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Sammanfattning
Det här examensarbetets ambition är att undersöka isoleringsgrad,
värmeförluster och värmegenomgångstalen för olika typer av
fjärrvärmeledningar som finns inom Öresundskrafts fjärrvärmenät i
Helsingborg stad. I det här examensarbetet undersöks också förändringar av
värmegenomgångstalen för hela fjärrvärmenätet under 20 års tid.
Värmeförluster i fjärrvärmeledningar är starkt beroende av isoleringens
kondition. Fjärrvärmeledningar tappar isoleringsförmåga med tiden vilket leder
till ökade värmeförluster i nätet. Försämringen av isoleringen kan bero på föråldring av materialet eller mekanisk påverkan, så som höga temperaturer eller
dränkning. Eftersom fjärrvärmenätets ledningar ligger under marken är det
nästan omöjligt att kontrollera isoleringens kondition.
Bland några faktorer som avgör om utbyte av äldre fjärrvärmeledningar till nya
fjärrvärmeledningar skall göras kan leveranssäkerhet och värmeförluster
nämnas. Den typiska andelen värmeförluster i de flesta normala svenska
fjärrvärmesystem är omkring 10 % av den producerade värmen.
Ett sätt att uppskatta ett ungefärligt värde för isoleringsgrad av olika typer av
fjärrvärmeledningar är att jämföra ledningarnas verkliga och teoretiska
värmeförluster. På så sätt kan vi bedöma försämringen av isoleringen på
fjärrvärmeledningar och bestämma ledningarnas nuvarande isoleringsgrad. I
det här examensarbetet beräknades teoretiska värmeförluster med hjälp av
beräkningsprogram och egenframtaget Excelprogram, medan verkliga
värmeförluster beräknades med hjälp av Öresundskrafts databas.
Resultatet av rapporten visar att Öresundskraft kan minska
värmeeffektförlusten med cirka 5 MW i sitt fjärrvärmenät i Helsingborgs stad
vid utbyte av gamla kulvertar mot nya fjärrvärmeledningar. Resultatet visar
också att fjärrvärmenät i Helsingborg har teoretisk försämring av isolering på
ca 19 %. Resultatet kommer att användas i Öresundskrafts modell för
reinvesteringsplanering.
Nyckelord: Teoretiska och verkliga värmeförluster, Isoleringsgrad,
Öresundskraft.
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Abstract
This thesis aims to investigate the degree of insulation, heat loss and heat
transfer coefficient for the different types of district heating pipes of
Öresundskraft's district heating network in the city of Helsingborg. This thesis
also examines changes in the heat transfer coefficient of Helsingborg's district
heating network under the past 20 years. Heat losses in district heating pipes
are highly dependent on the condition of the insulation. District heating pipes
lose some insulation ability over time which leads to increased heat losses in
the network. The decrease in the insulation ability may be due to aging of the
material or physical influence such as high temperatures or water damage. It is
almost impossible to check the condition of the insulation due to the fact that
the district heating pipes lie below ground.
Among the factors which determine whether a replacement of older district
heating pipes should be conducted are supply reliability and heat losses. The
typical percentage of heat loss in the normal Swedish district heating network
is around 10% of the produced heat.
One way to estimate the approximate degree of insulation of various types of
district heating pipes is to compare their actual and theoretical heat losses.
That way we can assess the decrease in insulation ability of the pipes and
determine their current grade of insulation. Theoretical heat losses were
calculated with the assistance of calculation software by pipe manufacturers
and MS-Excel, while actual heat losses were calculated using Öresundskraft’s
database.
The results show that Öresundskraft can reduce the heat loss by
approximately 5 MW in Helsingborg’s district heating network by replacing the
old district heating culverts with new district heating pipes. The results also
show that the insulation in the district heating network in Helsingborg has a
deterioration of around 19%. The results shall be used in Öresundskraft’s
model for reinvestment planning.

Keywords: Theoretical and actual heat losses, Insulation level, Öresundskraft
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Förord
Vi har skrivit detta examensarbete under våren 2013 för att komplettera ett
examensarbete med titeln ” Modell för Reinvesteringsplanering
Fjärrvärmenätet i Helsingborg”.
”Modell för Reinvesteringsplanering Fjärrvärmenätet i Helsingborg” är ett
examensarbete som har genomförts i samarbete med Öresundskraft vid
Lunds Universitet år 2011 för att underlätta Öresundskrafts arbete med att
planera reinvesteringar för fjärrvärmenätet i Helsingborg. Bilder och figurer
som saknar källhänvisning i arbetet är tagna och uppritade av författarna till
detta examensarbete. Resultatet av beräkningar på Excelfiler är bifogat i
bildformat i slutet av arbete på kapitel 9, Bilagor.
Arbetet avslutar en högskoleingenjörsutbildning i förnybarenergi och omfattar
15 högskolepoäng.
Vi vill tacka Mei Gong, handledare för det här examensarbetet för allt stöd
genom projektets gång. Vi vill också tacka Magnus Ohlsson och Tony
Stegroth, Öresundskraft Kraft & Värme AB, för samarbete och tålamod samt
Sven Werner, examinator på högskolan i Halmstad.

Halmstad maj 2013
Ahmad Ali Khalifeh
Barak Ofir
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Värmeledningsförmåga, De facto standard,
används av vana.
Värmegenomgångstal, SI-enhet för
värmeförlust.
Rörets eller ledningens längd.
Rörets inre diameter.
Röret eller ledningens yttre diameter.
Ledningscentrums avstånd från markytan.
Avstånd mellan två rörs centrum.
Värmeeffekt.
Värmeeffektförlust.
Värmeenergi.
Specifik värmeeffektförlust (fram + retur).
Värmeenergi distributionsförlust.
Värmemotstånd, isolering.
Värmemotstånd, mellan ledning och markyta.
Värmemotstånd, mellan två rör.
Värmekonduktivitet, isolering.
Värmekonduktivitet, mark.
Temperaturskillnad mellan vattentemperatur
och utetemperatur.
Ekvivalent yttre medeldiameter hos betong- och
ACE-kulvertar.
Temperatur i framledningen.
Temperatur i returledningen.
Utetemperatur.
Dimension på medierör, anger rörets diameter
Dimension på fjärrvärmeledningar, i det här
fallet diametern av medierör är 18 mm /
dimension på isolering i det här fallet diametern
av isoleringen är 63 mm.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Öresundskraft installerade de första fjärrvärmeledningarna i Helsingborg år
1964. Sedan dess fram till 2011 har Öresundskraft installerat över 53 mil av
olika typer av fjärrvärmeledningar under marknivå i Helsingborg stad. De
fjärrvärmeledningar som installerades på 60- och mitten av 70-talen i
Helsingborg hade medierör av stål och isolering av mineralull och de var
förlagda i betongkulvertar eller asbestcementrör.
Betongkulvertar som finns i Helsingborgs fjärrvärmenät används som
utmatningsledningar och stamledningar. Betongkulvertar (figur 1, röd färg)
ligger mestadels i centrala och tättbebyggda delar av Helsingborg eftersom det
var där fjärrvärmen började byggas på 60-talet. [8]

Figur 1, Betongkulvertar (röd färg) och eternitkulvertar (gul färg) ligger för det mesta i tätbebyggda delar av
Helsingborg.

Värmeleveranserna i fjärrvärmesystemet kan påverkas i hög grad vid
eventuella skador på betongkulvertar, vilket är beroende av
betongkulvertarnas storlek och placering i fjärrvärmenätet. Av erfarenhet vet
Öresundskraft att eternit- (ACE) kulvertar brukar ha högst skadefrekvens av
alla fjärrvärmeledningar. Därför är det viktigt att ha kunskap om ACE- och
betongkulvertars kondition. [11]
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1.2 Syfte
Syftet med det här examensarbetet är att bedöma isoleringsgrad och
värmeförluster för de fjärrvärmeledningar som är äldre än 30 år, exempelvis
betongkulvertar och eternitkulvertar(ACE). Arbetet genomfördes på
Öresundskrafts fjärrvärmeledningar i Helsingborg. Syftet var att komplettera ett
examensarbete med titeln ”Modell för reinvesteringsplanering fjärrvärmenätet i
Helsingborg” ( Jolsäter, N., Lindell, O. Lunds universitet, 2011), där författarna
har tagit hänsyn till ekonomisk lönsamhet, miljöpåverkan och leveranssäkerhet
för Öresundskrafts fjärrvärmeledningar. På så sätt har de skapat en modell
som kan ge Öresundskraft en totalbild av reinvesteringsbehovet för
fjärrvärmeledningar.

Ambitionen är att mot slutet av examensarbetet besvara de fyra frågor som
ställs nedan, samt att med hjälp av resultaten uppdatera U-värdena i
dataprogrammet NIS(Network Information System) och därmed utforma en
beräkningsmodell för teoretiska nätförluster ur data ifrån NIS. NIS är ett
datorprogram utvecklat av Telka och används på Öresundskraft för drift och
underhåll.
De fyra ovan nämda frågor som syftar till att besvaras är:
Vilket är det totala värmegenomgångstalet (K-värdet) [W/m2 K] för
Helsingborgs fjärrvärmenät?
Vilka teoretiska värmegenomgångstal har de eternit och betongkulvertar
som finns i Helsinborgs fjärrvärmenät, och vad är den uppskattade
värmeförlusten för dessa ledningar?
Vilken värmeförlust skulle uppstå om eternit- och betongkulvertar med
sämre värmegenomgångstal byttes till nya fjärrvärmeledningar med
bättre värmegenomgångstal?
Vad hade värmegenomgångstalet blivit för Öresundskrafts befintliga
fjärrvärmeledningar om de skulle bytas ut mot ett nytt nät med samma
dimensioner som fjärrvärmeledningar har och med den bästa tekniken
som är tillgänglig idag?

1.3 Avgränsningar
Arbetet avgränsas till att ta fram värmeförluster för fjärrvärmeledningar som är
byggda fram tills år 2011. Anledningen till att värmeförluster inte beräknas för
fjärrvärmeledningar som är byggda efter år 2011 är att kunna underlätta
beräkningarna. Öresundskraft sedan 2012 matat in värme till Helsingborgs
fjärrvärmenät från flera olika håll, som från Filbornaverket och FC- Israel,
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medan före år 2012 matade Öresundskraft in värme i fjärrvärmenätet endast
från FC-Israel.
Rapporten kommer inte att behandla ekonomi och miljöfrågan i någon större
utsträckning. Eftersom Öresundskrafts senaste databas använts kommer
examensarbetet Modell för reinvesteringsplanering fjärrvärmenätet i
Helsingborg inte att användas som underlag för vårt arbete.

1.4 Metod
Som underlag i det här examensarbetet användes Öresundskrafts databas
samt beräkningsprogram från fjärrvärmerörstillverkarna Logstor och
Powerpipe. För att säkerställa korrekt resultat skapades en Excel-fil där bland
annat värmeförluster för olika fjärrvärmeledningar beräknades.
I första steget beräknades det verkliga värmegenomgångstalet (K-värdet), för
Helsingborgs fjärrvärmenät med hjälp av Öresundskrafts data om producerad
och såld värmeenergi samt ledningsdata. Med hjälp av beräkningsprogram för
ett par ledningstyper och formler för de andra ledningstyperna beräknades
värmegenomgångstalet för varje ledningstyp, därefter beräknades de
teoretiska värmeförlusterna för varje ledningstyp samt för hela nätet. Den
teoretiska värmeförlusten för hela nätet jämfördes med den verkliga
värmeförlusten som beräknades av producerad och såld värme och på så sätt
beräknades isoleringsgrad för hela Helsingborgs fjärrvärmenät.
Helsingborgs fjärrvärmenät är byggt av 6 typer av ledningar: betongkulvertar,
ACE-kulvertar, PEH-ledningar, Aquawarm-ledningar, PVC-ledningar och
Inomhus-ledningar. I figur 2 visas på ett enkelt schematiskt sätt hur nätet är
uppbyggt av dessa ledningar, var betongkulvertarna är stamledningar som
förgrenas till ACE-kulvertar och PEH ledningar. Från dessa två ledningstyper
fördelas nätet till Aquawarm-, PVC- och Inomhus-ledningar för koppling av
fjärrvärmecentraler till fjärrvärmenätet.
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Aquawarmledningar
ACE-kulvertar

PVC-ledningar
Inomhusledningar

Betongkulvertar

Aquawarmledningar
PEH-ledningar

PVC-ledningar
Inomhusledningar

Figur 2, Schematisk bild över Helsingborgsfjärrvärmeledningar. Teoretiska värmeförluster beräknas för varje
ledningstyp.

PEH-, Aquawarm-, PVC- och Inomhus- ledningarna tappar inte isolering och
därför är deras teoretiska förlust troligen väldigt nära den verkliga, medan
ACE- och betongkulvertarna lätt tappar isolering på grund av exempelvis
dränkning. Det är nästan omöjligt att fysiskt kontrollera deras isolerings läge.
Öresundskraft är väldigt intresserade av att veta ACE- och betongkulvertarnas
försämring av isolation och för att få en ungefärlig uppfattning av detta
isolerades teoretiskt kulvertarna från nätet genom att den sammanlagda
teoretiska effektförlusten av PEH, Aquawarm, PVC och Inomhus ledningarna
subtraherades från den verkliga effektförlusten som beräknades innan.
Resultatet blev då en ungefärlig effektförlust för de gamla ACE- och
betongkulvertarna som förmodades motsvara verkliga.
Med hjälp av den teoretiska effektförlusten samt ledningarnas dimensioner
från Öresundskrafts databas beräknades en ersättare för de gamla ACE- och
betongkulvertarna. De nya ledningarna skall vara av PEH-typ och skall ha
samma dimensioner som de som ersätts. Ett nytt värmegenomgångstal
beräknades för det nya fjärrvärmenätet med ersättaren samt ska jämfördes
med det befintliga nätets värmegenomgångstal.
Vid en beräkning byttes samtliga ledningar teoretiskt mot den bästa tillgängliga
tekniken idag, det vill säga de ledningarna med det bästa
värmegenomgångstalet per dimension, och ett nytt värmegenomgångstal för
hela nätet framgick.
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Den sista beräkningen jämförde det verkliga och teoretiska
värmegenomgångstalet samt det av ett nät med den bästa tekniken för varje
år mellan 1991 och 2011. Detta utformades med hjälp av data om ledningar
och temperaturer samt producerad och såld värme för vart och ett av de tjugo
åren.

2 Öresundskraft
Öresundskraft AB har sitt huvudkontor i Helsingborg och ägs helt av
Helsingborgs stad. Öresundskraft hade en omsättning på 3 262 (Mkr) år 2011.
Företaget har omkring 400 anställda och cirka 260 000 kunder. På
fjärrvärmesidan distribuerar Öresundskraft fjärrvärme till ca 9200 fastigheter,
varav drygt 7000 villor i Helsingborg. Öresundskrafts sålda energivolym för
2011 var 4257 GWh, fördelat enligt följande: el 2816 GWh, fjärrvärme 1172
GWh, fjärrkyla 18 GWh, gas 251 GWh. Figur 3 visar fördelningen av såld
energi under år 2011. [1]

El (66 %)
Fjärrvärme(28,2%)
fjärrkyla (0,004%)
Gas (5,8%)

Figur 3, Andel energiformer såld av Öresundskraft år 2011 [GWh].

5

2.1 Öresundskrafts produktionsanläggningar i Helsingborg
Öresundskraft har sex produktionsanläggningar som producerar och
distribuerar el, fjärrvärme och fjärrkyla i Helsingborg. Fyra av dessa sex
produktionsanläggningar har fjärrvärme som huvud eller biprodukt.
Filbornaverket som är ett nybyggt kraftvärmeverk vilket togs i drift i januari
2013, använder sopor från Helsingborgstrakten som energikälla. Det har en
nominell effekt på 18 MW el och 58 MW fjärrvärme, vilket är jämförbart med
6000 villors årsbehov. Västhamnsverket är ett kraftvärmeverk från 1983. Till
att börja med användes här olja som bränsle men ombyggdes först om till kol
och sedan 2006 eldas endast biobränsle i verket. FC Israel är en spets- och
reservanläggning som använder naturgas och olja som bränsle. Förutom FC
Israel äger Öresundskraft tre mindre reservcentraler som eldas med lätt
eldningsolja. Biogasanläggningen använder biogas som produceras på
Filbornaverkets avfallsanläggning, i samarbete med NSR som är en
återvinningsanläggning i Helsingborg, för att producera fjärrvärme.
Biogasanläggningen har en effekt på 9 MW.
Öresundskraft äger ett vindkraftverk med effekt på 200 KW som ligger på Örby
ängar i Helsingborg. Förutom dessa anläggningar äger Öresundskraft
fjärrkyleaggregat med total effekt på 15 MW varav ett ligger i Västhamnsverket
och det andra på Helsingborgs lasarett. [2-7]
2.2 Öresundskrafts fjärrvärmeledningar
Före år 2012 bestod Helsingborgs fjärrvärmenät av 6 olika ledningstyper, med
en total längd på 1 069 kilometer. Totala längden på framledningar var 522
kilometer till slutet av år 2011. Med framledningar menas ledningar från
Öresundskraft till kunder (på Öresundskraft kallas för kulvert-längd). De äldsta
rören som finns i Öresundskrafts fjärrvärmenät är byggd 1964. Figur 4 visar
fördelningen av framledningar på olika fjärrvärmeledningar fram till år 2011. [8]
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300 000

Framledning [m]

250 000
Aquawarmledningar 50,8 %

200 000

Betongkulvertar 1,9 %
Eternitkulvertar 13,1 %

150 000

Inomhuledningar s 3,8 %

100 000

PEH-ledningar 27,6 %
PVC-ledningar 2,7 %

50 000
0

Öresundskrafts fjärrvärmeledningars fördelning

Figur 4, Längd och fördelning av Öresundskrafts fjärrvärmeledningar fram tills år 2011. De ledningar som
undersöks, eternit och betongkulvertar står för 15 % av nätet.

2.2.1 Aquawarm-ledningar
Aquawarm-ledningar (figur 5) har ett medierör av koppar med
mineralullsisolering och en mantel av polyeten. Ledningen är mycket flexibel
jämfört med andra typer av fjärrvärmeledningar vilket underlättar böjning och
anpassning av ledningen vid hinder i marken. Aquawarm-enkelledningar har
dimensionerna DN 18 till DN 89 och aquawarm-dubbelledningar har DN 15 till
DN 35.

Figur 5, Enkel och dubbel Aquawarm–ledningar med mineralull isolering och polyeten mantel.

Totalt hade Öresundskraft 26,5 mil aquawarm-ledningar år 2011 vilket
motsvarar 50,8 % av det totala fjärrvärmenätet i Helsingborg.[8]
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2.2.2 PEH-ledningar
PEH-ledningar (figur 6) har stål som medierör, polyuretanskum som isolering
och polyeten som mantel. PEH-ledningar har larmtrådar i isoleringen för fukt
och läckage undersökning. Polyuretanskum har en värmekonduktivitet som
överstiger mineralullisolering men har även några nämnvärda nackdelar,
exempelvis tappar polyuretanskum en del av sin isoleringsförmåga med tiden
samt är känsligt för temperaturer högre än 120 grader.

Figur 6, Enkel och dubbel PEH-ledningar med Poluyretan isolering och larmtrådar.

I Helsingborgs fjärrvärmenät finns enkla PEH-ledningar med dimensioner från
DN 20 till DN 900 och dubbla PEH-ledningar med dimensioner från DN 20 till
DN 200. År 2011 hade Öresundskraft totalt 14,4 mil PEH-ledningar inom
Helsingborgs fjärrvärmenät vilket motsvarade 27,6 % av det totala nätet. [8]

2.2.3 Betongkulvertar
Betongkulvertar (figur 7) är byggda av stålrör och har mineralull som isolering.
Stålröret är fastsvetsat mellan fixar av stålbalkar som är gjutna i lådliknande
betongkonstruktioner. De betongkulvertar som finns i Helsingborg är byggda
mellan mitten av 60-talet till början av 80-talet och de ligger mestadels i
centrala Helsingborg. År 2011 bestod Helsingborgs fjärrvärmenät av ca 1 mil
8

framledningsbetongkulvertar vilka stod för 1,9 % av Öresundskrafts
fjärrvärmenät i Helsingborg. Betongkulvertar i Helsingborg har dimensionerna
DN 60 till DN 700. [8]

Figur 7, Betongkulvert med medierör av stålrör och isolering av mineralull.

Nackdelen med betongkulvertar är att de har höga värmeförluster på grund av
sin konstruktion. Stålröret som finns i betongkulvertarna saknar isolering på de
områden där rören ligger på fixar eller styrningar. Detta leder till värmeförluster
och tillsammans med självdragventilation i kulvertar har betongkulvertar stora
värmeförluster jämfört med andra fjärrvärmeledningar. Andra nackdelar med
betongkulvertar är sprickor som uppstår vid föråldring i betonglådan. Vatten
kan lätt tränga sig in via sprickor som finns på betonglådan och medför sämre
isoleringsförmåga och korrosion på medieröret i kulverten.

2.2.4 Eternitkulvertar
Eternitkulvertar (figur 8) har medierör av stål, isolering av mineralull och
mantelhölje som är byggt av asbestcement. Medieröret hålls på plats med
hjälp av stålstöd eller cellbetongformer inom mantelhöljet. Av erfarenhet
känner Öresundskraft till att eternitkulvertar tappar mest isolering på grund av
sin konstruktion vilket gör att eternitkulvertarna bedöms som de sämsta
fjärrvärmeledningar som finns i Öresundskrafts sortiment. Öresundskraft har
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grävt ner eternitkulvertar från mitten av 1960-talet till början av 1980-talet. Idag
är nerläggningen av dessa eternitkulvertar förbjuden på grund av olika
hälsorisker som asbetscement medför. Ytterligare problem med
eternitkulvertar är deras cellbetongstöd. Cellbetongstöd stoppar avtorkning av
dränkt isolering vilket gör att isoleringen på medieröret faller ner i botten på
kulverten och spolas eventuellt bort. Fukt i eternitkulvertar leder till korrosion
på stålrör samt ökar isoleringens värmekonduktivitet vilket leder till ökade
värmeförluster. [15]

Figur 8, Eternitkulvert (ACE), dubbelrör med mineralull isolering och Polyuretan stöd.

I Helsingborgs fjärrvärmeledningar finns både enkla och dubbla
eternitkulvertar med olika dimensioner, från DN 100 till DN 300 för enkla samt
från DN 20 till DN 150 för dubbla kulvertar. År 2011 hade Öresundskraft
ungefär 6,8 mil eternitkulvertar i sitt fjärrvärmenät vilket motsvarar 13,1% av
det totala nätet. [8]
2.2.5 PVC-ledningar
PVC-ledningar har ett medierör av stål, isolering av polyuretanskum och ett
mantelhölje av polyvinylklorid (PVC). I Helsingborgs fjärrvärmenät finns bara
enkla PVC-ledningar med dimensioner från DN 20 till DN 125. PVC-ledningar
är anlagda från och med 70-talet. År 2011 hade Öresundskraft totalt 1,4 mil
PVC-ledningar inom sitt fjärrvärmenät vilket motsvarar 2,7 % av nätet. [8]
2.2.6 Inomhus-ledningar
Öresundskraft har två sorters inomhusledningar i sitt fjärrvärmenät. Inomhusledningar med medierör av koppar och stål. Båda inomhusledningarna är
isolerade med mineralull och har en mantel av plast. Inomhusledningar brukar
användas vid inkoppling av fastigheters fjärrvärmecentraler till Öresundskrafts
fjärrvärmeledningar.
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Inomhusledningar med medierör av koppar som finns inom Öresundskrafts
sortiment har små dimensioner (DN 18 till DN 42) och används mycket sällan
medan inomhus-ledningar med medierör av stål brukar ha större dimensioner
(DN 20 till DN 1000). Totalt hade Öresundskraft år 2011 bara 500 meter
inomhusledningar med medierör av koppar och nästan 2 mil inomhusledningar med medierör av stål vilket motsvarar 3,8 % av hela fjärrvärmenätet.
[8]

3 Värmeförluster
Värme produceras i värmeproduktionsanläggningar och distribueras sedan till
kunder via fjärrvärmeledningar. Den mängd värme som försvinner under
distributionen kallas för värmeförlust. Värmeförluster som finns i
fjärrvärmenätet är summan av två slags värmeförluster: den primära
värmeförlusten och övriga värmeförluster.

3.1 Primära orsaken till värmeförluster
Den primära, teoretiska värmeförlusten är den värme som läcker ut från
fjärrvärmeledningens mantel och är starkt beroende av isoleringens
värmekonduktivitet. Placeringen av fram- och returledningar sinsemellan, och
deras placeringsdjup i marken har också betydelse i den primära
värmeförlusten.
3.2 Övriga orsaker till värmeförluster
Övriga värmeförluster utgörs av värmeförluster som orsakas av andra
parameter än isolering eller ledningars avstånd från varandra. Exempel på
övriga värmeförluster är installationsfel eller materialfel och yttre påverkan.
3.2.1 Värmeförluster på grund av installationsfel
Vid svetsning av fjärrvärmeledningar måste det svetsade området isoleras och
täckas. Denna process kallas för muffning. Det muffade området måste vara
100 % vattentätt för att förhindra värmeläckage och att vatten tränger sig in. I
Öresundskrafts fjärrvärmeledningar har det förekommit att muffarna inte har
varit tillräligt täta och vatten har trängt in och orsakat värmeförlust och
dränkning. [11]
3.2.2 Värmeförluster på grund av materialfel
Skador på isoleringsmaterialet kan orsakas av mekaniska skador eller
åldrande. Dränkning av isolering är en av de vanligaste mekaniska skadorna
på fjärrvärmenätet (figur 9). Ledningar som har mineralull som isolering eller
11

fixar av cellbetong är mycket känsliga för dränkning. Uttorkning av fukten tar
lång tid vilken leder till skador på medieröret och isoleringen.

Figur 9, Dränkt eternitkulvert med mineralull isolering. Större delen av isoleringen har sköljts bort.

Föråldring av ledningar leder ofta till lite högre värmeförluster. PEH-ledningar
med PUR-skumisolering tappar en del av sin isoleringsförmåga med tiden.
Med tiden läcker blåsmedlet ut som finns i PUR-skummet genom isoleringen
och mantelröret, blåsmedlet ersätts istället av luft. Eftersom blåsmedlet har
lägre värmekonduktivitet än luft försämras isoleringens värmekonduktivitet.[15]

3.2.3 Yttre påverkan
En del av värmeförlusterna i systemet beror på andra orsaker än isolering,
exempelvis fixar, rörstöd, styrningar, ventiler, avtappningsrör och luftningar. [9]
Fixar är grova stålbalkar (figur 10) som finns på gamla rördelningar med stora
dimensioner och inom kammare. Fixarnas uppgift är att hålla ledningar med
stora dimensioner inom betongkulvertar på plats. Nackdelen med fixar är att
isoleringen som finns runt om stålröret tas bort för att stålröret ska ligga stabilt
på fixen. Stål har en hög värmekonduktivitet (ca 45 W/mK) vilket fungerar som
kylflänsar på röret. Värmen passerar genom fixen ut till betongkulverten och
sedan till marken. De punkter där fixarna är installerade har mycket höga
värmeförluster. [16]
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Figur 10, Medieröret i betongkulverten är fast svetsat mellan stålfixen. Kompensatorer och stålfixen är
oisolerade.

Rörstödens funktion är att hålla medierören i centrerade i yttre höljet. Rörstöd
är byggda av olika material. I gamla ledningar som ACE-kulverter eller
betongkulvertar utgörs rörstödet vanligtvis av stål.
Styrningar är byggda på så sätt att medierörets termiska expansion ska vara
kontrollerad och obehindrad. På samma sätt som hos fixar fungerar rörstöd
och styrningar som kylflänsar. [10]
Ventilernas uppgift är att styra flödet i nätet. Ventilerna brukar vara oisolerade
och har ofta höga temperaturer. Luftledningar, kompensatorer och
avtappningsrör som är installerade i fjärrvärmenätet saknar ofta isolering vilket
leder till värmeförluster.
Fixar, rörstöd och styrningar är vanligen placerade med 10 till 20 meters
avstånd i betongkulvertarna. [10]
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4 Resultat av teoretisk värmeförlust beräkningar
Nedan redovisas reslutatet av beräkningar för teoretiska värmeförluster. I
beräkningarna används endast framledningens längd.
För aquawarm-ledningar och PEH-ledningar har beräkningsprogram använts,
medan för övriga ledningar beräknades teoretiska värmeförluster med hjälp av
formelsamling och egenframtaget Excel-program. Anledningen till att
värmeförluster beräknades med hjälp av formelsamling och egenframtaget
Excel-program för eternit och betongkulvertar samt PVC- och
inomhusledningar är att dessa fjärrvärmeledningar saknar beräkningsprogram
från exempelvis tillverkare.
Figurer för U och K-värde är ritade för aquawarm-, PEH-ledningar samt ACE
och betongkulvertar för att kunna studera värmeförlusters förhållande till
medierörets storlek.
Data som användes i beräkningarna (tabell 1) hämtades från Öresundskrafts
databas för år 2011 och kataloger från olika tillverkare av fjärrvärmeledningar.
Bilaga 9.1 visar temperaturer från Öresundskrafts databas.
Tabell 1. Temperaturer och värmekonduktivitet
o

Medel Temp. Fram [ C]
Medel Temp. Retur [oC]
Medel Temp. omg. [oC]
T [oC]
Värmekonduktivitet för Polyuretan isolering ( i) [W/m.K]
Värmekonduktivitet för Mineralull isolering ( i) [W/m.K]
Mark motstånd m [W/m.K]

81,4
46,6
8,5
55,5
0,026
0,035
1,5

Enligt databasen har Öresundskraft totalt 521,8 kilometer framledningar i
Helsingborg stad. Värmeenergin som Öresundskraft producerade för
Helsingborg stad under år 2011 var 992,5 GWh. Energiförlusten för samma år
var 141,1 GWh vilken motsvarar en effektförlust på 16,1 MW. Den totala
effektförlusten genom totala längden ger oss en specifik värmeeffektförlust för
fjärrvärmeledningar på 30,9 W/m och det totala U-värde beräknas till 0,56
W/mK.
Enligt Werner [10] är den typiska andelen värmeförluster i de flesta normala
svenska fjärrvärmesystem omkring 10 % för tätbebyggda områden och mellan
10% till 30 % för småhusområde av den producerade värmen. Öresundskrafts
värmeförluster ligger runt 14 % av den totala värmeproduktionen för
Helsingborg stad under 2011.
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4.1 Härledning av värmeförlustberäkningar
Formler som har används för värmeförlust beräkningar för olika typers av
fjärrvärmeledningar är enligt nedan. Formler är tagen från boken ”Metoder att
minska värmeförluster i befintliga fjärrvärmesystem” [9]. För förklaring på
beteckningar se sidan IX.
Formel (1) har används för att beräkna temperaturerskillnad mellan
vattentemperaturen och ute tempraturen.

=

[oC] [K]

(1)

Formel (2) har används för att beräkna värmeförlust per meter ledning. På
Öresundskraft samt på andra fjärrvärmeföretag används värmeförlust per
meter ledning som enhet.

=

[W/m]

(2)

Formel (3) har används för att beräkna K-värde (mått på värmeförluster per m2
och grader) för olika av fjärrvärmeledningar samt hela nätet.

ä

=

[W/m2 K]

(3)

Formel (4) har används för att beräkna U-värde (mått på värmeförluster per m
och grader) för olika typer fjärrvärmeledningar och hela nätet.

=

[W/m K]

(4)

Formel (5) har används för att beräkna värmeeffektförlust för olika typer av
fjärrvärmeledningar.
=

[W]

(5)

Data som användes vid beräkningarna med formler (1-5) hämtades från
Öresundskrafts databas.
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Utöver formler (1-5) för beräkning av värmeförlust hos separat isolerade
fjärrvärmeledningar, användes även formler som visas nedan. Med separat
isolerade fjärrvärmeledningar avses ledningar som inte ligger i samma
mantelhölje (se figur 11). Exempel på separat isolerade fjärrvärmeledningar är
enkla ACE-kulvertar, PVC- och inomhus-ledningar.

Figur 11, Schematisk bild över separat isolerat fjärrvärmeledningar.
Bilden är tagen från boken ”Metoder att minska värmeförluster i
befintliga fjärrvärmesystem”. [9]

Formel (6) användes för att beräkna U-värde på separat isolerade
fjärrvärmeledningar.

värde =

[W/m K]

(6)

Formler (7-9) användes för att beräkna värmemotstånd för isolering, mellan
ledning och markyta och mellan två rör.

=
=
=

(

)
(
(

)
)

[mK/W]

(7)

[mK/W]

(8)

[mK/W]

(9)

Svaret på formlerna (7-9) användes vid beräkningen i formel (6).
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Utöver formlerna (1-5), har formlerna nedan använts för beräkning av
värmeförluster hos betongkulvertar (se figur 12). Formlerna (10–12) är
förenklade och ventilationsförlusterna för betongkulvertar har inte tagits med
beräkningarna. Orsaken till att ventilationsförluster inte är inräknade är deras
låga andel av den totala värmeförlusten. Enligt Sven Werner
ventilationsförlusten är endast 1 % av den totala värmeförlusten och därmed
försumbar.

Figur 12, Schematisk bild över betongkulvert, Bilden är tagen
från boken ”Metoder att minska värmeförluster i befintliga
fjärrvärmesystem”. [9]

Formel (10) har användes för att beräkna U-värde på betongkulvertar.

värde =

[W/m K]

(10)

Formler (11,12) användes för att beräkna värmemotstånd mellan ledning och
markyta och värmemotstånd för isolering. Här tar vi inte hänsyn till Rs,
värmemotstånd mellan två rör. Svaret på formler (11,12) används i formel (10).

=
=

(
(

)
)

[mK/W]

(11)

[mK/W]

(12)

Formel (13) användes för att beräkna ekvivalent yttre medeldiameter hos
betongkulvertar.

=

[m]

(13)

Data som användes i formlerna (10-13) togs från Öresundskrafts databas
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samt gamla ritningar.
Utöver formler (1-5), för beräkning av värmeförluster hos ACE-kulvertar (se
figur 13) användes även formlerna nedan. För ACE-kulvertar med enkelledningar användes formlerna (6-9). Formlerna (10, 12, 14) är förenklade och
har använts för ACE-kulvertar med dubbelledningar. Ventilationsförluster för
ACE-kulvertar har inte tagits med i beräkningarna. Orsaken till att
ventilationsförluster inte är inräknade är samma som för betongkulvertar, det
vill säga deras försumbara andel av den totala värmeförlusten.

Figur 13, Schematisk bild över eternitkulvert, Bilden är tagen från boken
”Metoder att minska värmeförluster i befintliga fjärrvärmesystem”. [9]

Formel (10) användes för att beräkna U-värde på ACE-kulvertar med dubbelledningar. Formlerna (12, 14) användes för att beräkna värmemotstånd mellan
ledning och markyta och värmemotstånd för isolering. Svaret på formlerna (12,
14) används i formel (10). Data som har använts i formlerna (12, 14) har tagits
från Öresundskrafts databas och gamla ritningar.

=

[mK/W]

(14)
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4.2 Teoretiska värmeförluster för aquawarmledningar
För aquawarm har ett beräkningsprogram från Logstors använts.
Beräkningsprogrammet heter ”Heat loss” och är en onlinetjänst.
Beräkningsprogrammet saknar vissa rördimensioner för dubbelledningar.
Teoretiska värmeförluster för rördimensioner som saknas i Logstors
beräkningsprogram beräknades med hjälp av formelsamling och
egenframtaget Excelprogram. [12,19]
Öresundskrafts aquawarm-enkelledningar har en total längd på 139,6
kilometer och en framlednings längd på 69,8 kilometer. Den totala teoretiska
värmeeffektförlusten för aquawarm enkelledningar är enligt beräkningarna
1,25 MW. Totalt har aquawarm-enkelledningar en teoretisk specifik
värmeeffektförlust på 17,8 W/m. Aquawarms enkelledningar har ett medel Kvärde på 1,81 W/m2 K och ett medel U-värde på 0,31 W/mK. Figur 14 visar
resultatet av beräkningar för U och K-värde för aquawarm-enkelledningar med
olika dimensioner.
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Figur 14, U och K-värde för aquawarm-enkelledningar. Aquawarms enkelledningar har DN 18 till DN 88.

Aquawarm-dubbelledningar har en total längd på 390 kilometer och en
framledningens längd på 195 kilometer. Den totala teoretiska värmeförlusten
för aquawarm-dubbelledningar är 2,28 MW. Totalt har Aquawarms
dubbelledningar en teoretisk specifik värmeeffektförlust på 11,7 W/m.
Aquawarms dubbelledningar har ett medel K-värde på 1,12 W/m2 K och ett
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medel U-värde på 0,21 W/mK. Figur 15 visar resultatet av beräkningar för U
och K-värde för aquawarm-dubbelledningar med olika dimensioner.
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Figur 15, U och K-värde för aquawarm-dubbelledningar.

Av figurerna för aquawarm-enkel och dubbelledningar framgår att aquawarmdubbelledningar har mindre värmeförluster än aquawarm enkelledningar. Av
figurerna framgår också att U och K-värde är beroende av ledningens storlek.
Ledningar med samma inre rördimension och olika yttre rördimension har olika
K-värde vilket beror på isoleringens tjocklek. Bilaga 9.4 visar resultatet av
beräkningar för aquawarm.

4.3 Teoretiska värmeförluster för PEH-ledningar
För PEH-ledningar har beräkningsprogrammet EkoDim används.
Beräkningsprogrammet är tillgängligt för nedladdning på svensk fjärrvärmes
webbsida. EkoDim är designat av fjärvärmeföreningen och Chalmers. [13,18]
Av databasen framgår att längden på PEH-enkelledning är 235 kilometer och
längden på framledningen är 117,6 kilometer. Den totala teoretiska
värmeeffektförlusten för PEH-enkelledningar är enligt EkoDim 4,37 MW. Totalt
har PEH-enkelledningar en teoretisk specifik värmeeffektförlust på 37,1 W/m.
PEH- enkelledningar har ett medel K-värde på 0,52 W/m2K och ett medel Uvärde på 0,67 W/mK. Figur 16 visar resultatet av beräkningar för U och Kvärde för PEH-enkelledningar med olika dimensioner.
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Figur 16, U och K-värdes för PEH-enkelledningar.

Av databasen framgår att den totala längden på PEH-dubbelledningar är 52,4
kilometer samt att längden på framledningar är 26,2 kilometer. Den totala
teoretiska värmeeffektförlusten för PEH-dubbelledningar är enligt EkoDim 0,54
MW. Totalt har PEH-dubbelledningar en teoretisk specifik värmeeffektförlust
på 20,7 W/m. PEH-dubbelledningar har ett medel K-värde på 0,59 W/m2K och
ett medel U-värde på 0,37 W/mK. Figur 17 visar resultatet av beräkningar för
U och K-värde för PEH-dubbelledningar med olika dimensioner.

21

1,60
1,40

U och K-värde

1,20
1,00
0,80
U-värde [W/mK]

0,60

K-värde [W/m^2K]

0,40
0,20
0,00

DN
Figur 17, U och K-värdes för PEH-dubbelledningar.

Av figurerna för PEH-enkel och dubbelledningar framgår att PEHdubbelledningar upp till DN 200 har mindre värmeförluster än PEHenkelledningar upp till DN 200. Av figurerna framgår också att U och K-värde
är beroende av ledningens storlek.
Anledningen till att PEH-enkelledningar har ett K-värde som är mindre än
PEH-dubbelledningar är deras stora dimensioner jämfört med PEHdubbelledningars dimensioner. PEH-dubbelledningars största dimension är
DN 200 medan PEH-enkelledningars största dimension är DN 900.
Figuren på PEH-enkelledningar är ett bra exempel på U och K-värdets
förhållande till varandra och rörstorlek. Ledningar med stora dimensioner har
större U-värde och mindre K-värde medan ledningar med mindre dimensioner
har mindre U-värde och större K-värde. Bilaga 9.4 visar resultatet av
beräkningar för PEH-ledningar.

4.4 Teoretiska värmeförluster för eternitkulvertar (ACE)
Värmeförlustberäkningar för eternitkulvertar gjordes med hjälp av formler och
egenframtaget Excel-program. Eternitkulvertarna är från 1960-talet och därför
saknar de beräkningsprogram från exempelvis tillverkare. Dessutom det finns
ingen data om eternitkulvertar på Internet. Data som behövdes för att kunna
beräkna värmeförluster för eternitkulvertar har tagits från gamla kataloger som
fanns på Öresundskraft.
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Enligt databasen framlednings längd på eternitkulvertar med enkelledning är
32,9 kilometer. Den totala teoretiska värmeeffektförlusten för eternitkulvertar
med enkelledning är 1,1 MW. Totalt har dessa kulvertar en teoretisk specifik
värmeeffektförlust på 67,1 W/m. Eternitkulvertar med enkelledning har ett
medel K-värde på 0,77 W/m2K och ett medel U-värde på1,21 W/mK. Figur 18
visar resultatet av beräkningar för U och K-värde för eternitkulvertar med
enkelledning och olika dimensioner.
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Figur 18, U och K-värdes för eternitkulvertar med enkelledningar.

Enligt databasen är längden på eternitkulvertar med dubbelledningar 104
kilometer och längden på framledningen för dessa kulvertar är 52 kilometer.
Den totala teoretiska värmeeffektförlusten för eternitkulvertar med
dubbelledningar är enligt beräkningarna 1,96 MW. Totalt har eternitkulvertar
med dubbelledningar en teoretisk specifik värmeeffektförlust på 37,7 W/m.
Dessa kulvertar har ett medel K-värde på 1,23 W/m2K och ett medel U-värde
på 0,68 W/mK. Figur 19 visar resultatet av beräkningar för U och K-värde för
eternitkulvertar med dubbelledningar och olika dimensioner.
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Figur 19, U och K-värdes för eternitkulvertar med dubbelledningar.

Av figurerna för enkla och dubbla eternitkulvertar fram går att
värmegenomgångstalen för eternitkulvertar med enkelledning är mindre än
eternitkulvertar med dubbelledningar. Av figurerna framgår också att U och Kvärden för eternitkulvertar i likhet med andra fjärrvärmeledningar är beroende
av ledningens storlek. Bilaga 9.6 visar resultatet av beräkningar för ACEkulvertar.
4.5 Teoretiska värmeförluster för betongkulvertar
Att bedöma värmeförluster för betongkulvertar är mycket komplicerat.
Betongkulvertar är inte helt isolerade och har dessutom värmeförluster på
grund av sin konstruktion. För att kunna bedöma värmeförluster för
betongkulvertar har tre olika beräkningar gjorts. Beräkningar utfördes för
betongkulvertsystem som är isolerade samt för betongkulvertsystem som är
isolerade plus 10 % extra förluster för balkar, fixar och ventilation. Slutligen
utfördes beräkningar för betongkulvertsystem som är oisolerade.
I likhet med eternitkulvertar har värmeförlustberäkningar för betongkulvertar
gjorts med hjälp av formler och egenframtaget Excel-program.
Betongkulvertarna är från 1960-talet och därför saknar de beräkningsprogram.
Dessutom det finns ingen data tillgänglig om betongkulvertar på Internet. Data
som var nödvändig för att kunna beräkna värmeförluster för eternitkulvertar
har hämtats från gamla kataloger som fanns på Öresundskraft.
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Enligt databasen har betongkulvertar bara dubbelledningar och inga
enkelledningar. Den totala längden på betongkulvertarnas ledningar är 19,9
kilometer, och längden på framledningarna är 9,9 kilometer.
Den totala teoretiska värmeeffektförlusten för betongkulvertar är enligt
beräkning i egenframtaget Excelfilen 0,9 MW. Totalt har betongkulvertar en
teoretisk specifik värmeeffektförlust på 91 W/m. Betongkulvertar med bästa
tillstånd har ett medel K-värde på 0,50 W/m2K och ett medel U-värde på 1,64
W/mK. Här tas ingen hänsyn till förluster som finns på grund av
betongkulvertarnas konstruktion. Här beräknas endast värmeförluster från
isolering. Figur 20 visar resultatet av beräkningar för U och K-värde för
betongkulvertar med bästa tillstånd och olika dimensioner.
Den teoretiska specifika värmeeffektförlust för betongkulvertar med hänsyn till
förluster som finns på grund av betongkulvertarnas konstruktion beräknas till
100 W/m. Betongkulvertar med 10 % extra förluster har en medel K-värde på
0,55 W/m2K och ett U-värde på 1,8 W/mK.
Den teoretiska värmeförlusten för betongkulvertar utan isolering på
ledningarna blir enligt beräkning i egenframtaget Excelfilen 5,82 MW. Den
teoretiska specifika värmeeffektförlusten för betongkulvertar är i värsta fall 584
W/m då ledningarna i betongkulvertar inte har någon isolering alls och de
övriga värmeförlusterna tagits med i beräkningen.
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Figur 20, Betongkulvertar med bästa tillstånd.

Av jämförelsen mellan figur 20 och övriga U och K-värde figurer framgår att
betongkulvertar har det minsta medel K-värdet bland fjärrvärmeledningar som
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finns inom Öresundskrafts sortiment. Att betongkulvertar har så litet K-värde
trots deras konstruktion beror på deras stora storlek. DN 60 är den minsta och
DN 700 är den största rördimensionen som betongkulvertar har vilket gör att
värmeförlusterna för dessa kulvertar per areaenhet är liten jämfört med övriga
fjärrvärmeledningar. Bilaga 9.6 visar resultatet av beräkningarna för
betongkulvertar.

4.6 Teoretiska värmeförluster för Inomhus-ledningar
Inomhusledningar är de ledningar som kopplar fjärrvärmecenteraler till
fjärrvärmenät. Enligt databasen har inomhusledningar endast enkelrör.
Däremot finns det två olika varianter av inomhusledningar inom
Öresundskrafts sortiment, stål och kopparledningar. Inomhusledningar som är
tillverkade av stål har större dimensioner än inomhusledningar som består av
koppar.
Den teoretiska värmeförlusten för inomhusledningar har bedömts med hjälp av
formler och egenframtaget Excelprogram. Inomhusledningar saknar
beräkningsprogram från exempelvis tillverkare. Dessutom saknas data om
inomhusledningar på Internet. De data som behövdes för att kunna beräkna
värmeförluster för inomhus-ledningar togs från gamla kataloger som fanns på
Öresundskraft. Tabell 2 visar data och resultatet av beräkningar för U och Kvärde för inomhus-ledningar.
Tabell 2. Data samt resultat för inomhus-ledningar.
Inomhus
Längd enkel rör [m]
Nät fram [m]
i [W/m.K]
m [W/m.K]
H [m]
S [m]
Ri [mK/W]
Rm [mK/W]
Rs [mK/W]
di [m]
Isolering [m]
Dy [m]
K-värde [W/m2 K]
Nät U-värde [W/m K]
Qf [W/m]
Pf [W]

Stål led
39 313,5
19 656,8
0,035
1,5
0,74
0,28
3,02
0,12
0,09
0,075
0,04
0,283
0,66
0,31
17,2
337805
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Koppar led
1024
512
0,035
1,5
0,64
0,08
2,89
0,18
0,14
0,024
0,03
0,084
2,10
0,31
17,2
8826

Totala längden på inomhus-ledningar med medierör av stål är 39,3 kilometer
och längden på framledning är 19,6 kilometer.
Den totala teoretiska värmeeffektförlusten enligt beräkningar i egenframtaget
Excelfilen är 0,33 MW för inomhus-ledningar av stål.
Inomhus-ledningar av stål har en teoretisk specifik värmeeffektförlust på 17,2
W/m och en medel K-värde på 0,66 W/m2K och ett medel U-värde på 0,31
W/mK.
Längden på inomhusledningar med medierör av koppar är 1 kilometer och
längden på framledning 0,5 kilometer. Den teoretiska värmeeffektförlusten blir
enligt beräkning i Excelfilen 0,088 MW. Inomhus-ledningar av koppar har en
teoretisk specifik värmeeffektförlust på 17,2 W/m och en medel K-värde på 2,1
W/m2K och ett medel U-värde på 0,31 W/m K. Orsaken till den stora skillnaden
på värmegenomgångstalen mellan inomhus-ledningar av koppar och stål är
deras inre dimension. Av tabell 2 framgår att inomhus-ledningar av stål har
större inre dimensioner än inomhus-ledningar av koppar. Bilaga 9.5 visar
resultatet av beräkningar för inomhus-ledningar.

4.7 PVC-ledningars teoretiska värmeförluster
PVC-ledningar har också enbart enkelledningar som inomhusledningar. Även
här har den teoretiska värmeförlusten för PVC-ledningar beräknats med hjälp
av formler och egenframtaget Excel-program. PVC-ledningar saknar
beräkningsprogram från exempelvis tillverkare. Dessutom saknas även i detta
fall data om PVC-ledningar på Internet. Data som behövdes för att kunna
beräkna värmeförluster för PVC-ledningar har tagits från kataloger som fanns
på Öresundskraft. Tabell 3 visar data och resultatet av beräkningar för U och
K-värde för PVC-ledningar.
Tabell 3. Data samt resultat för PVC-ledningar.
PVC-led
Längd enkel rör [m]
Längd dubbel rör [m]
Nät fram [m]
i) [W/m.K]
m) [W/m.K]
H [m]
S [m]
Ri [mK/W]
Rm [mK/W]
Rs [mK/W]
Di [m]
Isolering [m]
Dy [m]
2
K-värde [W/m K]

värde
28 419,5
0
14 209,8
0,026
1,5
0,65
0,11
3,19
0,17
0,13
0,038
0,037
0,106
1,21
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Nät U-värde [W/mk]
Qf [W/m]
Pf [W]

0,29
15,9
226153

Totala längden på PVC- ledningar är 28,4 kilometer och längden på
framledningen är 14,2 kilometer. Den totala teoretiska värmeeffektförlusten för
PVC-ledningar är enligt beräkningar på egenframtaget Excelfilen 0,22 MW.
PVC-ledningar har en teoretisk specifik värmeeffektförlust på 15,9 W/m och ett
medel K-värde på 1,21W/m2K och ett medel U-värde på 0,29 W/mK. Bilaga
9.5 visar resultatet av beräkningar för PVC-ledningar.

5 Analys av resultat
Resultatet av beräkningar i kapitel fyra har ritats i form av figurer nedan.
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Figur 21, Teoretiska specifik värmeeffektförlust för olika fjärrvärmeledningar.

Av figur 21 framgår att eternit och betongkulvertar har mest värmeförluster per
meter. Aquawarm, inomhus och PVC-ledningar har minsta värmeförluster per
meter. Bilaga 9.2 visar slutresultatet av beräkningarna.
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5.1 Försämring av isolering
Den teoretiska värmeförlusteffekten enligt beräkningar är 13 MW. Den
teoretiska värmeförlusten för betongkulvertar utökades med 10 % ytterligare
förluster eftersom konstruktionen på betongkulvertar leder till ökade
värmeförluster. Den verkliga värmeförlusteffekten enligt Öresundskrafts
databas för år 2011 är 16 MW. Den teoretiska försämringen av isoleringen för
hela nätet beräknas enligt nedan.
13 MW/16 MW = 0,81
1-0,81=0,19
Teoretisk Öresundskraft fjärrvärmeledningar har en försämring av isolering på
19 %.
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Figur 22, Värmeförluster i form av K-värde [W/m K] för varje rör-typ.

Figur 22 visar värmegenomgångstalen (K-värde) för varje rörslag. K-värde
figuren (figur 22) för fjärrvärmeledningar ser annorlunda ut än figuren för
specifik värmeeffektförlust för varje rör-typ (figur 21). Här har betongkulvertar
minst värmeförluster per areaenhet och grad medan Inomhus-ledningar av
koppar har mest värmeförluster per areaenhet och grad. Orsaken till den stora
skillnaden mellan olika rörtyper beror på mängden värme som transporteras
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inom röret och arean på medieröret. Av figur 22 framgår att PEH-ledningar och
betongkulvertar har minst värmeförluster per areaenhet och grad. Bilaga 9.2
visar slutresultatet av beräkningarna.
Figur 23 visar fjärrvärmeledningars totala andel av nätet samt deras andel av
totala värmeeffektförlusten. Av figur 23 framgår att betongkulvertar har högsta
andelen av effektförlusten medan aquawarmledningar har minsta andelen av
effektförluster med hänsyn till deras andel av totala nätet. Orsaken till dessa
stora skillnader på effektförluster mellan betongkulvertar och aquawarmledningar kan bero på deras dimensioner och konstruktioner.
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Figur 23, Fjärrvärmeledningars totala andel av nätet och värmeeffektförluster.

5.2 Bytet av betong och eternit-kulvertar till PEH-ledningar
Eternit- och betongkulvertar är de äldsta ledningar som finns inom
Öresundskrafts fjärrvärmenät. Betongkulvertar har stora värmeförluster på
grund av deras konstruktion och eternitkulvertar har problem med isolering och
korrosion, därför är det av intresse att byta ut dessa kulvertar mot nya
fjärrvärmeledningar i framtiden. [11,15]
PEH-ledningar valdes som ersättningsledningar för att kunna studera
förändringen av värmeförluster vid bytet av gamla kulvertar mot nya. PEHledningar har nästan alla rördimensioner för de rör som måste ersättas. [18]
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Totala värmeeffektförlusten för alla fjärrvärmeledningar innan ersättning av
ledningar med sämre isoleringsförmåga var 16,1 MW. Vid bytet till ledningar
med bättre isoleringsförmåga minskades totala värmeförlusteffekten till 11,2
MW, en förbättring på 30 %. Figur 24 visar att fjärrvärmeledningarnas
effektförluster kan minskas med ersättning av eternit och betongkulvertar mot
PEH-ledningar.
Betong och eternitkulvertar har tillsammans en effektförlust på 7 MW vilken
kan minskas till 2,2 MW vid utbytte till PEH-ledningar, en förbättring på 68 %.
Bilaga 9.7 visar resultatet av beräkningar för ersättning av kulvertar.

18
16
14
12

ERSÄTTNING
BETONG

10

ACE

8

PVC

6

INOMHUS
PEH

4

AQ

2
0
Befintliga fjärrvärmeledningars
förluster [MW]

Fjärrvärmeledningars förluster efter
ersättning av Betong och ACE-kulvertar
[MW]

Figur 24, Fjärrvärmeledningars förluster kan minskas med ersättning av eternit och betongkulvertar mot
PEH-ledningar.

5.3 Tolkning av resultat
Enligt beräkningar i det egenframtagna Excelprogrammet har Öresundskrafts
fjärrvärmeledningar en medel diameter på 0,097 meter och ett medel K-värde
på 0,91 W/m2K.
Enligt Sven Werner [14] ligger värmegenomgångstalet för svenskt normalnät
med medel diameter 0,14 meter mellan 0,8 och 1,0 W/m2K och för nybyggt nät
0,5 och 0,6 W/m2K.
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Vid ersättning av Öresundskrafts befintliga eternit- och betongkulvertar till
PEH-ledningar minskas det totala värmegenomgångstalet till 0,64 W/m2K och
vid ersättning av hela nätet mot bästa nuvarande teknik får Öresundskrafts nät
ett k-värde på 0,39 W/m2K. Figur 25 visar förbättring av totala
värmegenomgångstalen med ersättning av nyare fjärrvärmeledningar.
Värmegenomgångstalen minskas efter utbyte av eternit och betongkulvertar till
0,64 W/m2K och därtill även till 0,39 W/m2K efter utbyte av hela nätet mot ett
nytt nät. Figur 26 visar jämförelse av K-värde mellan eternit och
betongkulvertar samt PEH-ledningar. Av figur 26 framgår att PEH-ledningar
har betydligt bättre K-värde än övriga.
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Figur 25, Förbättring av totala värmegenomgångstalen med ersättning till nya fjärrvärmeledningar.

32

1,2

1

[W/m2 K]

0,8

Betongkulvertar
Eternitkulvertar

0,6

Ersättning av nätet mot ledningar
med bästa K-värde

0,4

0,2

0
Figur 26, Jämförelse av k-värde mellan olika typer av fjärrvärmeledningar.

För att kunna studera förändringen på fjärrvärmeledningarnas isolering
beräknades värmegenomgångstalet för en period av 20 år i det
egenframtagna Excelprogrammet. Av resultaten (se figur 27) framgår att
värmeförlusten inte är konstant utan den varierar för varje år.
Värmegenomgångstalet ökar mellan år 2000 till 2004 och minskar från år 2005
till 2011. År 2004 hade Öresundskrafts fjärrvärmenät det högsta K-värdet, det
vill säga 1,3 W/m2K.
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Figur 27, K-värde förändringar på Öresundskrafts fjärrvärmeledningar under 20 år.

Figur 27 visar de verkliga och teoretiska värmegenomgångstalet för det
befintliga nätet samt det teoretiska värmegenomgångstalet för ett nytt nät. Det
nya nätet är konstruerat efter det befintliga nätets dimensioner för varje år med
hjälp av det här examensarbetets resultat.
För nätet beräknades värmegenomgångstalen med hjälp av
värmeeffektförlusterna, ledningarnas dimensioner och temperaturskillnaderna. Det teoretiska värmegenomgångstalen för bästa teknik är
beroende bara på ledningarnas dimensioner och varierar inte kraftigt från år till
år eftersom det är relativt korta sträckor som byggs in i nätet varje år. Bilaga
9.3 visar teoretiska och verkliga K-värde för nätet i senaste 20 åren.
De verkliga värmegenomgångstalen är beroende på de verkliga
värmemängderna som producerades och såldes i Helsingborg. Eftersom de
är två stora tal innebär mätfel hos vardera tal en stor påverkan på
beräkningens resultat.
Ett annat skäl till att K-värdet ökar mellan år 2000 till 2004 och minskar mellan
år 2005 till 2011 kan vara ändring av fjärrvärmeledningars medeldiameter på
nätet under detta tiden. Av databasen framgår att medeldiametern på
ledningar som Öresundskraft har grävt ner mellan åren 2000 till 2004 har varit
0,072 m, medan medeldiamater på fjärrvärmeledningar som Öresundskraft har
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grävt ner mellan 2005 till 2011 har varit 0,116 m.

6 Diskussion
Under examensarbets gång genomfördes en fältstudie på betongkulvertar.
Avsikten var att se temperaturfallen på mediet hos betongkulvertar. En
betongkulvertsträcka på drygt 1000 meter med några kammare emellan
valdes. Fältstudien tog fyra timmar några kammare genomgicks för att ta
temperaturen på mediet. Under försöket upptäcktes att temperaturen ändrar
sig mycket snabbt vilket inte var väntat. Orsaken till temperaturer ändringen
var att temperaturen på mediet som Öresundskraft AB pumpar genom sina
ledningar inte är konstant över tid. Temperaturen kan variera upp till fem
grader under en timme vilket gjorde att fältstudien inte kunde genomföras
korrekt.

U och K-värde är mått på värmeförluster. U-värde har enheten [W/m K] och
används inom fjärrvärme-branschen som standardmått. U-värde är ett De
facto standard vilket betyder att man inte får använda U-värdet inom
vetenskapliga artiklar medan man ska använda Värmegenomgångstalen
istället som är en SI (International System of Units) enhet.
Värmegenomgångstalen har enheten [W/m2 k] och anger mängden
värmeförluster per m2 och grad Kelvin. Under arbetets gång var vi tvungna att
omvandla U-värdet som står angivet i tillverkarnas katalog till K-värde för att få
rätt svar.
K-värdets ändringar (figur 27) mellan åren är beroende av olika parametrar.
Bland dessa parametrar kan man nämna anslutningar av olika bostadsområde
(fler/småbostadshus) till fjärrvärmenätet och temperaturskillnader för varje år
(tf , tr , tO). Att fjärrvärmenätets Värmegenomgångstal ökar mellan år 2000 till
2004 kan bero på anslutning av småhus till fjärrvärmenätet. Att
fjärrvärmenätets Värmegenomgångstal minskas från år 2005 till 2011 kan bero
på anslutning av flerbostadshus till fjärrvärmenätet.
Sortering av databasen tog lång tid eftersom det fanns felklassade data som
var inmatade i databasen. Att identifiera och rätta till felaktiga data var
tidskärvande. Databasen gicks igenom och gjordes om fyra gånger innan den
stämde. Resultatet av sortering och reducering av databasen blev en Excel-fil
på 227811 rader och 17 kolumner. Den här Excel-filen samt de andra underlag
från Öresundskraft, SMHI och Sven Werner utgjorde utgångspunkt för detta
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examensarbete. Anledningen till att SMHI och Sven Werner användes som
källa var eftersom att Öresundskrafts data för åren före år 2008 var bristfälliga.
Olika mätpunkter i Helsingborg gav olika utetemperaturer. Öresundskraft
mätte temperatur i tre olika mätpunkter i Helsingborg fram till år 2011.
Mätpunkterna heter Västhamnsverket (VHV), Fredriksdal (FCF) och Israel
(FCI) och de ligger i västra, centrala och östra delen av Helsingborg.
Resultaten blev olika temperaturer, i vissa fall var temperaturskillnaden en
grad vid samma tidpunkt. De temperaturer som FCF registrerade användes.
Anledningen till att FCFanvändes är att FCF ligger mitt i Helsingborg.
Vi bedömer att 0,91 W/m2 K är ett rimligt K-värde för Öresundskraft ABs
fjärrvärmenät, eftersom värmegenomgångstalenligger mellan det normala
intervallet som svenska fjärrvärmenät brukar ha.
Öresundskraft ABs värmeförluster för år 2011 har varit runt 14 % av totala
värmeproduktionen för Helsingborg stad. År 2012 hade Öresundskrafts
fjärrvärmenät runt 15 % värmeförluster för hela nätet. Detta skall jämföras med
Werner, som anger typiska andelen värmeförluster i de flesta normala svenska
fjärrvärmesystem till omkring 10 % av den producerade värme. [10,17]
Av figurerna i kapitel sju framgår att värmeförlusterna för dubbel
fjärrvärmeledningar är mindre än enkla fjärrvärmeledningar med samma rör
dimension. Ledningar med stora dimensioner har mindre värmeförluster per
areaenhet och grader än ledningar med mindre dimensioner. Man kan minska
värmeförlusterna med hjälp av tjockare isolering, lägre vattentemperatur i
fjärrvärmenätets framledning, ökad linjetäthet, kortare ledningsnät och
användning av dubbelrör istället av enkelrör i fjärrvärmeledningar.
I detta examensarbete beskrivs utbyte av ACE- och betongkulvertar mot en
bättre teknik men i praktiken genomför Öresundskraft AB inte ett sådant utbyte
om ledningarna inte är svårt skadade. Eftersom ledningarna är placerade djupt
i marken under stadens gator är det svårt och kostsamt att gräva där.
Dessutom måste gator i staden stängas för trafik vilket medför olägenhet för
invånarna. Borttagande av ACE-kulvertar medför ytterligare svårighet då
materialet som kulverten är gjort av, asbest, är ett hälsofarligt ämne vilket
kräver speciella tillstånd.
Detta examensarbetes författare har försökt att genom förenklade beräkningar
se lönsamheten med att byta ut gamla ACE- och betongkulvertar mot PEHledningar.
Enligt resultaten framgår att utbyte av gamla kulvertar mot nya kulvertar sparar
Öresundskraft AB 4,9 MW effekt. Energipriset för försäljning av värme är enligt
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Öresundskraft 62,25 öre/KWh till kunden för år 2013. Priset på energin som
Öresundskraft AB kan spara beräknas till 26,7 miljoner SEK/år, se bilaga 9.8.
Enligt Öresundskraft ABs schablonkostnad, kostar nergrävning av ledningar
inom stadskärnan olika beroende på rördiameter, se bilaga 9.9.

För att få en bättre uppfattning om lönsamheten kring utbytet av äldre
fjärrvärmeledningar med höga värmeförluster mot nya fjärrvärmeledningar
med lägre värmeförluster har vi gjort en fältstudie.
Sträcket ligger i på Industrigatan i Helsingborg och består av ACE-ledningar
med dimensionen DN 300/400 från 1973 med en total längd på 1245 meter.
Enligt beräkningarna har ACE-ledningar med dimensionen DN 300/400 en
värmeeffektförlust på 86,60 W/m, som betyder att värmeeffektförlusten för hela
sträcket kan beräknas till 108 KW, eller 946 MWh. PEH-ledningar med högsta
isolationsnivå och dimension DN 300/630 har en värmeeffektförlust på 27,7
W/m. Effektförlusten för en 1245 meter lång sträcka PEH-ledning av samma
dimension blir då 302 MWh. Skillnaden blir i så fall 644 MWh.
Enligt Öresundskraft är vinsten från försäljning av fjärrvärme 272 kr per MWh
medan kostnaden för grävning och utbyte av en ledning med dimensionen DN
300 är 20,5 kkr/m. Den årliga vinsten i besparingen för sträcket är då 175 kkr
medan kostnaden för utbytet är 25,5 miljoner kr. Återbetalningstiden för ett
sådant utbyte beräknas till 146 år. [11]
Återbetalning på 146 år är inte lönsam, speciellt eftersom den PEH-ledningen
troligen inte ska ha en livslängd som är så lång. Även om ett vanligt utbyte inte
är lönsamt är det ibland bättre att byta gamla ledningar som är i dåligt skick för
att undvika vattenläckage och akutreparation. Ett sätt att minska
grävningskostnaden är att dela kostnaden med andra företag (el, vatten,
avlopp och IT) som har ibland sina ledningar bredvid fjärrvärmeledningarna,
då de företagen har planerade arbete längst en sträcka.
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Figur 28, karta över fältstudie området. ACE-ledningar längs Industrygatan med dimensionen DN 300/400
från 1973 med en total längd på 1245 meter

Eftersom de verkliga och teoretiska värmeförlusterna i nätet skiljas åt
beräknade vi om det kan vara på grund av mätfel. För att få en mer rymlig
38

teoretisk förlust ökade vi de flesta ledningarnas teoretiska förluster med
avseende på tappning av isolation och risken för vattenläckage per lednings
fabrikat. Den procentuella ökningen per fabrikat bestämde efter diskussioner
med Öresundskrafts Fjärrvärme Drift och Underhåll personal.
Som nämnas tidigare i arbetet var Öresundskrafts producerade och sålde
värmeeffekter år 2011 113,3 MW respektive 97,2 MW. Den verkliga
värmeeffektförlusten beräknades då till 16,1 MW och den teoretiska
värmeeffektförlusten, med ökning enligt Öresundskrafts krav, beräknades till
13,6 MW. Skillnaden mellan den verkliga förlusten och den teoretiska förlusten
är 2,5 MW.
Den beräknade skillnaden, men hänsyn till den sålda värmeeffekten, ger en
skillnad av 2,6 %, som ligger väl i den beräknade mätförlustens område (kring
3 %, enligt Öresundskraft). Mätfelet kan minskas genom till exempel utbyte av
mätare hos de stora förbrukarna som ska ske oftare (varje två år jämfört med
varje fem år, till exempel).

7 Slutsats
Resultatet visar att det går att minska värmeförluster av fjärrvärmeleverans
med utbytte av gamla fjärrvärmekulvertar till nya fjärrvärmeledningar.
Av beräkningarna framgår att Öresundskrafts fjärrvärmenät har en teoretisk
försämring av isolering på ca 19 %.
Helsingborgs fjärrvärmeledningar har en medel diameter på 0,097 m och ett
teoretiskt medel värmegenomgångskoefficient (K-värde) på 0,91 W/m2 K. Den
specifika värmeeffektförlusten i medelvärde för Helsingborgs
fjärrvärmeledningar beräknades till 30,9 W/m samt den verkliga medel
värmeledningsförmågan (U-värde) beräknades till 0,56 W/m K.

Teoretiskt medel specifik värmeeffektförlust för betong och ACE-kulvertar
beräknades till 100 W/m och 45 W/m medan verkliga värmeförluster
bedömdes till 406 W/m och 96 W/m för dessa kulvertar.
Betongkulvertar har en medel diameter på 0,524 m och ett teoretiskt medel
värmegenomgångskoefficient på 0,55 W/m2K, samt verkliga medel
värmeledningsförmåga beräknades till 1,8 W/m K.
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ACE-kulvertar har en medel diameter på 0,127 m och ett teoretiskt medel
värmegenomgångskoefficient på 1,01 W/m2K, samt verkliga medel
värmeledningsförmåga beräknades till 0,81 W/m K.
Vid ersättning av gamla betong- och ACE-kulvertar mot nya PEH-ledningar
skulle befintliga fjärrvärmeledningars förluster minskas från 16,1 MW till 11,2
MW, en förbättring på 30 %.
Vid ersättning av Öresundskraft ABs befintliga ACE- och betongkulvertar till
PEH-ledningar minskas det totala värmegenomgångstalet från 0,91 till 0,64
W/m2K en förbättring på 30 %. Vid ersättning av hela nätet mot bästa
tillgängliga teknik fås ett värmegenomgångstal på 0,39 W/m2K, en förbättring
på 57 %.
Detta examensarbete skulle kunna vara till nytta även för nätplanering av
fjärrvärmeledningar. Vid dimensionering av nya fjärrvärmeledningar kan
Öresundskraft AB med hjälp av resultatet av detta examensarbete beräkna
verkliga värmeförluster för varje fjärrvärmeledningstyp med större
noggrannhet. På så vis kan Öresundskraft AB beräkna rätt effektbehov med
hänsyn till värmeförluster som fjärrvärmeledningar har och där efter kan rätt
effektbehov matas ut för att nå kundens behov.
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9 Bilagor
Nedan redovisas kort om resultatet av beräkningar på Excel filen. För mer
information kan Excel filen användas. Förkortningar framgår på sidan IX,
beteckningar.
1x betyder totala längden på enkelledningar och 2x betyder totala längden på
dubbelledningar. Kulvert är summan av 1x + 2x/2 (längden på ledningar till kunden).

Bilaga 9.1 Beskrivning av Öresundskrafts databas.
Data från Öresundskrafts databas för år 2011, fjärrvärmeledningars totala längd för
detta år har varit 1 043 747,8 m (längden på ledningar till kunder och tillbaka).
Nät framledning är (1 043 747,8)/2 (längden på ledningar till kunder och tillbaka/2).

2011
T e mp. fra m
81,4

tot
1x
2x
2x/2
Kulvert
Nät Framledning

T e mp. re tur T e mp. omg.
46,6
8,5
Lä ngd [m]
1 043 747,8
476 708,9
567 038,9
283 519,5
760 228,3
521 873,9

Q (ve rklig för 2011) [GW h]
Fförlust
Inma ta d
Så ld
992,476
851,377
141,099
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t
55,5

Bilaga 9.2 Slutresultat
Slutresultat på teoretiska beräkningar av specifik värmeeffektförlust och
värmegenomgångstal (K-värde) för olika typers av fjärrvärmeledningar år 2011.
Pf [W], Qf [W/m] och K-värde [W/m2K] för rör är teoretisk.
Betong bästa betyder värmeförlust bräkningar för betongkulvertar i bästa kondition
och inga hänsyn till värmeförluster på grund av balkar och ventilation.
Betong bästa + balkar avser värmeförlust beräkningar för betongkulvertar + 10 %
extra förluster på grund av balkar, ventilation och konstruktion.
Betong värsta avser betongkulvertar i sämsta kondition vilket betyder ingen isolering
alls på betongkulvertar. Ersättning betyder att byta ut ACE- och betongkulvertar mot
PEH-ledningar.
Pf [W], Qf [W/m] och K-värde [W/m2K] för totalt nät är verkligt. Nät + ersättning
betyder att ACE- och betongkulvertar har byts ut mot PEH-ledningar för teoretisk
värmeförlust beräkning. Nytt nät innebär att byta ut alla ledningar mot nya ledningar
med bättre K-värde.
K-värde för rör, nät med ersättning och nytt nät har beräknats med hjälp av
rörtillverkarnas kataloger och program.
Rör
AQ
PEH
Inomhus
PVC
ACE
Betong Bästa
Betong Bästa + balkar
Betong Värsta
Ersättning

Längd [m]

Pf [W]

Qf [W/m]

di medel
[m]

K-värde
[W/m2K]

265 151,0
143 850,2
20 168,7
14 209,8
68 525,6
9 968,6
9 968,6
9 968,6
78 494,1

3 511 457
4 911 651
346 631
226 153
3 067 197
908 029
998 832
5 823 393
2 230 856

13,2
34,1
17,2
15,9
44,8
91,1
100,2
584,2
28,4

0,031
0,186
0,074
0,038
0,127
0,524
0,524
0,524
0,172

1,22
0,53
0,67
1,20
1,01
0,50
0,55
3,20
0,47

521 873,9
256 722,9
112 872,7
92 704,0
78 494,3
9 968,7
521 873,9
521 873,8

16 107 192
12 595 734
7 684 083
7 337 452
7 111 299
4 044 102
11 226 749
6 905 046

30,9
49,1
68,1
79,1
90,6
405,7
21,5
13,2

0,097

0,91

0,097
0,097

0,64
0,39

Nät
totalt nät
totalt nät utan AQ
totalt nät utan AQ+PEH
totalt nät utan AQ+PEH+inomhus
totalt nät utan AQ+PEH+in+PVC
Bara Betong
Nät + ersättning
Nytt nät
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Bilaga 9.3 Teoretiska och verkliga K-värde för nätet i senaste 20 åren

Tabellen nedan är underlag för figur 27. Tabellen visar resultatet av beräkningar på
nätets K-värde för de senaste 20 åren. 3 olika K-värde har beräknats för nätet.
K-verkligt betyder det K-värdet som beräknades fram med hjälp av nätets förluster.
K-teoretisk betyder K-värde för nätet om ledningar hade sin bästa kondition. K-bästa
teknik betyder K-värde för ett helt nytt nät som kunde ersätta Helsingborgs
fjärrvärmeledningar.
t betyder ((tf+tr)/2)-to.
Utetemperaturen för 2011 mättes i mitten av Helsingborg, för 2008-2010 vid stranden
och övrigt okänt, troligen vid stranden. Temperaturerna skiljas åt mellan de två
mätställen, med lägre temperatur vid stranden än mitt i staden, som påverkar Kvärdet. Värmeförlust samt vissa temperaturer erhölls av Sven Werner och rörens
dimensioner av Öresundskraft. För 1992 saknas fullständig data om utetemperatur,
för 1998 saknas fullständig data om värmemedians temperatur och för 1991 saknas
fullständig data om både utetemperatur och värmebärarens temperatur.

År
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

qdf [GWh]
130
118
130
114
111
134
123
133
126
126
136
142
152
161
170
156
146
153
150
152
141

t
62,5
60,5
61,4
57,7
57,8
60,1
57,0
55,6
54,8
56,9
55,6
52,5
55,3
54,9
54,2
55,8
53,8
55,2
55,2
58,6
55,5

di me de l [m] Lä ngd [m]
0,104
327 212
0,104
339 764
0,104
343 098
0,103
349 574
0,102
356 433
0,101
363 038
0,100
369 444
0,099
381 460
0,098
393 626
0,096
407 578
0,096
419 206
0,096
430 269
0,095
442 232
0,094
451 698
0,099
466 465
0,098
478 507
0,097
487 267
0,097
491 943
0,096
503 194
0,096
510 864
0,097
521 874
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K ve rklig [W/m2 K]
1,12
1,00
1,08
0,99
0,96
1,10
1,06
1,15
1,08
1,02
1,10
1,19
1,19
1,26
1,23
1,08
1,04
1,06
1,02
0,96
0,91

K teore tisk K bä sta te knik
0,78
0,37
0,77
0,37
0,77
0,37
0,79
0,37
0,79
0,38
0,78
0,38
0,80
0,38
0,80
0,38
0,81
0,39
0,80
0,39
0,80
0,39
0,81
0,39
0,80
0,40
0,80
0,40
0,77
0,39
0,76
0,39
0,78
0,39
0,77
0,39
0,77
0,39
0,75
0,39
0,74
0,39

Bilaga 9.4 Resultatet av beräkningar för aquawarm och PEH-ledningar

Lednings typ
Längd [m]
1x [m]
2x [m]
2x/2 [m]
Kulvert [m]
nät fram [m]
i [W/mK]
m [W/mK]
Pf [W]
1x
2x
Total Pf [W]
Qf [W/m]
1x
2x
Medel Qf [W/m]

AQUAWARM
530 302,0
141 950,2
388 351,7
194 175,9
336 126,1
265 151,0
0,035
1,5

PEH-ledningar
287 700,3
235 273,0
52 427,3
26 213,7
261 486,7
143 850,2
0,026
1,5

1 239 151
2 272 307
3 511 457

4 369 011
542 641
4 911 651

17,5
11,7
13,2

37,1
20,7
34,1

Beräkningen för aquawarm ledningar har utförs med hjälp av ett beräkningsprogram
från Logstor. Lambda var 0,035 och höjden till mark 0,6 m.[12]
Beräkningen för PEH-ledningar har utförs med hjälp av ett bräkningsprogram som
heter EkoDim (V4). Bräkningsprogrammet laddas ned från Svensk Fjärrvärmes
hemsida.[13]
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Bilaga 9.5 Resultatet av beräkningar för Inomhus- och PVC-ledningar

Lednings typ

Total längd [m]
1x [m]
2x [m]
2x/2 [m]
Kulvert längd [m]
nät framledning [m]
i [W/mK]
m [W/mK]
H [m]
S [m]
Ri [mK/W]
Rm [mK/W]
Rs [mK/W]
di [m]
Isol. Thickness [m]
Dy [m]
U [W/mK]
Medel Qf [W/m]
K [W/m2K]
Pf [W]

Inomhus- InomhusPVCledningar ledningar ledningar
Stålrör
Kopparrör
39 313,5
1 024,0 28 419,5
39 313,5
1 024,0 28 419,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
39 313,5
1 024,0 28 419,5
19 656,8
512,0 14 209,8
0,035
0,035
0,026
1,5
1,5
1,5
0,74
0,64
0,65
0,28
0,08
0,11
3,02
2,89
3,19
0,12
0,18
0,17
0,09
0,14
0,13
0,075
0,024
0,038
0,040
0,030
0,037
0,283
0,084
0,106
0,31
17,2
0,66

0,31
17,2
2,10

0,29
15,9
1,21

337 805

8 826

226 153

Beräkningar för inomhus- och PVC-ledningar har utförs med hjälp av formeler (6-9).
Data som behövdes för att sätta in i formeler (6-9) har hämtats från Öresundskrafts
kataloger och databas.
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Bilaga 9.6 Resultatet av beräkningar för ACE och Betongkulvertar

Värmeförlust beräkningar för ACE- och Betongkulvertar har utförs med hjälp av
formeler (6 och10-13). Data som behövdes för att sätta in i formeler (6 och10-13) har
hämtats från Öresundskrafts kataloger och databas. Betongkulvertar har inga
dubbelledningar. Förutom primära värmeförluster har betongkulvertar SEKundära
värmeförluster på grund av konstruktion och ventilation. Efter diskussion med
handledaren valdes 10 % extra värmeförluster för betongkulvertar än bästa fall.

Lednings typ
ACE-kulvertar
Betongkulvertar
Total längd [m]
137 051,1
19 937,1
1x [m]
32 899,9
0,0
2x [m]
104 151,2
19 937,1
2x/2 [m]
52 075,6
9 968,6
Kulvert längd [m]
84 975,5
9 968,6
nät framledning [m]
68 525,6
9 968,6
[W/mK]
0,035
0,035
i
1,5
1,5
m [W/mK]
Pf [W]
+10 % för balkar…
1x
1 104 535
998 832
2x
1 962 663
0
Total Pf [W]
3 067 197
998 832
[W/m]
1x
67,1
100
2x
37,7
0
Medel Qf [W/m]
44,8
100
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Bilaga 9.7 Resultatet av beräkningar för ersättning av kulvertar

Tabellen nedan visar resultatet av beräkningar för ersättning av ACE och
Betongkulvertar mot PEH-ledningar. Total längd [m], är den totala längden på
kulvertar som ska ersättas. 1x visar längden på enkel-ledningar som ska bytas ut och
2x är längden på dubbel-ledningar som ska bytas ut. Pf Ersättning 1x, 2x visar
värmeförluster för enkla- och dubbla-ledningar efter utbyte. Total [W/m] visar medel
effekt värmeförluster för nya ledningarna.
PEH-ledningar hade inte alla dimensioner som vi behövde, därför var vi tvungen att
välja andra ledningar för ersättning av gamla kulvertar. Dessa ledningar är enligt
nedan.
Enkel DN 175 och dubbel DN 60 finns ej i katalogen, ändrades till DN 200 resp. DN
65. Betong dubbel DN 300-DN 700 finns inte i katalogen, ändrades till enkel DN 300DN 700. Beräkningarna gjordes med EkoDim V4. Antagen serie 2

Lednings typ
Total längd [m]
1x [m]
2x [m]
2x/2 [m]
Kulvert längd [m]
nät framledning [m]
Pf [W]
Ersättning 1x
Ersättning 2x
Total Pf [W]
Qf [W/m]
1x
2x
Medel Qf [W/m]
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PEH-ledningar
156 988,2
52 715,0
104 273,2
52 136,6
104 851,6
78 494,1
1 318 441
912 416
2 230 856
50,0
17,5
28,4

Bilaga 9.8 Öresundskrafts energipriser

Tabellen nedan visar värmeenergi priset för år 2013. Källa Öresundskrafts websida.

Bilaga 9.9 Öresundskrafts schablonkostnad i kSEK/m kulvert.
Tabellen nedan har används för ekonomi bräkning vid utbyte av gamla fjärrvärmekulvertar mot nya fjärrvärmeledningar.

Dimension

25 32 40 50 65

80 100 125 150 200 250 300 400 500 600

Kategori A, Innerstad

3,7 4,2 4,7 5,3 5,8

6,4

7,1

7,9

8,8

9,9 11,3 12,8 15,4 18,3 21,0

Kategori B,

2,7 3,2 3,7 4,2 4,7

5,2

5,8

6,4

7,1

8,0

9,3 10,7 13,0 15,6 17,9

Kategori C, Parkmark

2,2 2,5 2,8 3,2 3,5

3,8

4,3

4,9

5,4

6,1

7,1

8,3 10,4 12,6 14,5

Kategori D,

1,3 1,5 1,7 2,0 2,3

2,6

3,0

3,4

3,9

4,5

0,0

0,0

Ytterområde

0,0

0,0

0,0

Exploatering
Kategori E, (egen*)

5,9 6,7 7,5 8,4 9,3 10,2 11,3 12,6 14,0 15,8 18,1 20,5 24,6 29,3 33,6

Utbyte

50

51
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