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Sammanfattning 
 
I en tid där energieffektiviseringar och besparingsåtgärder blir allt mer aktuella begrepp inom 
energibranschen finns det anledning att undersöka fjärrvärmenäten. En av de tänkbara åtgärderna 
för effektivare fjärrvärmenät är lågtempererade sekundärsystem.  
Detta examensarbete undersöker vilka eventuella fördelar som finns med lågtempererade sekundära 
värmesystem kontra konventionella primäranslutningar, genom att jämföra simulerade modeller 
med insamlad data från befintliga sekundärsystem. De simulerade fallen i rapporten är modellerade, 
beräknade och simulerade i programvaran NetSim. I resultatet från simuleringarna påvisas ett 
minskat effektbehov för de lågtempererade systemet med 4,8 kW, vilket motsvarar en sänkning med 
ungefär 6 %. 
Värmeförlusterna från de simulerade modellerna visar sig vara lägre än de faktiska driftfallen till följd 
av ökade temperaturer i näten. Just skillnaden mellan de simulerade och verkliga driftfallen kan 
därför bli användbara vid framtida projekt för att validera projekteringen.  
Något som också kan utläsas är att linjetätheten (levererad MWh/meter kulvertledning) för de 
sekundära näten ofta understiger vad som anses som en lönsam utbyggnad, det betyder dock inte 
att sekundära system ej bör byggas, då fler aspekter av ett lågtempererat sekundärnät är av intresse 
för energibolagen. 
De prismodeller för sekundärvärme som undersökts skiljer sig åt vilket skulle kunna indikera att 
marknaden för sekundärvärme är ung och under utveckling.      
  



Abstract 
 
In a time where energy efficiency and saving measures are becoming more common terms in the 
energy industry, it is necessary to examine the district heating networks. One of the possible 
measures for efficient district heating is low-temperature secondary system. 
This thesis examines the potential benefits available with low temperature secondary heating 
systems versus conventional primary connections by comparing simulated models with the data 
collected from  
existing secondary system. 
The simulated cases in the report is modeled, calculated and simulated in the software NetSim. The 
results of the simulations demonstrated a reduced power requirement for the low temperature 
system with 4.8 kW, which approximately is a decreasing of 6 %.  
Heat losses from the simulated models turn out to be lower than the actual operating systems as a 
result of increased temperatures in the network. 
The difference between the simulated and real operating systems can therefore be useful in future 
projects for validation. 
Something that can be seen is that the line density of the secondary networks often is below what is 
considered as a profitable expansion. This does however not mean that secondary systems should 
not be built, as more aspects of a low temperature secondary system may be of interest to energy 
companies. 
The price models for secondary heat networks that were investigated differ, which could indicate 
that the market for secondary heat in district heating systems is young and under development. 
  



Enhetsförteckning och förkortningar  
 
Tfram Framledningstemperatur [˚C] 

Tretur Returledningstemperatur [˚C] 
ΔT Temperaturdifferens [˚C] 
Δp Tryckdifferens [Pa] 
λ Värmeledningstal [W/m*K] 

  
    

 
  

2-rörssystem: 
Sekundära värmesystem med twinrör och varje fastighet har egen 
fjärrvärmecentral 

4-rörssystem: 
Sekundära värmesystem med twinrör för värme och tappvarmvatten i samma 
kulvert där fastigheterna ej har någon egenfjärrvärmecentral. 

PEX: Rörmaterial i tvärbunden polyeten 
EPS: Isoleringsmaterial i expanderad polystyrenplast 
Linjetäthet: Levererad MWh per meter kulvertledning 
Värmeförluster: Mäts i kW 
Värmeförlustfaktor:  Mäts i W/m 

Sekundär värme: 
Kund ansluts till ett värmesystem som via en områdescentral är anslutet till det 
primära fjärrvärmenätet. 

Primär värme: Kund ansluts direkt till en stads fjärrvärmenät. 
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1. Inledning 
 
 
I en tid där miljömedvetenheten ökar och kraven på lönsamhet blir större finns anledning att 
optimera uppvärmningskällor för samhällets olika sektorer. 
I rapporten ”Heat Roadmap Europe” som undersöker uppvärmningen i Europa samt användningen 
av fjärrvärme och hur denna kan komma att se ut i framtiden [1]. 
I rapporten framkommer det att fjärrvärme i kombination med återvunnen energi från exempelvis 
industrier förmodligen är det som kommer öka mest på uppvärmningsmarkaden i Europa om satta 
miljömål ska kunna uppnås. 
Rapporten förutser framtida användning vid 2030 och 2050 i relation till nivåer från 2010. I Figur 1 
visas den framtida fördelningen av primära energikällor i Europa och deras koldioxidutsläpp, med 
antagandet att fjärrvärmen (DH) och återvunnen energi (RE) ökar i olika grader.    
 

 
Figur 1: Framtida fördelningar av primärenergikällor i Europa [1] 
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För att åstadkomma denna minskning av miljöpåverkan antas alltså fjärrvärmen öka. I Figur 2 
presenteras den förutsedda ökningen av fjärrvärme i Europa och primära energikällor till 
fjärrvärmen. 
 

 
Figur 2: Framtida användning av fjärrvärme med primärenergikällor i Europa [1] 

 
I Sverige finns stora resurser av biomaterial och tillgänglig restvärme från industrier [2] som vi även 
är duktiga på att använda till uppvärmning i form av anlutning av biobränsledrivna kraftvärme-
/värmeverk eller spillvärme från exempelvis massaindustrin. 
Tidigare studier pekar även på att fjärrvärmenät som drivs av biobränsledrivna kraftvärmeverk 
minskar miljöpåverkan med sänkta koldioxidutsläpp, speciellt för sektoren ”småhus” [3]. 
I ett större perspektiv menar studier att en ökad konsumtion av biobränslen även har en positiv 
inverkan på BNP [4]. 
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Den slutgiltiga energianvändningen i Sverige brukar delas upp i tre sektorer: Transport, industri samt 
bostäder & service. Inom sektorn för bostäder och service utgörs ca 60 % av energianvändningen av 
uppvärmning. I Sverige distribuerar idag fjärrvärmen ungefär 50 % av uppvärmningsbehovet. Det 
finns därmed stor potential till att göra effektiviseringar. Fördelningen av fjärrvärmebranschens 
kunder kan ses i Figur 3: [5] 
 
 
 

 
 
 
  

Figur 3: Fj ärrvärmebranschens kunder [5]  
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De flesta städer i Sverige har idag någon form av fjärrvärmenät i dess centrala delar, många vars 
kraftvärme-/värmeverk drivs av biobränslen, men i vissa fall även av restvärme från närliggande 
industrier. Restvärme från industrier tillsammans med biobränsledrivna kraftvärmeverk är, som 
tidigare studier indikerat [1], en lämplig kombination för att uppnå ett klimatsmart energisystem. En 
miljömedveten produktionsmix som till större delen består av förnybara energikällor påverkas därför 
inte i samma grad av varierande råvarupriser, jämfört med ett olje- eller gasdrivet energisystem [6]. 
I Gävle tillämpas just denna modell vilket medför stabila energipriser och en hög tillgänglighet. Under 
2014 kom 99,7 % av värmeenergin i fjärrvärmenätet hos Gävle Energi från förnybara energikällor [7]. 
I Figur 4 presenteras produktionsmixen för Gävle 2014: 
 
 
 

 
 
 
  

Figur 4: Produkt ionsmix hos Gävle Energi 
[7] 
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Ett fjärrvärmenät är ett komplext energisystem beroende av många parametrar där en av de 
viktigaste är framlednings- och returtemperaturen (Tfram & TRetur), som i stor grad utgör hur effektivt 
ett fjärrvärmenät är. Fördelarna med lägre temperaturer i fjärrvärmenätet går att finna hos både 
kund och energibolag. Kunden kan få en jämnare effektprofil och lokalt kan effekterna minskas i 
delar av fjärrvärmenätet, vilket även resultaten i denna rapport stödjer. För energibolag kan en låg 
returtemperatur ge möjlighet till ökad elproduktion. 
Exempelvis förklarar Gustafsson et al. i sin studie från 2011 att en låg returtemperatur även främjar 
ökad elproduktion hos kraftvärmeverk. Lägre temperaturer ökar ång-kondenseringen i anläggningens 
kondensor vilket resulterar i ett större tryckfall i turbinen för elproduktion [8].  
En sänkt framledningstemperatur ger också lägre värmeförluster i rörledningarna. Tidigare studier 
som berör värmeförluster gällande PEX-kulvert visar att värmeledningen ökar linjärt med ökad 
temperatur vilket också visas i ett diagramet i Figur 5 [9]. 

 
Figur 5: Förändring av värmeledning f ör  EPS- PEX vid ökad t emperat ur  [9] 

 
I dagens fjärrvärmenät står värmeförluster för ca 20-25 % av distributionskostnaderna för 
välisolerade ledningar men kan uppgå till 30-40 % för äldre ledningar. Det finns alltså miljömässiga, 
ekonomiska och rent energibesparingsmässiga motiv till att sänka temperaturerna i fjärrvärmenäten 
för att på så sätt få ett effektivare system i många avseenden [10]. Tidigare studier uppskattar 
besparingen av en sänkt returtemperatur till ca 50 öre-5 kronor/MWh och grad [11].  
 
För att minska fjärrvärmenätets värmeförluster ska detta examensarbete undersöka effekterna av att 
applicera ett sekundärt fjärrvärmesystem inför en kommande utbyggnad av fjärrvärmenätet till ett 
radhusområde i Gävle, såväl tekniskt som ekonomiskt. 
 
För att avgöra huruvida en utbyggnad av ett nät avsett för småhus är lönsamt används begreppet 
linjetäthet [MWh levererad energi/meter kulvertledning]. Gränsvärde för låg linjetäthet ligger 
omkring 2 MWh/m [12].  
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1.1. Problembakgrund 
 
Idag finns ett antal sekundära värmesystem i Gävle Energis nät, där det interna nätet ägs av lokala 
fastighetsbolag. Dessa sekundära nät kan ha bristfällig övervakning och ledningarnas exakta läge är 
inte alltid säkerställt, vilket kan vara problematiskt vid senare grävningar i området. Driftfall från 
dessa centraler kan vara användbara i projekteringen av det nya sekundärsystemet. 
 
Ett lågtempererat sekundärt fjärrvärmenät bygger på att ett område förses med värme från en 
värmeväxlare som är ansluten till primärnätet, från en så kallad områdescentral eller primärväxlare. 
De sekundära systemen kan vara av olika typer, med intern eller extern uppvärmning av 
tappvarmvatten. Med det menas att varje fastighet har en egen värmeväxlare för tappvarmvatten 
med varmvattencirkulation  
(2-rör), jämfört med att vattnet värms upp i den primära fjärrvärmecentralen(4-rör). 
Fördelarna med att varje fastighet har en egen fjärrvärmecentral är att det skapar en tydlig gräns 
mellan kund och energibolag samt att tillgången på tappvarmvatten är bättre. 
Det finns tidigare fall där 4-rörssystem har installerats har det förekommit vissa problem med 
leveransen av tappvarmvatten då en kund långt ut i det sekundära nätet kan bli beroende av tidigare 
kunders användning. Under sommaren när uppvärmning av fastigheterna inte krävs kan även 
avkylningen vara dålig, då tappvarmvatten endast avkyls när det används vilket skapar en rundgång i 
systemet. Möjligheten finns även att eventuellt använda primära värmecentraler istället för centraler 
anpassade för sekundärsystem då leveransen av tappvarmvatten anses stabilare [13] [14] [15]. 
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I Gävle planeras 15 nya fastigheter i det nybyggda området Lindbacka. Området består främst av 
villor men de kommande fastigheterna planeras bli radhus, alternativt flerbostadshus enligt 
provisoriska ritningar. Dessa fastigheter ska anslutas sekundärt till fjärrvärmenätet för att kunna 
utnyttja lägre temperaturer. I Figur 6 visas en överblick av området i Lindbacka tillsammans med 
befintliga fjärrvärmeledningar. 

 
Figur 6: Området Lindbacka med befintliga kunder och det planerade systemet inringat. [7] 

 
För dagens primära anslutningar är det vanligt att flera entreprenadfirmor är inblandade vid 
installationer, då det krävs svetsning och en viss behörighet för att arbeta med varmvattenledningar, 
vilket kan göra att installationerna tar längre tid. Förhoppningen är att vid installation av 
lågtempererad fjärrvärme kan en och samma entreprenad utföra schaktning, isolering och koppling 
av ledningar, som i det fallet skulle vara av PEX-rör. Det diskuteras även andra, mer konventionella 
ledningsmaterial som stål och koppar i rapporten. 
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Prismodellerna på fjärrvärmemarknaden varierar mellan energibolag och uppdateras beroende på 
konkurrensbild från andra uppvärmningskällor som kan konkurrera med fjärrvärmen avseende 
energipris per kWh [16]. 
När lågtempererade sekundärsystem planeras och byggs ut i allt högre grad finns det anledning att se 
över prismodellerna och anpassa de till en mordernare användarprofil. 
De existerande prismodeller för sekundära fjärrvärmesystem som tagits del av är Mälarenergi i 
Västerås och Tekniska Verken i Linköping. 
Tekniska Verken har exempelvis en prismodell som heter ”Småhus Sekundärvärmepris”, som består 
av en fast avgift på 6800 kr per år, en rörlig avgift på 49,8 öre per kWh för uppvärmning och ett 
separat pris för tappvarmvatten på 43,8 kr per m3. Denna prismodell gäller för 4-rörssystem. 
Jämförs denna prismodell med prismodellen ”Småhus Bas” är den fasta avgiften 6000 kr per år och 
den rörliga avgiften är densamma som för Småhus Sekundärvärmepris [17]. 
 
Mälarenergi har just nu samma prismodell för alla villakunder, oberoende om det är primäranslutna 
eller sekundärvärmekunder. De undersöker dock möjligheterna att ta fram en ytterligare prismodell 
som är anpassad för de kunder som förbrukar lite energi. Den kompletterande prismodellen skulle i 
så fall vara helt rörlig och på så vis ge lågförbrukande kunder ett bättre incitament för att investera i 
energieffektiviseringar [13]. 
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1.2. Syfte 
 
Denna rapport syftar till: 
 
Att genom datainsamling och simuleringar jämföra värmeförluster från lågtempererade 
sekundärsystem med konventionella primäranslutna system. 
 
Att undersöka hur simulerade modeller varierar från uppmätta driftfall. 
 
Att undersöka vilka besparingar som är möjliga med sekundärsystem. 
 

1.3. Mål 
 
Mål med arbetet är att dimensionera ett sekundärsystem och förhoppningsvis kan erfarenheter från 
arbetet ligga till grund för framtida installationer. Förhoppningen är också den att installationerna 
ska kunna genomföras både snabbare och billigare. 
Arbetet ska även jämföra simuleringar med faktiska driftfall hos tidigare installationer. 
Enligt tidigare studier tyder mycket på att även förlusterna i nätet minskas [9]. 
Förhoppningsvis kan även de nya driftfallen också leda till en ny prismodell för sekundärsystem, där 
kunder som är medvetna om och anpassar sin energianvändning primeras. 
 
 

1.4. Frågeställningar 
 
I listan som följer hittas några av de frågeställningar rapporten hoppas besvara. 
 

• Går det att utföra smidigare installationer genom sekundärsystemet? 
• Minskas värmeförlusterna? 
• Vilka erfarenheter har andra energibolag från tidigare installationer (installation, drift, 

underhåll, ekonomi)? Och vad kan GEAB lära av dessa? 
• Hur skiljer sig simuleringarna från tidigare driftfall? 
• Ger sekundärsystemen anledning att ta fram nya prismodeller? 
• Hur påverkar det resten av fjärrvärmenätet?  

 
 

1.5. Avgränsningar 
 
Arbetet kommer behandla en planerad utbyggnad som omfattar 13 radhus och 2 flerbostadshus i 
området Lindbacka, Gävle. Kostnader och värmeförluster för det sekundära värmesystemet kommer 
tas i beaktning. Arbetet kommer även ta upp om det finns behov till nya prismodeller för 
sekundärsystem. Rent schematiskt finns det olika varianter av sekundäranslutning, där en anslutning 
som främjar låga värmeförluster kommer väljas. 
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1.6. Beskrivning av kulverttyper 
 

Val av material tar hänsyn till följande: 

 
• Värmeförluster 

 
Värmeförluster skulle även kunna beskrivas som driftkostnad 
 

• Utförande av installation 
 

• Livslängd 
 
Det finns en mängd leverantörer med olika typer på rörledningar. Här presenteras några av 
leverantörernas lösningar på PEX-rör samt för- och nackdelar utifrån de fyra kriterierna ovan. 
 
Traditionellt har det varit vanligt med stål- eller koppar-rör i svenska fjärrvärmenät och är till stor del 
också fortfarande. Temperaturerna i dessa ledningar kan uppgå till 120 grader Celsius och ha ett 
tryck på 16 bar. Äldre ledningar består ofta av en betongkulvert men dagens ledningar omges istället 
av en plastmantel med PUR-isolering. Dessa rörledningar kommer i olika längder och måste svetsas 
eller lödas i skarvar. De flesta modeller som används idag är av typen ”twin”, där framledning och 
returledning går i samma plaströr för att minska värmeförlusterna. En konventionell twinkulvert kan 
ha värmeförluster mellan 15-25 W/m. I Figur 7 visas ett sådant fjärrvärmerör av typen twin [18]. 

 
 
I sekundära värmesystem som använder sig av lägre temperaturer finns möjligheten att använda 
plaströr som mediebärare. Plaströren som består av tvärbunden polyeten i kombination med kisel 
eller kol går under benämningen PEX klarar upp till 70-80 grader Celsius och är i tryckklasserna till 6 
eller 10 bar, beroende på temperatur och önskad livslängd. De stora fördelarna med att använda sig 
av PEX-rör är dels att de är korrosionsfria samt att installationerna ska kunna genomföras billigare 
och snabbare då endast en entreprenör används. PEX-rören länkas samman med press- eller 
gängkopplingar till skillnad från stålrör som ofta behöver svetsas. Något som kan vara värt att ta 
hänsyn till är att medeltemperaturen för nätet påverkar livslängden hos PEX-rören. 
Det finns flera olika leverantörer av PEX-rör med olika modeller som varierar i val av isolering och 
mantelmaterial. Några modeller som är utmärkande är Elgocell, Maxitherm och Uponor. 
 
  

Figur 7: St ålrör av t w in- t yp 
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Elgocells rörkonstruktion bygger på en enkel förläggning av ledningarna där isoleringen består av 
expanderad polystyrenplast (EPS) och levereras i ”block” som kan byggas ihop utan någon speciell 
behörighet. Valmöjligheten finns att använda 2- eller 4-rörssystem för sekundära nät. Kulverten har 
enligt egna uppgifter värmeförluster på 6-12W/m beroende på dimension, vilket får anses som 
mycket bra. Eventuella nackdelar är att isoleringsblocken inte är fukttäta och dränering i 
förläggningsområdet är av stor vikt. Att det regnar kraftigt ska dock ej vara något problem, utan den 
största risken är om grundvatten tränger in i ledningen, vilket skulle öka värmeförlusterna avsevärt. 
Isoleringen tar även upp mycket utrymme och schaktkostnaderna kan bli aningen större jämfört med 
konkurrenterna. Vid installation rekommenderas därför samförläggning med t.ex. elnät, fiber och 
avlopp för att få ner kostnaderna [19]. 
I Figur 8 visas en bild på förläggning av Elgocell-kulvert: 
 

 
Figur 8: Förläggning av Elgocell-kulvert 

 
Maxitherm erbjuder en rörmodell som inte skiljer sig så mycket från de konventionella 
rörmodellerna. Med en plastmantel som omsluter ett PEX-rör med en skummad PUR-isolering så är 
uppbyggnaden i princip densamma som dagens stål- eller kopparledningar. Fördelarna gentemot 
dessa är att PEX-modellen är böjbar i större utsträckning är ger en flexiblare installation då den 
levereras på ”rulle”. En fördel jämfört med Elgocell är att rörledningen är försedd med larmtrådar. 
Beroende på storleken av det sekundära nätet avgörs hur relevant felsökningen av eventuella 
läckage är. Ledningarna tar upp relativt lite utrymme i marken och sammanlänkning av ledningar 
görs med presskopplingar. Rörledningarna finns i både singel, twin och 4-rörsmodell [20]. 
I Figur 9 kan några av Maxitherms PEX-modeller ses. 
 

 

Figur 9: Rörmodeller hos Maxitherm 
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Uponor har även de en PEX-modell som omsluts av en plastmantel. Här består dock isoleringen av ett 
liggunderlagsliknande material som lindas runt själva medieröret. Kulverten tar upp ungefär lika 
mycket utrymme i marken som Maxitherm-ledningen. Larmtrådar finns ej hos denna rörmodell. 
Finns i singel, twin eller 4-rörsmodell [21]. 
I Figur 10 kan en Uponorkulvert ses. 
 

 
Figur 10: Uponorkulvert 
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2. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs de metoder som används under arbetet, men även vilka metoder som 
använts under tidigare installationer av sekundärvärme. Här presenteras även metoder från tidigare 
studier som behandlar ämnet. 
 
När detta examensarbete inleddes antogs byggstarten vara inom en snar framtid men det framkom 
senare att den inte är planerad förrän våren 2016. Istället för faktiska mätningar på färdiga centraler 
kom arbetet att bestå av simuleringar och analys av driftdata från tidigare installationerna i några av 
Västerås sekundärnät. 
Under examensarbetets gång har det även beslutats om att ett lågtempererat sekundärsystem ej 
kommer att appliceras på just detta område. Denna studie kommer därför främst utreda för- och 
nackdelar med olika typer av sekundärsystem samt undersöka tidigare installationer i t.ex. Västerås. 
Allt med en ekonomisk baktanke där kostnader och prismodeller för själva värmeanvändningen är 
viktiga delar. 
 
 
Simuleringarna är gjorda i programvaran NetSim [22], som är ett program där fjärrvärmenät kan ritas 
upp med önskade bör-värden avseende effekter, tryck, temperaturer och flöden. Modellen testades 
sedan i programmet och beräknade driftfall presenterades. I det här fallet kom inte hela 
fjärrvärmenätet att tas med i modellen som simulerades utan bara den berörda delen av nätet där 
det sekundära värmesystemet planeras. Då det förekommit problem med 4-rörssystems så förefaller 
detta system ej vara aktuellt och har därför inte simulerats. 
 
De modeller som ska testas är: 

• Konventionell primäranslutning, där varje fastighet ansluts separat (2-rör). 
• Sekundär anslutning där varje fastighet har en egen fjärrvärmecentral, vilket innebär att varje 

fjärrvärmecentral producerar sitt eget tappvarmvatten (2-rör). 
 
 
Vissa kulvertleverantörer, t.ex. Elgocell och Logstor, har på sina respektive hemsidor 
beräkningsprogram för enklare projektering av fjärrvärmenät. Det kan dock diskuteras hur 
tillförlitliga dessa egenutvecklade programvaror är. Mer om det senare i rapporten. 
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2.1. Metoder vid simuleringar i Netsim och NetSim Analyse: 
 
I NetSim kan en modell ritas upp efter önskat fjärrvärmenät. Initialt bör rörlängder för det planerade 
nätet vara kända samt vilka effekter och temperaturdifferenser som är tänkbara för varje kund. 
Programmet är omfattande med många möjliga parametrar att ställa in efter vad som önskas. 
Varje rörledning ritas upp mellan knutar i det tänkta nätet. Knutarna kan vara en delning i nätet, 
såsom ett T-stycke eller en dimensionsändring, men även en fjärrvärmecentral hos kund. När 
modellen är uppritad och önskade ingångsvärden är satta för nätet beräknar programmet ett 
driftfall. I de knutar som representerar kunder anges effektuttag samt avkylning och i den kritiska 
kundens fjärrvärmecentral (ofta den kund som är längst ut i nätet) anges minsta differenstryck i 
nätet. Genom erfarenhetsvärde från Gävle Energi har effektuttaget per kund uppskattats till 5 kW 
och minsta differenstryck hos kritisk kund till 200 Pa. Modellerna som simuleras antas vara plana 
utan höjdskillnader. I mindre system som i detta simulerade fall, där höjdskillnaderna är små och 
rörlängderna är korta, är höjdskillnaden i systemet försumbar och trycket dimensioneras istället efter 
minsta tillåtna differenstryck hos kritisk kund [23].  
 
I detta arbete har två modeller simulerats, en lågtempererad och en konventionell primäranslutning. 
För de sekundära fjärrvärmenäten som har modellerats representerar produktionsanläggningen i 
NetSim den primära fjärrvärmecentralen som är ansluten till Gävles fjärrvärmenät. 
Näten som modelleras är identiska i avseende för rörlängder, differenstryck i kritisk punkt, antal 
anslutningar och effektuttag hos kund. Det som skiljer näten åt är framlednings- och 
returtemperatur, avkylningen och rörledningarnas egenskaper. 
 
Avkylningen för det lågtempererade PEX-rörsnätet har antagits till ∆T=30 ˚C med temperaturerna: 
TFram: 70˚C 
TRetur: 40˚C 
 
Avkylningen för det primäranslutna stålrörsnätet har antagits till ∆T=50 ˚C med temperaturerna: 
TFram: 110˚C 
TRetur: 60˚C 
 
Modellerna som simuleras antas vara plana utan höjdskillnader. I mindre system som i detta 
simulerade fall, där höjdskillnaderna är små och rörlängderna är korta, kan höjdskillnader försummas 
och trycket dimensioneras istället efter minsta tillåtna differenstryck hos kritisk kund. 
 
 
PEX-ledningar finns inte inlagt i katalogen med rörledningar och får därför skapas i de önskade 
dimensionerna. Värmeledningen från de nya ledningarna har antagits efter angivna värden från 
Elgocell, d.v.s. 0,034 W/m*K [19]. Omgivande marktemperatur har satts till 6˚C [23]. 
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I Figur 11 och 12 visas hur användargränssnittet i NetSim ser ut när modellen är uppritad och klar för 
beräkning. Fullstora versioner av figurerna från NetSim hittas i avsnittet ”bilagor”. 
 

 
Figur 11: Modell i NetSim 
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För varje ledning och knut syns givna ingångsvärden på kartan över nätet, samt en lista för en snabb 
överblick av nätets knutar, ledningar och produktionsanläggningar. 
 

 
Figur 12: Uppförstorad figur av samma modell 
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När modellen är klar beräknas den av NetSim som tar fram värden för flöden och tryck i nätet och 
ute i kundernas fjärrvärmecentraler. Om de uppskattade eller beräknade effektuttagen och 
rördimensionerna inte är optimala visas det i höga flöden och därmed också högre hastigheter i 
ledningarna vilket ökar tryckförlusterna. I Figur 13 visas beräkningsfönstret i NetSim. 
 

 
Figur 13: Beräkning i NetSim 
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Beräkningsfilen importeras sedan in i det tillhörande analysprogrammet NetSim Analyse, där 
modellen visualiseras och driftdata för knutar och ledningar i nätet presenteras. Driftdata går sedan 
att importera vidare till program för databehandling t.ex: Excel. Värden för returtemperatur från den 
primära fjärrvärmecentralen, avkylning och effekt används också till att utföra kostnadsberäkningar. 
I Figur 14 visas en skärmdump från programmet som även kan hittas i avsnittet bilagor i en större 
version. 
 

 
Figur 14: Knutinformation i NetSim Analyse för lågtempererat nät 

Värdena som kan ses i Figur 11 för knuten K14 finns även samlade i en tabell tillsammans med övriga 
knutar och ledningar. 

2.2. Datainsamling från Mälarenergi 
 
I Västerås finns idag 3st fullt utbyggda lågtempererade sekundärsystem i drift. Mälarenergi delat 
med sig av driftdata från dessa sekundärsystem som samtliga är av fabrikatet Elgocell. Då 
Mälarenergi upplevt tidigare nämnda problem hos kunder långt ut i de sekundära näten har 
framledningstemperaturen vid tillfällen varit högre än vad som dimensionerats för, vilket leder till 
ökade värmeförluster. Detta kan vara värt att ha i åtanke för de resultat som presenteras.  

2.3. Kostnadsberäkning av sekundärsystem 
 
I ett beräkningsverktyg på Elgocells hemsida kan de potentiella besparingsmöjligheterna vid drift 
undersökas, baserat på värmeförlustfaktorn [W/m]. 
Enligt Elgocell har deras kulvert värmeförluster på 6-12 W/m och motsvarande konventionell kulvert 
uppskattas ha 15-25 W/m i förluster.    
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3. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultat från simuleringar i NetSim samt data insamlad från Mälarenergis 
sekundärnät. 
 
I Tabell 1 presenteras simuleringen för knutar med effektuttag (kunder) i det lågtempererade 
sekundärnätet. Kunderna är ordnade efter avstånd från produktionsanläggningen. I tabellen står 
beteckningarna (s) för framledning och (r) för returledning. 
 
Tabell 1: Kunddata för det planerat lågtempererat system Lindbacka 

Node Pressure 
(s) [Pa] 

Pressure (r) 
[Pa] Δp [Pa] Temperature (s) 

[˚C] 
Temperature (r) 
[˚C] 

Flow 
[kg/s] 

Power 
[kW] 

Prod.Anl 414,89 200,00 214,89 70,00 39,45 -0,596 -76,37 
Kund 1 413,41 201,62 211,79 69,80 39,80 0,0397 5,00 
Kund 2 412,67 202,42 210,25 69,79 39,79 0,0397 5,00 
Kund 3 412,03 203,13 208,90 69,78 39,78 0,0397 5,00 
Kund 4 411,32 203,89 207,43 69,77 39,77 0,0397 5,00 
Kund 5 410,72 204,55 206,17 69,76 39,76 0,0397 5,00 
Kund 6 410,21 205,10 205,11 69,75 39,75 0,0397 5,00 
Kund 15 409,78 205,57 204,21 69,67 39,67 0,0397 5,00 
Kund 7 409,70 205,66 204,05 69,73 39,73 0,0397 5,00 
Kund 8 409,32 206,07 203,25 69,72 39,72 0,0397 5,00 
Kund 9 408,92 206,51 202,40 69,71 39,71 0,0397 5,00 
Kund 10 408,49 206,98 201,52 69,68 39,68 0,0397 5,00 
Kund 11 408,24 207,26 200,98 69,65 39,65 0,0397 5,00 
Kund 12 408,06 207,45 200,62 69,61 39,61 0,0397 5,00 
Kund 13 407,99 207,53 200,45 69,55 39,55 0,0397 5,00 
Kund 14 407,77 207,77 200,00 69,49 39,49 0,0397 5,00 
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I Tabell 2 presenteras simuleringen av samma modell som primäranslutet systemet. Även här är 
kunderna ordade efter avstånd från produktionsanläggningen. 
 
Tabell 2: Kunddata för primäranslutet system 

Node Pressure (s) 
[Pa] 

Pressure (r) 
[Pa] Δp [Pa] Temperature 

(s) [˚C] 
Temperature (r) 
[˚C] 

Flow 
[kg/s] 

Power 
[kW] 

Prod.Anl. 403,383 200,000 203,383 110,000 58,531 -0,376 -81,129 
Kund 1 402,930 200,503 202,427 110,000 60,000 0,0245 5,000 
Kund 2 402,771 200,672 202,099 110,000 60,000 0,0246 5,000 
Kund 3 402,633 200,820 201,813 110,000 60,000 0,0246 5,000 
Kund 4 402,483 200,980 201,503 110,000 60,000 0,0247 5,000 
Kund 5 402,355 201,118 201,237 110,000 60,000 0,0248 5,000 
Kund 6 402,248 201,235 201,013 110,000 60,000 0,0249 5,000 
Kund 7 402,151 201,339 200,812 110,000 60,000 0,0250 5,000 
Kund 15 402,103 201,397 200,706 110,000 60,000 0,0251 5,000 
Kund 8 402,093 201,403 200,690 110,000 60,000 0,0250 5,000 
Kund 9 402,031 201,470 200,560 110,000 60,000 0,0251 5,000 
Kund 10 401,966 201,542 200,424 110,000 60,000 0,0252 5,000 
Kund 11 401,925 201,587 200,339 110,000 60,000 0,0253 5,000 
Kund 12 401,896 201,619 200,277 110,000 60,000 0,0255 5,000 
Kund 13 401,879 201,638 200,241 110,000 60,000 0,0258 5,000 
Kund 14 401,772 201,759 200,013 110,000 60,000 0,0260 5,000 

 
I Tabell 1 och 2 visas en minskad effekt för produktionsanläggningarna i det simulerade 
sekundärsystemet jämfört med det primäranslutna. Skillnaden i effekt är 4,76 kW vilket motsvarar 
5,9 %.   
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Ledningsnätet som är uppritat är sammanlagt 349 meter långt. De dimensioner som förekommer är 
DN40, DN32 och DN18. De är fördelade enligt följande:  
 
Tabell 3: Längdfördelning av rördimensioner med λ-värden 

Dimension DN18 DN32 DN40 

Längd [m] 235 m 62 m 52 m 

λStål
 [W/m*K] 

0,082 0,123 0,187 

λPEX [W/m*K] 
0,034 0,034 0,034 

  
Fullständiga tabeller över simulerad ledningsdata hittas i avsnittet bilagor. 
  
I tabellerna hittas de simulerade värmeförlusterna för twin-rör i stål och PEX. I diagramet i Figur 15 
har värmeförlusterna sammanställts för de två modellerna. 
 

 
Figur 15: Simulerade värmeförluster i rörledningar. 

I Figur 15 visas tydligt att värmeförlusterna minskas med ett sekundärt värmesystem i PEX. 
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Värmeförlustfaktorn, som anges i [W/m], är ett av nyckeltalen när lönsamhet och 
besparingsmöjligheter ska beräknas. I databladen från Mälarenergi kan detta nyckeltal hittas. 
Fullständig driftdata hittas i avsnittet Bilagor. I diagramet i Figur 16 presenteras värmeförlustfaktorn 
sett över 2014 för de tre områdena Kasselgatan, Kaptenen och Bergsgrottan i Västerås.  
 

 
Figur 16: Värmeförlustfaktor för sekundärnät i Västerås 

Det framkommer i Figur 16 att områdena Kaptenen och Bergsgrottan har betydligt lägre 
värmeförlustfaktor än området Kasselgatan. 
 
I Figur 17  visas medelvärden för värmeförluster för de tre tidigare nämnda områdena tillsammans 
med de simulerade modellerna.  
 

 
Figur 17: Medelvärde värmeförlustfaktor för sekundärnät i Västerås och simulerade fall. 

I Figur 17 kan det utläsas att de simulerade modellerna har förhållandevis låg värmeförlustfaktor. 
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Om den verkliga värmeförlustfaktorn från området Kaptenen appliceras på den simulerade modellen 
i Elgocells beräkningsverktyg kan besparingen beräknas. Det högsta värdet (12 W/m) för 
värmeförluster hos Elgocells kulvert används och det lägsta (15 W/m) för konventionella kulvertrör 
används för att undvika felaktiga värden.    
Energipriset är hämtat från Gävle Energi [7].  
Resultatet för denna beräkning hittas i Figur 18. 
 

 
Figur 18: Besparingsberäkning på Elgocells hemsida [19]. 

 
I Figur 18 kan en årlig besparing på 4311 kronor utläsas. 
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Linjetätheten för de sekundära näten i Västerås kan ses i diagrammet i Figur 19. 
 

 

Figur 19: Linjetäthet för sekundära nät i Västerås 

I Figur 19 visas att linjetätheten för sekundära värmesystem är tämligen låg [12].  
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4. Diskussion 
 
I Tabell 1 och 2 där simulerad data för produktionsanläggning och kunder presenteras syns att totalt 
effektbehov för sekundärnätet är lägre än för det primära vilket är en följd av de lägre 
temperaturerna och de linjärt minskade värmeförlusterna (se avsnitt 1 samt 2.1). 
I Tabell 4-7, som hittas i avsnittet bilagor, presenteras de totala värmeförlusterna för de simulerade 
modellerna. Där syns tydligt minskade värmeförluster för sekundärsystem med EPS PEX-kulvert 
jämfört med primäranslutna stålledningar, vilket också visas i Figur 15. De väsentligt lägre värdena 
hos PEX-modellen kan delvis bero på att samma värmeledningskonstant används för olika 
dimensioner i simuleringen då detta värde angavs av tillverkaren. Därför kan resultaten från 
simulerade modeller vara aningen tveksamma. Vid framtida arbeten kan mer exakta ingångsvärden 
ge pålitligare resultat.  
        
Som tidigare nämnt i rapporten har temperaturerna i vissa sekundärnät varit högre än vad som 
dimensionerats för, vilket också syns tydligt för Kasselgatan i Figur 17, där värmeförlustfaktorn är 
betydligt högre än övriga sekundärnät. Då Elgocells kulvert ej är helt tät är det möjligt att marken 
innehåller mer fukt i det området, som i kontakt med medieröret ökar värmeförlusterna markant, 
vilket också skulle kunna vara en förklaring till de höga värdena tillsammans med ökade 
temperaturer. 
Värdena för områdena Kaptenen och Bergsgrottan håller sig dock inom ramen om vad som får anses 
som låga värmeförluster. 
De simulerade fallen förhåller sig väldigt låga till de faktiska fallen. Detta beror förmodligen på att 
framledningstemperaturen för de simulerade modellerna har varit fixerad på 70˚C samt 110˚C, 
medan den har varierat för de befintliga systemen. 
Skillnaden mellan simulering och faktiska driftfall kan därför vara användbart vid framtida 
sekundärvärmesystem i Gävle, för att kunna validera projekteringen.    
 
Förutom värmeförluster är även linjetätheten viktig för att bestämma ett fjärrvärmenäts lönsamhet. I 
Figur 19 hittas linjetätheten för de sekundära systemen i Västerås, vars driftdata som används i 
arbetet. Där ser man att samtliga sekundära system klart understiger gränsvärdet 2 MWh/m, vilket 
betyder att systemen inte är speciellt lönsamma för ett energibolag. Det behöver inte betyda att 
sekundära lågtemperatursystem inte bör byggas då det såklart finns fler aspekter att ta hänsyn till än 
just linjetätheten för ett energibolag, såsom miljöinriktning och strävan att ligga i framkant med ny 
teknik. 
Två egenskaper som är svåra att mäta i kWh och kronor men som ändå kan betyda väldigt mycket.      
 
Att synsätten om prissättning för kunder med sekundärvärme skiljer sig är intressant och tyder på att 
marknaden inte är helt utvecklad än. Förmodligen kommer det att utvecklas en tydligare prismodell 
för sekundärvärme i framtiden när fler kunder ansluter sig och effekterna av prisändringar blir 
påtagligare.  
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5. Slutsats  
 
I rapporten framkommer det att värmeförlusterna i ett projekterat fjärrvärmenät ser ut att kunna 
minskas med sekundära värmesystem som använder sig av PEX-kulvert, jämfört med konventionella 
primäranslutningar. Det visas också på märkbara skillnader mellan simulerade fall och faktiska 
driftdata. Resultaten visar även att stora besparingarmöjligheter ser ut att finnas då systemen är i 
drift, i form av lägre temperaturer och minskade värmeförluster. 
Resultaten visar också på att linjetätheten i lågtempererade sekundära värmesystem ofta understiger 
vad ett energibolag skulle se som lönsamt.  
Prissättningen för sekundärvärme varierar mellan olika energibolag, vilket skulle kunna indikera att 
prismodellerna fortfarande är ännu under utveckling och i framtiden kommer förmodligen de  att 
anpassas bättre till energisnåla kunder.      
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Bilagor 
 
I detta avsnitt presenteras dokument och bilder som i rapporten har ansetts överflödiga för läsningen 
men med nödvändig information. 
 
Förteckning över bilagor: 
Bilaga 1: Skärmdump från NetSim 
Bilaga 2: Skärmdump från NetSim 
Bilaga 3: Skärmdump vid beräkning i NetSim 
Bilaga 4: Skärmdump av knutinformation i NetSim Analyse 
Bilaga 5: Skärmdump av ledningsinformation i NetSim Analyse 
Bilaga 6: Ledningsdata för lågtempererat system (del 1) 
Bilaga 7: Ledningsdata för lågtempererat system (del 2) 
Bilaga 8: Ledningsdata för primäranslutet system (del 1) 
Bilaga 9: Ledningsdata för primäranslutet system (del 2) 
Bilaga 10: Driftdata från Bergsgrottan 
Bilaga 11: Driftdata från Kaptenen 
Bilaga 12: Driftdata från Kasselgatan 
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Bilaga 1: Skärmdump från NetSim 
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Bilaga 2: Skärmdump från NetSim
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Bilaga 3: Skärmdump vid beräkning i NetSim 
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Bilaga 4: Skärmdump av knutinformation i NetSim Analyse 

 



34 

Bilaga 5: Skärmdump av ledningsinformation i NetSim Analyse 
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Bilaga 6/Tabell 4: Ledningsdata för lågtempererat system (del 1). 

Pipe Node 1 Node 2 Flow (s) 
[kg/s] 

Flow (r) 
[kg/s] 

Velocity (s, 1) 
[m/s] 

Velocity (r, 1) 
[m/s] 

Pressure (s, 1) 
[Pa] 

Pressure (r, 1) 
[Pa] 

L1 Start mot K1 0,597 -0,597 0,600 -0,590 414,893 200,000 

kund1 mot K1 K1 0,040 -0,040 0,202 -0,199 414,057 200,906 

L2 mot K1 mot K2 0,557 -0,557 0,560 -0,551 414,057 200,906 

kund2 mot K2 K2 0,040 -0,040 0,202 -0,199 413,318 201,708 

L3 mot K2 mot K3 0,517 -0,517 0,520 -0,511 413,318 201,708 

kund3 mot K3 K3 0,040 -0,040 0,202 -0,199 412,670 202,412 

L4 mot K3 mot k4 0,477 -0,477 0,480 -0,472 412,670 202,412 

kund4 mot k4 K4 0,040 -0,040 0,202 -0,199 411,967 203,177 

L5 mot k4 mot K5 0,438 -0,438 0,440 -0,433 411,967 203,177 

kund 5 mot K5 K5 0,040 -0,040 0,202 -0,199 411,364 203,832 

L6 mot K5 mot K6 0,398 -0,398 0,400 -0,393 411,364 203,832 

kund 6 mot K6 K6 0,040 -0,040 0,202 -0,199 410,854 204,387 

L7 mot K6 mot K15 0,358 -0,358 0,360 -0,354 410,854 204,387 

kund15 mot K15 K15 0,040 -0,040 0,202 -0,199 410,643 204,618 

L8 mot K15 Prod 0,318 -0,318 0,320 -0,315 410,643 204,618 

L9 Prod mot K7 0,318 -0,318 0,493 -0,485 410,540 204,731 

kund 7 mot K7 K7 0,040 -0,040 0,202 -0,199 410,347 204,940 

L10 mot K7 mot K8 0,278 -0,278 0,431 -0,424 410,347 204,940 

kund 8 mot K8 K8 0,040 -0,040 0,202 -0,199 409,967 205,355 

L11 mot K8 mot K9 0,239 -0,239 0,370 -0,364 409,967 205,355 

kund 9 mot K9 K9 0,040 -0,040 0,202 -0,199 409,560 205,799 

L12 mot K9 mot K10 0,199 -0,199 0,308 -0,303 409,560 205,799 

kund 10 mot K10 K10 0,040 -0,040 0,202 -0,199 409,139 206,261 

L13 mot K10 mot K11 0,159 -0,159 0,246 -0,242 409,139 206,261 

kund 11 mot K11 K11 0,040 -0,040 0,202 -0,199 408,883 206,542 

L14 mot K11 mot K12 0,119 -0,119 0,185 -0,182 408,883 206,542 

kund 12 mot K12 K12 0,040 -0,040 0,202 -0,199 408,710 206,733 

L15 mot K12 mitt 0,080 -0,080 0,123 -0,121 408,710 206,733 

kund 14 mitt K14 0,040 -0,040 0,202 -0,199 408,633 206,818 

kund13 mitt K13 0,040 -0,040 0,202 -0,199 408,633 206,818 
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Bilaga 7/Tabell 5: Ledningsdata för lågtempererat system (del 2). 

 
 
  

Pipe PGrad (s) 
[Pa] 

PGrad (r) 
[Pa] 

Temperature (s, 
1) [˚C] 

Temperature (r, 
1) [˚C] 

Heat loss (s) 
[kW] 

Heat loss (r) 
[kW] 

Power 
[kW] 

Length (s) 
[m] 

Diameter 
(s) [mm] 

L1 104,417 113,245 70,000 39,454 0,0174 0,0091 76,353 8 36 

kund1 42,988 47,660 69,993 39,610 0,0326 0,0172 5,039 15 16 

L2 92,391 100,272 69,993 39,446 0,0174 0,0091 71,263 8 36 

kund2 42,990 47,661 69,986 39,602 0,0326 0,0172 5,039 15 16 

L3 81,021 87,999 69,986 39,438 0,0174 0,0091 66,172 8 36 

kund3 42,991 47,662 69,978 39,594 0,0326 0,0172 5,039 15 16 

L4 70,318 76,437 69,978 39,430 0,0218 0,0114 61,079 10 36 

kund4 42,992 47,664 69,967 39,584 0,0326 0,0172 5,039 15 16 

L5 60,291 65,596 69,967 39,422 0,0217 0,0114 55,982 10 36 

kund 5 42,994 47,666 69,955 39,572 0,0326 0,0171 5,039 15 16 

L6 50,952 55,491 69,955 39,414 0,0217 0,0114 50,885 10 36 

kund 6 42,996 47,668 69,942 39,559 0,0326 0,0171 5,039 15 16 

L7 42,312 46,134 69,942 39,406 0,0109 0,0057 45,796 5 36 

kund15 43,001 47,683 69,935 39,453 0,0434 0,0228 5,047 20 16 

L8 34,387 37,542 69,935 39,404 0,0065 0,0034 40,703 3 36 

L9 96,292 104,876 69,930 39,406 0,0043 0,0023 40,694 2 29 

kund 7 42,998 47,671 69,926 39,544 0,0326 0,0171 5,039 15 16 

L10 76,093 82,999 69,926 39,389 0,0109 0,0057 35,619 5 29 

kund 8 42,999 47,672 69,917 39,534 0,0325 0,0171 5,039 15 16 

L11 58,017 63,393 69,917 39,370 0,0152 0,0079 30,535 7 29 

kund 9 43,002 47,675 69,902 39,519 0,0325 0,0171 5,039 15 16 

L12 42,130 46,132 69,902 39,350 0,0217 0,0113 25,443 10 29 

kund 10 43,005 47,679 69,876 39,494 0,0325 0,0171 5,039 15 16 

L13 28,513 31,306 69,876 39,331 0,0195 0,0102 20,348 9 29 

kund 11 43,009 47,684 69,847 39,464 0,0325 0,0171 5,039 15 16 

L14 17,273 19,034 69,847 39,307 0,0217 0,0113 15,253 10 29 

kund 12 43,016 47,691 69,803 39,421 0,0325 0,0171 5,039 15 16 

L15 8,559 9,483 69,803 39,284 0,0195 0,0102 10,158 9 29 

kund 14 43,029 47,714 69,745 39,265 0,0433 0,0227 5,047 20 16 

kund13 43,024 47,701 69,745 39,363 0,0325 0,0170 5,039 15 16 



37 

 

Bilaga 8/Tabell 6: Ledningsdata för primäranslutet system (del 1).  

Pipe Node 1 Node 2 Flow (s) 
[kg/s] 

Flow (r) 
[kg/s] 

Velocity (s, 1) 
[m/s] 

Velocity (r, 1) 
[m/s] 

Pressure (s, 1) 
[Pa] 

Pressure (r, 1) 
[Pa] 

L1 Start mot K1 0,376 -0,376 0,270 -0,262 403,383 200,000 
kund1 mot K1 K1 0,025 -0,025 0,127 -0,124 403,204 200,190 
L2 mot K1 mot K2 0,352 -0,352 0,252 -0,245 403,204 200,190 
kund2 mot K2 K2 0,025 -0,025 0,128 -0,124 403,046 200,358 
L3 mot K2 mot K3 0,327 -0,327 0,234 -0,228 403,046 200,358 
kund3 mot K3 K3 0,025 -0,025 0,128 -0,125 402,909 200,505 
L4 mot K3 mot k4 0,302 -0,302 0,217 -0,211 402,909 200,505 
kund4 mot k4 K4 0,025 -0,025 0,128 -0,125 402,761 200,663 
L5 mot k4 mot K5 0,278 -0,278 0,199 -0,194 402,761 200,663 
kund 5 mot K5 K5 0,025 -0,025 0,129 -0,125 402,635 200,799 
L6 mot K5 mot K6 0,253 -0,253 0,181 -0,176 402,635 200,799 
kund 6 mot K6 K6 0,025 -0,025 0,129 -0,126 402,529 200,914 
L7 mot K6 mot K15 0,228 -0,228 0,163 -0,159 402,529 200,914 
kund15 mot K15 K15 0,025 -0,025 0,131 -0,127 402,486 200,961 
L8 mot K15 Prod 0,203 -0,203 0,145 -0,142 402,486 200,961 
L9 Prod mot K7 0,203 -0,203 0,195 -0,190 402,465 200,984 
kund 7 mot K7 K7 0,025 -0,025 0,130 -0,126 402,435 201,016 
L10 mot K7 mot K8 0,178 -0,178 0,171 -0,167 402,435 201,016 
kund 8 mot K8 K8 0,025 -0,025 0,130 -0,127 402,378 201,078 
L11 mot K8 mot K9 0,153 -0,153 0,147 -0,143 402,378 201,078 
kund 9 mot K9 K9 0,025 -0,025 0,130 -0,127 402,317 201,145 
L12 mot K9 mot K10 0,128 -0,128 0,123 -0,120 402,317 201,145 
kund 10 mot K10 K10 0,025 -0,025 0,131 -0,128 402,255 201,214 
L13 mot K10 mot K11 0,103 -0,103 0,099 -0,096 402,255 201,214 
kund 11 mot K11 K11 0,025 -0,025 0,132 -0,128 402,217 201,255 
L14 mot K11 mot K12 0,077 -0,077 0,074 -0,072 402,217 201,255 
kund 12 mot K12 K12 0,026 -0,026 0,133 -0,129 402,192 201,283 
L15 mot K12 mitt 0,052 -0,052 0,050 -0,049 402,192 201,283 
kund 14 mitt K14 0,026 -0,026 0,135 -0,132 402,182 201,296 
kund13 mitt K13 0,026 -0,026 0,134 -0,131 402,182 201,296 
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Bilaga 9/Tabell 7: Ledningsdata för primäranslutet system (del 2). 

  

Pipe PGrad (s) 
[Pa] 

PGrad (r) 
[Pa] 

Temperature (s, 
1) [˚C] 

Temperature (r, 
1) [˚C] 

Heat loss (s) 
[kW] 

Heat loss (r) 
[kW] 

Power 
[kW] 

Length 
(s) [m] 

Diameter (s) 
[mm] 

L1 22,352 23,753 110,000 58,531 0,1555 0,0786 81,012 8 43,1 

kund1 18,279 20,863 109,901 59,141 0,1270 0,0658 5,119 15 16,0 

L2 19,671 20,970 109,901 58,542 0,1554 0,0786 75,562 8 43,1 

kund2 18,351 20,939 109,796 59,142 0,1269 0,0658 5,119 15 16,0 

L3 17,153 18,347 109,796 58,554 0,1552 0,0787 70,113 8 43,1 

kund3 18,430 21,020 109,683 59,144 0,1268 0,0658 5,119 15 16,0 

L4 14,799 15,887 109,683 58,568 0,1937 0,0984 64,635 10 43,1 

kund4 18,537 21,132 109,530 59,147 0,1266 0,0658 5,118 15 16,0 

L5 12,609 13,589 109,530 58,601 0,1934 0,0984 59,129 10 43,1 

kund 5 18,654 21,254 109,364 59,150 0,1264 0,0658 5,118 15 16,0 

L6 10,583 11,455 109,364 58,640 0,1931 0,0985 53,623 10 43,1 

kund 6 18,784 21,389 109,181 59,153 0,1262 0,0658 5,118 15 16,0 

L7 8,724 9,488 109,181 58,687 0,0964 0,0493 48,190 5 43,1 

kund15 19,140 21,776 109,081 58,955 0,1677 0,0875 5,149 20 16,0 

L8 7,022 7,679 109,081 58,712 0,0578 0,0296 42,796 3 43,1 

L9 14,689 15,852 109,013 58,747 0,0253 0,0130 42,734 2 37,2 

kund 7 18,927 21,538 108,983 59,156 0,1259 0,0658 5,118 15 16,0 

L10 11,492 12,480 108,983 58,707 0,0633 0,0324 37,453 5 37,2 

kund 8 18,989 21,603 108,898 59,158 0,1258 0,0658 5,118 15 16,0 

L11 8,669 9,485 108,898 58,683 0,0885 0,0454 32,124 7 37,2 

kund 9 19,090 21,708 108,760 59,160 0,1257 0,0658 5,118 15 16,0 

L12 6,226 6,872 108,760 58,675 0,1262 0,0649 26,749 10 37,2 

kund 10 19,263 21,889 108,524 59,164 0,1254 0,0658 5,117 15 16,0 

L13 4,164 4,643 108,524 58,706 0,1133 0,0584 21,354 9 37,2 

kund 11 19,461 22,094 108,261 59,168 0,1251 0,0658 5,117 15 16,0 

L14 2,490 2,812 108,261 58,734 0,1255 0,0650 15,961 10 37,2 

kund 12 19,756 22,401 107,874 59,175 0,1246 0,0658 5,116 15 16,0 

L15 1,216 1,396 107,874 58,816 0,1125 0,0586 10,569 9 37,2 

kund 14 20,458 23,146 107,356 58,990 0,1650 0,0876 5,147 20 16,0 

kund13 20,161 22,822 107,356 59,183 0,1240 0,0658 5,116 15 16,0 
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Bilaga 10/Figur 20: Driftdata från Bergsgrottan 

 
 
Bilaga 11/Figur 21: Driftdata för Kaptenen 
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Bilaga 12/Figur 22: Driftdata från Kasselgatan 
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