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Workshop – Grøn Energi / Dansk Fj.
Prognoser og data til optimering

Fjernvarmenet

Kendt problematik:

– Udførelsen er ikke altid nøjagtig som på 
tegningerne

– Isoleringsevnen kan afvige en del fra det 
teoretiske (eksempelvis grundet våd isolering)

– Hydrodynamikken kan være vanskelig at 
udregne præcist

DTU Compute har deltaget centralt i udviklingen af 
metoder til temperaturstyring: 

(Simulation – TERMIS TO; Prognose – PRESS TO)
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Temperaturstyring
  Simulation (TERMIS TO)
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Temperaturstyring
  Simulation (TERMIS TO)
Distributed (full) model: 2399 pipes and 2364 nodes
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Temperaturstyring
  Simulation (TERMIS TO)
CPU time: From 3 hours to 10 minutes
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Temperaturstyring
  Simulation (TERMIS TO)
Optimal supply temperature 
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Temperaturstyring via
Data og Prognoser (PRESS TO)
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Princip for data og prognose- 
baseret temperaturstyring

Minimer fremløbstemp. under hensyntagen til:
● At det prognosticerede varmebehov kan tilfredsstilles
● At flowet ikke overstiger en grænse
● At brugertemperaturer er tilstrækkelig høj
● At variationer begrænses (levetid af rør)
● At reducere brug af spidslast centraler

Modellerne skal 
● Være selvlærende (i praksis 1-2 måneder)
● Være adaptive (ved ændringer i systemet)
● Kunne udnytte data og MET prognoser
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Prognosemodeller for nettet 
(simplificeret skitse)
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Beregning af set-punkt og 
usikkerheder

Brugertemperatur

                                                    

                                          Udetemperatur
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Observeret brugertemperatur
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Fremløbstemperatur med og 
uden prognosebaseret styring
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Elkøb mod graddage
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Besparelser 
(besparelse i nettab = 18.3 pct)
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 Besparelser ved 
Temperaturstyring

To former for temperaturstyring

Simulationsbaseret styring af  
vandtemperatur giver op til 10 
pct reduktion i varmetabet

Data- og prognosebaseret 
styring af vandtemperaturen 
giver op til 20 pct reduktion i 
varmetabet. 
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Modeller og prognoser
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Hvad skal man vælge?

Vælg simulationsbaseret styring når:
● Der ikke er online adgang til data fra nettet
● Når der ønskes simuleret en ny driftssituation

Vælg prognosebaseret styring når:
● Der findes online adgang til data – og dermed 

online prognoser
● Der ønskes en automatisk anvendelse af 

meteorologiske  prognoser.
● Der ønskes en meget vedligholdelseslet løsning
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Prognosebaseret produktionsoptimering – 
herunder optimal anvendelse af 

akkumulatortank
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Konklusion
Gevinst ved prognosebaseret styring:

● En reduktion af driftsudgifterne på godt 2 mill kr pr. År
● En reduktion af nettabet på 18%
● En forbedret kvalitet i reguleringen – f.eks færre 

voldsomme tempeturændringer

Generelt:
● Reduktion af nettab på over 10%
● Fremløbstemperaturen sænkes med 3 – 10 grader
● En reduktion i spids-belastningen og dermed 

spidslastproduktionen
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Konklusion - fortsat

Prognose- og databaseret styring giver en 
automatisk og selvkalibrerende styring

Forholdsvis simpelt, ingen komplicerede 
netmodeller og -beregninger

Netmodellerne er selvkalibrerende

Øget fokus på nettet

Viser hvor nettet med fordel kan udskiftes
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Tak for opmærksomheden ...

og tak til

DSF, samt EFP-programmet, samt en lang række 
tidligere studerende og kollegaer ...............
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Nogle perspektiver ved brug af 
data 

Objektiv og mere nøjagtig 
energimærkning.

Forslag til energibesparelser:

Bør vinduerne skiftes?

Bør loftet efterisoleres?

Er huset for utæt mod vest?

......

Prognoser:

Bedre temperatur regulering

Smart Grid Fleksibilitet

Demand Side Management

Bedre styring af frem- og 
returtemperatur
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Konklusion
Data og modeller giver mulighed for:

➔ Objektiv og automatisk energimærkning
➔ En række termiske karakteristika for boligen
➔ Anvisning på energibesparelser
➔ Intelligent styring med besparelser – både i boligen 

og i fjernvarmesyst.

Vigtigt: Indfør databaseret intelligent styring såvel i boliger 
som i fjernvarmesystemet:

➔ Et sæt standardværdier når der anvendes regel- eller 
simulationsbaseret styring.

➔ Et andet sæt standardværdier når der anvendes data- 
og prognosebaseret styring.

➔ Visning af forbruget giver ikke i sig selv besparelser 
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