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Sammanfattning
Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer är 50 % av alla
lokaler och bostäder använder fjärrvärme som värmekälla. Fjärrvärmens grundtanke
är att centralisera värmeproduktionen och producera värme storskaligt vid ett eller
flera värmeverk. Värmen från värmeverken distribueras till lokaler och bostäder
med värmebehov via fjärrvärmeledningar som ligger nedgrävda i marken. Hos varje
kund som är ansluten till fjärrvärmenätet finns en fjärrvärmecentral med en
värmeväxlare. I värmeväxlaren överför fjärrvärmevattnet värme till fastighetens
interna värmesystem. Det avkylda fjärrvärmevattnet pumpas tillbaka i en
returledning till värmeverket för att värmas upp igen.
Fjärrvärmens distributionssystem utvecklats genom åren. I Sverige är systemen
förlagda med andra och tredje generationens fjärrvärme. Tredje generationen
fjärrvärme som är den metod som används idag. För att sänka utsläpp från
produktionsanläggningar och uppnå nationella och globala miljömål jobbar
energibolagen för att uppnå effektivare energianvändning. Ett sätt att effektivisera
energianvändningen är att minimera värmeförlusterna i fjärrvärmens
distributionssystem. Det här examensarbetet har för avsikt att undersöka skillnader i
värmeförluster hos fjärrvärmesystem av andra generationen och fjärrvärmesystem av
tredje generationen. Arbetet undersöker om det lönar sig ekonomiskt att byta ut de
äldre ledningarna mot nyare med avseende på värmeförlusterna.
Simuleringar av de olika systemen redovisar energiförlusterna i framledningen i
systemet i watt per meter. Återbetalningstid och miljöpåverkan beräknas med hjälp
av indata från energibolagen. Energibolagen har bistått med indata genom en
strukturerad intervju.
Resultatet visar sig att värmeförlusterna inte kan motivera utbyte av ledningarna på
egen hand. Tillsammans med andra faktorer så som vattenläckage och
reparationskostnader kan värmeförlusterna vara en viktig faktor att ta hänsyn till i en
reinvesteringskalkyl. Med tanke på fjärrvärmeproduktionens främst använder
förnybara bränslen går det inte heller att se några positiva miljöeffekter genom att
byta ut ledningarna.

Nyckelord: Fjärrvärme, värmeförluster, betongkulvert, asbestcementrörledningar.
simuleringar
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Abstract
District heating is the most common type of heating in Sweden. More than 50% of
all premises and homes use district heating as a heat source. The concept of District
heating is to centralize heat production and produce heat on a large scale at one or
more heating plants. The heat from the heating plants is distributed to premises and
houses with heat demand via district heating pipes that are buried in the ground. At
each customer who is connected to the district heating network, there is a district
heating center with a heat exchanger. In the heat exchanger, the district heating
water exchange heat to the property's internal heating system. The cooled district
heating water is pumped back into a return line to the heating plant to be reheated.
The district heating distribution system has developed over the years. In Sweden,
the sytems in use is second-generation district heating and third-generation district
heating, which is the method used today. In order to reduce emissions from
production facilities and achieve national and global environmental goals, the energy
companies work to achieve more efficient energy use. One way of making energy
use more efficient is to minimize the heat losses in the district heating distribution
system. This thesis aims to investigate differences in heat losses of second-generation
district heating systems and third-generation district heating systems. The work
investigates whether it is economically feasible to replace the older lines with regard
to heat losses.
Simulations of the various systems calculates the energy losses in the supply system
in watts per meter. Repayment time and environmental impact are calculated using
input data from the energy companies. The energy companies have assisted with
input through a structured interview.
The result shows that the heat losses cannot justify the exchange of the pipes on their
own. Along with other factors such as water leakage and repair costs, heat losses can
be an important factor to consider in a reinvestment calculation. Considering
district heat production mainly using renewable fuels, it is not possible to see any
positive environmental effects either by replacing the pipes.
Key words: District heating, heat loss, concrete culvert pipes, asbestos cement
pipes, simulations
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Temperatur i returröret
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Värmeförluster för andra generationens fjärrvärme [W/m]
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Skillnader i energiförluster
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Ekonomiskt bortfall per meter
[kr/m]
Ekonomiskt bortfall under uppvärmningssäsong [kr]
Utsläpp koldioxid per producerad kWh
[gCo2/kWh]
Skillnad i koldioxid utsläpp
[gCo2]
Förläggningskostnad per meter
[kr/m]
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1 Inledning
Denna rapport har för avseende att undersöka om värmeförlusterna i
fjärrvärmeledningar kan motivera reinvesteringar i systemet genom att byta ut
fjärrvärmeledningar av andra generationen mot fjärrvärmeledningar av tredje
generationen. Detta kapitel avser att ge läsaren en introduktion till fjärrvärmens
historia, bakgrund till rapporten, studiens syfte, frågeställningar samt avgränsningar.
1.1

Introduktion

Till följd av nationella och internationella mål för minskad energianvändning krävs
det att energisystemen effektiviseras. FN:s utvecklingsprogram UNDP har via
Globala Målen satt upp ett antal punkter som de har för avsikt att uppnå till år 2030.
Ett av dessa mål är att minska städernas negativa miljöpåverkan (Globala Målen,
2015). Mål som dessa ställer krav på innovativa lösningar för att minska
energianvändningen. Detta leder till att det byggs bättre isolerade byggnader och att
energieffektiviseringar på befintliga byggnader blir allt vanligare. Resultat blir
således att mindre energi krävs för att täcka byggnaders energibehov.
1.2

Historia

Fjärrvärmens huvudsakliga syfte är förflyttning av värme i stadsområden. Fjärrvärme
har blivit ett dominerande alternativ för uppvärmning i det svenska energisystemet
efter att det introducerades i Karlstad 1948. Fjärrvärmens grundtanke är att
producera värme storskaligt vid ett eller flera värmeverk för att sedan distribuera
värmen till kunder med värmebehov. Den drivande kraften för fjärrvärmen var
möjligheten att producera värme och el i kraftvärmeverk. Den stora oljekrisen i
mitten på 70-talet, samtidigt som miljonprogrammen byggdes i Sveriges städer, gav
förutsättningar för fjärrvärmen att växa snabbt. Mellan 1975 och 1985 fördubblades
fjärrvärmeleveransen i landet (Svensk Fjärrvärme, 2009) (Fredriksen and Werner,
2015).
I Sverige domineras fjärrvärmedistributionen av andra och framförallt tredje
generationens fjärrvärme. Från tidigt 50-tal till mitten på 70-talet användes andra
generationens fjärrvärme. I takt med att utvecklingen för fjärrvärmedistribution gick
framåt så tog tredje generationens fjärrvärme över. Framförallt var det utveckling av
plast, som används som mantelrör, som möjliggjorde tredje generationens
fjärrvärme. I andra generationens fjärrvärme förläggs rören i en kulvert med fixar
och kompar och ledningen har i stort sätt fritt expansionsutrymme. Ledningarna
isoleras vanligtvis i fält under byggnationen. Normalt används mineral- eller glasull
som isoleringsmaterial. Erfarenhet har visat att ledningar av andra generationen kan
fungera väl om de är väl konstruerade och underhålls löpande. Fukt och vatten är
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den största faran för den här typen av system. Vid tredje generationens fjärrvärme
används förisolerade ledningar med en yttermantel av plast. Antingen förläggs
stålrören för tillopp och retur i separata plastmantlar eller så förläggs de båda i
samma ytterhölje med isolering som avskiljer dem. Ledningar av tredje
generationen förläggs direkt i marken och kallas för fast förlagda system. Marken
fungerar som motstånd mot systemets expansion. Vid de punkter i systemet som
rören behöver utrymme att röra på sig grund av expansion läggs
expansionsupptagande material för att möjliggöra rörelsen utan att systemet skadas.
Fördelarna med tredje generationens fjärrvärme i förhållande till andra
generationens är lägre förläggningskostnader och minskade värmeförluster
(Fredriksen and Werner, 2015).
Fjärrvärme är nu den vanligaste metoden för uppvärmning av byggnader och lokaler
i Sverige och står för ungefär 50 % av uppvärmningsbehovet (Hallberg, Stojanović
and Akander, 2012). Den totala fjärrvärmeleveransen 2017 uppgick till 48,1 TWh
av vilket ungefär 9 % är värmeförluster (Burstein, 2017;Danielewicz et al., 2016)

1.3

Bakgrund

Till följd av ökade energipriser och koldioxidutsläpp från värmeproduktion har en
vilja och medvetenhet att minska både utsläpp och energianvändning vuxit fram
inom energibranschen. Ett sätt att minska utsläpp och energianvändning inom
fjärrvärmen är att reducera värmeförluster i distributionssystemet.
Ett vanligt fenomen är att det sker avsmältningar av snö på marken där fjärrvärme av
andra generationen förekommer. Dessa företeelser ses mer sällan i samband med
nyare system. FVB:s erfarenhet är att dessa indikationer av större värmeförluster i
fjärrvärmesystem av andra generationen ibland används som ett argument för att
byta ut ledningar där avsmältning förekommer. Det är således av intresse att se hur
stora dessa värmeförluster är i förhållande till det nya ledningarna för att kunna
beräkna återbetalningstid för investeringen. Primärenergi och driftfall är faktorer
som påverkar återbetalningstiden och dessa varierar för olika energibolag. FVB är
intresserade av att se hur mycket värmeförlusterna skiljer sig i fjärrvärmeledningar
av andra generationen jämfört med ledningar av tredje generationen. Eventuella
besparingar kan då beräknas med avseende på värmeförluster. Dessa besparingar kan
användas som en del i kalkylen för kostnader av reinvesteringar.
1.4

Litteraturstudie

Den här litteraturstudien syftar till att förklara hur distribution av fjärrvärme
fungerar. Vidare har den för avsikt belysa fjärrvärmens position i det svenska
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energisystemet och undersöka hur värmeförluster skiljer sig för andra respektive
tredje generationens fjärrvärme. Avslutningsvis undersöker den hur möjligheterna
ser ut för värmeförluster i framtida fjärrvärmesystem med avseende på ny teknik.
1.4.1 Distribution av fjärrvärme
Distribution av fjärrvärme sker traditionellt genom att hett vatten med högt tryck
transporteras i isolerade stålrör nergrävda i marken. Systemet består av en
framledning, som transporterar vattnet från någon typ av värmeproduktion till
användare, och en returledning som transporterar tillbaka vattnet efter användning
till värmeproduktionsanläggningen. Temperaturskillnaden på framledningsvattnet
och returvattnet samt vattnets flöde avgör hur mycket effekt som tas ut vid varje
undercentral för fjärrvärmen (Fredriksen and Werner 2015).
1.4.2

Fjärrvärme i Sveriges energisystem

Hallberg, Stojanović and Akander (2012) menar att fjärrvärme har blivit ett
dominerande alternativ för uppvärmning i det svenska energisystemet efter att det
introducerad i början på 50-talet. De har kommit fram till att fjärrvärme nu står för
nästan 50 % av uppvärmningsbehovet för bostäder och tappvarmvatten. Enligt
Burstein (2017) uppgick den totala fjärrvärmeleveransen 2017 till 48,1 TWh.
Hallberg, Stojanović and Akander (2012) anser att fjärrvärmens starka positions i
det svenska energisystmet beror på fjärrvärmens enkla och effektiva sätt att
distrubuera värme i stor skala i tätorter. De pekar också på att fjärrvärme är
försvarbart i ett ekonomiskt perspektiv, delvis på grund av det har blivit gynnade av
myndigheter. Förutom att fjärrvärmen gynnas ekonomiskt av myndigheter
argumenterar Truong and Gustavsson (2014) för att fjärrvärmen är en viktig
komponent i ett hållbart energisystem med avseende på leveranssäkerhet,
framförallt i länder med kallare klimat där värme utgör en större del av det totala
energianvändandet. Att fjärrvärme kan använda sig av flera olika primärenergikällor
gör att systemet inte behöver vara beroende av någon specifik primärenergikälla.
Fjärrvärmesystemen i Sverige varier i storlek beroende på de lokala
klimatförutsättningarna och hur stort samhälle den har för avseende att förse med
värme. Det är dock småskaliga värmeverk som vanligtvis står för värmetillförseln i
systemen. Mer än 75 % av fjärrvärmesystemen hade en årlig produktion på mindre
än 100 GWh värme 2011 (Truong and Gustavsson, 2014).

1.4.3

Värmeförluster i fjärrvärmesystem

Värmeförlusterna i det svenska fjärrvärmesystemet motsvara 9,1 %, eller 52,2
MWh, av den totala fjärrvärmeleveransen. Den vanligast bidragande orsaken till
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värmeförluster i ett fjärrvärmesystem är att det uppstår läckor i
distributionssystemet. Vid läckage tränger vatten ut genom medieröret till den
uteliggande miljön (Danielewicz et al., 2016). Läckage leder delvis till att
isoleringen blir fuktig men framförallt till att systemet tappar vatten. En studie av
Ochs, Heidemann and Müller-Steinhagen (2008) visar att ökad fukthalt i
isoleringen, framförallt vid temperaturer upp mot 100°C, resulterar i lägre termiskt
motstånd i isoleringen som i sin tur ökar värmeförlusterna i systemet.
Vid läckage lämnar redan uppvärmt vatten distributionssystemet. Nytt vatten tillförs
till systemet och värms upp till drifttemperatur. Vattenvolymen som lämnar
systemet genom läckage kräver alltså dubbla energimängden för att leverera behovet
av värmeeffekt till slutanvändare (Danielewicz et al., 2016). Oberoende av om
värmeförluster sker på grund av fuktig isolering eller på grund av vattenläckage så
har drifttemperatur en betydande del i storleken hos värmeförlusterna. I fallet med
fuktig isolering leder högre drifttemperaturen till större temperaturdifferensen
mellan systemet och den kringliggande miljön. Enligt Holman (2002) ökar
värmeförlusterna i ett rör linjärt mot temperaturdifferensen. I fallet med
vattenavtappning genom läckage i systemet leder en högre drifttemperatur till att
vatten med en högre energimängd lämnar systemet. En större energimängd behövs
således tillföras för att värma upp vattnet som ersätter vattnet som lämnat systemet
via läckage.
För att upptäcka läckor i systemet utrustas ofta fjärvärmeledningar med
fuktlarmsystem genom att larmtrådar integreras i isoleringen. Larmtrådarna känner
av när isoleringen blir fuktig genom att det elektriska motståndet mellan trådarna
och stålröret minskar. Fuktlarm system finns bara i tredje generationens fjärrvärme.
För äldre system är termografering en effektiv metod att hitta läckor. (Fredriksen
and Werner 2015, 278).
1.4.4 Primärenergi och teknikslag
Att välja teknikslag och kapacitet för produktionsenheten i ett fjärrvärmesystem är
en dynamisk fråga. Valet av vilken typ av produktionsenhet som är bäst anpassad
beror bland annat på storlek och variation i effektbehov, lokal tillgänglighet,
kostnader av primärenergikällor och investeringskostnader för olika typ av tekniska
lösningar. Ofta integreras flera olika typer produktionsenheter i fjärrvärmesystemet.
Energi- och kostnadseffektiviteten i systemet ökar vid användande av kombinerad
värme- och elproduktion via kraftvärmeverk (Truong and Gustavsson, 2014). I
Sverige används vanligtvis biomassa och avfall tillsammans med spillvärme som
återvinns från energiintensiv industri (Fredriksen and Werner 2015, 117-118).
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1.4.5 Möjligheter för värmeförluster i fjärrvärmesystem
Fortsatt forskning på effektivare fjärrvärmesystem görs kontinuerligt och som
resultat av det har fjärde generationens fjärrvärme tagits fram. Fjärde generationens
fjärrvärmesystem använder lägre drifttemperaturer än tidigare system. Det leder till
att fjärde generationens fjärrvärme ökar den totala systemeffektiviteten genom
minskade värmeförluster, högre effektivitet i värmeproduktion och effektivare
användning av förnybara bränslen (Pakere, Romagnoli and Blumberga, 2018). Den
grundläggande tanken med fjärde generationens fjärrvärme är att upprätthålla de
bästa bitarna från tredje generationens fjärrvärme samtidigt som de mindre bra
delarna utvecklas och förbättras genom fjärde generationens fjärrvärme. Ett vanligt
problem med tredje generationens fjärrvärme, under framförallt sommarhalvåret, är
att tilloppsvatten återcirkulerar till returvattnet utan att någon nämnvärd
energimängd har utnyttjats. Detta fenomen uppstår på grund av det låga
värmeuttaget på sommaren. De flesta kunder använder bara tappvarmvatten på
sommaren och tar inte ut någon effekt för uppvärmning. Lågt effektuttag hos
kunderna leder till höga temperaturer i returledningen. Fjärde generationens
fjärrvärme förebygger detta fenomen genom att implementera ett trerörssystem.
Outnyttjat tilloppsvatten med hög energimängd återcirkulerar, i ett mindre tredje
rör, till tilloppsvattnet igen för att på så vis utnyttja mer av den tillförda energin i
systemet (Averfalk and Werner, 2017).
1.4.6 Sammanfattning litteraturstudie
Det är väldigt sparsamt med studier gjorda på äldre fjärrvärmesystem, vilket gör att
det blir svårt att hitta relevant information om andra generationens fjärrvärme.
Författaren av den här studien har försökt att hitta information om värmeförluster i
betongkulvertsystem, om hur isoleringen påverkas av att åldras och hur fukt
påverkar isoleringsförmågan i olika typer av isoleringsmaterial. Endast ett fåtal
studier relevanta för arbetet har dock hittats.
Litteraturstudien visar att fjärrvärme har en stark position i energisystemet på grund
dess enklas och effektiva sätt att distribuera värme. På grund av att systemet enkelt
kan integrera nya förnybara energikällor har det stora möjligheter att även i
framtiden vara en viktig komponent i ett globalt perspektiv. Förnybara bränslen kan
hjälpa till att minska städernas negativa miljöpåverkan medan de fortfarande
levererar den värmeeffekt som behövs för uppvärmning av bostäder och lokaler.
Det finns sparsamt med vetenskapliga artiklar om fjärrvärme i betongkulvertsystem
och i stort sätt ingenting om värmeförlusterna i dessa. Inte heller har författaren av
det här arbetet hittat artiklar om hur ålder och fukt påverkar isoleringsförmågan i
olika isoleringsmaterial. Det finns således goda skäl att undersöka hur
värmeförlusterna ser ut i betongkulvertsystem.
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1.5

Syfte

Studien syfte är att undersöka om värmeförlusterna i fjärrvärmeledningar kan
motivera reinvesteringar i systemet genom att byta ut fjärrvärmeledningar av andra
generationen mot fjärrvärmeledningar av tredje generationen. Studien har för avsikt
att se beräkna ett värde för återbetalningstiden för de energibolag som är tillfrågade
att medverkar i studien. Baserat på deras drifttemperaturer och energipriser
beräknas ett värde som kan vara en viktig faktor att ta med i en kalkyl för
reinvesteringar av ledningar. Även om värmeförlusterna inte på egen hand kan
motivera en reinvestering kan de tillsammans med andra faktorer så som
reparationskostnader och kostnader för tappat vatten vid läckage. Framförallt för
ledningar som har haft eller förväntas få läckage.
En analys görs ur miljösynpunkt för att se vilka miljöeffekter en minskning i
värmeförluster kan ge.
1.6

Avgränsningar

Förlustberäkningar tar endast hänsyn till energiförluster i ledningarna och tar ej
hänsyn till vattenläckage, förluster vid oisolerade rör, förluster vid ventiler eller
övriga komponenter som kan antas ha inverkan på totalförlusten samt förluster i
kammare. Värmeförlustberäkningarna är gjorda på samma ledningslängd som trotts
att de nyare ledningarna oftast blir längre än de befintliga ledningarna. Av både
tekniska och ekonomiska skäll förläggs den nya ledningen bredvid den gamla
ledningen. Värmeförlustberäkningarna har gjort i statiska förhållanden med konstant
temperatur i mark och luft. Temperaturen i marken och luften är tagen från en
typisk dag innan alternativt efter snötäcke har lämnat marken. Detta eftersom
värmeförlusterna antas vara stora då. Värmeförluster variera något beroende på
rördimension. Studien fokuserar på ett par typiska rördimension för ledningar
förlagda i betongkulvert och i asbestcementrörledningarna. Värmeförlusterna
beräknas under uppvärmningssäsongen. Det på grund av att värmeförlusterna är
som störst under den tidsperioden. Samtliga ekonomiska och miljömässiga
beräkningar är baserade på värmeförluster per uppvärmningssäsong.
Värmeisoleringens materialförändring över tiden har inte tagits hänsyn till i
rapportens förlustberäkningar eller ekonomiska kalkyl.
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2 Teori
I denna del av rapporten beskrivs teorin som fjärrvärmeproduktion, distribution och
om värmeförluster i ledningsnätet bygger på. En förståelse för teorin underlättar
förståelsen för arbetet och dess resultat.
2.1

Produktionsanläggningar för fjärrvärme

Många olika energikällor kan utnyttjas för produktion av fjärrvärme. I Sverige är den
vanligaste energikällan biobränsle som står för ungefär 60 % av
fjärrvärmeproduktionen. Avfall, pellets och olika typer av trädbränslen är olika
typer av biobränslen som används för värmeproduktion. Utöver biobränsle används
spillvärme från energiintensiv industri, värmepumpar, naturgas och olja (Fredriksen
and Werner, 2015).
Värmeproduktionen sker vanligtvis i kraftvärmeverk som producerar både
elektricitet och värme. Kraftvärmeverk fungerar genom att ett bränsle förbränns i
en panna. Värmeenergin från bränslet kokar upp vattnet till ånga som sedan
överhettas till 500–600°C i ångpannan. Ångan, som nu är överhettad, transporteras
genom en turbin. Turbinen omvandlar värmeenergin i ångan till mekanisk energi
som driver en generator som i sin tur producerar elektricitet. Produktion av
elektricitet gör att ångan kyls ned och trycket sänks. Ångan leds sedan vidare till en
kondensator där fjärrvärmens returledning kyler ner ångan samtidigt som ångan
värmer upp fjärrvärmevattnet till drifttemperatur för tilloppsledning. Det
uppvärmda fjärrvärmevattnet pumpas ut i fjärrvärmenätet för att tillgodose
kundernas värmebehov. Den nedkylda ångan kondenserar och omvandlas till vatten
som pumpas tillbaka till pannan för att hettas upp igen (Alvarez, 1990). I dagens
kraftvärmeverk finns generellt en rökgaskondensator som tar vara på värmeenergin
från röken som uppstår vid förbränning. Rökgaskondenseringen förvärmer
returflödet från fjärrvärmenätet innan den går genom kondensatorn. Lägre
returtemperaturer i fjärrvärmevattnet ökar effektiviteten i rökgaskondenseringen
och leder till att hela systemet blir mer resurseffektivt (Fredriksen and Werner,
2015).
2.2

Fjärrvärmedistribution

Distributionsnätet för fjärrvärme är ett slutet system. Fjärrvärmevattnet är trycksatt
och pumpas runt i rörledningar från värmekällan till kundernas fjärrvärmecentraler.
Ledningarna är nedgrävda i marken på runt 0,6m djup. Ledningarna är
dimensionerande för 16 bars tryck och en maximal temperatur på 120°C (Fredriksen
and Werner, 2015). Fjärrvärmenäten är uppbyggda med en framledning och en
returledning. Upphettat vatten från värmeverket går genom framledningen fram till
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kundens undercentral. I undercentralen utvinns värme till kunden från ledningen
genom en värmeväxlare. Vattnet kyls av i värmeväxlaren och går tillbaka genom
returledningen till värmeverket för uppvärmning igen (Rydegran, 2018). Den
värmeeffekt som fjärrvärmen avger i undercentralen kan beräknas genom ekvation 1:
� = � ∗ �� ∗ (�� ‒ ��)

(1)

� = ������ [��]

� = ������ö�� [�� ∗ �

�� = �������� �ä������������ �ö� ������ [�� ∗ ��
�� = ���������������������� [�]

�� = ����������������������� [�]

‒1

∗�

‒1

]

‒1

]

Ekvation 1 består av tre parametrar som bestämmer hur stor effekt fjärrvärmen
levererar till kunden. Den specifika värmekapaciteten för vatten, Cp, varierar något
med temperaturen. Variationen är dock så liten att Cp kan ses som en konstant
oberoende av temperaturen. Effekten beror således på massflödet, �, och
värmeavgivningen i fjärrvärmecentralen. Värmeavgivningen i fjärrvärmecentralen är
temperaturskillnaden mellan framledningstemperaturen, Tf, och
returtemperaturen, Tr. Multiplicerar man effekten med antalet timmar som effekten
har flödat får man energimängden i enheten kWh.
Fjärrvärmeledningar har utvecklats sedan fjärrvärmensintåg på värmemarknaden. I
Sverige är det andra och framförallt tredje generationens fjärrvärmeledningar som
har använts. Vid större dimensioner består andra generationens fjärrvärme av stålrör
isolerade med mineralull förlagda i en betongkulvert, se Figur 1. Vid mindre
dimensioner används ofta asbestcementrör istället för betongkulvert. I
asbestcementrörledningar har det isolerade stålröret ett mantelrör av asbestcement
med ett oventilerat fritt utrymme mellan isolering och mantelrör, se Figur 2.
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Figur 1 visar hur ledningar förlagda i betongkulvert kan vara konstruerade (Kulvertkonstruktioner, 1980)

Figur 2 visar hur ledningar förlagda i asbestcement kan vara konstruerade (Kulvertkonstruktioner, 1980).

Idag används tredje generationens fjärrvärme som består av stålrör isolerade med
polyuretanskum med en yttermantel av polyetenplast. Ledningar förläggs antingen
med enkelrör eller twinrör. I enkelrörsystem förläggs två rör bredvid varandra där
det ena röret är framledning och det andra är returledning, se Figur 3.
Framledningen transporterar det varma vattnet från värmekällan till kund.
Returledningen transporterar tillbaka det nedkylda vattnet från kund till
värmekällan. I twinsystem ligger tillopp- och returröret i samma isolerade
plasthölje. Tilloppsröret är då placerat under returröret. Twinsystemet har sina
största fördelar vid förläggningen av systemet då det kräver mindre schakt då endast
ett rör förläggs. Mindre schakt medför lägre förläggningskostnader och tar anspråk
på mindre utrymme vid förläggningen. En annan fördel med twinsystem är att
9

värmeförlusterna är lägre än vid system byggt med singelledningar (Fredriksen and
Werner, 2015).

Figur 3 visar läggningsanvisningar för singellednigar. (Energiföretagen, 2015a)

2.3

Värmeförluster

Vid alla typer av värmetransporter uppkommer förluster. På grund av detta isoleras
fjärrvärmerören. Isolering av rören säkerställer att förlusterna vid värmetransport
blir låga. Utöver brister i värmeisoleringen finns en rad andra orsaker till som leder
till värmeförluster i systemet. Det kan bero på äldre installationer där mineralullen
har ramlat av på grund av åldring eller rördetaljer som ventiler som är sämre
isolerade delar. Den enskilt största anledningen till värmeförluster i systemet
uppkommer av läckage. Läckage uppkommer i alla fjärrvärmesystem av olika
anledningar och ger upphov till förluster av flera anledningar. Läckage som inte
åtgärdas snabbt gör att vatten tränger ut i isoleringen och på så vis sänker
isoleringsförmågan i isoleringen. Värmeförlusterna ökar således vid de punkter i
systemet där isoleringen är blöt. Volymen hos fjärrvärmevattnet i systemet behöver
vara konstant för att kunna leverera det värmeeffektbehov som finns hos kunderna.
Samma volym vatten som lämnar systemet via läckage behöver alltså tillsättas till
systemet. Vattnet som tillsätts har låg temperatur och behöver värmas upp vilket
leder till ytterligare energiförlust. Läckor i systemet upptäckts ofta via larmsystem i
ledningarna eller via andra metoder som till exempel termografering med
värmekamera. Larmsystemet känner av när det uppstår fukt i ledningen via
larmtrådar som sitter monterade i isoleringen. När läckaget upptäckts behöver
ledningen repareras eller bytas ut beroende på läckagets omfattning. Reparation
eller utbyte av ledning medför kostnader för schaktning, inköp av rördelar och
projektering bland annat. Vid ingrepp av denna sort krävs det att systemet stängs av
vid närmaste ventil och töms på vatten där arbetet ska utföras. Avstängningar skapar
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ytterligare kostnader då det uttömda vattnet behöver ersättas med nytt uppvärmt
vatten. Då blir kunder blir utan värme under en tidsperiod vilket leder till att
energibolaget tappar inkomst (Hallberg, Stojanović and Akander, 2012).
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3 Metod
Värmeförluster i fjärrvärmesystemet beräknas i statiska förhållanden, vilket betyder
att variabler inte varierar i tiden. Värmeförlusterna för nyare system beräknas med
hjälp av beräkningsprogrammet LOGSTOR Calculator som är rörtillverkaren
LOGSTORs onlineprogram för förlustberäkningar (LOGSTOR calculator, 2019). För
äldre förläggningstyper finns inget beräkningsprogram tillgänglig då metoden slutade
användas under 80-talet. Dessa system modelleras i COMSOL Multiphysics, som är
ett simulerings- och optimeringsprogram för värmeöverföring. En komparativ
fallstudie görs mellan olika energibolag med olika typer av driftfall.
Återbetalningstid för ledningsutbyte med avseende på värmeförluster beräknas
beroende på primärenergi och driftfall. Indata för de aktuella driftfallen förfrågas
från berörda energibolag genom en strukturerad intervju (se bilaga A).
Energibolagen som är tillfrågade in den här studien är Sandviken Energi AB, Gävle
Energi AB, AB Borlänge Energi och Vattenfall AB Värme Uppsala. Simuleringar
görs med energibolagens angivna drifttemperaturer för vintersäsong. Svar på
enkäten som skickade ut har besvarats av två av de fyra energibolag som tackade ja
till att ställa upp i studien. De två energibolag som har svarat är Gävle Energi AB och
Sandviken Energi AB. Separata simuleringar gör för de båda energibolagens driftfall.
En övergripande litteraturstudie genomförs innan arbetes gång för att författaren av
denna studie ska fördjupa sina kunskaper inom aktuellt ämne. Då det finns sparsamt
med tidigare studier har annan litteratur använts i större utsträckning för att få
nödvändig kunskap inom området. Framför allt har läroboken Fjärrvärme och fjärrkyla
av Fredriksen och Werner varit till stor hjälp under arbetes gång. En stor del av
kunskapen har förskaffats genom kontakt med min handledare och andra sakkunniga
inom FVB i Gävle och via mailkontakt med Sven Werner professor emeritus vid
högskolan i Halmstad. Vetenskapliga artiklar har hämtats från Högskolan i Gävles
sökmotor Discovery. Några sökord som användes var ”district heating”, ”isolation”,
”heat loss”. Artiklar från branschorganisationen Svensk Fjärrvärme har också använts
som underlag för studien.
Fokus i litteraturstudien är därför av mer allmän typ gällande fjärrvärme och
värmeförluster i systemet. För att få viktig information och kunskap inom ämnet har
lagts på att få personlig kontakt med sakkunniga inom branschen. På så vis har
författaren fått goda förutsättningar för beräkningar och tolkningar av resultat.

3.1

Simuleringar för ledningar av andra generationen

En modell skapas i COMSOL Multiphysics för två olika ledningsdimensioner. En
med typisk rördimension för ledningar i betongkulvertsystem, se Figur 4, och en
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med typisk rördimension för ledningar i asbestcementledningar, se Figur 5. För
betongkulvert har dimensionen DN500 valts och för asbestcement har dimensionen
DN200 valts. Modellens mått utgår från normalsektionsritningar från FVB Gävles
ritningsarkiv.

Figur 4 visar modell för ledningsdimension DN500 i betongkulvert från COMSOL.

Figur 5 visar asbetscementledning för lednigsdimension DN250 från COMSOL.

Egenskaper för material, så som värmegenomgångskoefficient, densitet och
värmekapacitet, är angivna efter tillverkarens anvisningar. För luft används
COMSOLs förinställda egenskaper.Den största delen av värmeöverföringen sker
genom ledningen mellan fasta material så som byggdelar mot marken.
Värmeöverföringen mellan isoleringens yttermantel och insidan på betongväggen
sker främst genom konvektion och strålning. För mark har angivna egenskaper för
kringfyllning av ledningar från rörtillverkaren LOGSTOR använts. Aktuella värden
för matrialens egenskaper redovisas i Tabell 1. En simulering av modellen görs för
att bestämma hur mycket värmeenergi per meter som lämnar framledningen.
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Mängden värmeenergi som lämnar representerar värmeförluster i ledningen.
Simuleringen i COMSOL gör en del förenklingar av det verkliga fallet vad gäller
konvektion och strålning genom luften mellan fjärrvärmerören och
betongkulverten. En validering görs därför med hjälp av simuleringsprogrammet
Ansys. Ansys tar hänsyn till strålning och konvektion genom luften från isolering till
betongkulvertens innervägg. På grund av långa simuleringstider i Ansys finns inte
möjligheten att köra alla simuleringar i programmet under tidsperioden för arbetet.
COMSOL tar inte hänsyn till den järnbalkkonstruktion som finns i betongkulverten.
Enligt tidigare studier på fjärrvärmekammare som hänvisar till Sven Werner kan
10 % ökade värmeförluster antas på en given sträcka. De ökade värmeförlusterna
beror på stålbalkar i betongkulvertkonstruktioner, fixar som fixerar ledningarna och
ventilation (Khalifeh and Ofir, 2013). Balkarna är rörstöd och styrning för ledningen
vilket innebär att delar av röret ligger mot en stålbalk vilket i sin tur ökar
värmeöverföringen. Vid asbestcementledningar är hålet inte ventilerat,
värmeförlusterna kan således beräknas som att det vore direktapplicerad isolering
enligt Sven Werner.
Isoleringen förmåga att förhindra värme att tränga ut ur ledningen försämras med
tiden. Hur mycket isoleringsförmågan försämras varier framförallt beroende på hur
väl underhållsarbetet fungerar. I den här studien beräknas isoleringen ha samma
isoleringsförmåga som när ledningarna byggdes för att resultat ska visa hur det ser ut
i bästa fall.

Tabell 1 visar indata för de matrial som har använt i COMSOL-modeller.

Material

Termisk
konduktivitet
[W*m-1*K-1]

Värmekapacitet

Densitet

[J*kg-1*K-1]

[kg*m-3]

Mark

1,6

1000

2000

Betong

1,8

880

2300

Asbestcement

0,744

840

2200

Mineralullsisolering

0,054

850

73

Stålrör

60

475

7850

Luft

x

1006

1,2
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3.2

Förlustberäkningar för ledningar av tredje
generationen

För nyare system som är fast förlagda har rörtillverkare avancerade
beräkningsprogram för beräkning av värmeförluster. Denna studie använder
beräkningsprogrammet LOGSTOR Calculator från rörtillverkaren LOGSTOR för
att beräkna värmeförlusterna för deras system. En validering görs med hjälp av
COMSOL för att säkerställa att värmeförlusterna är i samma storlek vid samma
förutsättningar gällande COMSOL och LOGSTOR calculator. LOGSTOR
Calculator beräknar värmeförlusterna med de indata och egenskaper som gäller för
deras egna tillverkade fjärrvärmerör. Dessa indata innefattar dimensioner på stålrör,
isolering samt plastmantel. Samtliga dimensioner för ledningarna redovisas i Tabell
2. Programmet tar även hänsyn till de olika materialens egenskaper så som termisk
konduktivitet, värme kapacitet och densitet (Projektering, 2015). De aktuella
energibolagen i denna studie använder sig alla av rör tillverkad av LOGSTOR. En
simulering av modellen görs för att bestämma hur mycket värmeenergi per meter
som lämnar tilloppsledningen. Mängden värmeenergi som lämnar representerar
värmeförluster i ledningen.
Tabell 2 visar dimensioner för LOGSTORs fjärrvärmeledningar.

Dimension Ø Utvändig
Stålrör
[mm]

Godstjocklek
Stålrör
[mm]

Isoleringstjo
cklek [mm]

Ø Utvändig
Mantel
[mm]

Godstjocklek
Mantel
[mm]

DN200 273

5,0

171,8

450

5,2

DN500 508

6,3

284,8

800

7,2

3.3

Ekonomisk beräkning och miljöpåverkan

De ekonomiska och miljömässiga effekterna är beräknade under
uppvärmningssäsongen som är mellan november och mars vilket motsvarar 3672
timmar. De bränslen som används under uppvärmningssäsongen är ofta dyrare
bränslen än de bränslen som används under övriga året. De energibolag som har
flera värmeanläggningar med olika bränslen använder det billigaste först. Vilket
bränsle som är billigast kan variera. Gävle Energi använder främst spillvärme och
Sandviken Energi pellets när värmeproduktionen är som lägst. För att beräkna de
ekonomiska effekterna av värmeförlusterna används skillnaden i värmeförluster
mellan de olika förläggningstyperna, här definierat med ekvation 2.
�� = ��2 ‒ ��3

(2)
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�� = �������� � �ä����ö������� [� ∗ �-1]
��2 = �ä����ö������� �ö� ����� ������������ [� ∗ �-1]

��3 = �ä����ö������� �ö� ������ ������������ [� ∗ �-1]

Skillnaden i värmeförluster mellan de olika systemen multipliceras sedan med
timmar [h] för att omvandla effekt per meter ledning [Wm-1] till energi per meter
[Whm-1] enligt ekvation 3.
�� = �� ∗ ℎ

(3)

�� = �� ∗ ��

(4)

���� = �� ∗ � ∗ 3672

(5)

�� = � ∗ �� ∗ �

(6)

Energimängden multipliceras med det pris per MWh [kr] som respektive
energibolag har till kund enligt ekvation 4. Ekvation 4 ger bortfall i inkomst på
grund av värmeförlusterna för energibolaget per meter ledning av respektive
ledningstyp.

Det totala bortfallet i inkomster för energibolaget under uppvärmningssäsongen ges
av att multiplicera �� med antal timmar under uppvärmningssäsongen och antal
meter ledning energibolagen har av respektive ledningstyp enligt ekvation 5. För att
beräkna bortfallet i inkomster under uppvärmningssäsongen för en given
ledningssträcka som avses att bytas sätts m till den aktuella ledningssträckans längd i
ekvation 5.

För att beräkna miljöeffekterna kontrolleras energibolagens bränslemix. Med hjälp
av bränslemixen kan utsläppet CO2 per producerad kWh [U] beräknas. CO2mängden multipliceras sedan med skillnaden i förlorad energi, �� och antal meter
ledningssträcka av respektive ledningstyp enligt ekvation 6. Ekvation 6 ger då
skillnaden i CO2-utsläpp per producerad kWh mellan de olika ledningstyperna ��.
Multiplicerat med alla årets timmar visar skillnaden i miljöpåverkan över
uppvärmningssäsongen.

För att beräkna totala kostnader för byta ut ledningen multipliceras antal meter
ledning som ska byggas med priset per meter för ledningsutbyte enligt ekvation 7.
���� = � ∗ ��

(7)
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Resultat
I detta kapitel redovisas resultaten av simuleringarna samt de beräkningar som gjorts
för ekonomiska och miljömässiga effekter. De parametrar som påverkar
värmeförlusterna redovisas. Dessa parametrar innefattar dimensionen på röret,
isoleringens tjocklek, temperatur på framledningsvattnet, omgivande temperatur,
värmemotstånd i kulvert och mark. Samtliga dimensioner för rördelar redovisas i
Tabell 2 och samtliga temperaturer redovisas i Tabell 3. Även avståndet mellan
ledningarna samt förläggningsdjup påverkar värmeförlusterna. Avståndet mellan
ledningarna är 0,35 meter yttermantel till yttermantel och förläggningsdjupet är satt
till 0,6 meter i samtliga simuleringar.
Tabell 3 visar temperatyrer för olika ytor

Yta Temperatur [°C]
Luft 0
Mark 5
Framledning, Gävle Energi 100
Returledning, Gävle Energi 55
Framledning, Sandviken Energi 95
Returledning, Sandviken Energi 52

3.4

Värmeeffektförluster

Simuleringarna anger värmeförlusterna för framledningen i antal watt per meter.
Alla simuleringar är gjorda under statiska förhållanden, vilket betyder att varibler
inte förändras med tiden.
3.4.1 Betongkulvert- och asbestcementledningar
Simulering för system av andra generationens fjärrvärme görs via COMSOL
multiphysics. Ledning av dimension DN500 simuleras i betongkulvert och DN250 i
asbestcementledning. En verifiering av resultatet görs med hjälp av
simuleringsprogrammet Ansys. COMSOL simulerar värmeförluster via ledning och
gör en förenkling för förluster via strålning och konvektion i simuleringen. Ansys
simulerar förluster via ledning, konvektion och strålning och ger således ett resultat
närmare det verkliga fallet. Verifiering görs med ledningsdimension DN500.
Framledningstemperaturen är 100°C och returledningstemperaturen är 60°C.
Marktemperatur är satt till 5°C och lufttemperaturen till 0°C.
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Mineralullisoleringens termiska konduktivitet är 0,06 Watt per meter och Kelvin.
Resterande värden är enligt Tabell 1. Värmeförlusterna från framledningen uppgår
till 199,31 Watt per meter i COMSOL-simuleringen och 204,36 Watt per meter i
Ansys-simuleringen. Yttemperaturen för framledningens isolering är 41°C och
yttemperaturen på insidan av betongblocket 31°C vid COMSOL-simuleringen,
vilket visas i Figur 6. För Ansys-simuleringen är yttemperaturerna 42°C respektive
32°C, vilket visas i Figur 7. Även om värmeförluster och temperaturer skiljer sig
något anses resultatet från COMSOL vara godtagbart.

Figur 6 visar yttemperaturer i COMSOL-simulering i kelvin.
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Figur 7 visar yttemperaturer i Ansys-simulering i °C.

Den största delen av värmen som lämnar framledningen värmer luften i kulverten
och den omslutande betongen. En mindre mängd värme tränger sig ur
betongkonstruktionen och värmer den marken som omsluter betongkulverten.
Ingen värme tar sig upp och värmer markytan ovanför kulverten.
Värmeförlusterna från framledningen vid Gävle Energis aktuella driftfall är 186,73
watt per meter för DN500 i betongkulvert och 58,15 watt per meter för DN250
förlagda i asbestcementledningar. Vid Sandviken Energis driftfall är
värmeförlusterna 177 watt per meter för DN500 och 55 watt per meter för DN250.
Värmeförluster i för samtliga simuleringar redovisas i Figur 8 i watt per meter.
Samtliga värden för indata kan ses i Tabell 1, Tabell 2 respektive Tabell 3.

Värmeförluster i betongkulver och asbestcment
200

Värmeförluster [W*m-1]

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Sandviken Energi

Gävle Energi
DN500

DN250

Figur 8 visar värmeförluster i watt per meter för olika ledningsdimensioner och drifttemperaturer.
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3.4.2 Värmeförluster förledningar av tredje generationen
Simulering för fast förlagda system görs via LOGSTOR Calculator för
ledningsdimensioner av typen DN500 och DN250. Värden för indata kan ses i
Tabell 1 och Tabell 2. Enskilda simuleringar görs för Gävle Energis AB:s samt
Sandviken Energi AB:s driftfall. De temperaturer som Gävle Energi respektive
Sandviken Energi använder under uppvärmningssäsongen redovisas i Tabell 3 och är
de temperaturer som använts i samtliga simuleringar. Figur 9 visar värmeförlusterna
för samtliga simuleringar. Figur 10 visar temperaturer i och omkring
fjärrvärmeledningarna.

Värmeförluster för tredje generationens fjärrvärme
50

Värmeförluster [W*m-1]

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Sandviken Energi

Gävle Energi
DN500

DN250

Figur 9 visar värmeförlusteri watt per meter för olika ledningsdimensioner och drifttemperaturer.

Figur 10 visar temperaturer i och omkring fjärrvärmeledningar i marken för DN500.
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3.5

Ekonomisk kalkyl och miljöeffekter

Den ekonomiska påverkan som värmeförlusterna har för energibolagen beräknas
som bortfall i inkomst på grund av värmeförluster. Bortfallet i inkomst under
uppvärmningssäsongen för den totala sträckan energibolagen har i drift av respektive
ledningstyp ges av ekvation 5. Indata för samtliga ekvationer redovisas i Tabell 4,
data är insamlade genom en strukturerad intervju med berörda energibolag som
redovisas i bilaga A. Resultat av samtliga ekvationer redovisas i Tabell 5. Alla
beräkningar för ekvation 2 till ekvation 6 redovisas i bilaga B.
Tabell 4 redovisar indata för de ekvationer 2 till ekvation 6.

Antal meter
ledning
betongkulvert
DN500
Sandviken 1860
Gävle 11 0001

Antal meter
ledning
asbestcement
DN250

Pris per såld
MWh
fjärrvärme [kr]

CO2-utsläpp per
producerad kWh
fjärrvärme
[gCO2*kWh-1]

844

856

x

20 0002

9003

4,3

Tabell 5 redovisar resultat från ekvation 2 till ekvation 6 för respektive energibolag och ledningstyp.

Ekvation 2
[W*m-1]

Ekvation 3
[Wh*m-1]

Ekvation 4
[kr*m-1]

Ekvation 5
[kr]

Ekvation 6
[gCO2]

Sandviken 135
DN500

135

0,115

787 219

x

Sandviken 17
DN250

17

0,0145

44 887

x

Gävle 138
DN500

138

0,125

5 034 499

6551

Gävle 15
Dn250

15

0,0131

961 697

1251

Gävle Energi redovisar total ledningssträcka för ledningar i betongkulvert och
asbestcementledningar. Betongkulvertledningar innefattar ledningsdimensioner
mellan DN500 och DN800. Då värmeförlusterna ökar när ledningsdimensionerna
1

Gävle Energi redovisade total ledningssträcka i betongkulvert för ledningstyper DN800-DN500.

2

Gävle Energi redovisade total ledningssträcka i asbestcementledningar.

3

Gävle Energi redovisade ej något pris för fjärrvärme, ett genomsnittspris från energiföretagens

statistik användes som försäljningspris (Johannesson, 2018).
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ökar är värmeförlusterna för total ledningssträcka i betongkulvert något lägre än det
verkliga fallet. Det ger dock en indikation på hur stora förlusterna i
betongkulvertledningar är och vilka effekter de har i avseende på ekonomiskt
bortfall och miljöpåverkan. Simuleringarna för asbestcementledningar är gjorda för
endast ledningar av dimension DN250 vilket gör att värmeförlusterna varier något i
jämförelse med det verkliga fallet. På grund av variationer i värmeförluster mellan
simuleringar och det verkliga fallet är resultat i ekvationer från Tabell 5 inte exakta.
Det anses dock vara tillräckligt tillförlitliga för att ge en bra indikation på hur
värmeförlusterna i asbestcementledningar påverkar det ekonomiska bortfallet och de
miljömässiga effekterna som redovisas i Tabell 5. Skulle den energimängd som
försvinner som värmeförluster för ledningar i betongkulvert säljas till kund skulle en
ytterligare inkomst på 5,03 miljoner kronor göras för Gävle Energi under
uppvärmningssäsongen. Det ekonomiska bortfallet är i jämförelse mot om
ledningarna skulle vara fast förlagda på en sträcka av 11 000 meter. För ledningar i
asbestcement är det bortfallet i möjlig vinst på grund av värmeförluster 962 tusen
kronor.
2018 använde Gävle Energi hundra procent förnybara bränslen i sin bränslemix för
fjärrvärme. Utsläppen av fossil koldioxid per såld kWh värme inklusive transporter
uppgick till 4,3g per kWh. Byts ledningarna ut skulle utsläppen reduceras med
ungefär 6 500 gram koldioxid för betongkulvertledningar och 1 300 gram koldioxid
för asbestcementledningar. Utsläppen av CO2 är redovisade på Gävle energis
hemsida (Gävle Energi, 2019)
Sandviken Energi redovisar ledningssträcka endast för de dimensioner som har
studerats i det här arbetet. Sandviken Energis resultat bör därför ge en korrekt bild
av hur värmeförlusterna ser ut i de ledningstyper som har undersökts. På en
ledningssträcka av 1860 meter DN500 betongkulvert uppgår bortfallet i möjlig vinst
på grund av värmeförluster till 787 tusen kronor. För DN250 i asbestcementkulvert
är motsvarande summa 45 tusen kronor för 844 meter ledning. Sandviken Energi
redovisar inte utsläpp av CO2 per såld kWh fjärrvärme. Författaren har efterfrågat
utsläppsvärden från Sandviken Energi men har inte fått något svar under tidsramen
för studien.
En mer rättvis bild av hur värmeförlusterna faktiskt påverkar ekonomin för
energibolagen skulle ges med hjälp av kostnaden per producerad kWh fjärrvärme.
De priserna är dock inte något som energibolagen vill dela med allmänheten. En
kalkyl där de faktiska kostnaderna för energibolaget hade då kunnat sammanställts.
Bortfallet i inkomst som den här studien inriktar sig på är något missvisande då
fjärrvärmeproduktion ökar med samma storlek som värmeförlusterna och det inte
blir något faktiskt försäljningsbortfall utan snarare energi och resursförluster. Det
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kan dock vara av intresse för energibolagen att se hur mycket pengar det handlar när
värmeförlusterna omvandlas till bortfall i fjärrvärmeleverans.
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4 Diskussioner
Den här studien har haft för avsikt att utreda hur värmeförluster skiljer sig i äldre
fjärrvärmesystem av andra generationen och nyare system av tredje generationen.
För att ta reda på storleken hos värmeförlusterna har modeller skapats av två olika
ledningsdimensioner för de olika förläggningstyperna. Simuleringsprogrammen
LOGSTOR Calculator och COMSOL multiphysics har använts för att simulera
modellerna. Simuleringar har gjort för Sandviken Energi och Gävle Energis
drifttemperaturer. Värmeförlusterna ges i watt per meter genom simuleringarna.
Indata som fjärrvärmepriser, antal meter ledning energibolagen har i drift av
respektive ledningstyp och CO2-utsläpp per producerad kWh fjärrvärme är givna
från energibolagen. Men hjälp av nämnda indata presenteras en ekonomisk kalkyl
och hur miljöpåverkan skiljer sig i de båda fallen.
Skillnaden i värmeförluster för ledningar förlagda i betongkulvert och fast förlagda
ledningar är avsevärda. De är ungefär fyra gånger så stora för både Gävle Energi och
Sandviken Energi, se Figur 11.

Värmeförluster i betongkulvert DN500
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Fast förlagda

Figur 11 visar en jämförelse av värmeförluster för de olika förlägningstyperna för DN500.

Kostnaderna för byggnation av fjärrvärme varierar beroende på ledningsdimension
och yttre omständigheter så som typ av mark, antal rördetaljer i arbetet och vart i
landet som arbetet görs bland annat. Energiföretagen Sverige (f.d. Svenska
fjärrvärme) har tagit fram en kulvertkostnadskatalog för att kunna ge en ungefärlig
kostnad för byggnation per meter fjärrvärme (Kulvertkostnadskatalog | 2007:1,
2017). Där framkommer det att kostnaden, Km, är ungefär 22 tkr per meter för att
bygga fjärrvärme av dimension DN500 i gatumark. Multipliceras den summan med
antal meter fjärrvärme energibolagen har av ledningstypen enligt ekvation 7 ges en
total kostnad, Ktot, för att byta ut systemet mot nyare ledningar med lägre
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förläggningskostnader. Kostnaderna för att reinvestera i nyare ledningar redovisas i
Tabell 6.
Tabell 6 visar kostnader för att byta ut betongkulvertledningar av typen DN500.

Energibolag Kostnad [kr]
Gävle Energi 242 000 000
Sandviken Energi 40 920 000
Kostnaderna för att byta ut ledningarna överstiger det potentiella bortfallet i
ekonomisk inkomst som är redovisat i Tabell 5 på så vis att återbetalningstiden
uppgår till drygt 50 år. Om återbetalningstiden istället skulle beräknas för den
faktiska kostnaden för värmeförluster med hjälp av priset för producerad fjärrvärme
skulle den vara betydligt längre. Även om energibolagen inte vill gå ut med
kostnaden för fjärrvärmeproduktionen är det rimligt att anta att den är lägre än
försäljningspriset. Livslängden för fjärrvärmeledningar i mark uppgår till 50 år
enligt Energiföretagen, 2015b. Att byta ut fjärrvärmeledningarna kommer således
inte ge något ekonomisk vinst för fjärrvärmebolagen under den tid ledningarna antas
vara i bruk.
För ledningar av typen DN250 är värmeförlusterna ungefär 1,4 gånger större i
system med asbestcementrörledningar än i fast förlagda system vilket kan ses i Figur
12. Värmeförlusterna är betydligt mindre än för system i betongkulvert. Enligt
kulvertkostnadskatalogen är förläggningskostnader, Km, 15 tusen kronor per meter
för att förlägga ledningar med ledningsdimension DN250.

Värmeförluster i betongkulvert DN500
Värmeförluster [W*m-1]

70
60
50
40
30
20
10
0
Sandviken Energi

Gävle Energi

Asbestcement

Fast förlagda

Figur 12 visar en jämförelse av värmeförluster för de olika förlägningstyperna för DN250.

Investeringskostnaderna för att byta ut ledningarna kommer att vida överstiga den
besparing energibolagen kan göra med avseende på värmeförluster. Baserat på
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kostnaderna för ledningsutbyte i Tabell 7 och de bortfall i inkomst som redovisas i
Tabell 5 är återbetalningstiden närmare tusen år.
Tabell 7 visar kostnader för att byta ut asbestcementledningar av typen DN250.

Energibolag Kostnad [kr]
Gävle Energi 300 000 000
Sandviken Energi 12 660 000
Ingen värme tar sig upp till marknivå på de ställen där betongkulvertledningar i drift
finns nedgrävda i de simuleringar som är gjorda i den här studien. Det tyder på att
avsmältningar av snö på de ställen där betongkulvertledningar i drift finns nedgrävda
inte bör förekomma under normala omständigheter. Orsaker till avsmältningar kan
bero på att kulvert ligger på ett grundare förläggningsdjup än 0,6 meter eller
värmeöverföring från rörstöden i betongkulverten. Det kan också bero på skador på
ledningen eller kulvertkonstruktion som leder till sämre isoleringsförmåga. Det
finns således goda incitament att ytterligare undersöka vad dessa avsmältningar beror
på vid de fall där det uppkommer. Det kan vara av intresse att i framtida studier
närmare undersöka vilka orsaker som ger upphov till avsmältningar. Författarens
rekommendationer är att i första hand kontrollera förläggningsdjup. Ligger
ledningarna på ett förläggningsdjup grundare än 0,6 meter är det troligtvis
anledningen till avsmältningarna. Är förläggningsdjupet 0,6 meter eller djupare är
det troligt att betongkulvert eller isolering är skadat på så vis att en utredning
behöver göras för att hitta lämplig åtgärd vid varje specifikt fall. Värt att notera är
dock att resultatet utgår ifrån en statisk modell av verkligheten och det är inte helt
otroligt att en fältstudie av det verkliga fallet skulle kunna visa på andra orsaker. Det
finns därför goda anledningar att bedriva vidare forskning med andra metoder.
De miljömässiga effekterna med avseende på lägre CO2-utsläpp på grund av
minskade värmeförluster uppgår till ungefär 6100 gram CO2 för
betongkulvertledningar och 1 300 gram CO2 asbestcementledningar i Gävle Energis
nät. Det anses vara så låga att de inte kompenserar för de utsläpp som tillkommer
vid byggnation av nya ledningar. Vidare studier måste dock utföras för att beräkna
CO2-utsläpp vid nybyggnation för fjärrvärmeledningar för att säkerställa att så är
fallet.
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5 Slutsatser
Simuleringar av de olika förläggningstyperna för fjärrvärme visar att
värmeförlusterna är större för fjärrvärme av andra generationen än fjärrvärme av
tredje generationen. Framförallt är det för ledningar i betongkulvert i förhållande
till fast förlagda system som skillnaderna är anmärkningsvärda. Att byta ut
fjärrvärmeledningar av andra generationens fjärrvärme mot ledningar av tredje
generation visar dock inte kunna betala av sig ekonomiskt med avseende av
värmeförluster. Författaren av den här studien kan dock se ett värde att ta med
värmeförlusterna vid en kalkyl för reinvesteringar av ledningar andra generationens
fjärrvärme. Tillsammans med andra faktorer så som reparationskostnader och
kostnad för tappat vatten vid läckage går det möjligtvis att se att återbetalningstiden
understiger livslängden. Framförallt för ledningar i betongkulvert, då
värmeförlusterna hos dessa är avsevärt större än de hos tredje generationens
fjärrvärme. Det visar sig också att de inte går att se några positiva miljöeffekter
genom att byta ut ledningarna på grund av värmeförlusterna i systemen. Det beror
på att de använder närmare 100 % förnybara bränslen i sin bränslemix.
5.1

Perspektiv

Studien visar att det inte finns några större vinster att göra varken med avseende på
ekonomi eller miljö genom att byta ut de undersökta systemen på grund av
värmeförluster. De resursbesparingar som görs genom minskad värmeproduktion
kompenserar inte alltid för de kostnader och utsläpp som ny ledningar genererar i
samband med byggnation. För att minska energianvändningen i fjärrvärmesektorn
krävs det framförallt att andra förändringar genomförs. Författaren till den här
studien ser potentialen i stora energibesparingar genom sänkta temperaturer i näten.
Om det sker genom det som idag kallas för fjärde generationens fjärrvärme eller på
andra vis återstår att se.
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Bilaga A
Bilaga A visar frågorna som i den intervjuenkät som energibolagen som medverkat i
den här studien har besvarat.
”Vilken framledningstemperatur använder ni? (vintertid)
Vilken returledningstemperatur använder ni? (vintertid)
Hur ser er bränslemix ut?
Vilka typer av primärenergi använder ni och hur ser fördelningen mellan dessa ut?
Vad har ni för pris för såld kWh för fjärrvärme?
Hur många meter betongkulvertledningar har ni i systemet? Hur många meter av
dessa är DN500?
Hur många meter asbestcementledningar har ni i systemet? Hur många meter av
dessa är DN150 respektive DN200?”

A1

Bilaga B
Bilaga B redovisar alla beräkningar via ekvationer 2-7.
Beräkningar för Sandviken Energi
Ekvation 2 DN500
Ekvation 2 DN250
Ekvation 3 DN500
Ekvation 3 DN250
Ekvation 4 DN500
Ekvation 4 DN250
Ekvation 5 DN500
Ekvation 5 DN250
Ekvation7 DN500
Ekvation 7 DN250

176,93 ‒ 42,28 = 134,65
55,12 ‒ 38,2 = 16,92
134,65 ∗ 1 = 134,65
16,92 ∗ 1 = 16,92

134,65 ∗
16,92 ∗

856
= 0,11526
1000000

856
= 0,014484
1000000

0,11526 ∗ 1830 ∗ 3672 = 787219,3
0,014484 ∗ 844 ∗ 3672 = 44886,86
1830 ∗ 22000 = 40260000
844 ∗ 15000 = 1266000

B1

Beräkningar för Gävle Energi
Ekvation 2 DN500
Ekvation 2 DN250
Ekvation 3 DN500
Ekvation 3 DN250
Ekvation 4 DN500
Ekvation 4 DN250
Ekvation 5 DN500
Ekvation 5 DN250
Ekvation 6 DN500
Ekvation 6 DN250
Ekvation 7 DN500
Ekvation 7 DN250

186,73 ‒ 48,24 = 138,49
58,15 ‒ 43,6 = 16,92
138,49 ∗ 1 = 138,49
16,92 ∗ 1 = 16,92

138,49 ∗
16,92 ∗

900
= 0,124641
1000000

900
= 0,013095
1000000

0,124641 ∗ 11000 ∗ 3672 = 5034499

0,013095 ∗ 20000 ∗ 3672 = 961696,8
138,49 ∗ 11000 ∗

4,3
= 6550,577
1000

16,92 ∗ 20000 ∗

4,3
= 1251,3
1000

11000 ∗ 22000 = 240000000
20000 ∗ 15000 = 300000000

B2

