arbetet så används i nuläget DHEMOS mycket tillsammans med 

Octave/Matlab och Excel/Calc för att analysera och strukturerar utdata. Genom att 

DHEMOS genererar kommaseparerade filer är det väldigt enkelt att importera denna 

data till exempelvis Microsoft Excel eller OpenOfficeCalc för vidare analys.  

All källkod utvecklad inom ramen för DHEMOS släpps efterhand som fri 

mjukvara. Fri mjukvara innebär att källkoden är fritt tillgänglig och att alla användare 

ges möjlighet att kopiera, studera och förbättra mjukvaran. Den skyldighet 

användaren har är att även göra dessa eventuella förbättringar fritt tillgängliga precis 

som originalprogrammet. Syftet med fri mjukvara är dels att främja en öppen 

utvecklingsmiljö som inbjuder till engagemang och dels för att det helt enkelt är 

tvunget för att kunna utnyttja en del av de externa källkodskomponenter som används 

av DHEMOS. 

3.2 Agentfunktion 
I sammanhanget kan en agent ses som ett autonomt datorprogram som kontinuerligt 

arbetar för att uppfylla någon typ av systemmål, antingen självständigt eller 

tillsammans med andra agenter i ett multi-agent system. I DHEMOS betyder 

agentfunktion att en komponent tilldelas någon typ av funktionalitet som går utanför 

den som bestäms av de grundläggande modellerna som beskriver komponentens 

fysiska beteende. Typexemplet är att varje kundanläggning tilldelas var sin agent för 

att kunna utföra systemövergripande styrning av leveransen. Den enskilda agenten 

agerar då som ett ombud för fastigheten och överser att överenskommen 

inomhustemperatur upprätthålls samtidigt som den är med och agerar i den globala 

leveransstyrningen vid de tillfälle då det finns behov av detta och då detta kan utföras 

utan att riskera inomhusklimatet. En grupp av sådana kundagenter kan samverka för 

att uppnå globala systemmål, exempelvis kapa en kommande effekttopp i 

fjärrvärmenätet. Detta är något som ingen enskild agent klarat av på egen hand, och 

det går heller inte att förutse hur kraftigt eller exakt när en fastighet måste styra sin 

leverans, vilket gör att den autonoma leveransbalanseringen som här uppnås av ett 

multi-agent system blir essentiell i sammanhanget. Andra exempel på var man kan 

utnyttja agentfunktionalitet är i samband med studier av funktionsstörningar i 

komponenter som pumpar eller studier av påverkan av olika taxor på det sociala 

beteendet.   

I DHEMOS finns det tre olika nivåer av komponenthantering. Den första nivån 

hanterar de grundläggande simuleringsmodellerna som används, exempelvis gällande 

tryckfall och temperaturförändringar i rör. Beteendet på denna nivå bestäms av 
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fysiska lagar och uttrycks med hjälp av allmänt erkända ekvationer och modeller. 

Nästa nivå av komponenthantering baseras på händelser som uppstår över tiden i 

samband med att en simulering fortgår. Ett typiskt exempel på en händelsepåverkan i 

DHEMOS är hur utomhustemperaturen förändras över tiden, vilket i DHEMOS utförs 

som en rad efterföljande händelser som faller ut i samband med att tiden rör sig 

framåt i simuleringen. Sista nivån är algoritmbaserad, vilket i praktiken innebär att 

man implementerar specifika algoritmer för att få komponenter att uppvisa ett önskat 

beteende. Ett exempel på denna nivå är olika typer av systemövergripande 

koordination av leveransstyrning som utfördes i samband med denna studie. Det är 

även på denna nivå som exempelvis kunders sociala beteende eller 

produktionsoptimerande analyser modelleras. Med hjälp av dessa olika lager så kan 

simuleringar i DHEMOS utföras godtyckligt komplext beroende på behov och krav. 

3.2.1 Händelsepåverkan 
Händelsebaserade påverkan är implementerad genom en så kallad ”event-list”, av 

engelskans ord för händelse. Denna event-list är som namnet antyder uppbyggd som 

en lista av händelser som faller ut allt eftersom simuleringen rör sig framåt i tiden. En 

sådan händelse består av ett ”event-ID” som identifierar vilken typ av händelse det 

handlar om, en ”time-stamp” som visar vilken tidpunkt i simuleringen händelsen skall 

lösas ut och slutligen av en ”event description” som beskriver värdet av den specifika 

händelsen. Händelsens identifierare är ett förutbestämt värde som är kopplat till en 

rad olika typer av indata som simuleringsmodellerna använder sig av, exempelvis 

rådande utomhustemperatur eller statusförändringar i enskilda komponenter. Värdet 

på den specifika händelsen är en sträng som i princip kan beskriva godtycklig 

funktionalitet, givet att stöd för att tolka strängen har implementerats i DHEMOS 

källkod.  

Nedan beskrivs ett exempel för hur man på ett enkelt vis kan lägga till ny 

funktionalitet. Första steget är då att lägga till en tolkning av händelsen i källkoden. 

Detta körs på angiven plats och enligt en noga kommenterad procedur i källkoden, 

vilket gör att även personer med liten erfarenhet av programmering torde kunna 

utföra det. Det andra steget är att lägga till händelser i händelselistan enligt behov. 

Händelselistan kan ändras från en simuleringskörning till nästa, vilket gör att det blir 

enkelt att testa nya saker när källkod för tolkning av en händelse väl är inlagd i 

systemet.  

För varje tidssteg i simuleringen kommer DHEMOS att utvärdera händelselistan, 

för att kontrollera om det nuvarande tidsteget har några händelser kopplade till sig. 

Skulle så vara fallet, kommer DHEMOS att göra ändringar i indata till simuleringen 

baserat på tolkningen av händelsens värde. 

3.2.2 Algoritmpåverkan 
Att implementera algoritmpåverkan innebär i praktiken att man i DHEMOS källkod 

implementerar en eller flera typer av algoritmer som styr påverkan av någon eller 

flera komponenter. Även detta görs på ett anvisat ställe i källkoden, men till skillnad 
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från händelselistan så är friheten här större att här lägga till i princip vilken 

funktionlitet man vill. Detta ställer givetvis motsvarande krav på att användaren 

besitter kunskap gällande programmering. Givet detta ges man full tillgång till all 

data som DHEMOS använder sig av och kan således implementera exakt den typ av 

funktionalitet som eftersöks.  

Då det gäller händelselistan går DHEMOS även igenom algoritmpåverkad 

agentfunktionalitet för varje tidssteg. Ur ett rent arkitekturmässigt perspektiv så är 

källkoden i DHEMOS modulärt uppdelad så att den här typen av förändringar har ett 

väl avgränsat gränssnitt till det övriga systemet. Oftast är det mer komplexa 

systemkomponenter som är lämpliga för den här typen av tilläggsfunktionalitet, 

såsom kund- och produktionsanläggningar. Dock kan även andra komponenter 

hanteras på detta sätt, exempelvis om man vill utvärdera ett nytt pumpsystem så kan 

dess beteende implementeras som en fristående algoritm för att säkerställa full 

kontroll över händelseförloppet.   

Då källkoden till DHEMOS är fritt tillgänglig, finns det inget hinder för att en 

användare tar steget fullt ut och bidrar i den generella vidareutvecklingen av 

systemet. 

3.2.3 Exempel på algoritmpåverkan: Behovsprognoser  
Tanken med behovsprognoser är att skapa en uppfattning om hur kundernas behov 

kommer att se ut framåt i tiden, för att på så sätt kunna förbereda, anpassa och om 

möjligt förbättra produktionssituationen. Kundernas behov styrs framför allt på 

grundval av aktuell utomhustemperatur, men är normalt sett även påverkad av socialt 

beteende. I denna studie används endast aktuell utomhustemperatur för att uppskatta 

kundernas behov, eftersom specifika tidsrelaterade sociala beteende inte bedömdes ha 

så stor genomslagskraft på en flygplats. Det givna effektbehovet baseras med andra 

ord helt på förhållandet till aktuell utomhustemperatur oavsett tidpunkt.  

I de scenario som har utvecklats inom ramen för denna studie finns det en agent 

kopplad till den sammanslagna produktionen. Denna produktionsagent agerar ombud 

för den totala produktionen och har som sådan tillgång till information om hur bränsle 

och andra resurser skall utnyttjas för att få en så bra drift som möjligt. Tanken är att 

agenten kan förbättra denna drift om den löpande ges kunskap om förväntade 

väderförhållande framåt i tiden. I denna studie används timbaserade prognoser som 

sträcker sig en vecka framåt över januari månad. I samband med simulering så har 

alltså agenten ingen kunskap om vädret som sträcker sig längre fram än sju dagar. Ett 

missförhållande i sammanhanget är att väderprognoser från den tiden inte finns 

tillgängliga, utan indata för simuleringen är faktiskt utfall över perioden. Man kan 

anta att prognoser och utfall skiljer sig till en viss del. För agenten är dock det mest 

relevant att se om vädret håller på att bli varmare eller kallare ett par dagar framåt, för 

att i sådana fall kunna genomföra förebyggande åtgärder som att förvärma fastigheter. 

Den operativa styrningen är som viktigast det närmaste dygnet fram och över en 

sådan kort tidshorisont är väderprognoser i allmänhet relativt goda.  
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Som tidigare noterats används historisk driftsdata och faktiskt utfall av 

utomhustemperatur istället för framtida väderprognoser. Det är dock inget som 

hindrar att man istället använder sådana prognoser för att på så sätt använda 

DHEMOS som ett verktyg för operativ produktionsplanering i praktiken. Exempelvis 

via det norska meterologiska institutet YR går det att fritt få ut prognoser via ett 

datorsystem som möjliggör automatisk användande via en databas till DHEMOS. Att 

YR har gjort den här typen av data lätt tillgänglig via Internet får anses vara ett viktigt 

bidrag för en spridning av energieffektiviserande teknik, då såväl historisk som 

framtida väderdata i många fall är en viktig komponent i samband med drift och 

uppföljning av sådan teknik.  

I DHEMOS läggs aktuell utomhustemperatur via händelselistan. I praktiken har 

varje timme en utomhustemperatur förknippad med sig. I samband med denna studie 

byggdes händelselistan manuellt, men denna kan med enkla medel även byggas av 

automatiskt baserat exempelvis prognoser som löpande hämtas via någon databas 

eller via Internet. 

I sammanhanget kan nämnas även andra typer av förhandsinformation som 

produktionsagenten med fördel kan delges. Exempel på detta är det kommande 

dygnets aktuella timpriser på el, vilket är intressant i de fall produktionen även 

omfattar kraftvärme. Då kan produktionen planeras för att matcha de högsta priserna 

för att sälja el med så god marginal som möjligt. Med hjälp av olika typer av 

värmelagring kan detta sedan utföras i praktiken, exempelvis med hjälp av 

hetvattentankar eller aktiv leveransstyrning i kundanläggningar. 

3.2.4 Exempel på algoritmpåverkan: Inomhusklimat  
Aktiv leveransstyrning innebär i praktiken att fastigheters effektuttag koordineras och 

samordnas över större fastighetsbestånd för att på så sätt uppnå fördelar i 

produktionsledet. För att genomföra detta i praktiken så behöver systemet ha en 

möjlighet att följa upp vad som händer i varje enskild fastighet i samband med dessa 

förändringar i effektuttaget. Reglersystemet i en fastighet följer normalt sett ett 

temperaturprogram som visar vilken framledningstemperatur det sekundära nätet 

skall ha vid varje given utomhustemperatur. På grund av den termiska trögheten i 

fastigheter så går det att göra tillfälliga avvikelser från detta temperaturprogram, 

under förutsättning att systemet på något sätt ges möjlighet att återkoppla till hur 

denna avvikelse påverkar fastighetens inomhusklimat. När aktiv leveransstyrning 

utförs i praktiken används oftast någon typ av ekvation för energibalans för att 

beskriva förändringar i fastighetens termiska status. Sådana ekvationer har oftast 

formen av differentialekvationer och måste således lösas numeriskt i normala fall. I 

DHEMOS, som potentiellt kan modellera hundra eller tusentals kundanläggningar i 

ett fjärrvärmenät, är det dock inte praktiskt möjligt att modellera alla dessa fastigheter 

med hjälp av dylika metoder. Det skulle helt enkelt krävas för mycket datorkraft. 

Alternativet är att använda en enklare modell som ger en god uppskattning av 

termiska förändringar i fastigheter utan att för den sakens skull kräva alltför mycket 

processorkraft.  



 

 

 

16 

[ R A P P O R T E N S  T I T E L ]  

Den modell som DHEMOS använder bygger på att en kombination av en 

fastighets energisignatur samt dess tidskonstant. Huvudsyftet med ekvationen var att 

få fram en modell med godtagbar noggrannhet som samtidigt inte krävde iterativa 

lösningar. Genom att kombinera det grundläggande sambandet mellan fastighetens 

energisignatur och utomhustemperaturen med ekvationen för temperaturfall beroende 

av tidskonstant fås ekvation 1. 

 

 

 

Där  är inomhustemperaturen vid slutet av det aktuella tidsintervallet, 

 är inomhustemperaturen vid början av det aktuella tidsintervallet,  är 

fastighetens energisignatur,  är skillnaden mellan den aktuella 

inomhustemperaturen och utomhustemperaturen,  är aktuell nivå av 

leveransstyrning i fastigheten uttryck i procent,  är utomhustemperatur,  är 

tidsintervallet uttryckt i timmar och slutligen är  fastighetens tidskonstant. 

Grundläggande för denna kombination är att inomhustemperaturen går mot 

utomhustemperaturen när effektuttaget är noll. Då modellen är logaritmisk uppstår 

rent matematisk ett problem genom att det eftersökta värdet aldrig uppnås, även om 

avståndet mellan är-värdet och bör-värdet efterhand går mot att bli oändligt litet. I 

DHEMOS avhjälps detta genom att sätta en motvikt som hjälper modellen att slå över 

det sökta värdet. Detta gör att modellen får ett beteende som mer liknar verkligheten. 

Denna motvikt är ett flyttalsvärde lika eller över noll som, tillsammans med 

energisignatur och tidskonstant, sätts för varje enskild fastighet. Ett värde lika med 

noll motsvarar ett rent logaritmiskt beteende, och överslaget ökar med värdet. I 

praktiken bör värdet ligga någonstans runt eller under ett. I praktiken sätts motvikten 

manuellt baserat på en initial uppskattning och justeras sedan efter behov.Figur1 visar 

påverkan på olika värden av motvikten. Figuren visar timvärden för hela en hel 

simulerad månad. Under denna månad har utomhustemperaturen legat på i 

genomsnitt -1.85 C, med ett maximum värde på 3.5 C respektive minimum värde på -

11.7 C. Hade fastigheten haft tillgång till fullt effektbehov hela månaden hade 

inomhustemperaturen inte ändrat sig eftersom reglersystemet automatiskt anpassar 

uppvärmningen i förhållande till utomhustemperaturen för att upprätthålla önskad 

inomhustemperatur. I figuren kan temperaturfallet upplevas som linjärt, men detta 

beror på att effektbortfallet enbart visar den intiala fasen. Temperaturfallet står i 

relation till fastighetens tidskonstant vilket ger ett logaritmiskt beteende när 

inomhustemperaturen närmar sig utomhustemperaturen.   
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Figur 1: Inomhustemperatur vid effektbortfall 

 

Tidskonstanten som sådan tar inget hänsyn till extern påverkan som exempelvis 

socialt beteende eller solinstrålning i samband med temperaturfall. Ingen hänsyn tas 

heller till att den i fastigheten lagrade värmeenergin normalt sett knappast är 

likformigt fördelad inom fastighetsstrukturen, vilket ger upphov till att 

temperaturgradienter mellan rum inom fastigheten minskas fortare än gradienten 

mellan fastigheten som helhet och dess omgivning. Att detta är så beror på att 

värmeenergin lättare vandrar genom oisolerade rumsavgränsande väggarna än genom 

de oftast kraftigt isolerade väggarna som utgör fastighetsskalet. Modellen ger trots 

detta en god uppskattning på hur enskilda fastigheter påverkas i samband med 

förändringar i dess effektuttag. I samband med operativ användning av DHEMOS 

skulle även detta beteende kunna påverkas via händelselistan. Genom att automatiskt 

hämta hem data från strategiskt utplacerade rumsgivare så skulle man dynamiskt 

kunna förändra motvikt och aktuell inomhustemperatur för olika fastigheter i 

samband med simulering. Detta skulle kunna göra att man på ett bättre sätt klarar av 

att förutse påverkan vid aktiv leveransstyrning i ett operativt läge.  

I DHEMOS modelleras inomhusklimatet som en del av varje enskild 

kundanläggning. Normalt sett motsvarar varje sådan nod en fastighet, men i större 

fjärrvärmenät kan det vara nödvändigt att aggregera flera fastigheter i samma 

kundanläggning. Då kommer modellen att motsvara ett genomsnitt för det termiska 

beteendet i dessa fastigheter. Om egenskaperna på dessa fastigheter då skiljer sig 

mycket åt, rekommenderas att man modellerar efter den fastighet i gruppen som är 

mest känslig och där påverkan kan förväntas vara störst.  
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4 EXPERIMENT 

4.1 Landvetter flygplats  
Denna studie har utförts i samverkan med Swedavia som äger och driver elva 

flygplatser runt om i Sverige. En av dessa flygplatser är Landvetter flygplats utanför 

Göteborg. Swedavia driver ett fjärrvärmenät som försörjer större delen av 

fastigheterna på flygplatsen med energi. Ansvarig personal samlade under januari 

månad 2011 in driftsdata från detta fjärrvärmenät, och detta har tillsammans med 

aktuella dimensioner och geometri i nätet skapat grunden för alla simuleringar som 

har utförts i samband med denna studie.  

På grund av en distinkt verksamhet i det aktuella fjärrvärmenätet kan man 

konstaterat det inte uppvisar samma karakteristik som man generellt hittar i ett 

stadsbaserat fjärrvärmenät med tydliga effekttoppar under morgon och kväll framför 

allt på vardagar. Systemet uppvisar en jämn korrelation med rådande 

utomhustemperatur, och den temperaturoberoende sociala påverkan kan antas vara 

låg. Det går dock att se en viss skillnad mellan helger och vardagar, och under den 

studerade perioden har helgdagar en något tydligare korrelation med 

utomhustemperaturen än vardagar även om undantag finns. 

4.1.1 Kundanläggningar  
Det första steget för att kalibrera fjärrvärmenätet är att få rätt nivå på kundernas 

behov.  Detta är en naturlig utgångspunkt eftersom fjärrvärmesystem i grunden är 

system styrda av efterfrågan. För att simulera en kundanläggning modellerar 

DHEMOS fastighetens energianvändande i kombination dess termiska status. De 

indatavärdesomsystemetanvänderärföljande: 

 

 Energisignatur 

 Tidskonstant 

 Utomhustemperatur för pumpstopp 

 Maximal avkylningpåprimärsidan 

 Dimensionerandeutomhustemperatur 

 

Energisignaturen har uppmätts genom att analysera den historiska kunddata som 

har varit tillgänglig. Denna visade timmedeleffekt per timme för de olika 

fastigheterna för hela januari. Med hjälp av detta i kombination med 

utomhustemperaturer under perioden, gick det sedan att ta fram energisignaturer för 

varje fastighet. Detta anpassades sedan till det totala kundbehovet för att få en jämn 

korrelation.  

Tidskonstant för fastighet är i normala fall inte möjligt att utvärdera exakt då det 

kräver en kostsam och tidskrävande analys. Däremot går det dock ofta att göra en god 

uppskattning baserad på okulär analys i kombination med allmän kunskap om 

fastigheters egenskaper i förhållande till deras geometri, byggmaterial och ålder. I 
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denna studie ingår ett flertal fastigheter som får antas vara relativt känsliga i 

förhållande till deras storlek, med stora glasytor och höga nivåer av luftombyte och 

ventilation, vilket har föranlett användandet av generellt låga tidskonstanter.  

Utomhustemperaturen för pumpstopp visar över vilken temperatur fastigheten inte 

har något externt värmebehov. I samband med denna studie ligger detta värde på 18C 

för alla fastigheter. Normalt är detta någon eller några grader lägre, men på grund av 

den allmänt mindre påverkan av temperaturoberoende sociala beteende så valdes 

denna nivå. Tillsammans med extern påverkan medför detta en normal 

inomhustemperatur om 21C.  

I denna studie har använts en genomsnittlig maximal primär avkylning om 50C 

(Fredriksen & Werner, 1993). Detta värde är även en parameter som ger möjlighet att 

finjustera den totala energianvändningen i nätet i förhållande till uppmätt historisk 

data. Skulle så vara fallet att dylik data inte är tillgänglig så kan man oftast uppskatta 

godtagbara värde baserat på data från jämförbara installationer. Kopplat till detta är 

även värdet som anger vid vilken utomhustemperatur som den aktuella avkylning 

avses. Slutligen kan det totala kundbehovet, tillsammans med uppskattade 

nätförluster, verifieras gentemot fjärrvärmenätets totala energisignatur. Ur ett  

simuleringsperspektiv blir nätförlusterna närmast försumbara i ett mindre 

fjärrvärmenät som det  på Landvetter flygplats eftersom vattnet inte hinner kylas av 

så mycket. 

Den utdata som genereras av DHEMOS för varje kundanlägging är följande: 

 

 Primärtflöde 

 Primärframledningstemperatur 

 Primärreturtemperatur 

 Tryckhöjd (framledning och retur) 

 Effektuttag 

 Effektstyrning 

 Inomhustemperatur 

4.1.2 Distribution  
Förhållanden inom distributionsnätet beskrivs av flöde, tryck och det energibärande 

mediets temperatur. Vid en simulering beräknas först flöde och tryck, och sedan 

beräknar systemet temperaturen. Är layouten av fjärrvärmenätet enkel i bemärkelsen 

att den har en enda produktionpunkt, som dock kan innehålla ett flertal pannor, samt 

även saknar loopar så beräknas flöde och tryck analytiskt. Finns det, å andra sidan, 

flera produktionspunkter utspridda i nätet, eller om nätet har loopar, då måste 

lösningen för flöde och tryck lösas med hjälp av en iterativ metod.  

DHEMOS använder höjd på vattenpelare för att representera tryckhållning i nätet. 

Många gånger kan det vara svårt att få fram exakt data som utgångspunkt för att sätta 

tryckhöjd. Finns inte värde för tryck tillgängligt så går det att använda uppskattade 

värde som ingående värde för simulering. Att hålla rätt tryck i ett fjärrvärmenät är 

viktigt av såväl ekonomiska som fysiska anledningar. Man vill minimera förslitningar 

och driftskostnader för såväl tryckhöjande som övrig apparatur och material samtidigt 



 

 

 

20 

[ R A P P O R T E N S  T I T E L ]  

som man måste tillse att trycket ligger inom korrekta gränser för drift och funktion. I 

Sverige är det standard att dimensionera efter 16 bar som övre tryckgräns eftersom 

detta är det högsta tryck som medger drift utan återkommande besiktning (Fredriksen 

& Werner, 1993). Det finns även en nedre tryckgräns för att undvika kavitation och 

kokning. Den nedre gränsen kan variera beroende på komponenter och 

temperaturnivåer inom det specifika fjärrvärmenätet. För att modellera tryckhöjden 

går det även att använda driftskarakteristik från tryckhöjande komponenter som 

pumpar, men i denna studie har denna typ av data inte varit tillgänglig. Istället har 

tryckhöjden uppskattats baserat på känd energiproduktion i kombination med 

fastigheternas egenskaper.  

De värde som används som indata i DHEMOS gällande rörsystemet är följande 

parametrar: 

 

 Längd 

 Inre diameter 

 Röretstjocklek 

 Värmeledningsförmåga 

 

Utdata för varje rörkomponent är följande: 

 

 Flöde 

 Tryckfall 

 Temperatur i början av röret (i flödets riktning) 

 Temperatur i slutet av röret (i flödets riktning) 

 

Tryckfall beräknas genom att först utvärdera den aktuella friktionsfaktorn vilket 

görs med hjälp av Swamee-Jains ekvation. Baserat på detta beräknas sedan tryckfallet 

över röret som en funktion av friktionsfaktorn och vattenhastigheten i kombination 

med de statiska parametrarna för röret.  

En aspekt som förenklade temperaturberäkningen i samband med denna aktuella 

studie är fjärrvärmenätets storlek i förhållande till den aktuella upplösningen på 

timnivå. Eftersom fjärrvärmenätet på Landvetter flygplats är så pass litet så kan man 

anta att värmen konsumeras under samma timme som den produceras, vilket 

förenklar beräkningen (Dotzauer, 2003). Detta gör även att nätförlusterna blir, om 

inte försumbara, så åtminstone väldigt mycket mindre än man normalt kan förvänta 

sig i ett fjärrvärmenät som sträcker sig över en hel stad med hundra eller tusentals 

kundanläggningar och långa transitledningar. 

4.1.3 Produkt ion 
Historisk produktionsdata för januari 2011 tillhandhölls av Swedavia i samband med 

denna studie. Med hjälp av denna data var det möjligt att skapa förutsättningar för 

studier ur produktionshänseende. I figur 2 visas denna data sorterad i ett 

varaktighetsdiagram. 
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Figur 2: Varaktighetsdiagram 

Det är värt att notera att varaktighetsdiagrammet enbart gäller januari månad. Det 

kan antas att detta är en av de kallare månaderna under året vilket gör att diagrammet 

inte planar ut i någon större grad. Utomhustemperaturen under januari 2011 varierade 

mellan 3.5C och -11.5C, vilket gör att en hel del produktion som ligger över detta 

intervallet inte finns med. Det kan även eventuellt finnas ett mindre antal köldknäppar 

under årets övriga vintermånader, som då också saknas. I vilket fall som helst så går 

det att se en tydlig spets i samband med de högsta effekttopparna.   

Den historiska datan var insamlad såsom timmedeleffekt, vilket gör att det gick att 

utvärdera eventuell temperaturoberoende social påverkan över dygnet. Det går utan 

tvekan att se en sådan social påverkan, men dess karakteristik skiljer sig markant från 

de morgon/kvällstoppar man normalt ser i ett fjärrvärmenät. Baserat på denna data 

går det även att aggregera till energiuttag över dygn, vilket i kombination med 

motsvarande dygns medel för utomhustemperatur ger en energisignatur för 

fjärrvärmenätet som helhet, vilket visas i figur 3. 
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Figur 3: Energisignatur 

Energisignaturen visar på ett ungefärligt energibehov om 10.5MWh per dygn vid 

noll grader utomhus. Om energianvändningen hade varit helt temperaturberoende 

hade datapunkterna följt regressionslinjen. I grafen går det dock tydligt att se 

avvikelser skapade av exempelvis social påverkan och varierande dynamik gällande 

temperaturförändringar. Det går att notera att de datapunkter som skiljer ut sig från 

regressionslinjen allra mest är helgdagar, vilket också kan antas vara förväntat.  

De grundläggande frihetsgrader som en värmeproducent har att använda är 

tryckhöjd och temperatur på framledningen. Detta är i princip de enda två variabler 

som en energiproducent normalt sett kan justera för att uppnå tillräcklig effekt ut i 

nätet. Detta återspeglas även i inställningarna för den grundläggande 

produktionsmodellen där indata utgörs av: 

 

 Tryckhöjd vid produktionspunkt 

 Temperatur på framledning (gäller vid utomhustemperatur A) 

 Utomhustemperatur (A) 

 Temperatur på framledning (gäller vid utomhustemperatur B) 

 Utomhustemperatur (B) 

 

A respektive B betecknar gränsvärde för produktionsanläggningen. 

Mellanliggande framledningstemperaturer räknas fram genom att anta ett linjärt 

förhållade mellan dessa två gränsvärde. Alla andra produktionsrelaterade parametrar 

sätts i den agent som är tilldelad produktionen. Dessa parametrar utgörs av 
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ekonomiska och miljörelaterade variabler, samt av data för att utföra exempelvis aktiv 

styrning av leveransen. 

Indata till leveransstyrning utgörs av de brytpunkter vid vilka systemet skall 

försöka dämpa effektuttaget. Dessa punkter identifieras med hjälp av 

brytpunktsdiagram (Arvastsson, 2001). Dessa önskade driftpunkter kan även 

identifieras genom att lösa EconomicDispatch Problem (EDP) och UnitCommitment 

Problem (UCP) för aktuella ekonomiska parametrar (Dotzauer, 2003). EDP beskriver 

optimala effektnivåer hos tillgängliga produktionspannor med syfte att säkerställa 

tillräcklig effektnivå till minsta möjliga kostnad. UCP söker att göra samma sak, men 

över ett längre tidsintervall. Man kan se lösningen på UCP som en rad 

sammanhängande lösningar till EDP. Dessa problem är traditionella 

optimeringsproblem och löses med hjälp av numeriska optimeringsmetoder. Det finns 

i nuläget inget stöd i DHEMOS för att direkt lösa EDP och UCP, men detta skulle 

kunna implementeras eftersom Octave stödjer lösningsmetoder för dylika problem. 

Det är framför allt en fråga om att bygga ett grafiskt användargränssnitt för att stödja 

inmatning av relevant data.  

Den utdata som skapas av den grundläggande produktionsmodulen är följande: 

 

 Temperaturpåframledning 

 Temperaturpåreturledning 

 Flöde 

 

Övrigutdata skapas av de algoritmer som realiserar själva produktionsagenten.  

4.2 Simuleringsscenario 
Leveransstyrning är ytterligare ett exempel på algoritmbaserad beteendeförändring i 

DHEMOS. Denna förändring är central för denna specifika studie, då fokus ligger på 

operativ produktionsplanering. Alla scenario, förutom referensscenariot, bygger på 

sådana algoritmtillägg i källkoden. Varje kundanläggning, i detta fall varje enskild 

fastighet, är tilldelad en agent. Denna agent agerar ombud för fastigheten och 

övervakar kontinuerligt att fastigheten inte utför förändringar i effekttillförseln på ett 

sådant sätt att inomhusklimatet går utanför givna ramar. 

För att implementera ett system för produktionorienterad aktiv leveransstyrning 

bör det finnas en återkoppling till vad som händer i de medverkande fastigheterna. I 

början av 1980-talet genomfördes i Stockholm ett försök med leveransstyrning i regi 

av dåvarande Birka Energi (Österlind. 1982). Det systemet indikerade den 

grundläggande potentialen med aktiv leveransstyrning, men på grund av brist på 

återkoppling gick systemet inte att använda i praktiken. Det gick helt enkelt inte att 

veta hur styrningar påverkade enskilda fastigheter, eller ens om fastigheten hade 

genomfört styrningen. Även senare forskning har tydligt indikerat krav på 

återkoppling (Wernstedt et al, 2008). På grundval av detta studeras här enbart olika 

scenario där återkoppling är en integrerad del av systemet. De scenario som har 

genomförts är följande: 
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 Scenario 0: Referensscenario 

 Scenario 1: Gruppbaserad leveransstyrning 

 Scenario 2: Marknadsbaserad leveransstyrning 

 Scenario 3: Marknadsbaserad leveransstyrning med prognoser 

 

Tanken med referensscenariot (scenario 0) är att kalibrera DHEMOS i förhållande 

till den historiska driftsdata som finns tillgänglig. Ingen leveransstyrning har varit 

aktiv, utan systemet simulerar enbart på grundval av de grundläggande parametrar 

som tidigare beskrivits. För att övriga scenario ska vara användbara så är det av stor 

vikt att referensscenariot blir så rätt inställt som möjligt.  

Scenario 1 bygger på en iterativ process där grupper av fastigheter styr enligt 

förbestämda rutiner baserade på hur fastigheterna beräknas klara av att styra. 

Eftersom systemet agerar med hjälp av återkoppling i fastigheterna, så kan agenter 

som styr enskilda fastigheter välja att vägra styra när de blir ombedda. Uppstår en 

sådan situation så kommer systemet inte att kunna genomföra den delen av 

styrningen, eftersom det inte går att skjuta över en styrning till nästkommande grupp. 

Skulle detta gå så hade det funnits en uppenbar risk för att skapa en kaskadeffekt av 

grupper som kontinuerligt skjuter över sina styrningar till nästkommande grupp och 

så vidare.  

En marknadsbaserad styralgoritm bygger på att en mekanism baserad på tillgång 

och efterfrågan automatiskt blir självreglerande. Genom att använda skillnaden 

mellan faktiskt inomhustemperatur och de givna gränsvärde som har angetts, så kan 

systemet representera en typ av valuta. Har en fastighet en stor skillnad mellan faktisk 

inomhustemperatur och gränsvärdet så har fastigheten en stora möjligheter att styra, 

det vill säga fastigheten har en stor andel valuta tillgoda. Om fastigheten däremot 

ligger nära gränsen där inomhusklimatet blir märkbart påverkat, så har fastigheten en 

liten mängd valuta tillgodo. Denna valuta används sedan av kundagenterna för att 

köpa leveransstyrningar av produktionsagenten. Ju mer leveransstyrning en enskild 

agent köper och genomför, desto mer kommer den att tömma sin termiska buffert, 

vilket i sin tur leder till att agent blir ”fattigare” som gör att den inte har råd att köpa 

så mycket leveransstyrning nästa tidssteg. När agenten då slutar genomföra 

leveransstyrning, kommer inomhustemperaturen att återställa sig till utgångsläget 

vilket i sin tur återbygger agentens förmåga att genomföra leveransstyrning. På grund 

av detta beteende blir systemet självreglerande, då man får en automatisk korrelation 

mellan en fastighets förmåga att styra och dess benägenhet att göra det. Marknaden 

som sådan implementeras via ett auktionsliknande förvarande där kundagenter bjuder 

mot varandra för att på så sätt erhålla leveransstyrningar. Produktionsagenten är den 

som samordnar och koordinerar denna auktion, och på så sätt väljer ut den eller de 

fastigheter som för varje tidssteg skall utföra leveransstyrning.  

Såväl scenario 2 som 3 använder marknadsbaserad leveransstyrning. Det som 

skiljer dessa åt är att scenario 3 även använder sig av prognoser för hur effektuttaget 

kommer att se ut framåt i tiden. Detta scenario ska motsvara praktiskt användande av 

behovsprognoser i operativ produktionsplanering. Produktionsagenten ges 
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kontinuerligt tillgång till prognostiserade timvärde en vecka framåt. Med hjälp av 

denna kunskap kan agenten förvärma fastigheterna så att de bättre klarar av att styra 

leveransen i samband med höga effektbehov.  

Ovanstående scenario appliceras sedan på två specifika produktionsfall. I det ena 

fallet används biomassa som basproduktion som sedan spetsas med olja för att täcka 

effektbehov över 4.5MW. I det andra fallet täcker biomassa hela effektbehovet. Det 

första fallet fokuserar på att styra baserat mot specifika effektnivåer, medan det andra 

fallet handlar om att ge en uppfattning om påverkan av rena energibesparande 

åtgärder i de enskilda fastigheterna. För att utvärdera ekonomiska kostnader används 

bränslekostnader om 700SEK/MWh för olja och 298SEK/MWh för biomassa. 

Miljöpåverkan utvärderas genom utsläpp av CO2, där olja antas frigöra 271kg/MWh.  

Slutligen används även scenario 3 i ytterligare två fall för att studera hur systemet 

påverkas när den tillgängliga effekten att styra minskas. I ovanstående scenario kan 

hela fastighetsbeståndet medverka i leveransstyrning. Detta är i normala fall inte 

möjligt i praktiken, då ett fjärrvärmenät kan bestå av en blandning av ett mindre antal 

större konsumtenter och ett större antal mindre konsumenter. Att installera system för 

leveransstyrning hos alla mindre kunder är sällan ekonomiskt eller tekniskt möjligt. 

Fördelen med att använda leveransstyrning med hjälp av fastigheter är att systemet 

blir skalbart i den bemärkelsen att det automatiskt byggs ut kontinuerligt allteftersom 

som fler fastigheter ansluts till systemet. Jämför man med alternativa tekniker såsom 

hetvattentank, så blir detta dels statiskt då tanken måste byggas en i given storlek, 

samt väldigt mycket dyrare per installerad MWh. Baserat på tidskonstant och 

energisignatur går det att uppskatta hur mycket varje fastighet motsvarar i 

leveransstyrningskapacitet mätt i MWh.  

4.3 Resultat 
I figur 4 visas en jämförelse mellan DHEMOS och tillhandahållen driftdata gällande 

produktion. Simuleringen spänner över hela januari 2011 och bygger på ovan 

redovisade scenario 0. 
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Figur 4: Jämförelse mellan DHEMOS och mätdata 

Mätdatan uppvisar under början på månaden en del kraftiga svängningar i 

jämförelse med utdata från simulatorn. Dessa kraftiga svängningar kan eventuellt 

bero på snabba skifte mellan olika pannor eller helt enkelt vara mätfel. Noterbart är 

dock att störningarna till stora delar försvinner under senare delen av månaden, även 

om effektbehovet är relativt likvärdigt. Om man ser scenario 0 som ett mått på det 

faktiska kundbehovet så kan man konstatera att det förmodligen har uppstått 

kortvariga bristsituationer under både den första och sista effekttoppen, runt 50 och 

630 timmar. Att ingen har upplevt detta som ett problem kan anses vara en indikation 

på potentialen för att styra leveransen.   

Figur 5 visar resultat från simuleringar med alla olika scenario. Målet för scenario 

1, 2 och 3 är att ligga så nära den beräknade brytpunkten om 4.5MW.  Systemet för 

leveransstyrning verkar för att få ner effekttopparna mot 4.5MW, men inte lägre än 

så. I fallet med oljebaserad spetsproduktion över denna brytpunkt så har energibolaget 

här ingen täckning för sina kostnader, utan det är en ren utgift för att tillgodose det 

totala effektbehovet när väl brytpunkten har överstigits. 
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Figur 5: Jämförelse av scenario 

Det är uppenbart att inget scenario klarar av att hålla sig under brytpunkten över 

hela månaden. Valet av brytpunkt är vald med tanke på att systemet skall tvingas till 

sina gränser för att underlätta utvärderingen i hela dess funktionsintervall och för att 

kunna jämföra var de olika algoritmerna skiljer sig åt.   

Figur 6 visar den totala energikostnaden för de olika scenario som visas i figur 5. 

Kostnaden gäller fallet med enbart biomassa som bränsle. 
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Figur 6: Total energikostnad med enbart biomassa 

Kostnaden i referensfallet uppgår till 1 057 tkr, medan övriga scenario uppgår till 

945 tkr för scenario 1, 959 tkr för scenario 2 och slutligen 967 tkr för scenario 3. 

Samtliga scenario med leveransstyrning uppnår alltså ungefär tio procent minskning 

av kostnadsmassan. Eftersom enbart ett bränsle används är kostnaden om 298 SEK 

per MWh konstant över all scenario. 

I figur 7 visas data för samma scenario fast gällande fallet med spetsproduktion, 

där produktion över 4.5MW bereds med hjälp av olja.  
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Figur 7: Total energikostnad med biomassa och olja 

Här uppgår kostnaden i referensfallet till 1 184 tkr, medan bränslekostnaderna i 

övriga scenario uppgår till 973 tkr för scenario 1, 981 tkr för scenario 2 och 984 tkr 

för scenario 3. I detta fall uppnårblirkonstnadsbesparingen något högre, runt 17-18 

procent. Den ökade kostnadsbesparingen kommer från att det framför allt är 

oljebaserad effekt som har styrts bort. Då två olika bränsletyper används i dessa 

scenario blir kostnaden per MWh olika för de olika fallen. Scenario 0 har en kostnad 

om 333.78 SEK/MWh, scenario 1 ger 306.68 SEK/MWh, scenario 2 ger 304.62 

SEK/MWh och scenario 3 ger 303.29 SEK/MWh. 

Figur 8 visar utsläpp av CO2 i fallet med olja i spetsproduktionen. I fallet med 

enbart biomassa blir det inga sådana utsläpp.  
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Figur 8: Utsläpp av CO2 

Då minskningen av effektuttag framför allt har skett på bekostnad av oljebaserad 

effekt blir skillnaden mellan styrd och ostyrd väldigt mycket mer markant än i 

jämförelsen mellan total kostnad. Skillnaden mellan olika scenario med 

leveransstyrning är också mer uttalad. I referensfallet med scenario 0 släpps 85.5 ton 

ut. Detta kan jämföras med scenario 1 (18.5 ton), scenario 2 (14.5 ton) samt scenario 

3 (11.5 ton). När det gäller utsläpp per MWh genererar scenario 0 24.1 kg/MWh, 

scenario 1 ger 5.8 kg/MWh, scenario 2 ger 4.5 kg/MWh samt slutligen scenario 3 

som genererar 3.6 kg/MWh.  

Ett antal fall baserade på scenario 3 med varierande grad av aktiva fastigheter 

simulerades också. Figur 9 visar resultatet när scenario 3 använder 100%, 80% och 

slutligen 60% av den tillgängliga effekten i fastigheterna. Det kan i sammanhanget 

noteras att de tre största fastigheterna på Landvetter flyplats själva stod för 60% av 

effektuttaget.  
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Figur 9: Styrbehov 

I figur 9 kan man tydligt se hur det överordnade systemet minskar sin styrförmåga 

allteftersom kontrollen över andelen fastigheter minskar. Den resulterande 

energikostnaden i fallet med biomassa visas i figur 10. 
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Figur 10: Total energikostnad med enbart biomassa 

Summan för scenario 0 (1 057 tkr) och scenario 3 (967 tkr) är samma som i 

tidigare graf. För fallet med 80% tillgänglig styrförmåga är resultatet 985 tkr 

respektive 1 006 tkr för fallet med 60% styrförmåga. Figur 11 visar motsvarande graf 

med värde för fallet gällande spetsproduktion. De enbart en bränsletyp utnyttjas i 

detta fall blir kostnaden om 298 SEK/MWh konstant över alla fyra scenario. 
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Figur 11: Total energikostnad med både biomassa och olja 

Återigen är kostnaderna för scenario 0 (1 184 tkr) och scenario 3 (984 tkr) samma 

som tidigare visats. För fallet med 80% tillgänglig styrförmåga är resultatet 1 017 tkr 

totalt. Kostnaden för fallet med 60% styrförmåga är 1 060 tkr. Kostnaden per MWh 

varierar då scenario 0 kostar 333.78 SEK/MWh, scenario 3 ger 303.29 SEK/MWh, 

scenario 80% ger 307.59 SEK/MWh samt slutligen scenario 60% som kostar 313.98 

SEK/MWh. 

I figur 12 visas CO2-utsläpp för simuleringar med varierande grad styrförmåga.  
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Figur 12: Utsläpp av CO2 

I figuren är det tydligt att CO2-utsläppen blir lidande allteftersom styrförmågan 

minskas. Scenario 0 släpper som tidigare ut 85.5 ton och scenario 3 i grundfallet 

ligger också kvar på sina 11.5 ton. I fallet med 80% styrförmåga har utsläppet ökat till 

21 ton, medan fallet med 60% styrförmåga genererar utsläpp av 36.5 ton CO2. 

Skillnaden blir så pass stor eftersom i princip all förändring ligger på den 

oljebaserade effekten. Utsläpp per MWh blir för scenario 0 24.1 kg/MWh, för 

scenario 3 blir det 3.6 kg/MWh, scenario 80% ger 6.4 kg/MWh samt scenario 60% 

som ger 10.8 kg/MWh.  

Figur 13 visar ett exempel på hur inomhustemperaturen påverkas i en fastighet 

under hela simuleringsperioden. Fastigheten är benämnd med id 72, vilket är det id-

nummer fastigheten har blivit tilldelad i samband med konfigureringen av modellen.  
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Figur 13: Inomhustemperatur i en fastighet i samband med scenario 3 

Det lägsta värde som fastighetens agent accepterar är i detta fall inställd på att vara 

nitton grader. I grafen kan det ses att det övergripande systemet försöker få 

fastigheten att styra mer än den går med på. Detta kan ses särskilt tydligt i samband 

med den sista styrningen där temperaturen ligger och slår runt nitton grader. I 

praktiken är det givetvis inte hållbart att sänka inomhustemperaturen till nitton grader 

under någon längre tid eftersom personer i fastigheten hade märkt detta. Detta 

kommer heller inte att hända när systemet körs i praktiken (Johansson & Wernstedt, 

2010). Att temperaturen skiftar så kraftigt i figur 13 beror på att nuvarande 

konsumentmodell inte korrekt tar hänsyn till värmebidragande effekter såsom 

exempelvis solinstrålning och överskottsvärme från elektronik och sociala aktiviteter, 

samt att fastigheterna har tilldelats förhållandevis korta tidskonstanter.  

4.4 Diskussion 
Det kan konstateras att de olika agentbaserade teknikerna ligger på likvärdiga nivåer 

när det gäller minskade bränslekostnader. Scenariot med gruppstyrning ligger något 

bättre till än de övriga eftersom de båda marknadsbaserade scenario i högre grad 

ligger närmare brytpunkten, vilket speciellt gäller när prognoser har används. I 

sammanhanget så måste man dock notera att kostnaderna för produktionen enbart är 

ena sidan av mynten. Till detta kommer ju även intäkter för såld energi. Så även om 

scenario 1 har något mindre bränslekostnad än scenario 2 och 3, innebär det inte att 

de totala ekonomiska fördelarna överväger. Scenario 1 har en tendens att inte nå upp 

till brytpunkten, utan lägger sig en markant bit under i jämförelse med de 
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marknadsbaserade systemen. Detta gör att scenario 1 inte bara minskar försäljning av 

oljebaserad effekt utan även av effekt producerade med hjälp av biomassa, vilket 

minskar det positiva kassaflödet. I denna studie räknar man bara bränslekostnaderna, 

men hade man även tagit hänsyn till intäkter från försäljning så hade förmodligen 

scenario legat sämre till eftersom den minskar så pass mycket av basproduktionen där 

energibolaget har ett positivt täckningsbidrag.  

När det gäller CO2-utsläpp så kan man konstatera att scenario 3 är markant bättre 

än de övriga. Detta beror på systemets förmåga att skapa prognoser för behovet, 

vilket gör att den kan förvärma fastigheter vilket i sin tur medför förbättrade 

möjligheter att möta behov av leveransstyrning. Eftersom scenario 3 förvärmer 

fastigheter, så används givetvis en del mer energi. All denna extra energi tas dock 

från basproduktionen, vilket genererar positiv merförsäljning för energibolaget 

samtidigt som behovet av oljebaserad effekt minskas.   

En aspekt som inte tas hänsyn till i analysen i nuläget är kostnader för att starta 

och stoppa pannor. En oljepanna tenderar att vara relativt lätthanterlig vad gäller 

uppstart och stopp, men det är givetvis omkostnader och förslitningar förknippade 

med varje aktivitet. Andra typer av pannor kan vara ännu känsligare för hur de skall 

startas och drivas, och många gånger kan det var fördelaktigt att ha pannan igång en 

viss tid när den väl har startat för att på så sätt sprida ut kostnaderna för drift i 

samband med uppvärmning och start. Dessa aspekter är egentligen bara ytterligare en 

begränsning i beräkningen av UCP och EDP.  

Det bör noteras att kostnadsbesparingarna som presenteras representerar ett medel 

över hela den studerade månaden. De ska inte ses som ett procentuellt värde för hur 

mycket effekt som går att styra bort. Om man studerar topparna i mitten av månaden 

så kapas dessa helt, därav en från lite drygt 6MW till 4.5MW. Detta motsvarar en 

effektreduktion på 25% över det aktuella tidsintervallet.  

I figur 5 framgår tydligt att scenario 3 är det som klarar av att styra bäst. 

Kombinationen av marknadsbaserad fördelning av leveransstyrning och prognoser 

angående kommande behov ger störst möjlighet att matcha de behov som föreligger. 

Inget scenario klarar av att styra bort topparna helt, men scenario 3 är det som har 

minst överslag över 4.5MW. Det kan antas att scenario 3 hade kunnat parera även den 

första toppen under det andra och tredje dygnet av månaden, om simuleringen hade 

startat något tidigare. Precis i början av grafen i figur 5 ser man att scenario 3 direkt 

ökar upp värmeuttaget, baserat på prognosen om ett nära förestående spetsbehov. På 

grund av startpunken av simuleringen har dock systemet bara knappt ett halvt dygn på 

sig att förbereda sig, vilket gör att den inte helt klarar av att hantera den första toppen.  

Det har noterats att det sociala beteendet på Landvetter flygplats inte följer det 

gängse mönstret med tydliga toppar under morgon och kväll. Detta ökar bara 

potentialen med system liknande de som studerats i scenario 1, 2 och 3. Att 

effektbehovet har en tydligare korrelation till utomhustemperaturen gör ju bara 

systemet mer effektivt i samband med behovsprognostisering, och eftersom 

leveransstyrning är direktverkande gentemot effektuttaget så kan systemet oftast 

hantera de stokastiska förändringar som trots allt uppstår ibland.  
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I figur 13 kan man ser hur styrsystemet ligger och slår runt nitton grader under en 

period. Detta påverkar givetvis komforten om detta tillåts fortgå. Bara för att systemet 

tillåts variera en eller ett par grader upp och ner, så innebär det givetvis inte att 

systemet skall lägga sig konstant på dess extremnivåer. Då skulle man lika gärna helt 

enkelt kunna parallellförskjuta fastighetens temperaturprogram konstant. Tanken är 

att fastigheten endast skall genomföra styrningar under kortare tidsintervaller för att 

sedan återhämta sig. I den implementation som har använts i denna studie så har 

fastigheterna ingen tydlig funktion för detta, men detta är något som behöver 

förbättras inför framtiden. De enskilda fastigheterna bör alltså ha ett minne av hur 

inomhustemperaturen har varierat, exempelvis genom någon typ av rullande medel, 

som inte tillåter att systemet uppvisar beteende motsvarande en parallellförskjuten 

temperaturkurva. Det bör ju dock noteras i sammanhanget att de scenario som har 

studerats har varit medvetet utformade för att i viss mån tänja gränserna av systemet 

för att på så sätt hitta funktionsramarna för tekniken. 

Syftet med experimentet var att studera såväl ekonomiska som miljömässiga 

aspekter av produktionsplanering med hjälp av simulatorverktyg och aktiv 

leveransstyrning. Det kan konstateras att förmågan att enkelt skapa behovsprognoser 

starkt bidrar till att göra DHEMOS mer attraktivt som ett verktyg i det praktiska 

arbetet. Alla studerade scenario medför betydande kostnadsbesparingar och 

sänkningar av CO2-utsläpp. Ur en teknisk aspekt utgör agentbaserad leveransstyrning 

ett konkret alternativ till hetvattentank eller andra ackumuleringstekniker, samtidigt 

som det är markant billigare i installation och drift. Det ska noteras i sammanhanget 

att det huvudsakliga syftet med leveransstyrning i denna studie har varit att hantera 

effekttoppar ur ett produktionsperspektiv. Det huvudsakliga syftet har inte varit att 

spara energi i kundledet, även om detta är en konsekvens av att systemet går mot 

lägre effektnivåer. Liknande system kan även användas med syfte att enbart spara 

energi i de enskilda fastigheterna, vilket potentiellt sett kan ge ännu högre 

energibesparingar. Det bör dock noteras att om systemet är inställt på att enbart 

maximera energibesparing, så kommer systemet att försöka spara effektuttag oavsett 

om det föreligger ett produktionsrelaterat behov eller inte. Med andra ord kan 

systemet då spara energi även när basproduktion är aktiv, samt att det inte finns några 

garantier för att systemet vill eller kan svara på eventuella kommande spetsbehov. 

Det går givetvis att hitta medelvägar i detta för att maximera den totala nyttan i 

systemet ur såväl konsumentens som producentens perspektiv, samtidigt som hänsyn 

tas till omvärldens generella krav på minskad miljöbelastning.  

En intressant aspekt i systemet är problemet med att bestämma värdet på 

eventuella leveransstyrningar. Det är upp till energibolaget att sätta denna värdering, 

det vill säga att en avvägning måste hela tiden göras mellan förlorad inkomst på 

grund av minskad förbrukning och omkostnader i samband med spetsproduktion. Till 

detta kommer även att värdera olika miljöbesparande aspekter. Ett alternativ är att 

energibolaget gör sin fjärrvärmetaxa helt transparent i förhållande till aktuella 

driftskostnader på timnivå som kan skickas ut exempelvis ett dygn i förväg till 

konsumenterna som sedan lokalt kan optimera sin driftsituation timme för timme. 

Detta måste givetvis ske helt automatiserat, speciellt i kundanläggningarna, vilket 
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medför installationskostnader för teknik som kan hantera detta. De minskade 

kostnaderna för datorhårdvara och kommunikation har dock numera gjort detta 

väldigt kostnadseffektivt. Oavsett hur detta implementeras så bör systemet bygga på 

en grundläggande tanke om rättvisa. Rättvisa menas i sammanhanget inte ur en 

emotionell eller medmänsklig aspekt, utan en rent matematisk sådan. Genom att 

representera systemet i exempelvis en marknadsbaserad modell med transparenta 

prisnivåer får man ett sjävlreglerande system som automatiskt hittar optimala 

styrförhållande. Rättvisetänkandet är även beaktansvärt ur ett kundperspektiv, 

eftersom en alla kunder som har möjlighet kommer att vilja svara på de aktuella 

prisförhållandena. Då måste det finnas något sätta att hantera fördelningen av 

styrningar utan att vissa kunder blir favoriserade framför andra. Man kan anta att ett 

system baserat på transparenta kostnader inte enbart skulle bygga på faktiska 

produktionskostnader utan även på en värdering av det faktiska behovet för 

leveransstyrning och eventuellt en rad andra aspekter. 
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5 PRODUKTUTVECKLING 

I en föregående rapport angående DHEMOS beskrevs tre olika versioner i 

utvecklingskedjan (Johansson & Wernstedt, 2010). I samband med denna studie har 

det parallellt skett vidareutveckling av programvaran för DHEMOS. Denna 

utveckling har i stort skett i enlighet med de riktlinjer som ställs upp i version 0.1 och 

0.2 i den föregående rapporten. Den viktigaste aspekten utvecklingsmässigt är 

kopplingen till Octave, vilket har implementerats i den nuvarande versionen. Dock 

har utvecklingen mot ett webbaserat system ändrats. Efter samtal och diskussioner 

med potentiella användare av systemet står det klart att systemet måste fungera som 

ett självstående program på en dator med Microsoft Windows. Den nuvarande 

versionen av programmet ämnar att lösa detta genom att använda en emuleringsmiljö 

i Windows för att kunna köra Linuxbaserade system som DHEMOS och Octave 

tillsammans. I den föregående rapporten argumenterades för ett plattformsoberoende 

format, motsvarande exempelvis ett webbaserat system. Detta för att kunna tillgodose 

alla användares behov, oavsett om de använder Linux, Windows eller något annat 

system. Det har dock konstaterats att i princip alla potentiella användare använder 

Windows, och den extra tröskel det innebär att installera ett webbaserat system 

medför en alltför hög grad av problem 

Det finns en rad kommersiella produkter på marknaden utvecklade för att simulera 

fjärrvärmesystem. Historiskt sett har dessa varit uppdelade beroende på vad som skall 

studeras, exempelvis distributionsrelaterade frågor eller produktionsanalys. Trenden 

är dock att utveckla mer modulbaserade system som klarar av att infoga olika typer av 

simuleringsmodeller inom samma ramverk. Sådan modulbaserad arkitektur har varit 

en grundbult i DHEMOS produktutveckling sedan starten. Många gånger säljs dessa 

kommersiella simulatorsystem av företag som även bedriver konsultrelaterad 

verksamhet, och det finns ofta en stark koppling mellan användandet av dessa verktyg 

och konsultjänster. Ur ett rationellt perspektiv antyder detta att DHEMOS endast 

utgör en ringa konkurrensmässig påverkan på marknaden och att systemet, då det 

bygger på öppen källdod, snarare utgör en möjlighet än en utmaning för existerande 

aktörer. Att DHEMOS bygger på öppen kälkod innebär även att systemet har en god 

potential att agera testplattform för utvärdering av nya typer av modeller och 

algoritmer, vilket skulle leda till ökad transparens i generell utveckling och till 

potentiell gagn för branschen som helhet.      

Koppling till databas enligt version 0.2 är fortfarande aktuell och under 

utveckling, och detta kommer att vara del av den version som görs tillgänglig i 

samband med denna rapport. Just databaskopplingen är viktigt eftersom den 

möjliggör, eller åtminstone förenklar, tillgången till väderprognoser i DHEMOS. En 

annan sak som utvecklats enligt riktlinjerna för version 0.2 är koppling till 

produktionsoptimerande verktyg och simulering över tid på timnivå. Detta bedömdes 

vara en viktig aspekt för att göra DHEMOS användbart som verktyg för praktisk 

produktionsplanering.  
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En tydlig trend i utvecklingen av DHEMOS det senaste året är att fokus har gått 

från byggande av fjärrvärmenät till drift av fjärrvärmenät. Tidigare var en stor del av 

systemet fokuserat att kunna bygga och dimensionera kulvertsystemet. Detta finns 

fortfarande kvar, men det har konstaterats att detta inte är det viktigaste delen för 

DHEMOS och förmodligen inte där som systemet har sina starkast sidor. Istället 

ligger styrkan i helhetsbilden över alla aspekter i ett fjärrvärmenät, där en användare 

hela tiden kan jobba mot föränderliga förhållande på olika håll i fjärrvärmenätet. 

Mycket arbetet har lagts på att få DHEMOS anpassningbart i förhållande till olika 

typer av indata, relaterat till såväl konfiguration som praktiskt användande. 

DHEMOS består av tre sammanfogade ekvationsmodeller för distribution, 

kundbehov respektive produktion. Modeller för distribution får i sammanhanget anses 

fungerande i det stora hela, vilket medför att den framtida utvecklingen kommer att 

fokusera på att främja produktionen och kundbehov. I det nuvarande systemet har ett 

stort steg tagits för att skapa en arkitektur som stödjer produktsrelaterade aspekter, 

och som gör det enkelt att lägga till ytterligare data gällande bränslekostnader, skatter, 

avgifter, driftskostnader, miljömässig påverkan och så vidare. Framtida utveckling 

kommer att fortsätta fokusera på detta, men kommer även parallellt att övergå till att 

förbättra kundmodellerna. Detta är en viktig aspekt för att komma vidare gentemot 

framtida studier vad gäller en starkare koppling mellan energibolag och kund ur 

marknadsmässiga aspekter, exempelvis gällande transparenta taxor som diskuterades 

i avsnitt 4. Det måste även bli lättare att praktiskt arbeta med föränderliga sociala och 

övriga väderoberoende beteende, vilket inte minst har tydliggjort i samband med 

denna studie.  

Version 1.0 som beskrivs i den föregående rapporten kvarstår alltjämt som en 

tydlig milstolpe. Det måste dock noteras att en sådan version skulle medföra en 

betydande andel utveckling gällande grafiska användargränssnitt och 

användarvänlighet, och förmågan att lägga större andel tid på dylik utveckling är 

begränsad inom ramen för de flesta forskningsprojekt. 
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6 SLUTSATSER 

I detta projekt så har det övergripande syftet varit att vidareutveckla och förbättra 

DHEMOS med hänsyn till de krav ställs i samband med operativ 

produktionsplanering. Detta syfte konkretiserades i tre distinkta mål: 

 

Mål 1: Anpassa DHEMOS för att hantera grunderna i produktionsanalys med 

koppling till ekonomiska och miljömässiga faktorer.  

 

En ny version av DHEMOS har implementerats, vilken i mångt och mycket 

bygger på tidigare uppställda riktlinjer. Fokus på programvaruutvecklingen har varit 

att skapa ett ramverka för att utvärdera funktionalitet relaterat till tekniska, 

ekonomiska och miljömässiga aspekter i förhållande till operativ 

produktionsplanering. Kostnads- och miljöanalyser har i denna studie baserats på 

produktion med hjälp av biomassa och olja, men det finns stöd för att enkelt lägga till 

eller ändra ekonomiska och miljörelaterade variabler. 

Ett viktigt verktyg som nu finns implementerat i DHEMOS är funktionen för 

behovsprognoser. Med hjälp av händelselistan är det numera enkelt att bedöma 

framtida behov. DHEMOS har nu även stöd för simuleringssteg över timmar. 

Tidigare versioner av DHEMOS har som högst använt sekundlånga steg i 

simuleringen. Syftet med detta har varit att bättre studera tryckförändringar och 

temperaturförskjutningar i delar av rörsystemet. Den typen av analys är dock inte 

speciellt intressant ur ett operativt produktionsperspektiv, och den ger även upphov 

till en enorm mängd utdata om simuleringar sker över flera dagar eller veckor. 

Genom att det nu finns förbättrat stöd för funktionspåverkan genom både händelser 

och algoritmer, så är det nu enklare att lägga till ny funktionalitet och att utvärdera 

befintlig sådan ur olika perspektiv.  

Det har hela tiden varit något av en stötesten om DHEMOS skall köras på Linux 

eller Windows, eller om systemet skall vara plattformsoberoende. Det finns en mängd 

argument för och emot alla alternativ. Det har dock konstaterats att i princip alla inom 

branschen använder Windows, och systemet måste fungera på denna plattform för att 

hoppas nå någon typ av spridning. Detta kommer framöver att vara den 

underliggande riktlinjen när det gäller beslut för vidareutveckling av systemet.  

 

Mål 2: Utveckla och analysera metoder för att identifiera och lokalisera insatser för 

systemövergripande energieffektivisering inom mindre fjärrvärmenät.  

 

Rapporten beskriver processen för att konfigurera och anpassa DHEMOS till ett 

fjärrvärmenät. De variabler som behövs beskrivs och en genomgång av hur systemet 

är uppbyggt ur ett rent arkitektoniskt perspektiv redovisas. Grunden för att identifiera 

och i förväg studera påverkan av olika insatser är att DHEMOS har en god förmåga 

att representera det verkliga fjärrvärmenätet. Mycket arbete har lagts på att utveckla 

systemet så att det blir smidigt att anpassa och konfigurera dess beteende. Genom att 
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sedan använda händelselista och/eller algoritmbaserade funktionstillägg kan 

potentiella insatser studeras ur en rad perspektiv. 

 

Mål 3: Beskriv metod för att utvärdera effekten av sådana åtgärder ur såväl 

ekonomiska som tekniskt perspektiv 

 

Tre olika scenario för olika typer av energieffektivisering med hjälp av aktiv 

leveransstyrning har presenterats. Dessa scenario valdes med tanke på generella 

problembilder som oftast återfinns i svenska fjärrvärmnät. De två första scenario 

bygger på gruppbaserad leveransstyrning respektive marknadsbaserad 

leveransstyrning. Det sista scenariot adderar lastprognoser till den marknadsbaserade 

laststyrningen. Dessa scenario utvärderas ur såväl ekonomiska som miljömässiga 

aspekter samt analyseras ur ett rent tekniskt perspektiv i förhållade hur väl de uppnår 

de uppställda målen. 

Just behovsprognoser visade sig vara viktiga för att ge systemet förmåga att 

kontinuerligt anpassa sig till det rådande behovet av leveransstyrning. 

Behovsprognoser är viktiga i system även utan förmåga till leveransstyrning, då de 

ger driftpersonal i produktionen möjlighet att så långt det är möjligt förbereda 

temperatur- och trycknivåer i nätet, samt anpassa driften av olika pannor. I samband 

med marknadsbaserad leveransstyrning blir prognoserna ett kraftfullt verktyg som 

skapar ett självreglerande system med en hög anpassningsbarhet till skiftande 

förutsättningar. I rapporten konstateras återigen att leveransstyrning är beroende av 

återkoppling till de aktiva fastigheterna. Det går inte att som producent aktivt styra 

leveransen utan att ha full kontroll över vad som händer i kundanläggningarna. 

Leveranskvalitet är en hörnsten i fjärrvärmekonceptet, och vid leveransstyrning kan 

denna endast säkerställas vid fullgod återkoppling.  

I det här projektet har DHEMOS tagit ett långt steg mot att utvecklas till ett 

användbart verktyg för forskare och energibolag inom fjärrvärmebranschen. Att 

fokusera på produktion i allmänhet och operativ produktionsplanering i synnerhet har 

stärkt hela konceptet. Tillsammans med arbetet i samband med den föregående 

rapporten har det nuvarande projektet skapat ett mer systemövergripande och 

funktionellt simuleringsverktyg. 
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dynamisk fjärrvärme-
simulator i praktiken
Fjärrvärmebolag använder simulering för att optimera och förbättra fjärr-
värmesystemets operativa och strategiska funktion. Oftast modellerar och 
simulerar man produktion, distribution och konsumtion var för sig. Men det 
finns stora fördelar om de olika simuleringarna kopplas samman vilket är 
möjligt i simuleringsverktyget Dhemos. 

Dhemos är ett system med öppen källkod vilket betyder att programvaran 
är fri att laddas ner och användas. Verktyget är också anpassat för fjärrvär-
mesystem där modeller för kundcentral, distribution och produktion kan 
kopplas samman i ett enda verktyg. 

Här har man fokuserat på att vidareutveckla simulatorsystemets befintliga 
modeller, som är kopplade till produktionsanalys, och att utvärdera metoder 
för den praktiska användningen. Det har gjorts genom experimentell simu-
lering av ett mindre fjärrvärmenät på Landvetters flygplats. Resultaten visar 
att det här är ett bra verktyg för operativ produktionsplanering.
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