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Sammanfattning 
Detta arbete har utförts på uppdrag givet av Sundsvall Energi AB med 

syftet att skapa en koppling mellan Sundsvall Energi AB:s ackumulator i 

Granloholm och stadsnätet med temperatur- och därmed volymbas, 

samt använda denna koppling för att få en bättre förståelse för deras 

läckage. 

Under Projektets gång genomfördes en litteraturstudie och en under-

sökning av företagets nuvarande system, för att få en förståelse över 

systemet och uppdraget. Avsaknaden av liknande arbeten tvingade mig 

att titta på läckage detektionsmetoder som var relevanta även fast de 

inte hanterade samma område helt och hållet. Handledarna och perso-

nal på plats hjälpte däremot till med att få fram den information som 

efterfrågades samt gav råd och tips om aspekter angående uppdraget 

som inte hade tagits i betänkande tidigare.  

Modellen utvecklades fram bit för bit under arbetes period, då inget 

annat arbete hittades som kunde ge någon riktig ram för arbetet. Model-

len har visat sig vara noggrannare än dess företrädare men också 

svårare att implementera då den behöver behandla mycket mer indata.    

Examensarbetet har visat hur annorlunda energisystem kan vara från 

varandra och hur olika, de olika metoderna som finns att titta och 

åtgärda problem i systemet är. Användning av existerande mätare och 

instrument är inte alltid pålitligt eller tillgängligt och antaganden och 

föreklingar måste ibland göras för att få en översiktsbild och en funge-

rande grund att utgå ifrån.  
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Abstract 
This work has been carried out on behalf of Sundsvall Energi AB, with 

the purpose of establishing a link between Sundsvall Energi AB:s 

accumulator in Granloholm and the urban network with a temperature 

base, and using this connection to get a better understanding of their 

leakage. 

During the project, a literature study and a survey of the company's 

current system, was conducted to gain an understanding of the system 

and the mission. The lack of similar work forced me to look at leak 

detection methods that were relevant even though they did not handle 

the same area altogether. On the other hand, counselors and staff 

members assisted in obtaining the information requested and gave 

advice and tips on aspects of the assignment that had not been included 

in the report before. 

The model was developed piece by piece during the work period, when 

no other work was found that could provide a proper framework for the 

work. The model has proven to be more accurate than its predecessor 

but also more difficult to implement. 

The thesis has shown how different energy systems can be from each 

other and how different, the different methods that are available to look 

and solve problems in the system are. The use of existing meters and 

instruments is not always reliable or available, and assumptions and 

occurrences must sometimes be made to get an overview picture and a 

valid basis. 
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1 Inledning   
I dagsläget så har Sundsvall Energi AB ett mätsystem som visar den nuvarande 

vattennivån i deras ackumulatortank i Granloholm, samt vilken massa de har i den. 

De är medvetna att de har förluster på själva nätet vilket är ofrånkomligt när det 

gäller bland annat underjordiska rörsystem som inte kan bevakas kontinuerligt 

dygnet runt. För att få en bättre bild på hur mycket de förlorar d.v.s. hur mycket de 

späder för verkliga förluster i nätet, behöver de en bättre kontroll på själva volym-

ändringen av vatten som transporteras i sitt fjärrvärmesystem. En ny modell behöver 

tas fram som kan visa deras volymändringar beroende på vattnets temperaturvaria-

tioner. [2] 

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Ett mediums massa bestäms av dess volym och densitet. Det medium som är rele-

vant i detta examensarbete, är behandlat vatten som används av Sundsvall Energi 

AB för att transportera värme från Korstaverket till konsumenterna i samhället. Detta 

vatten värms via värmeväxlare i Korstaverket. Värmen som förs över kommer från 

överhettad ånga, som kondenserar i värmeväxlaren innan det åter igen förs till 

pannan där det värms och förångas innan det åter igen går igenom ångturbinen och 

till värmeväxlaren igen. [2] 

När det gäller vatten och vätskor i allmänhet, så har de en kraft kallad kohesion, 

vilket är kraften mellan dess partiklar som hindrar vätskan från att expandera utan 

gräns. Denna kraft håller partiklarna samlade även när trycket på vätskan är väldigt 

lågt. Däremot är vätskan så att när den utsätts för höga tryck, så visar den en väldigt 

liten volymminskning, vilket gör den bara lite kompressibel. När det gäller tempera-

turändringar däremot så påverkas vätskans volym av värme på så sätt att variatio-

nerna av densitet för vätskan i allmänhet inte kan försummas. [3] 

 

 

 

1.2 Övergripande syfte / Högnivåproblemformulering 

Syftet med examensarbetet är att få fram en beräkningsmodell som kan visa företa-

gets förluster av fjärvärmevatten, utifrån ackumulatortankens och nätets temperatur-
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inducerad volymförändringar, som företaget Sundsvall Energi AB kan använda sig 

av, eller förbättra och använda sig av i framtiden för att ha bättre kotroll på sina 

förluster än de har i nuläget. Med andra ord en förlustberäkningsmodell mer nog-

grannare än deras nuvarande.  

 

 

 

 

 

1.3 Företagsbeskrivning  

Sundsvall Energi AB är ett lokalt energiföretag i Sundsvall som förser regionen och 

större delen av Sundsvalls tätorter med lokalt producerad fjärrvärme. Företagets ägs 

av Sundsvalls Kommun och har ett dotterbolag Sundsvall elnät. Inom Sundsvalls 

region så arbetar Sundsvall Energi AB i ett samarbete med Ortvikens pappersbruk 

och Östrands massafabrik för att få värme till nätet, men det är Sundsvall Energi 

AB:s egna kraftvärmeverk Korstaverket som utgör basproduktionen med en produ-

cerad värmeeffekt på 60 MW. [4] 
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2 Teori / Bakgrundsmaterial  
Under Projektets gång så genomfördes en litteraturstudie för att se om det fanns 

någon som hade hållit på med något liknande som kunde användas till hjälp. Arbetet 

har annars skett på egen hand med hjälpinsatser av handledare och personalen på 

plats för att få fram ritningar och information, där de även gett mig råd och tips 

angående mina lösningsförslag. 

2.1 Översikt Sundsvall Energi AB 

När kontakt först etablerades med Annette Rhodin på Korsta verket föreslog hon ett 

examensarbete som tittade på deras fjärrvärmenät och skapade beräkningar som 

visar aktuell volym/massa i ackumulatorn med hänsyn till nätets naturliga volym-

ändring utifrån temperatur ändringar, samt användning av detta för att påvisa 

förluster/läckage. [2] 

Detta uppdrag lät lovande då Sundsvall energi AB har ett fjärrvärmenät på runt 

18000 m3 fjärrvärmevatten som flyter runt inom staden och har en ackumulatortank 

med en kapacitet på runt 16500 ton i Granloholm vars funktionen är att tryckhålla 

nätet. Även några få graders variationer kan därför resultera i rätt stora volymänd-

ringar. 

Dessa två huvudpunkter kunde sedan då formuleras till två huvudfrågor som kan 

ställas av Sundsvall Energi AB:  

Hur stora är våra läckor?   

Hur stora volymändringar har vi som inte är förluster?  

 

Flera delfrågor kunde därefter tas fram för att besvara dessa två huvud frågor  

Hur mycket späder vi?  

Hur stor volymändring är det i ackumulatorn?  

Hur ändras den specifika volymen i Ackumulatorn? 

Hur varierar temperaturen i ackumulatorn? 

Hur stor volymändring sker beroende på temperaturvariationerna ute på 

nätet?  

Hur ändras den specifika volymen i framledningarna och returledningarna i 

varje område i nätet? 

Hur ändras temperaturen i framledningarna och returledningarna i varje 

område i nätet?  
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Dessa frågor blev grunden till undersökningen och ramen till den modell som skulle 

konstrueras för att besvara de två första huvud frågorna. [2] 

 

Fjärrvärme är i grunden ett tekniksystem som används för att förse stadsdelar eller 

hela städer med värme från ett gemensamt värmeledningssystem. Detta 

värmeledningssystem använder oftast vatten som värmebärare och 

distributionsmedium. Den transporterade värmen produceras oftast i ett eller flera 

stora värmeproduktionsanläggningar och dessa anläggningar kan ha väldigt 

varierande tekniker för värmeproduktionen. [5] 

 

I Sundsvall just nu så arbetar Sundsvall energi AB för att förse hela sitt nät med 

värme från Korstaverket. Korstaverket arbetar också i samarbete med en 

värmeproduktionsanläggning i Östrand och utnyttjar spillvärme från Ortviken, samt 

har en antal reserv värmeverk i Bredsand, Bergsåker, Nacksta, Alnö och Finsta ifall 

omständigheterna kräver mer effekt än Korstaverket kan leverera utan dem. [4] 

 

Sundsvall Energi AB har i dagsläget en ackumulatortank i Granloholm vars funktion 

är att tryckhålla nätet. Detta betyder att alla volymändringar som sker i nätet 

beroende på värmetillförsel dvs temperatur ändringar speglas i ackumulator tanken 

då rören i Sundsvall Energi AB:s nät anses vara rigida och inte expanderbara. Detta 

betyder att utan förluster så har Sundsvall Energi AB en fast mängd vatten som 

cirkulerar i nätet och höjer och sänker nivån i ackumulator tanken beroende på sina 

egna produktionsinducerade temperaturvariationer. [2] 

 

Med förluster är detta däremot inte riktigt sant längre då det inte längre är en fast 

mängd vatten som rör sig i nätet, då nätet och ackumulator tanken får en påfyllning 

av vatten utanför systemet. För att kunna se vilken volymändring som sker och är 

temperaturinducerad och vad som är påfyllning av spädvattenvatten, har för detta 

projekt, stadsnätet antagits vara av fast konstruktion vilket betyder att nätet har en 

konstant fast volym. Detta betyder att alla temperatur baserade volymändringar som 

sker ska balanseras av ackumulatorn i Granloholm i slutändan. [2] 
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Figur 1; Sidobild av Korstaverket [2] 
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Figur 2; Översiktsbild över Sundsvall Energi AB:s stadsnät [2] 

2.2 Insamlad litteratur och Information 

Fjärvärme i allmänhet påverkas som många andra energisystem av förluster, när det 

gäller fjärrvärme är dessa förluster oftast i form av nätvattnet, som cirkulerar från 

produktionsanläggningen och ut i nätet till konsumenterna. Dessa läckage är inte 
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efterfrågade då fjärrvärmevatten är dyrt och måste ersättas för att konsumenterna 

ska få sina värmebehov tillfredställa. För att minimera läckorna och förhoppningsvis 

få bort dem helt är det därför då viktigt att lokalisera vart dessa läckor är och hur 

alvarliga de är.  

Litteraturstudien frambringade några detektionsmetoder som används i varierande 

utsträckning för att lokalisera nuvarande läckage och fel ute på nätet och annat.  

2.2.1 Detektionsmetoder: 

 Radarteknik 

 Spårgas,  

 Termografi,  

 Stateview mätmetod 

 Sektionering  

Detektionsmetod Teori: 

Radarteknik: Radar teknik i allmänhet används inom en hel del områden, särskilt 

militären och flyg industrin för att lokalisera både stillastående som rörliga objekt 

över längre avstånd med väldigt stark precision.  

Doppleradar Tekniken som används i dagsläget är en effektiv metod att detektera 

rörliga mål då man kan filtrera bort fasta ekon. När radarpulsen som skickats ut 

träffar på ett mål som rör sig från eller mot radarn så kommer den reflekterade 

signalen tillbaka med en annan frekvens än den utsända. Då målet rör sig mot radarn 

ökar frekvensen för den reflekterade signalen, och vice versa, om målet rör sig ifrån 

radarn så minskar frekvensen för den reflekterade signalen, se figur 3. [6] 
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Figur 3; Princip för doppleradar [6] 

Att detektera vatten med denna metod kan ske på två sätt, antingen så kör den på 

flöde eller mängd.  

 Mängd 

Detektionen av vatten genom att titta på mängden  baserar sin princip på att vatten-

nivån i rören inte är konstant utan kommer att ändras över en period oftast några 

minuter beroende på tillflödets storlek och avrinningen från vattensamlingen. [6] 

 Flöde 

Detektion av vatten genom att titta på flöde bygger på att vattenflödet och botten-

strukturen av rören ger upphov till fluktuationer på vattenytan. Vattenflödet som i 

sin tur är en kombination av djup, flödeshasighet och vattenmängd ger upphov till 

hastighetsfluktuationer inom röret längs det vertikala planet från långsamma rörelser 

till mycket snabba förändringar, Se figur 4. [6] 

 

Figur 4; Vattenytans fluktuation ger upphov till en frekvensvariation som motsvarar 

en hastighet i vertikalled. [6] 

Genom att mäta vid konstanta avståndsintervall längs rörledningarna och se till att 

frekvensen är tillräckligt för att penetrera marken till efterfrågat djup så kan denna 

metod spåra läckage för alla typer av rör. [6] 

 

Spårgas: Användningen av spårgas för att hitta läckor är också en välanvänd metod 

som har använts en hel del inom många olika industribranscher. Metoden är lika för 

användningen inom fjärrvärme som med alla andra industri områden. Spårgas 

pumpas in i systemets transport rör där den får expandera så mycket som den kan, 

gasen tränger sedan ut från rören även från de minsta sprickorna och ute på nätet så 

stiger sedan denna gas upp i marken och fångas upp av en sond som registrerar 
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platsen som gasen trängde upp från. Metoden kräver däremot att nätet eller det 

relevanta rörsystemet stängs ner och rören töms från dess medium vilket innebär att 

det är en tidskrävande metod som endast borde användas då man misttänker att en 

läcka finns i området och inte kan hitta den på annat sätt.  

 

 

Termografi: Användningen av termografi nämligen värmekameror för att hitta 

värmeläckage har använts en hel del inom industrin i allmänhet och anses vara en 

väldigt pålitlig metod. Användningen av denna metod för att lokalisera fjärrvärme-

läckage däremot ser ut att fortfarande vara under utveckling. LEAD företaget ter-

misk Systemteknik har presenterat teknik för Svensk fjärrvärme och sedan 2009 

avslutade de ett tre års projekt där de flög med en värmekamera över Göteborg och 

tog upp till 40 000 ir-bilder. Dessa bilder pusslades sedan ihop till en geografisk karta 

med väldigt hög noggrannhet. Denna metod har däremot inte märkts i någon större 

användning inom större kraftvärmeföretag. Detta orsakas troligtvis utav kostanden 

för transportfordon genom luften och pilot anställd som kommer att krävas om flera 

resor ska genomföras under kort varsel kontinuerligt. [7][8] 

 

Stateview metod: Stateview mätmetod är den mätmetod  som används i dagsläget 

av Sundsvall Energi AB för att lokalisera fel i nätet. Metoden använder instrumentet 

Pulsekometer vilket kopplas in i en förberedd mätpunkt ute på nätet. Metoden 

bygger på elektriska principer då den skickar en elektrisk spänningspuls över 

larmtråden och rören samtidig som spänningen i inkopplingspunkten mäts med hög 

tidsupplösning och registreras, och visas i en kurva.  Är det några fel i ledningen som 

kan orsaka förändringar för den elektriska impedansen mellan tråd och rör, som fukt 

eller trådbrått orsakas en reflekterad spänningspuls som då syns på den givna 

mätkurvan från instrumentet. [2][9] 

Då metoden lägger en spänningspuls över larmtråden och rören så fortplantar denna 

signal sig som en våg längs ledningen. När denna våg passerar impedansförändring-

ar längs ledningen skapas nya vågor och dessa ses som reflektioner som skickas ut i 

båda riktningarna. Dessa reflektioner uppfångas av pulsekometern, och med an-

vändningen av vågutbredningshastigheten så vet man hur lång tid det tar för reflek-

tionen att komma tillbaka till mätpunkten, vilket ger vart på ledningen som stör-

ningen finns. [2][9] 

Sektionering: Sektionering är en väldigt grov metod som används i dagsläget av 

Sundsvall Energi AB för att se vilka större områden som det kan finnas läckor inom. 
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Metoden innebär att olika områden i systemet systematiskt stängs av och observeras, 

för att se hur snabbt trycket i det avstängda området sjunker. Metoden är däremot 

inte så precis då det kan endast ge en indikation till att det observerade området har 

en läcka men inte var i området, vilket leder till att den ofta kombineras med någon 

annan mer precisions fokuserad metod för att lokalisera läckage i det observerade 

området. [2] 
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3 Metod 
Under projektets gång undersöktes anläggningen i fråga och information så som 

ritningar både strukturella och i beräknings form samlades in för att få en grundläg-

gande förståelse för fjärrvärmesystemet. Handledare och personal har ’intervju-

ats/frågats’ och en helhetssyn över deras system tog form. Kurslitteratur så som 

Fjärrvärmeboken från tidigare kurser samt kunskap från utbildningen användes för 

att beräkna de värden som samlades in från databasen.  

Under undersökningen kom det fram att Sundsvall energi AB  använde sig av 

Stateview-mätmetoden för att lokalisera läckage på sitt nät, men utnyttjade också 

sektionering för att bedöma vilka större områden som läckan kunde finnas i. [2] 

Med denna information och åsikten att de inte hade några planer på att byta metod, 

bestämdes det att arbetet skulle fokusera på företagets råa processdata istället och 

använda det för att konstruera en digital beräknings modell för att uppfylla deras 

efterfrågan.   

Sundsvall energi AB visade sig redan ha en äldre beräkningsmodell som de använde 

sig av för att se hur stora förluster de har. Denna modell beräknar hur stora volym-

ändringar som sker i ackumulatortanken och beräknar det mot vad dem späder. 

Ex: Sundsvall energi AB har under en hel dag spätt 100 m3 vatten in på nätet, under 

samma dag så har ackumulatortanken ökat med en volym på 20 m3. Sundsvall 

energi AB har då spätt 80 m3 vatten som inte har gått till ackumulatortanken och 

anses därför vara förluster.   

Denna äldre modell tar däremot då inte hänsyn till nätet och vattnets naturliga 

volymändringar p.g.a temperaturvariationer.  
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Figur 5; massflöde för den gamla modellen 

Examensarbetets modell som konstruerades för att ersätta den äldre modellen tar då 

hänsyn till detta och beräknar hur stora förlusterna blir med en större noggrannhet.   

 

Figur 6; massflöde för den nya modellen 

 

Modellen beräknar hur mycket Korstaverket späder varje timme och subtraherar de 

volymförändringar som sker i ackumulatorn med hänsyn till nätet under samma 

timme. Denna process repeteras och summerar till slut alla timmar för att få en 

överblick över dygnet. 
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Ex 1: Om ackumulatorn har expanderat med      under timmen             och 

nätet med sin egen expansion har expanderat med      under samma tid när de har 

spätt     , så späder de      mer än vad ackumulatorn behövde med hänsyn till 

nätets bidrag till ackumulatorn. Alltså har de spätt      för att hålla upp flödet pga 

förluster  

                                               

Ex 2: I tabell 1 nedan har tre fiktiva dagar konstruerats, Under dag 1 har Korstaverket 

spätt sitt nät med 135 m3 vatten, Nätet har under denna tid krympt med 15 m3 och 

ackumulatorn har expanderat med 20 m3. Ackumulatorn vars uppgift är att tryckhål-

la nätet måste kompensera nätet, dvs 15 m3 måste tas ut från ackumulatorn och ut på 

nätet. I detta fall så har ackumulatorn expanderat med 20 m3, detta betyder att 

ackumulatorn via nätet måste ha fått en tillförsel av volym som inte bara tillfreds-

ställde nätets behov på 15 m3 utan även ökade ackumulatorn med 20 m3, alltså en 

tillförsel på 35 m3. Den enda källan som kan tillsätta volym till nätet blir då späd-

ningen, då spädningen tillsatte 135 m3 till nätet och 35 gick till att balansera för nätet 

och ackumulatorn finns det 100 m3 kvar som måste ha tagit vägen någonstans, dessa 

räknas som förluster.   

Under dag 2 däremot har nätet expanderat med 5 m3 och ackumulatorn med 15 m3, 

under denna dag har då 5 m3 gått från nätet till ackumulatorn. Ackumulatorn har 

däremot då fått en tillförsel på 10 m3 som inte har kommit från nätet. (15-5=10) 

Denna tillförsel måste då ha kommit från spädvattnet och då de har spätt 136 m3 

under denna dag så ligger förlusterna på 126 m3 (136-10=126) 

Under dag 3 ser det ut som att all expansion som sker i ackumulatorn på 10 m3, 

kommer från nätets expansion på 10 m3, vilket betyder att all spädvatten på 108 m3 

går till förlusterna.  

 

 

Tabell 1: Fiktiva dagar 

 Spädvatten Nät Ackumulatorn Förluster 
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Dag 1 135 -15 20 100 

Dag 2 116 5 15 106 

Dag 3 108 10 10 108 
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4 Genomförande 
4.1 Insamling av Data/Information:  

Vid Inledningen av projektet studerades de delar av Korstaverkets anläggning som 

var relevanta till den del av fjärrvärmesystemet som Examensarbetet avsåg hantera.  

Då hela modellen är beroende av värden från Korstaverkets databas studerades 

programmet Aspen Tech Explorer, då det ger tillgång till alla taggar som fanns i 

databasen. Efter det hjälpte handledaren på plats till med att gå igenom hur informa-

tionen från Korstaverkets databas kunde hämtas och användas i Programmet Excel.  

Ett problem var det faktum att inte alla temperaturgivare var representativa för sina 

områden och en del inte fanns i databasen. Vid dessa tillfällen har en annan närlig-

gande givare använts för att kunna beräkna ett värde för ledningarna i området, så 

att delar av nätet inte bara ignoreras av modellen.   

 

4.2 Modell 

Då rörens Volym och vattnets omflyttande massa är antagna att vara fasta så kan alla 

volymändringar som sker i nätet och ackumulatorn ses som icke förluster.  

Detta är ett enkelt grund koncept som används för att konstruera modellen, men för 

att komma framåt med denna metod, behövs det en hel del beräkningar som behand-

lar en hel del indata.  

Eftersom modellen tittar på både nätet och ackumulatorn måste båda ha grundläg-

gande indata och beräkningar som kan vara trovärdiga från deras respektive områ-

den.  

Hur mycket späder vi? Detta blev den första delfrågan som ställdes och den första 

som besvarades. Sundsvall energi AB har nämligen en flödesmätare som användes i 

denna uppgift till att ge modellen flödesvärden per timme, detta flöde räknades då 

om till en volym.   
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Efter denna fråga kom ackumulatorn och nätet i fokus. "Hur stora volymändringar 

har vi som inte är förluster"? Denna fråga besvaras genom att studera på volymför-

ändringarna som sker i nätet och ackumulatorn, med ackumulatorn i fokus först, 

kunde den tidigare frågan delvis besvaras av frågan, "hur ändras den specifika 

volymen i ackumulatorn"? som i sin tur besvaras av frågan, "hur varierar temperatu-

ren i ackumulatorn"?  

Den sista frågan betraktades först, och första försök blev att hämta aktuella sekund-

värden vid varje timme, men då det inte lyckades med någon större noggrannhet 

valdes medelvärdet under hela timmen som substitut, då temperaturen i ackumula-

torn och i ledningarna inte ändras speciellt snabbt. Detta ledde till att frågan besva-

rades genom att ta ett medelvärde av de registrerade värdena från temperatur 

sensorerna temp zon 1 till temp zon 16 för varje timme 13:00.  
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Denna medeltemperatur användes sedan tillsammans med ett antaget konstant 

tryckvärde på 1 bar, för att beräkna den specifika volymen vid samma tid 13:00 med 

funktionen v_pT, vilket är en funktion från excel addon X-Steam som beräknar den 

specifika volymen för vatten/ånga via tryck och temperatur.  

 

 

                                         

                                              

Denna specifika volym används sedan för att se hur volymen ändras i ackumulatorn 

genom att först invertera det för att få densitet.  

              
 

                                     
 

Och sedan dividera den med Ackumulatorns massa för att få vad dess volym är vid 

timmen 13:00.  

           
                        

                  
 

Den gamla modellen hanterade redan denna information men den antog att 1 ton var 

1 m3 vatten vilket det inte är om det inte har korrekt densitet. Massan som ”felak-

tigt” konverterades till volym användes redan, och samma källa kunde därför 

användas med en mindre modifikation.  

Ackumulatorns massa hämtas från en "tag" i databasen G9NDE10CJ203 men då 

denna "tag" beräknar massan i ackumulatorn med 16500 ton som nollpunkt, adderas 

den massan tillbaka för att få det absoluta massvärdet i ackumulator tanken.  

Ex: "Tag" G9NDE10CJ203 beräknar ackumulatorns massa  vid tid punkt 13:00 till - 

167. Detta betyder att vattnets massa i ackumulatortanken ligger på 160 ton under 

16500 ton, alltså 16340 ton.  

                                                      

Med ackumulatorns Volym definerad kan modellen sedan då beräkna hur den 

ändras från timme till timme.  
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Med dessa frågor besvarade kunde modellen fokusera på själva nätet igen och för att 

fullständigt besvara frågan "Hur stora volymändringar har vi som inte är förluster"? 

med frågorna;  

Hur stor volymändring sker beroende på temperatur variationerna ute på 

nätet?  

Hur ändras den specifika volymen i framledningarna och returledningarna i 

varje område nätet? 

Hur ändras temperaturen i framledningarna och returledningarna i varje 

område?  
 

 

 

Den sista frågan behandlades återigen först, och temperaturdata för nätet börjades att 

samlas in. Temperaturgivarna som Sundsvall Energi AB har på fram- och returled-

ningarna i områdena i nätet användes som representanter för medeltemperaturerna i 

sina områden. Efter detta användes dessa värden tillsammans med trycken i fram-

ledningarna och returledningarna för att beräkna den specifika volymen i ledningar-

na för varje område. Efter detta beräknar modellen hur de specifika volymerna 

ändras från timme till timme, beskriver i procent form. Då de individuella område-

nas volym förblev okänd och endast tre stora volymer för tre sammanfogade områ-

den gavs, togs istället ett medelvärde av de specifika volymändringarna i procent-

form- Dessa beräknades för respektive område och användes på en volym för hela 

delen av nätet för att beräkna den volymändring som sker.  

 

Alla fram och retur temperaturer är i celciusgrader men bara fram trycken är i Bar, 

differenstryckmätarna ger värde i mvp och måste därför delas med 10,2 för att få det 

i Bar form innan dem används för att beräkna retur trycken. Endast Mårtensro ger 

retur värdet i Bar från en "tag" direkt, alla andra områden måste beräknas från 

differenstryckets taggar.  

På grund av att samma beräkningar sker i alla områden, har det valts att bara visa 

beräkningarna för GB området, men att nämna de andra områdena i slut funktionen.  

GB står för Granloholm och Bergsåker och de är de enda två områdena i databasen 

som har mätvärden för temperatur och tryck i både fram- och returledningarna, och 

som Sundsvall Energi AB:s personal på Korstaverket själv tittar på norr om Selånger-

sån inom staden.  
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De andra områden som behandlas i beräkningarna är MKSB vilket är området söder 

om Selångersån, Mårtensro, Kofoten, Sidsjö och Bredsand. Samt AFB vilket är 

området norr om Korsta, Alnö, Finsta, och Birsta.  

 

                                                                    för tiden 13:00 

                                                                                     

                                                
           
         

    
        

           
                                                                           (mvp) 

                                                                                       

 

                                                                                

                                                                                     

                                              
          
         

    
        

          
                                                                         (mvp) 

                                                                                    

                
        

                                                           

                 
        

                                                             

               
        

                                                         

                
        

                                                           

 

Den specifika volym differensen i % form räknas ut för att kolla på hur den specifika 

volymen har ändrats från timme till timme 
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4.3 Funktioner och enheter.  

Tabell 2; Funktioner och enheter 

Beteckning/Förkortning Funktion/Syfte/Ursprung Enhet 

  ö        Funktion av spädvatten-

ningen ackumulatorn och 

nätet 

   

    ä   Medelvärde hämtat från  

flödesmätaren för späd-

vatten 
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          Medelvärde av tempera-

tur värden 

C  

             Tryckvärde  bar 

     Funktion från excel 

addon X-Steam som 

beräknar den specifika 

volymen för vatten 

beroende på dess tryck 

och temperatur 

  

  
 

             Funktion som beräknar 

vattnets densitet i acku-

mulatortanken 

  

  
 

     Funktion som beräknar 

ackumulatorn volym 

   

              Funktion som beräknar 

ackumulatorns massa  

ton 

                 Funktion som beräknar 

volym skillnaden mellan 

timmar, i detta fall mellan 

klockan 12 och 13 

   

          
           Tryckvärde givet från 

databasen via en "tag"  

mvp 

           
          Tryckvärde givet från 

databasen via en "tag" 

mvp 
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5 Resultat 
Under arbetes gång sammanställdes alla beräkningar som gjordes i modellen i ett 

antal diagram och tabeller. I figur 7 sammanställs det slutliga arbetet i ett förenklad 

diagram som hanterar den gamla digitala modellen som Sundsvall Energi AB 

använde sig av innan projektet påbörjades, samt den nya kurvan konstruerad av den 

nya modellen och spädningen. De aktuella värdena för kurvorna i detta diagram 

sammanställdes sedan i tabell 3. I Figur 8 och 9 sammanställs temperaturdifferenser-

na och de motsvarande volymändringarna i nätet, och dess aktuella värden samman-

ställs i tabellerna 4 och 5.  

I figur 7 syns det att den kurva som representerar den nya modellen är nästan helt 

speglad till den gamla. Detta beror pga att den nya modellen tar hänsyn till nätets 

påverkan under samma tidsperiod, och under denna tidsperiod så har nätet under 

vissa dygn komprimerats fast ackumulatorn har konstant expanderat se tabell 3 .   

 

Figur 7; Förlust diagram  

 

 

 

 

 

 

Tabell 3; Resultat av Volymändringsberäkningarna 
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Volymändringar (m3) 

  Ackumulator Nät Spädvatten Förluster 

09-mar 62,873 -13,466 130,300 53,962 

10-mar 51,086 4,621 135,137 88,672 

11-mar 44,593 5,345 136,781 97,533 

12-mar 47,109 -22,221 137,750 68,420 

13-mar 79,701 13,532 137,732 71,563 

 

 

 

Figur 8 Nätets Medeltemperaturdifferens (Celcius) 
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Figur 9 Nätets volymändringar (m3) 

 

 

Tabell 4; Resultat av förändringar i ackumulatorn  

  Ackumulator 

  Medel Temp (C) Volym (m3) Volym dif (m3) 

09-mar 68,087 16404,656 62,873 

10-mar 70,282 16480,758 51,086 

11-mar 66,174 16513,436 44,593 

12-mar 65,182 16560,322 47,109 

13-mar 65,365 16622,243 79,701 

 

 

 

 

Tabell 5; Resultat av Medeltemperatursdifferenser i nätets tre stora områden 

Nät Medeltemperaturer differens (C) 
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Fram GB MKSB AFB 

09-mar -1,420 -1,379 -0,311 

10-mar 0,116 0,529 -0,580 

11-mar 0,255 -0,063 0,125 

12-mar -0,989 -0,658 -1,384 

13-mar -0,150 -0,369 1,055 

Retur GB MKSB AFB 

09-mar -1,739 -2,270 -2,871 

10-mar 1,762 0,726 1,185 

11-mar 2,685 0,476 -1,072 

12-mar -7,288 -1,924 -1,449 

13-mar 7,212 -0,440 -0,700 

Tabell 6; Resultat av Volymändringsberäkningarna i nätets tre stora områden 

Nät volym ändringar 

Fram Totalt GB MKSB AFB 

09-mar -13,466 -3,812 -1,560 -0,484 

10-mar 4,621 0,319 0,581 -0,944 

11-mar 5,345 0,706 -0,058 0,287 

12-mar -22,221 -2,665 -0,777 -2,237 

13-mar 13,532 -0,385 -0,402 1,799 

Retur Totalt GB MKSB  AFB 

09-mar -13,466 -2,746 -1,575 -3,289 

10-mar 4,621 2,987 0,462 1,217 

11-mar 5,345 5,177 0,337 -1,104 

12-mar -22,221 -13,559 -1,338 -1,645 

13-mar 13,532 13,492 -0,281 -0,690 
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6 Slutsatser för Fortsatt arbete  

Den konstruerande digitala modellen har utrymme för expansion och förbättring. 

För ett noggrannare resultat med modellen som den är konstruerad just nu, skulle 

flera temperaturgivare längs nätet ha varit välkomnande. Med flera punkter på nätet 

kan mer noggrannare medeltemperaturvärden användas för att beräkna expansion 

och kompression för vattnet i rören i nätet. 

En indelning av nätet till mindre och fler områden hade också varit bra, för då skulle 

varje område kunnat beräknats mer detaljerat  istället för att t.ex. bara slå ihop 

bredsand med området söder om Selångersån och Finsta med området norr om 

Korsta.    

Ett mer detaljerat resultat skulle möjligtvis kommit fram genom att titta på vad som 

händer under en kortare tidperiod än från timme till timme, t-ex varje halvtimme 

eller så lågt som var femte minut.  
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