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Sammanfattning 

 

Denna rapport utreder fördelarna med en högre isoleringsserie av fjärrvärmerör. Dels ur 

ett ekonomiskt perspektiv men också hur mycket energiförlusterna minskar med en 

tjockare isolering. Falu Energi och Vattens fjärrvärmenät ligger till grund för arbetet och 

rapporten är skriven i samarbete med FVB Sverige AB, Fjärrvärmebyrån, på uppdrag av 

Falu Energi och Vatten. 

 

Syftet med rapporten är att utreda hur mycket en tjockare isolering minskar 

energiförlusterna och om det lönar sig ekonomiskt. Alltså att öka från vad som använts i 

Falu Energi och Vattens fjärrvärmenät fram till idag, serie 2 som standard på singelrör 

och serie 1 på twinrör, till en högre serie. Rapporten ska ligga till grund för Falu Energi 

och Vatten i ett framtida beslut om att öka isoleringstjocklek för nya investeringar och 

reinvesteringar. 

 

Rapporten behandlar fjärrvärmesystemets funktion samt teorin kring de delar som ingår i 

ett fjärrvärmerör. Bland annat behandlas larmets funktion och uppbyggnad, isoleringens 

funktion och uppbyggnad etc. 

 

Förslag på ytterligare åtgärder för Falu Energi och Vatten ges i slutet av rapporten. Dessa 

har inte utretts i denna rapport utan är förslag som kan ligga till grund för framtida 

utredningar för att sänka energiförbrukningen i Falu Energi och Vattens fjärrvärmenät. 

Förslagen är: att utnyttja och förbättra befintligt larmsystem för att bättre och tidigare 

kunna upptäcka vattenläckage i fjärrvärmenätet. Bygga ut nätet mot glesbygd för att 

kunna höja elproduktionen i kraftvärmeverket samt att titta på möjligheterna att utnyttja 

lägre tilloppstemperaturer i fjärrvärmenätet. 

 

Resultatet i denna rapport visar att det skulle löna sig ekonomiskt att höja isoleringsserien 

på singelrör från isoleringsserie 2 till serie 3 och på twinrör från serie 1 till serie 2. 

Rapportens slutliga slutsats är dock att sluta använda singelrör där det går och istället 

använda sig av twinrör serie 2. Twinrör serie 2 har jämfört med singelrör serie 2 nästan 

40 % mindre värmeförluster. Detta innebär också en bättre ekonomisk fördel och också 

en positiv effekt genom minskade utsläpp vilket är bra för miljön ur koldioxidsynpunkt.   
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Abstract 

 

This report investigates the benefits of using higher insulation series in district heating 

pipes from an economical perspective and also how much lower the energy losses will be. 

Falu Energi och Vatten’s district heating system is the base for the investigation. The 

report is written for Falu Energi och Vatten through FVB Sverige AB, Fjärrvärmebyrån. 

 

The purpose of the report is to investigate if it is beneficial, economically and by reducing 

heat losses, to increase the insulation from what is used until today, on single pipes series 

2 have been standard and on twin pipes series 1, to a higher insulation series. The report 

will serve as a support to Falu Energi och Vatten to make a future decision on whether or 

not to increase the insulation thicknesses during new investments and reinvestments.   

 

The report overviews the function of a district heating system and the theory of the parts a 

district heating pipe consists of. The function of the alarm system is explained as well as 

the functions and properties of insulation.  

 

Suggestions for further measures for Falu Energi och Vatten are proposed at the end of 

the report. These proposals have not been investigated in this report, but are suggested so 

that Falu Energi och Vatten could investigate these in the future, aiming to decrease the 

energy losses from their district heating system. The suggestions are: to improve and take 

advantage of the existing alarm system to better and more rapidly detect water leakage in 

the district heating system. Expand the district heating network to the rural areas around 

Falun to be able to increase the electricity production in the CHP plant. Also, a 

suggestion is to investigate the possibilities of decreasing the inlet temperature in the 

network.  

 

The result of this report shows that it is economically beneficial to increase the insulation 

thickness both for single district heating pipes from series 2 to series 3 and for twin pipes 

from series 1 to series 2 . The final conclusion is however to stop using single piping 

systems where it is possible and instead use a twin pipe system series 2. Twin pipe 

systems, series 2, have almost 40% less of the heat losses compared to a single pipe, 

series 2, system. Twin pipe will also give a better economical profit compared to single 

pipe systems. This also gives a positive effect in an environmental perspective in terms of 

carbon dioxide emissions.   
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Symbolförteckning 

 

Tr Temperatur i returröret   [K] 
Tt Temperatur i tilloppsröret   [K] 
Tu Årsmedeltemperatur   [K] 
λi Värmekonduktivitet hos värmeisolering  [W/mAK] 
λm Värmekonduktivitet hos mark  [W/mAK] 
hs Värmeöverföringskoefficient  [W/m2AK] 
H Avstånd mellan markyta och röraxel  [m] 
D Diameter yttermantel   [m] 
d Diameter medierör   [m] 
ri Inre radie medierör   [m] 
ry Yttre rörradie mantel   [m] 
S Avstånd mellan rör (c%avstånd)  [m] 
Sh Halvt c%avstånd mellan rör   [m] 
L Rörets längd    [m] 
h Timmar    [h] 
Q Effekt    [W/m] 
Qtot Total energi    [MWh/år] 
Ftot Distributionsförlust   [Wh/m]  
B(t) Årlig besparing   [kr/m] 
Btot Ackumulerad besparing   [kr/m] 
Ialt1 Investeringskostnad alternativ 1  [kr/m] 
Ialt2 Investeringskostnad alternativ 2  [kr/m] 
Falt1 Distributionsförlust alternativ 1  [Wh/m] 
Falt2 Distributionsförlust alternativ 2  [Wh/m] 
V Vinst    [kr/m] 
E Energipris    [kr/Wh] 
e Energiprisets förändring   [%] 
r Kalkylränta    [%] 
n Ekonomisk livslängd   [år] 
α Omräkningsfaktor   [%] 
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1 Inledning 

Denna rapport utreder skillnad och eventuella fördelar med att använda en högre 

isoleringstjocklek i fjärrvärmekulvert och baseras på och runt Falu Energi och Vattens, i 

fortsättningen benämnd FEV, fjärrvärmesystem. I detta kapitel återfinns fjärrvärmens 

historia, bakgrund till rapporten samt dess syfte och de avgränsningar som gjorts. 

  

1.1 Historia 

Redan under 1800&talets början finns exempel från USA, Frankrike och England där man 

överförde värme via ledningar från en centralt placerad värmekälla till byggnader med 

värmebehov. Fjärrvärme med samma grundtanke som idag började utvecklas under 1800&

talets slut. (Werner, 1993) 

I Sverige tog fjärrvärmen fart som en kommersiell lösning 1948 då Karlstad som första 

stad i Sverige började leverera fjärrvärme. Under de följande tio åren startades 

fjärrvärmeleverering i nio andra större städer där exempelvis Stockholm, Malmö, 

Göteborg och Linköping var några av dem. Möjligheten att producera värme och el i 

fjärrvärmekraftverken var den drivande kraften. Under energikrisen på 70&talet tog 

fjärrvärmens utveckling fart i samband med miljonprogrammet och mellan 1975 och 

1985 fördubblades försäljningen. (Svensk Fjärrvärme AB, 2009)  

Fjärrvärme i Sverige idag är vida utbrett och förser en stor del av hushållen i större och 

mindre städer med värme och varmvatten. Uppemot 50 % av värmebehovet för Sveriges 

hushåll täcks idag av fjärrvärme. Mindre orter på landsbygden har sällan fjärrvärme då 

det oftast är svårt att få en lönsamhet på grund av avstånd mellan hus vilken leder till för 

höga kostnader för distributionsledningar samt värmeförluster i densamma. (Svensk 

Fjärrvärme AB, 2009) 

2009 uppgick leveranserna av fjärrvärme till slutliga förbrukare till 49,8 TWh varav 

småhus stod för 5,5 TWh och flerbostadshus för 24,6 TWh. (SCB, 2011) 

 

  



2 

 

 

1.2 Bakgrund 

Idag har ökade energipriser och ökat koldioxidutsläpp startat en medvetenhet och vilja att 

minska både utsläpp och energianvändningen. FEV har idag ett fjärrvärmesystem som är 

ca 14 mil långt och är ständigt under utbyggnad. Redan 1984 startade FEV utbyggnaden 

av sitt fjärrvärmesystem. Under åren har standardisolertjockleken på singelrören varit 

serie 2 förutom på de twinrör som förlagts under senare år där standardtjockleken varit 

serie 1. Dessa värmeisoleringstjocklekar är på inget sätt dåliga men det finns ett tjockare 

isoleralternativ att välja. Detta alternativ kallas serie 3 avseende singelrör och serie 2 

avseende twinrör. En ökning av serie innebär enkelt förklarat att rörets diameter ökas i 

och med ett tjockare isoleringsskikt i jämförelse med serien under. FEV är således 

intresserade av att minska energiförlusterna i nätet och på så sätt minska 

koldioxidutsläppen. FEV vill veta med hur mycket de skulle minska sina energiförluster 

med en tjockare isolering? FEV vill också veta om denna ökade investeringskostnaden 

som en ökning av serie medför kommer att betala sig? FEV vill också veta om en ökning 

av isoleringsserie påverkar miljön positivt? Detta arbete studerar FEVs nuvarande 

fjärrvärmesystem och dess värmeenergiförluster. En jämförelse mellan hur 

värmeenergiförlusterna ser ut med ”standard” värmeisoleringstjocklek och hur 

värmeenergiförlusterna ser ut med en tjockare värmeisolering visar på skillnad och 

eventuell besparing och vinst med att öka värmeisoleringstjockleken.  
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1.3 Syfte 

Arbetet syftar till att påvisa hur stor skillnad det blir i energiförlust mellan befintlig 

värmeisoleringstjocklek i FEVs fjärrvärmenät och ökad värmeisoleringstjocklek. Detta 

uppnås genom en statisk beräkning och genom simulering i datasimuleringsprogrammet 

COMSOL och ger med andra ord ett teoretiskt resultat. Resultatet kommer å andra sidan 

kunna ligga till grund för ett eventuellt beslut att öka värmeisoleringstjockleken på nya 

investeringar i fjärrvärmesystemet i framtiden.  

 

En ekonomisk analys av merkostnaden som en högre serie medför utreds också. Detta för 

att belysa eventuell vinst beräknat på en tidsperiod över 30 år. För att kunna göra en 

ekonomisk analys har en fiktiv förläggning av 100 m DN80 legat som grund för 

beräkningen. Den omfattar singelrör serie 2 och 3 och twinrör serie 2. 

 

 

Ur miljösynpunkt görs en enklare analys för att se vilka miljöeffekter en minskning av 

värmeenergiförlusterna kan ge.   
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1.4 Avgränsningar 

Förlustberäkningen beskriver energiförluster i kulverten och tar ej hänsyn till 

vattenläckage, förluster vid oisolerade rör såsom vid undercentraler samt inte heller 

förluster vid ventiler eller övriga komponenter där värmeförlusterna kan mer eller mindre 

antas ha inverkan på totalförlusten. Förlustberäkningen har genomförts med både en 

statisk och en dynamisk beräkningsmodell, båda med konstanta materialparametrar, utan 

inverkan av fukttransporter. De lambda värden, värmekonduktiviteter, som använts till 

beräkningen av rörförlusterna i arbetet är dagens värden. Med dagens värden menas den 

värmekonduktivitet som de rör som produceras idag har. Värt att nämna är att eftersom 

Falu Energi och Vatten började bygga sitt fjärrvärmesystem redan 1984 ger 

isoleringsvärden för nya produkter inte en rättvis bild av förlusterna. De resultat som 

redovisas i denna rapport antas större i verkligheten då isolering försämras över tiden på 

grund av ändrad materialsammansättning i värmeisoleringen över tiden samt att 

temperatur i tillopp, retur och mark förändras, likväl som fukttillstånd, under olika 

årstider. En enklare dynamisk simuleringsmodell har också tillämpats genom 

datasimuleringsprogrammet COMSOL. Denna modell är dynamisk och tar hänsyn till 

solinstrålning på marken, snötäcket under värmeperioden och har en fluktuerande 

årsmedeltemperatur. Simuleringen tar inte hänsyn till nederbörd, fukttransporter eller 

fasomvandlingar.  

 

Den ekonomiska kalkylen är baserad på cirkapriser och omfattar endast DN80 singelrör 

serie 2 och 3 samt twinrör serie 2. Att den inte omfattar twinrör serie 1 är på grund av att 

serie 2 anses reducera förlusterna så pass mycket mer. Det finns också twinrör i sere 3 hos 

vissa rörtillverkare men dessa rör är så pass ovanliga och mycket dyrare att de inte 

utreddes. Vidare tar den ekonomiska kalkylen inte hänsyn till kostnaderna för 

projektering eller svetsning då dessa antas vara lika för de tre fallen. 

 

Miljöberäkningen tar endast hänsyn till minskat koldioxidutsläpp på grund av minskade 

energiförluster.  
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2 Teori 

I denna del av rapporten beskrivs den teori som arbetet bygger på. En förståelse för teorin 

underlättar förståelsen av arbetet och dess resultat. 

 

2.1 Fjärrvärmens funktion 

Som namnet fjärrvärme antyder så kommer värmen från fjärran. Bild 1 visar hur ett 

fjärrvärmesystem fungerar förenklat. Ett fjärrvärmesystem är slutet och, som från en 

central enhet i form av fjärrvärmeverk, distribuerar värme med hjälp av vatten i isolerade 

rör ut till abonnenter längs ledningen. Via värmeväxlare överförs värme till en 

sekundärkrets, dvs fjärrvärmens vatten släpps aldrig in till abonnenten. I och med att 

vattnet avger värme så sjunker dess temperatur, med hur mycket beror på yttre faktorer. 

Från abonnenterna leds sen det kallare vattnet tillbaka till verket för uppvärmning och sen 

startar det hela om igen.  

 

 

Bild 1 visar en förenklad beskrivning av fjärrvärmens funktion. (Arvidsjaurkommun) 
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2.2 Värmekällan  

I de flesta fjärrvärmesystemen i Sverige finns idag ett kraftvärmeverk som både 

producerar el och värme. Även spillvärme från industrier används ofta som värmekälla 

där Gävle stad är ett bra exempel. I Gävle produceras ungefär hälften av värmebehovet i 

kraftvärmeverket Johannes som också producerar el. Den andra hälften av värmebehovet 

i staden distribueras av Korsnäs genom spillvärme från massaproduktionen (Björnwall, 

2010). Även lokala lösningar kan förekomma men redovisas ej här.  

 

Kraftvärmeverket fungerar så att bränsle, exempelvis biobränslen, förbränns i pannan. 

Värmeenergin från biobränslet kokar upp vattnet till ånga som sedan överhettas till 500&

600  ̊C i ångpannan. Den överhettade ångan leds genom en turbin som ger mekanisk 

energi som överförs till en generator som i sin tur producerar el. När ångan passerat 

turbinen har en del av energin i ångan blivit el och det har medfört att ångan blivit kallare 

och tappat en del i tryck. Ångan leds efter turbinen till en kondensator som tar upp 

värmeenergin i ångan och där sker en fasomvandling av ångan till vatten. Vattnet leds 

sedan vidare tillbaka till pannan för att åter värmas upp igen. I kondensatorn leds 

fjärrvärmesystemets vatten in för att kyla ångan i det slutna systemet. Det värmeutbyte 

som sker mellan ångan och fjärrvärmesystemet överförs sedan genom fjärrvärmerören till 

abonnenterna i nätet. (Moran & Shapiro, 2007). I de nyare kraftvärmeverken finns 

generellt en rökgaskondensator som tar vara på den värmeenergi som röken innehåller. I 

rökgaskondensatorn förvärms fjärrvärmevattnet för att ytterligare öka effektiviteten i 

kraftvärmeverket. (Jonsson, 2011) 

 

2.3 Distributionsledningarna 

Fjärrvärmerör har utvecklats en del sedan fjärrvärmens intåg på marknaden. Från att i 

början vara ett stålrör med mineralullsisolering förlagt i betongkulvertar till dagens stålrör 

som är isolerade med polyuretanskum med en yttermantel av polyeten plast. Idag finns ett 

antal stora rörtillverkare på marknaden och många olika systemlösningar. Det finns fasta 

rör och flexibla rör. Generellt kan rören delas upp i singelrörssystem eller twinrörssystem. 

I singelrörssystemet är två rör förlagda bredvid varandra i ledningsgraven och de 

benämns retur& respektive tilloppsrör, se bild 2. I tilloppsröret förflyttas det varma vattnet 

och i returröret leds det tillbaka till värmeverket. I twinrörssystemen ligger tilloppsröret 
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och returröret i ett och samma plasthölje. I twinrören är stålrören placerade så att tillopp 

ligger nedanför returen, se bild 3. En av fördelarna med twinrör blir då att de blir bara ett 

rör i rörgraven vilket kräver mindre schaktning, se bild 3. I de flesta rörsystemen finns ett 

larm tillgängligt. Detta larm består av oisolerade koppartrådar som ligger i 

värmeisoleringen på var sida om stålröret och möjliggör spårbarhet av eventuella 

vattenläckor.  

 

 

 

Bild 2 visar läggningsanvisning för singelrör. (Svensk Fjärrvärme AB, 2009) 

 

Bild 3 visar läggningsanvisning för twinrör. (Svensk Fjärrvärme AB, 2009) 

2.4 Larm 

Larmets funktion är av stor vikt för fjärrvärmenätets ägare. Ett fungerande larm som 

används på ett korrekt sätt kan spara stora pengar genom möjligheten att upptäcka 
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vattenläckage direkt istället för när skadan är stor nog att upptäckas med blotta ögat i 

form av blöt mark eller smält snö.  Larmet består som tidigare nämnts av oisolerade 

koppartrådar som från fabrik finns exempelvis monterade kl 3 och 9 i röret eller enligt 

bild 4 nedan.  

 

 

Bild 4 visar olika godkända larmtrådsorienteringar (Svensk Fjärrvärme AB, 2009) 

 

Larmet kopplas enligt följande. Efter att varje rörskarv är svetsad kan larmtrådar kopplas 

samman. Hur sammankopplingen av larmtrådar ska genomföras bestäms av en 

larmritning. Efter att de, enligt larmritningen, antal rör som ska innefatta larmslingan har 

kopplats ihop kopplas sista rörets larmtrådar ihop för att skapa en slinga. Slutprodukten 

blir olika slingor som täcker olika delar av fjärrvärmenätet.  

 

Larmtrådarnas funktion är att upptäcka fukt som uppkommer på grund av vattenläckor i 

vanligtvis svetsfogar. Larmtrådarna i sig är vanliga oisolerade koppartrådar så för att 

upptäcka fukt och således vattenläckor måste mätinstrument kopplas på trådarna. Det 

finns olika sätt att övervaka ett fjärrvärmenät. Till övervakning av större fjärrvärmenät 

kan slingorna kopplas till fasta detektorer, larmövervakare, men detta används oftast 

endast av större energibolag då kostnaden är förhållandevis stor för sådan utrustning. Ett 

annat sätt att detektera fukt är att ansluta koppartrådarna till en pulsekometer. Men detta 

kräver en person som åker ut till varje mätställe och mäter varje slinga för sig. 

Pulsekometern fungerar på samma sätt som de fasta övervakningssystemen men är ett 

instrument litet nog att bära med sig. Funktionen är sådan att instrumentet kopplas ihop 

med larmtrådarna och en elektrisk puls skickas iväg i ena tråden och går runt slingan för 

att komma tillbaka till mätinstrumentet i den andra tråden. Genom den elektriska pulsen 

kan instrumentet räkna ut slingans totala längd. Genom resistans kan fukt detekteras i 

slingan. Finns det fukt längs slingan ökar motståndet där fukten finns, alltså resistansen, 

och instrumentet larmar då och visar i displayen hur långt det är till där motståndet/fukten 

upptäckts. På så vis kan vattenläckage upptäckas i systemet. Efter att avståndet är känt till 

vattenläckaget återstår att mäta upp de antal meter som mätinstrumentet visar till läckan 

och gräva upp röret där för åtgärder. (Wideco Sweden AB, 2006) 
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2.5 Värmeisolering 

Värmeisoleringen i de flesta typer av fjärrvärmerör består av polyuretanskum som har en 

mycket låg värmekonduktivitet. Det finns också en del rörtyper som har 

mineralullsisolering men dessa finns oftast bara i mindre dimensioner och används mest 

för inkoppling från matarledning till abonnenten. Rören kan delas upp i tre olika serier 

vilka beskriver olika isoleringstjocklekar fast med samma dimension på medieröret. Serie 

1 är den tunnaste isoleringstjockleken. Serie 2 har en tjockare isoleringstjocklek och 

brukar benämnas som standard isoleringstjocklek. Detta för att de flesta energibolag 

använder sig av serie 2. Serie 3 är den isoleringstjocklek som är tjockast och följaktligen 

dyrast. Serie 3 har bäst isoleringsvärde men i och med att den också är den dyraste 

rörtypen är den sällan ett självklart val. All tillverkning av rör måste följa vissa 

bestämmelser för Sverige och som i sin tur följer EN 253:2003. För mer information se 

referens (Nordenswan, 2004).  

2.5.1 λ&värde  

När isoleringens egenskap att minska värmeförluster ska kvantifieras så används λ eller 

lambda värde. Detta värde beskriver isoleringens värmekonduktivitet, alltså hur mycket 

värme som kan ledas genom materialet givet en temperaturskillnad över materialskiktet. 

Ju lägre λ&värde desto bättre isolerar materialet. Detta värde påverkas av ett antal faktorer. 

Finns fukt i isoleringen kommer värdet att öka och således få en högre 

värmekonduktivitet vilken ger en sämre värmeisoleringsförmåga (Ochs, Heidemann, & 

Müller&Steinhagen, 2007). Det finns olika värmeisoleringsmaterial där de två vanligaste 

rörisoleringarna är polyuretanskum, med generella lambda värdet 0,027 W/mLK 

(LOGSTOR, www.logstor.com, 2011), och mineralull, med generella lambda värdet 

0,035W/mLK (Aquawarm, 2011). Som enheten W/mLK indikerar så påverkar temperatur 

och tjockleken på värmeisoleringsskiktet isoleringsegenskaperna. För polyuretanskum 

påverkar också diffusion värmeisoleringsegenskaperna över tiden vilket förklaras lite 

närmare i nästa delkapitel. 

 

 

2.5.2 Diffusion 

Det är numer känt att polyuretanskummets egenskaper försämras över tiden. I isoleringen 

finns bland annat cyklopentan och koldioxid. Över tiden vandrar koldioxid och 

cyklopentan ur isoleringen och kväve och syre diffunderar i sin tur in i isoleringen. Detta 
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medför att λ&värdet för isoleringen blir högre och med andra ord blir isoleringsförmågan 

försämrad. (Olsson, 2001) Det finns idag hos de flesta rörtillverkare möjlighet att köpa 

diffusionstäta rör. Om det inte finns diffusionsspärr så ger en högre isoleringsserie 

förlängd livslängd när det kommer till diffusion. Detta för att om isoleringen är tjockare 

så sker utbytet långsammare, se bild 5. (KWH pipe Mathias Skog, 2011) 

 

 

 

Bild 5 visar skillnad mellan serie 2 och serie 3 i materialförändring över tid (KWH pipe Mathias Skog, 2011) 

 

 

2.6 Energiförluster 

I all form av värmetransport sker förluster och så även i fjärrvärmerör. Det är dock inte 

enbart värmeisoleringen och dess brister som skapar förluster i rören. Det finns utefter ett 

konventionellt ledningsnät platser i nätet som har oisolerade delar. Det kan vara gamla 

installationer där mineralull en gång suttit men som exempelvis ramlat av på grund av 

åldring eller sämre isolerade delar såsom ventiler och andra rörkomponenter. En annan 

faktor som bidrar i stor utsträckning till energiförluster är vattenläckage. I stort sett alla 

fjärrvärmenät i Sverige har mer eller mindre problem med vattenläckage. Läckage i sig 

kräver påfyllning av vatten i systemet. Exempelvis fyller FEV på med ca 3500 m3 vatten 

per år. Det motsvarar cirka 10 hål i stålrören stora som en sytråd är tjock. Värt att notera 

så anses just FEVs läckage vara litet i förhållande till övriga landets fjärrvärmenät 

(Haghanipour, 2011). Vatten som fylls på är kallt och måste värmas vilket innebär en 

ytterligare energiförlust. Förutom det så ifall inte vattenläckage upptäckts direkt, vilket 

kräver ett fullt utvecklat larmsystem med återkommande uppföljning, kommer vattnet att 

tränga ut i isoleringen och blöta ner denna. Vattnet kan tryckas längs isoleringen flera 

meter från läckagets ursprung. Detta medför att isoleringen tappar sin isolerande förmåga 

då vatten som bekant leder värme mycket bra. (Ochs, Heidemann, & Müller&Steinhagen, 

2007) När läckaget upptäckts tillkommer kostnader för schaktning, byte av rör, 

projektering etc.  
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En ytterligare kostnad och störande faktor kan vara avstängning av väg, ifall kulvert går 

under eller längs med vägen, i exempelvis innerstad där trafik måste ledas om och detta 

kan i sin tur skapa bilköer etc. Lagning av läckage kräver också en avstängning vid 

närmaste ventil för att kunna kapa bort och byta rör alternativt laga hålet. Detta skapar i 

sin tur ytterligare kostnader då abonnenter efter läckaget blir utan värme och således 

tappar energiverket en viss inkomst. Detta finns att läsa mer om i referens (Hallberg, 

Stojanovic´, & Akander, 2009).  
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3 Metod 

Arbetet inleddes med att samla in data angående den totala rörlängden för olika 

rördimensioner, producerad effekt, såld effekt samt kostnader för FEVs fjärrvärmenät. 

Dessa data kunde FEV själva bistå med i form av Excel filer. Rörlängderna fanns i ett 

Excelblad där de var uppställda i längd per gata. Datan sammanställdes genom att 

summera varje rördimensions längder och dessa fördes i sin tur in i ett nytt Excelblad. 

Den totala längden på FEVs fjärrvärmenät var 14 mil där ca 13,5 mil består av singelrör 

och ca 5 km består av twinrör. Tillopps& och returtemperaturer fanns i ett Excelblad 

vardera. Dessa var loggningar under 2009 för varje timme under hela året. Varje timmes 

temperatur summerades och delades på 8760 timmar, antal timmar på ett år, för att få en 

medeltemperatur på framledning, 90,6  ̊C, respektive returledning, 46,4  ̊C. För 

beräkningen av värmeförlusterna i rörsystemet användes Microsoft Excel, med 

temperaturerna, rördimensionerna, rördjup och antaget data för markens egenskaper, som 

utgångspunkt . Detta Excelblad finns bifogat som bilaga till rapporten (Bilaga 1). 

Resultatets rimlighet kunde kontrolleras mot årsförlusten för 2009 som FEV angett vilken 

var ca 39 GWh (Haghanipour, 2011). Värdena för rörförlusterna kontrollerades mot 

LOGSTOR calculator som är rörtillverkaren LOGSTORs onlineprogram för 

förlustberäkningar. (LOGSTOR, calc.logstor.com, 2011) . 

Den dynamiska simuleringen genomfördes baserad på ovanstående data i 

datasimuleringsprogrammet COMSOL Multiphysics som är ett simuleringsprogram för 

värmeöverföring. I en dynamisk modell sker ändringar hos variabler och parametrar i 

tiden. Klimatvariabler, såsom solstrålning, lufttemperatur och nederbörd ändras 

kontinuerligt. I dynamiska simuleringar görs avvägningar om hur noggrant ändringarna 

ska modelleras. Då modellen i detta fall handlar om rör som är nedgrävda i marken, så 

kommer snabba t ex lufttemperaturändringar på timbasis inte att påverka den 

värmeavgivning som sker i direkt anknytning till rören.  Av denna anledning, och för att 

minska beräkningstid, har variabler valts att modelleras med årliga sinussvängningar, där 

tidssteget är ett dygn.  Med andra ord modelleras randvillkoren, i detta fall klimatdata, i 

en form av dygnsmedelvärden.  

I bilaga 2 redovisas simuleringen mer detaljerat. 
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3.1 Förlustberäkning 

För att uppskatta förlusterna så har två stationära modeller tillämpats och en dynamisk 

simulering. De statiska modellerna gäller för singelrör och för twinrör och den dynamiska 

modellen behandlar singelrör. Både den statiska modellen och den dynamiska modellen 

baseras på kännedom om årsmedeltemperaturerna för mediets framlednings& och 

returtemperatur samt utetemperaturen för orten. Vidare krävs dimensioner för rören, 

avstånd mellan rör, λ&värde för isolering och mark samt förläggningsdjup.  

 

För att beräkna värmeeffektförluster i den statiska modellen i parallella singelrör 

användes ekvationen nedan (Maurin, 1986).  
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Värmeeffektförlusterna i twinrör beräknas med följande ekvation (Wallentén, 1991) 
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För att beräkna totala värmeenergiförlusten över året användes ekvationen (Wallentén, 
1991) 

 

 �EFE � GH·I·:JKLM     (3)  
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3.1.1 Dynamisk förlustberäkning 

Modellerad klimatdata 

Utetemperaturen har modellerats som en sinuskurva, där en temperatursvängning med 

amplituden 10 ْC pendlar kring årsmedeltemperaturen för orten. 

 

Bild 6 visar utetemperaturen som en sinuskurva. 

 

Solstrålning har även den modellerats som en sinussvängning, i detta fall anpassat till 

data mot horisontell yta placerat i Örebro (Bengt Elmarsson, 2006).  

 

Bild 7 visar solstrålningen som en sinussvängning. 
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Eftersom det endast är solstrålning som netto absorberas av markytan och omvandlas till 

värme, har i sammanhanget antagits att 40 % kommer markytan tillgodo.  

  

Hantering av värmeövergångskoefficienten vid markytan 

 

I anknytning till värmeövergång mellan en yta och dess omgivning, förenklas modellen 

om den konvektiva värmeövergångskoefficienten och värmeövergångskoefficienten för 

långvågig strålning slås ihop. Trots att COMSOL hanterar långvågig strålning olinjärt, så 

blir beräkningarna snabbare om långvågiga strålningsutbytet linjäriseras och kombineras 

med konvektionen. I beräkningarna har den sammansatta värmeövergångskoefficienten 

antagits ha värdet 25 W/m²⋅K. Detta värde är baserat på inversen av utvändiga 

värmeövergångsmotståndet Rse, vilken schablonmässigt har värdet 0,04 m²⋅K /W (Sandin, 

2009) 

.  

Ett snötäcke på ca 30 cm har också simulerats, här med hjälp av 

värmeövergångskoefficienten vid markytan. Snötäckets värmeisolerande förmåga 

motsvarar 

 

 N-Oö � QRSöTRSö    (4) 

 

Värmeövergångskoefficienten, som är 25 W/m²⋅K utan snötäcket, kommer att ha värdet 

  
 ,-U�-Oö � K�RSö�RSö�VRW   (5) 

 

  



16 

 

I modellen antas att både snötäckets tjocklek och dess värmekonduktivitet är konstanta 

under vintersäsongen. Kriteriet för förekomsten av snö är utetemperaturberoende, här 

genom att när utetemperaturen är lägre än &1 °C så finns snö. Vidare, om det finns snö så 

träffar inte solstrålningen marken heller.  

 

 

Bild 8 visar snötäckets påverkan. 

 

Markmodellen 

Simuleringen har bara genomförts på ett singelrör i DN80 i serie 2. Dessa ligger på ett 

visst djup från markytan. För att begränsa beräkningsområdet, så har en viss volym mark 

modellerats. Marken kring rören har valts till 20L8 meter för att randvillkoren inte ska 

påverka värmeutbytet mellan rören, marken och omgivningen (klimatet), osv. Bortsett 

från markytan, så är samtliga andra markränder adiabatiska, dvs rören växelverkar endast 

med klimatet ovanför markytan. Detta sätt att modellera används bl a i (Dalla Rosa & 

Svendsen, 2011) Inverkan av nederbörd, fukttransporter och fasomvandlingar bortses 

såsom ovan nämnda rapport också gjorde. 
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3.2 Ekonomisk beräkning 

Det finns två metoder som är vanliga för att beräkna ekonomin för investeringar. Den ena 

är Pay& off metoden som är ett mer kortsiktigt verktyg och den andra är nuvärdesmetoden. 

Nuvärdesmetoden är den metod som valdes i detta arbete och redovisas här nedan. 

 

3.2.1 Nuvärdesmetoden 

För att beräkna värmeeffektförlusten per meter rör användes ekvationen (Jarfelt, 2002) 

 

 XEFE � GH·:JI     (6) 

 

Den årliga besparingen, YGZJ, beräknas genom att (Jarfelt, 2002) ta skillnaden mellan 

förlusterna och multiplicera denna med energipriset E och omräkningsfaktorn α enligt  

 

 YGZJ � [ · GX\]EKGZJ % X\]E�GZJJ · ^  (7a) 

 

Omräkningsfaktorn är en funktion av kalkylräntan r och energiprisändringen e räknat 

under den ekonomiska livstiden n, här definierat så att 

 

 _� �GKLL�UJGKLL�`J�O
   (7b) 

  

 

Den ackumulerade besparingen under tiden n blir (Jarfelt, 2002)  

 YEFE � ∑ YGZJOEbK     (8) 

 

För att beräkna vinst användes ekvation 9, där den ackumulerade besparingen minskas 

med skillnaden i investeringskostnad mellan de två alternativen, enligt (Jarfelt, 2002)  

 

 

 c �  YEFE % Gd\]E� % d\]EKJ    (9) 
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultat av värmeeffektförluster samt de ekonomiska beräkningar 

som genomförts. 

 

4.1 Värmeeffektförlust 

Värmeeffektförlusterna beskriver antal Watt som röret förlorar per meter. Beräkningen är 

statisk, det innebär att variabler ej varierar i tiden. Parametrar som påverkar 

värmeeffektförlusterna i röret är dimension på röret, isoleringens tjocklek och därmed 

värmemotstånd, temperatur på vattnet i röret, omgivande temperatur samt markens 

värmemotstånd. Avståndet mellan rören, oavsett om det är singelrör alternativt twinrör 

påverkar förlusterna också samt hur djupt röret/rören är förlagt/förlagda under markytan. 

 

Anledningen till att förlusterna för hela FEVs fjärrvärmenät beräknades var att visa på 

vilka förluster nätet har med dagens isoleringsserie kontra vilken förlust det skulle kunna 

haft med en högre serie. 

 

För att kontrollera eventuell ekonomisk vinst med att välja serie 3 kontra serie 2 gjordes 

en enklare ekonomisk kalkyl. Även twinrör serie 2 jämfördes med singelrör serie 2 i den 

ekonomiska kalkylen. Eftersom det befintliga nätet inte är aktuellt att byta ut så valdes 

beräkningen att göras på en fiktiv rörförläggning av 100 m singelrör DN80 och 

motsvarande 100 m twin DN80.  

 

Även minskad miljöpåverkan genom minskade CO2 utsläpp utreddes både på den fiktiva 

rörförläggningen men även vad en högre serie på det befintliga nätet skulle haft för 

effekter på CO2 utsläppen. 
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Tabell 1: Statiska värden för värmeeffektförlustberäkningarna 

 

Parameter Värde Källa 

Årsmedeltemperatur 4  ̊C (SMHI, 2011) 

λ&värde isolering 0,027 W/mLK (LOGSTOR, 

www.logstor.com, 2011) 

λ&värde mark (sand, lera) 1,5 W/mLK (Sandin, 2009) 

Fyllningshöjd 80 cm (Jonsson, 2011) 

Avstånd mellan rör 15 cm singel/varierande twin (LOGSTOR, 

www.logstor.com, 2011) 

Temperatur tillopp 90,6  ̊C (Haghanipour, 2011) 

Temperatur retur 46,4  ̊C (Haghanipour, 2011) 

 

4.1.1 Singelrör 

För att kunna genomföra en beräkning krävs insamlande av alla påverkande parametrar.  

För singelrörsberäkningen valdes orten Faluns årsmedeltemperatur vilket är 4  ̊C (SMHI, 

2011) samt ett förläggningsdjup av rören på 80 cm. Avståndet mellan rören var 15cm för 

hela singelrörsberäkningen. Tillopp& och returtemperatur fanns att tillgå från 

dokumentering av FEV. Från detta dokument togs medeltemperatur fram vilket för 

tilloppet var 90,6  ̊C och för returen var temperaturen 46,4  ̊C. Systemets totala längd, 

antal olika dimensioner och längder för varje dimension tillhandahölls av FEV. 

 

  



 

Diagram 1 nedan visar förlusterna i de delar av systemet som består av singelrör

mil rör. Dessa resultat erhölls genom 

och sedan för att få värmeenergiförlusten över året användes ekvation (3). Diagram

visar värmeenergiförlusten både för serie 2, befintlig,

 

Diagram 1 visar på att skillnaden i förluster mellan 

4.1.2 Twinrör 

För att kunna genomföra en beräkning krävs insamlande av alla påverkande parametrar. 

För twinrörsberäkningen valdes orten Faluns årsmedeltemperatur vilket är 

2011) samt en förläggning av röret

beroende på dimension. Tillopp& 

av FEV. Från detta dokument togs medeltemp

vara 90,6  C och för returen var temperaturen 46,4  

dimensioner och längder för varje dimension tillhandahölls av 
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31 000 MWh 

32 000 MWh 

nedan visar förlusterna i de delar av systemet som består av singelrör, ca 13,5 

resultat erhölls genom att beräkna värmeeffektförlusten med ekvation (1)

förlusten över året användes ekvation (3). Diagram

förlusten både för serie 2, befintlig, och serie 3. 

illnaden i förluster mellan isoleringsserie 2 och serie 3 är 11,8 % eller 3690 

 

För att kunna genomföra en beräkning krävs insamlande av alla påverkande parametrar. 

För twinrörsberäkningen valdes orten Faluns årsmedeltemperatur vilket är 4  C (SMHI, 

samt en förläggning av röret på 80 cm. Avståndet mellan medierören varierade 

 och returtemperatur fanns att tillgå från dokumentering 

. Från detta dokument togs medeltemperatur fram vilket för tilloppet visade sig 

C och för returen var temperaturen 46,4  C. Systemets totala längd, antal olika 

dimensioner och längder för varje dimension tillhandahölls av FEV.  
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förlusten över året användes ekvation (3). Diagram 1 

 

eller 3690 MWh/år.  

För att kunna genomföra en beräkning krävs insamlande av alla påverkande parametrar.  
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Diagram 2 nedan visar förlusterna i de delar av 

rör. Dessa resultat erhölls genom att beräkna 

sedan för att få värmeenergi

värmeenergiförlusten bå

 

Diagram 2 visar att skillnaden i förluster mellan serie 1 och serie 2 är 

De totala förlusterna i nätet redovisas i 
i beräkningen var 32,3
GWh. 
 

Diagram 3 visar att skillnaden i totala förluster i nätet mellan befintl

3897 MWh/år.  
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nedan visar förlusterna i de delar av systemet som består av twinrör

Dessa resultat erhölls genom att beräkna värmeeffektförlusten med 

för att få värmeenergiförlusten över året användes ekvation (3)

förlusten både för serie 1, befintlig, och serie 2.  

Diagram 2 visar att skillnaden i förluster mellan serie 1 och serie 2 är 19,5 % eller 206 

 

De totala förlusterna i nätet redovisas i diagram 3 nedan. Den totala värmeenergi
i beräkningen var 32,3 GWh/år vilket kan jämföras med verklig förlust 2009 som var 39 

killnaden i totala förluster i nätet mellan befintlig serie och en högre serie är 12
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Total förlust högre serie
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4.1.3 Statisk beräkning och dynamisk simulering 

I COMSOL Multiphysics vers 3.5.0.603 simuleras termiska förlopp med hjälp av Finita 

Elementmetoden, varvid betraktade fasta material indelas i små celler (element) som var 

och ens termiska tillstånd representeras av en nod. Värmeutbyte sker mellan noderna i 

diskret tid, varför man kan säga att processerna, som egentligen sker i kontinuum, 

simuleras i diskret tid och i diskreta punkter inom kontinuumet. Simuleringarna ger alltså 

inte exakta analytiska numeriska resultat: dessa är approximationer. (COMSOL, 2111) 

Diagram 4 nedan redovisar skillnaden mellan den dynamiska simuleringen och den 

statiska beräkningen i w/m.   

 

 

Diagram 4 visar att skillnaden mellan en dynamisk simulering och en statisk beräkning för ett rör med DN80 serie 2 är ca 

4%.  

23,8

24

24,2

24,4

24,6

24,8

25

25,2

25,4

25,6

25,8

W/m

Dynamisk modell

Statisk beräkning



23 

 

 

4.2 Ekonomisk kalkyl 

För att kunna göra en ekonomisk kalkyl valdes en fiktiv förläggning av 100 m DN80. För 

att visa på skillnaderna jämförs singelrör serie 2 och serie 3 samt twinrör serie 2. I tabell 2 

nedan redovisas förlusterna för singelrörsberäkningen med hjälp av ekvation (1), 

multiplicerat med antal timmar på ett år, enligt de tidigare angivna förhållandena. För 

twinröret i serie 2 redovisas förlustberäkningen med hjälp av ekvation (2), multiplicerat 

med antal timmar på ett år, enligt de tidigare angivna förhållandena.  

 

Tabell 2: Förlust per meter och år 

Serie Förlust i Wh per meter och år 

DN80 singel serie 2 246206 

DN80 singel serie 3 217624 

DN80 twin serie 2 154453 

 

Alltså kommer valet av serie 3 singelrör i denna förläggning av 100 m DN80 ge en 

minskad värmeenergiförlust med ca 2860 kWh per år i jämförelse med serie 2 singelrör. 

Notera att 100 m twinrör serie 2 DN80 ger en minskning med 9180 kWh per år i 

värmeenergiförluster i jämförelse med singelrör serie 2.  

 

Tabell 3: Pris per meter, kr 

Serie Pris per meter, kr 

DN80 singel serie 2  264L2=528 

DN80 singel serie 3 298L2=596 

DN80 twin serie 2 563 

 

Prisskillnaden är alltså 6800 kr mer för serie 3 för denna förläggning av 100m DN80 

singelrör när serie 3 jämförs med serie 2. Skillnaden för twin serie 2 DN80 jämfört med 

singel serie 2 DN80 är alltså 3500kr mer för twinrör i samma förläggning. (LOGSTOR, 

Prislista, 2011).  
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Aktuella ekonomiska förutsättningar för FEVs nät (Haghanipour, 2011) 
 
Energipris  0, 00028 kr/Wh 

Energiprisförändring 2% 

Kalkylränta  5% 

Tid för beräkning 30 år 

 

Ekvation (8) ger besparingen per meter över 30 år. 

 

 

Diagram 5 visar besparing per meter över 30 år. 

 

Med resultatet som visas i diagram 5 skulle alltså en förläggning av 100 m DN80 

singelrör i serie 3 spara 15800 kr i jämförelse med serie 2 under en 30 år lång period. En 

förläggning av 100m DN80 twinrör serie 2 i jämförelse med singel serie 2 skulle alltså 

spara 50700 kr under motsvarande period.  
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4.2.1 Vinst 

För att kunna beräkna vinst har cirkapriser för förläggning av rör tillhandahållits av FEV. 

I totalkostnad ingår komplett ledningsgrav, schakt, igenfyllnad etc, och 

mantelskarvningspriset (Haghanipour, 2011). Förutom ledningsgrav och mantelskarvning 

ingår också pris från LOGSTOR för rören. (LOGSTOR, Prislista, 2011) Arbeten som inte 

är med i totalkostnaden såsom svetsning och projektering antas vara lika oberoende av 

skillnad på rör. Alla priser avser DN80 och tomtmark med gräs. 

 

Tabell 4: Cirkapris per meter för förläggning av rör (Haghanipour, 2011) 

Typ av rör Totalkostnad i kr per meter 

DN 80 singel serie 2 1413 

DN80 singel serie 3 1481 

DN80 twin serie 2 1360 

 

Tabell 5: Vinst per meter beräknad med ekvation (9)  

Typ av rör Vinst i kr per meter 

DN 80 singel serie 2 0 (referens) 

DN80 singel serie 3 90 

DN80 twin serie 2 560 

 

Tabell 5 visar att en ökning till serie 3 innebär en vinst på 9 000 kr på 30 år, i jämförelse 

med singel serie 2, för denna förläggning av 100 m DN80. Dock skulle valet av twinrör 

serie 2 ge en vinst på 56 000 kr i jämförelse med singelrör serie 2. Notera att dessa vinster 

är riktvärden eftersom dessa är baserade på cirkapriser och statiska 

värmeförlustberäkningar.  
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4.3 Miljöeffekter 

4.3.1 Singelrör serie 2 jämfört med serie 3 

Den minskade energiförlusten som serie 3 medför räknas nedan om i minskade utsläpp. 

 

Den fiktiva rörförläggningen av 100 m DN80 gav en minskad förlust med 2860 kWh per 

år. FEV har ett CO2 utsläpp på 4g/kWh (Falu Energi och Vatten, 2011). Detta ger under 

30 år ett minskat utsläpp med: 

 2860 · 4 · 30 � 343200ijk� (10) 

 

Valet av serie 3 ger alltså ett minskat utsläpp av CO2  med 343 kg på 30 år. 

 

4.3.2 Twinrör serie 2 jämfört med singelrör serie 2 

Den minskade energiförlusten som twinrör serie 2 medför jämfört med singelrör serie 2 

räknas nedan om i minskade utsläpp. 

 

Den fiktiva rörförläggningen av 100 m twinrör DN80 gav en minskad förlust med 9180 

kWh per år. FEV har ett CO2 utsläpp på 4g/kWh (Falu Energi och Vatten, 2011). Detta 

ger under 30 år ett minskat utsläpp med: 

 9180 · 4 · 30 � 1101600ijk� (11) 

 

Valet av twinrör serie 2 ger alltså ett minskat utsläpp av CO2 med ca 1,1 ton på 30 år. 

 

4.3.3 FEVs fjärrvärmenät 

I den totala beräkningen för hela FEVs fjärrvärmesystem var siffran 3897000 kWh i 

minskade förluster ifall en högre serie hade valts än befintlig. Detta ger under 30 år ett 

minskat utsläpp med: 

 

 3897000 · 4 · 30 � 467640000ijk� (12) 

 

Valet av en högre serie hade alltså gett ett minskat utsläpp av ca 467,6 ton CO2 på 30 år. 
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5 Diskussion 

Detta arbete har haft målet att utreda fördelar med att öka värmeisoleringstjockleken för 

fjärrvärmerörsförläggning. För att titta på fördelarna har denna rapport utrett hela FEVs 

fjärrvärmenäts förluster. Dessa förluster har jämförts med vad förlusterna skulle ha varit 

med en ökad värmeisoleringstjocklek. Ytterligare har en fiktiv förläggning av 100 m 

DN80 singelrör i serie 2 och 3 samt twinrör serie 2 DN80 också utretts för att belysa 

besparing både i värmeförluster men också ekonomisk besparing samt eventuell vinst. 

Vidare har minskningen i koldioxidutsläpp på grund av minskade energiförluster 

uppskattats.  

 

De data som resultatet bygger på är tillhandahållet av FEV själva förutom rörpriser per 

meter som tagits ur aktuell prislista från LOGSTOR. Detta innebär en viss osäkerhet i de 

resultat som redovisas i rapporten. Exempelvis rörlängderna kommer från FEV och dessa 

är endast sammanställda i dimension och antal meter av författaren. Längderna eller 

dimensionerna är inte kontrollerade då detta ansågs vara en mer eller mindre omöjlig 

uppgift eftersom det skulle i praktiken innebära att nätet behövdes grävas upp och mätas. 

De data som FEV har bistått med har antagits korrekta. 

 

Resultatet kan vidare vara lite missvisande då beräkningarna baseras på 

medeltemperaturer och inte faktisk temperatur. Under exempelvis 2010, som var en 

mycket kall vinter, torde förlusterna ha ökat då både årsmedeltemperaturen varit mycket 

lägre samt att rörtemperaturerna då varit högre. 

 

Vid kontroll av beräkningen av förlusterna jämfördes rapportens resultat mot LOGSTOR 

calculator. Detta program finns att tillgå på LOGSTORs webbsida och är ett 

förlustberäkningsprogram. Vid kontrollen upptäcktes små skillnader i Watt per meter i 

rörförlusterna. Dessa skillnader kan antas bero på att i LOGSTOR calculator används 

färre decimaler än vad förlustberäkningen i denna rapport har använt.  
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En statisk beräkning och en dynamisk modell användes för att beräkna 

värmeeffektförlusterna. Som det redovisas i resultatet var skillnaderna mellan en statisk 

beräkning och en dynamisk mycket liten. Används värmeeffektförlusten per meter som 

den dynamiska modellen gav kommer resultatet närmare de faktiska förlusterna för FEVs 

nät 2010. Trots det har den statiska modellens värmeeffektförlust använts som referens 

för övriga beräkningar i rapporten. Detta för att den statiska modellen anses ge ett säkrare 

resultat. 

 

Något som vidare inte tagits hänsyn till är värmeisoleringens materialförändring över 

tiden. Den så kallade diffundering som sker är en tidsberoende materialförändring av 

isoleringen som inte tagits hänsyn till i rapportens förlustberäkning eller ekonomisk 

kalkyl. 

 

Vidare har genom värmeeffektförlustberäkningen i resultatet konstaterats att en ökning av 

isoleringsserie för twinrör från serie 1 till serie 2 är nödvändigt. Twinrör serie 1 har en 

förhållandevis låg värmeförlust men när chansen finns att välja mellan dem bör serie 2 ha 

fördel.  
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6 Slutsats 

Att öka isoleringstjockleken på singelrör från FEVs standardtjocklek, serie 2, till serie 3 

har denna rapport visat att det lönar sig både när det kommer till att minska 

värmeförluster samt att det ger en vinst på ca 90 kr per meter, i den fiktiva förläggningen 

av 100 m DN80. Den beräknade vinsten i kronor bör det inte läggas för stor vikt vid 

eftersom de priser vinsten är beräknad med är cirkapriser och kan förändras för hur långt 

ledningsgraven sträcker sig och i vilken typ av mark schaktningen sker i. Priserna på 

schaktning skiljer sig för exempelvis innerstad i jämförelse med tomtmark etc. Vidare är 

beräkningen av värmeförlusterna tidsoberoende. 

 

Författaren till denna rapport är övertygad om att det är en faktisk vinst i att byta till en 

högre isoleringsserie. Dock bör, författarens personliga åsikt, FEV ställa sig frågan Hur 

mycket vinst ger det att öka serien på singelrör? Bör FEV fortsätta med singelrör vid 

nyinvesteringar eller reinvesteringar? Författaren anser att twinrör serie 2 är ett självklart 

val vid nya investeringar eller reinvesteringar i framtiden. Som resultatet i denna rapport 

visar finns det mycket pengar att spara i och med att använda sig av twinrör serie 2 i 

fortsättningen. Till detta ska också tilläggas att konsekvent använda sig av serie 3 i 

singelrör kan innebära vissa problem. Hos alla rörtillverkare idag anses serie 2 som 

standardstorlek. Valet av serie 3 kan innebära väntetider då denna serie eventuellt inte 

finns på lager. I alla fall när det handlar om ovanliga dimensioner och rördetaljer.  

 

I syftet var frågan bör FEV öka sin isoleringstjocklek till en högre inför kommande 

investeringar eller reinvesteringar? Svaret på den frågan är ja under förutsättning att FEV 

väljer att fortsätta bygga sitt fjärrvärmenät med singelrör. Dock skall hänsyn tas, i 

planeringen för sådana förläggningar, till risken för att väntetider kan uppstå eftersom 

serie 3 eventuellt inte finns i lager. Annars anses, författarens personliga åsikt, att 

twinrörs alternativet är det självklara valet. Twinrör serie 2 har nästan 40 % mindre 

värmeeffektförlust per meter och kostar endast lite mer än singelrör serie 2. Förutom detta 

ger, som tidigare angetts, twinrör mindre schaktkostnader, materialkostnader, 

montörskostnader etc. I resultatet klargörs också tydligt vilken skillnad det är 

vinstmässigt att använda twinrör serie 2.    
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6.1 Framtida åtgärder 

6.1.1 Larmsystem 

I denna rapport har inte FEVs eventuella larmrutiner analyserats eller ens kontrollerats 

om det finns sådana. En fastställd plan för rutiner och uppföljning av larmsystem kan 

spara stora pengar. Om FEV inte redan har det bör detta ses över. 

 

6.1.2 Utbyggnadsmöjligheter 

En möjlig framtida åtgärd för att öka värmebehovet för Falu Energi och Vattens 

kraftvärmeverk och på så vis öka produktionen av el är att ansluta abonnenter utanför 

staden. Detta skulle också få en multipel effekt då behovet av elektricitet producerad 

genom kolkondens skulle minska vilket skulle leda till att Falu Energi och Vatten 

minskade sina CO2 utsläpp ytterligare. Ingen analys av detta har kunnat göras i denna 

rapport men i exempelvis Borlänge skulle elproduktionen kunna ökas från 170GWh/år till 

183GWh/år med motsvarande åtgärder. (Mosfegh & Amiri, 2009) 

 

6.1.3 Sänka tilloppstemperatur 

Förutom att höja isoleringstjockleken finns andra sätt att sänka energiförlusterna. Ett 

alternativ är att minska tillopps& och således returtemperaturerna. Detta alternativ finns 

det många rapporter som behandlar. Dock genom att sänka temperaturen på tilloppet 

skapas andra energibehov. Med lägre temperatur behövs ett ökat flöde vilket resulterar i 

högre kostnader för pumpar. (Comaklı, Yuksel, & Comaklı, 2003) Det är dock inte bara 

att minska temperaturen på tilloppet utan många andra faktorer som måste ändras vid ett 

sådant alternativ. Detta har inte analyserats i denna rapport.  
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Bilaga 1 

Förlustberäkning för hela FEVs fjärrvärmenät 

 

Singelrör           

Ytterdim stål Ytterdim mantel Längd Serie 3 Resultat Resultat 

[m] [m] [m] [m] [MWh] [MWh] 

        Befintlig serie Högre serie 

0,0269 0,0770 1310 0,11 188,27 144,25 

0,0269 0,0900 111 0,13 16,34 13,14 

0,0269 0,1100 952 0,13 121,98 112,66 

0,0220 0,0900 31 ! 3,95 3,95 

0,0250 0,0900 14862 0,11 1783,12 1559,57 

0,0337 0,1100 7891 0,13 1190,31 1084,68 

0,0280 0,0900 2110 0,11 276,13 238,80 

0,0280 0,1280 7 ! 0,84 0,84 

0,0280 0,1630 30 ! 3,13 3,13 

0,0424 0,1100 77 0,14 14,18 11,58 

0,0424 0,1250 3648 0,14 600,23 548,54 

0,0424 0,1600 48 ? 6,55 6,55 

0,0350 0,1100 44 0,11 5,65 5,65 

0,0483 0,1250 17542 0,14 3249,43 2937,79 

0,0603 0,1250 162 0,16 38,19 29,51 

0,0603 0,1400 15061 0,16 3128,40 2743,62 

0,0603 0,2000 51 ? 7,71 7,71 

0,0540 0,1630 52 ! 8,44 8,44 

0,0761 0,1100 23 ? 9,65 9,65 

0,0761 0,1600 13509 0,18 3159,11 2772,70 

0,0889 0,1800 2529 0,20 622,65 550,37 

0,0889 0,2000 6701 0,20 1458,30 1458,30 

0,1143 0,2250 10570 0,25 2723,09 2393,66 

0,1143 0,2500 43 0,25 9,74 9,74 

0,1397 0,2500 5029 0,28 1492,44 1274,87 

0,1683 0,2500 497 0,32 207,20 139,14 

0,1683 0,2800 2243 0,32 754,28 627,96 

0,1683 0,3150 5778 0,32 1617,64 1617,64 

0,2191 0,3550 12731 0,40 4539,73 3731,66 

0,2730 0,4000 100 0,50 44,15 29,39 

0,2730 0,4500 5324 0,50 1858,38 1564,95 

0,3239 0,5000 4706 0,52 1874,37 1736,02 

0,3556 0,5200 121 0,56 54,41 46,50 

0,4064 0,5600 359 0,63 188,34 143,16 

Summa       31256,3 27566,1 

  



 

 
 
 
 

 

Twinrör           

Ytterradie stål  Ytterradie mantel Längd Serie 2 Resultat Resultat 

[m] [m] [m] [m] [MWh] [MWh] 

Serie 1 Serie 2 

0,01685 0,0700 141 0,0800 16,01 13,74 

0,01400 0,0815 67 ! 5,53 5,53 

0,02120 0,0800 265 0,0900 32,82 28,27 

0,02415 0,0800 964 0,0900 142,84 119,02 

0,03015 0,1000 1063 0,1125 152,82 128,29 

0,03805 0,1125 720 0,1250 123,68 101,93 

0,04445 0,1250 390 0,1400 76,74 60,24 

0,05715 0,1575 671 0,1775 132,51 103,03 

0,08415 0,2250 1652 0,2500 366,55 283,02 

0,02415 0,0625 37 ! 10,83 10,83 

Summa       1060,3 853,9 

            

Total summa   140222 m   32,3 GWh 28,4 GWh 

            

Förklaring           

? Innebär att endast en tjocklek finns      

, Innebär att ingen högre serie finns (aquarör)   
 

  



 

Bilaga 2 

 

Under arbetet med rapporten har en simuleringsmodell i COMSOL Multiphysics vers 

3.5.0.603 tagits fram. I COMSOL Multiphysics simuleras termiska förlopp med hjälp av 

Finita Elementmetoden, varvid betraktade fasta material indelas i små celler (element) 

som var och ens termiska tillstånd representeras av en nod. Värmeutbyte sker mellan 

noderna i diskret tid, varför man kan säga att processerna, som egentligen sker i 

kontinuum, simuleras i diskret tid och i diskreta punkter inom kontinuumet. 

Simuleringarna ger alltså inte exakta analytiska numeriska resultat: dessa är 

approximationer.   

Syftet med att simulera i COMSOL Multiphysics var att studera dynamiska förlopp 

genom: 

• Att jämföra resultat med statiska beräkningar givet samma förutsättningar (rör, 

mark, klimat); 

• Inverkan av solstrålning; 

• Inverkan av snötäcke; 

• Inverkan av solstrålning samt snötäcke. 

 

De statiska beräkningarna är oberoende av tid men den dynamiska simuleringen är 

baserad över 2 års tid – detta för att minska inverkan av antagna initiala 

marktemperaturer.   

 

Dynamisk modellering 

I en dynamisk modell sker ändringar hos variabler och parametrar i tiden. 

Klimatvariabler, såsom solstrålning, lufttemperatur och nederbörd ändras kontinuerligt. I 

dynamiska simuleringar görs avvägningar om hur noggrant ändringarna ska modelleras. 

Då modellen i detta fall handlar om rör som är nedgrävda i marken, så kommer snabba t 

ex lufttemperaturändringar på timbasis inte att påverka den värmeavgivning som sker i 

direkt anknytning till rören.  Av denna anledning, och för att minska beräkningstid, har 

variabler valts att modelleras med årliga sinussvängningar, där tidssteget är ett dygn.  

Med andra ord modelleras randvillkoren, i detta fall klimatdata, i en form av 

dygnsmedelvärden.  

  



 

Modellerad klimatdata 

Utetemperaturen har modellerats som en sinuskurva, där en temperatursvängning med 

amplituden 10 ْC pendlar kring årsmedeltemperaturen för orten.   

 

Figur B1 visar utetemperaturens variation under en period av två år. 

 

Solstrålning har även den modellerats som en sinussvängning, i detta fall anpassat till 

data mot horisontell yta placerat i Örebro (Bengt Elmarsson, 2006). Eftersom det endast 

är solstrålning som netto absorberas av (mark)ytan och omvandlas till värme, har i 

sammanhanget antagits att 40 % kommer markytan tillgodo, se Figur B2.   

 

 

Figur B2 visar den nettoeffekt (W/m2) av solstrålningen som absorberas av ytan. Effekten är noll när det 

ligger ett snötäcke på marken.  



 

Hantering av värmeövergångskoefficienten vid markytan 

 

I anknytning till värmeövergång mellan en yta och dess omgivning, förenklas modellen 

om man slår ihop den konvektiva värmeövergångskoefficienten med 

värmeövergångskoefficienten för långvågig strålning. Trots att COMSOL hanterar 

långvågig strålning olinjärt, så blir beräkningarna snabbare om långvågiga 

strålningsutbytet linjäriseras och kombineras med konvektionen. I beräkningarna har den 

sammansatta värmeövergångskoefficienten antagits ha värdet 25 W/m²⋅K. Detta värde är 

baserat på inversen av utvändiga värmeövergångsmotståndet Rse, vilken schablonmässigt 

har värdet 0,04 m²⋅K /W (Sandin, 2009).  

Ett snötäcke på ca 30 cm har också simulerats, här med hjälp av 

värmeövergångskoefficienten vid markytan. Snötäckets värmeisolerande förmåga 

motsvarar 
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   (B1) 

 

Värmeövergångskoefficienten, som är 25 W/m²⋅K utan snötäcket, kommer att ha värdet 
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  (B2) 

 

I modellen antas att både snötäckets tjocklek och värmekonduktivitet är konstanta under 

vintersäsongen. Kriteriet för förekomsten av snö är utetemperaturberoende, här genom att 

när utetemperaturen är lägre än ,1 °C så finns snö. Vidare, om det finns snö så träffar inte 

solstrålningen marken heller. Detta kan ses i Figur B.2 och B.3. 

 

 

Figur B3 visar värmeövergångskoefficientens belopp och variation under två års tid.  



 

Markmodellen 

Simuleringen har bara genomförts på ett singelrör i DN80 i serie 2. Dessa ligger på ett 

visst djup från markytan. För att begränsa beräkningsområdet, så har en viss volym mark 

modellerats. Marken kring rören har valts till 20I8 meter för att randvillkoren inte ska 

påverka värmeutbytet mellan rören, marken och omgivningen (klimatet), osv. Bortsett 

från markytan, så är samtliga andra markränder adiabatiska, dvs rören växelverkar endast 

med klimatet ovanför markytan. Detta sätt att modellera används bl a i (Dalla Rosa & 

Svendsen, 2011) Inverkan av nederbörd, fukttransporter och fasomvandlingar bortses 

såsom ovan nämnda rapport också gjorde. 

 

Tabell B.1: Materialdata.  Angivna parametrar i simuleringen 

(www.engineeringtoolbox.com/material,properties,t_24.html, samt samtal med Stefan 

Jonsson FVB Sverige AB) 

 

Parameter Värde Enhet 

λ pex 0,35 W/mIK 

λ mark 1,5 W/mIK 

λ isolering 0,027 W/mIK 

λ stål 60 W/mIK 

λ vatten 400 W/mIK 

ρ pex  400 Kg/m3 

ρ mark  1500 Kg/m3 

ρ isolering 60 Kg/m3 

ρ stål 3000 Kg/m3 

ρ vatten 1000 Kg/m3 

Cp pex 1670 J/kgIK 

Cp mark 1500 J/kgIK 

Cp isolering 900 J/kgIK 

Cp stål 480 J/kgIK 

Cp vatten 4190 J/kgIK 

solinstrålning 40  % 

Temperatur tillopp 90   PC 

Temperatur retur 46   PC 

Årsmedeltemperatur 4   PC 

Avstånd mellan rör 0,15 m 

Fyllnadsdjup 0,8 m 



 

Resultat 

 

 

Bild B.4 visar värmespridningen i rören.  

 

 

Bild B.5 visar värmeflödeslinjer från rören. 

  



 

Slutsats  

 

Skillnaden mellan den statiska beräkningen och simuleringen var liten. Ett singelrör i 

DN80 serie 2 i den statiska beräkningen gav en värmeeffektförlust på 24,5 W/m. I den 

dynamiska simuleringen med fluktuerande årsmedeltemperatur samt solinstrålning och 

snötäcke gav en värmeeffektförlust på 25,6 W/m.   
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