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Förord 
Rapporten redovisar ett examensarbete som utförts på Energiingenjörsprogrammet – förnybar energi 

vid Högskolan i Halmstad. Omfattningen på examensarbetet är 15 HP och har utförts i samarbete med 

det norska företaget Eidsiva Bioenergi AS. Författarna är Fredrik Eriksson, Kjell Ivar Framås och 

Martin Karlsson. 

Slutförandet av denna rapport skulle inte varit möjlig utan hjälp och rådgivning. Vi vill framförallt 

tacka Eidsiva Bioenergi AS och i synnerhet Ola T. Dahl och Tore Dugstad som har bistått med 

nödvändig information och rådgivning. Vi vill även framföra ett tack för det givande och mycket 

trevliga studiebesöket i Norge. 

Ett tack till vår handledare Sven Werner på Högskolan i Halmstad som bidragit med sin kunskap inom 

ämnet. 

Andra personer har också varit till stor hjälp för arbetet, och vi vill därför även framföra ett tack till 

följande personer: 

Per-Owe Andersson, Säljare/Produktchef på Logstor AB 

Göran Olsson, Verkställande Direktör på Elgocell AB 

Kjell Andersson, projektledare på Mälarenergi AB 

Ingemar Josefsson, Studierektor Högskolan i Halmstad 

Hanna Nordström och Birger Karlsson för korrekturläsning av rapporten. 

Halmstad 2013-06-05 

___________________ ___________________    ____________________ 

Fredrik Eriksson Kjell Ivar Framås Martin Karlsson 
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Abstract 
Lower energy use in buildings is a result of increasingly stringent energy requirements across Europe. 

When conventional district heating technology is used in areas with low energy consumption heat 

losses do not fall even though the amount of energy delivered is reduced. This reduces income for the 

district heating company. To maintain their economic viability the district heating companies’ major 

challenge is to implement new solutions that minimize heat loss. 

This report aims to provide the district heating company Eidsiva Bioenergi AS an example of the 

possibilities and limitations of a secondary low temperature district heating system. Focus areas are 

past and present limitations of plastic pipes and on what temperatures may be used when taking into 

consideration the potential for growth of Legionella bacteria in hot water systems. 

The report's goal is to present a theoretical design of a low temperature secondary network for district 

heating located in Lillehammer, Norway. The report is written in collaboration with the Norwegian 

company Eidsiva Bioenergi AS. 

The given solution consists in a secondary low temperature district heating system built with plastic 

pipes supplying four apartment buildings of a total of 360 student apartments. The network should 

maintain a supply temperature of 60 °C and a return temperature of 30 °C. 

A secondary network means lower pressure and temperature levels, making it possible to use plastic 

pipes. Plastic pipes have an advantage regarding installation as they do not require welding and can be 

supplied in lengths of 50,100 or 200 meters which can speed up trenching work. 

The authors are of the opinion that the present plastic piping technology have an adequate technical 

durability and does no longer cause problems with oxygen diffusion if installation is done correctly. 

Although it was possible to design a secondary low temperature district heating network with lower 

heat losses, it was not the most profitable in this case even though heat losses are lower than for 

conventional technology. Secondary low temperature district heating network with plastic pipes are 

more competitive in areas with lower energy demands. 

We recommend that Eidsiva Bioenergi AS to gain knowledge from this report and look for 

opportunities to implement the solution in areas where conventional technology is less competitive, 

such as in new housing developments and more heat sparse areas. The technology can also have great 

advantages in areas with difficult topography or where longer periods of open trenches are not wanted. 

In all these cases the fast and flexible installation of plastic pipes can give great financial savings. 
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Sammanfattning 
Lägre energianvändning i byggnader är en effekt av allt striktare energikrav över hela Europa. Vid 

leverans av fjärrvärme till områden med låg energianvändning med konventionell fjärrvärmeteknik 

består värmeförlusterna medan mängden levererad energi, och med det inkomsterna, reduceras. För att 

behålla sin ekonomiska lönsamhet är fjärrvärmebranschens stora utmaning att tillämpa nya 

systemlösningar som minimerar värmeförlusterna.  

Syftet med rapporten är att ge företaget Eidsiva Bioenergi AS ett exempel på möjligheter och 

begränsningar för ett sekundärt lågtempererat plaströrssystem. Fokus läggs på plaströrens 

begränsningar och möjlig temperatursättning i ett sekundärnät, främst med hänsyn till 

legionellatillväxt i tappvarmvattensystem. 

Rapportens mål är att teoretiskt projektera ett lågtempererat sekundärnät för fjärrvärme beläget i 

Lillehammer, Norge. Examensarbetet utförs i samarbete med det norska företaget Eidsiva Bioenergi 

AS.  

Lösningen består av att fyra flerbostadshus med totalt 360 studentlägenheter ska förses med fjärrvärme 

genom ett sekundärnät i plaströr. Nätet ska hålla en framledningstemperatur på 60 °C och en 

dimensionerad returtemperatur på 30 °C. 

Sekundärnätet medför lägre tryck- och temperaturnivåer vilket gör det möjligt att använda plaströr. 

Plaströren har fördelar gällande anläggningen av systemet, då de inte behöver svetsas och kan 

levereras i rullar om 50,100 eller 200 meter vilket möjliggör en snabb förläggning.  

Författarna anser att dagens plaströr har fullgod teknisk livslängd och ger inga problem med 

syrediffusion om föreskrifter efterföljs. Projekteringen med ett sekundärt lågtempererat 

plaströrssystem var möjlig i området. Dock är plaströrssystemet i detta specifika fall inte det mest 

lönsamma, även om värmeförlusterna blir lägre än för konventionell teknik. Sekundärnät med plaströr 

är mer konkurrenskraftigt i mer värmeglesa områden. 

Vi rekommenderar att Eidsiva Bioenergi AS tar lärdom från detta arbete och söker implementera 

lösningen i områden där den konventionella tekniken är mindre konkurrenskraftig, såsom vid 

nybyggnation och i mer värmeglesa områden. Tekniken kan också ha stora fördelar i områden som har 

besvärlig topografi eller där man vill undvika öppna schakt i längre perioder. En snabb och flexibel 

förläggning kan här ge stora ekonomiska besparningar. 
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Ordlista – Begrepp och definitioner 
Avstick - I denna rapport: en kort sträcka som avviker från ledningsnätet. 

Bar - Enhet för tryck, 1 bar = 10
5
 Pascal [Pa]. 

Baslast - Produktionsanläggning som producerar den värmen som behövs för att tillgodose det dagliga 

behovet i fjärrvärmenätet. Använder billiga bränslen så som biobränslen. Se också Spetslast. 

Dimensionerande utomhustemperatur (DUT) - En mycket låg temperatur som kan inträffa med 

mycket låg sannolikhet men som värmesystemet i ett hus måste dimensioneras efter. 

Effekt - Energiomsättning per tidsenhet. Enhet Watt [W]. 

Energi - Effekt över ett bestämt tidsintervall. Enhet Joule [J] eller kilowattimmar [kWh]. 

EPS-isolering - Syftar i denna rapport på isoleringsblock till rör bestående av frigolit. 

Fjärrvärmekulvert – Schaktet/diket där fjärrvärmerören förläggs. 

Framledningstemperatur - Den temperatur fjärrvärmevattnet har när det når kunden. 

Fysikalisk värmelast - Inverkan på värmelasten från omgivande temperatur utomhus. Se också social 

värmelast. 

Graddagar - Summering av skillnaden i dygnsmedeltemperatur, mot en bestämd referenstemperatur, 

under ett år. 

Gränstemperatur - Den utetemperatur då en byggnads värmeförluster är lika stora som 

interntillskotten och ingen extra värme behöver tillföras. 

Interntillskott - Värmetillförsel från andra källor än värmesystemet, d.v.s. solinstrålning och värme 

från människor, apparater m.m. 

Isoleringsklasser - Klassificering av preisolerade fjärrvärmerörs isoleringsförmåga. Högre klasser har 

mer isolering och bättre isoleringsförmåga. 

K-värde - specifikt värmegenomgångstal (W/m
2 
K), ett mått på hur bra isoleringen är. Lägre K-värde 

är bättre. 

Klass I & II - Se Isoleringsklasser. 

Kraftvärmeverk - Produktionsanläggning som producerar både elenergi och värme. 

Linjetäthet - Förhållandet mellan levererad värmeenergi och ledningslängden värmen behöver 

transporteras. 

Lågenergihus - Välisolerad byggnad som har låg energianvändning. 

ṁ, massflöde - Syftar i denna rapport specifikt på flöde av fjärrvärmevatten (kg/s). 

Passivhus - Välisolerad byggnad som är energieffektivare än lågenergihus. 

PEX – rör - Rör tillverkad av plastmaterialet tvärbunden polyeten (PEX) som kan användas för 

distribution av fjärrvärme (benämns även i rapporten som plaströr). 
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Primärnät - I denna rapport: befintligt fjärrvärmenät i Lillehammer. 

Returledningstemperatur - Den temperatur fjärrvärmevattnet har när det flödar tillbaka i 

fjärrvärmenätet. 

Sammanlagring - Begrepp som tar hänsyn till sannolikheten av att effekttoppar infaller samtidigt hos 

kunder. Det är empiriskt visat att dimensionering av effekten som behövs till varmvatten kan göras 

mycket mindre än summan av alla enheters effektbehov. Detta då effektuttaget hos konsumenterna är 

något utspritt och inte faller på exakt samma tidpunkt. 

Sekundärnät - Fristående nät där värmen växlas in från det primära fjärrvärmenätet. 

Social värmelast - Inverkan på värmelasten genom förbrukarnas beteende vid framförallt användning 

av varmvatten. 

Spetslast - Anläggning som kan producera värme snabbt när värmelasten övergår baslastens maximala 

effekt. Har oftast dyra bränslen så som olja eller elektricitet. 

Termisk tröghet - En byggnads förmåga att bibehålla innetemperaturen vid förändringar av 

utetemperaturen. Se också tidskonstant. 

Tidskonstant - Mått på termisk tröghet. Beror av hur snabbt effekten på tillförd värme behöver ändras, 

efter att utetemperaturen ändrats, för att hålla konstant temperatur inomhus. 

U-värde – Se K-värde 

Verkningsgrad - Förhållandet mellan nyttiggjord energi och tillförd energi. 

Värmeväxlare - Enhet som används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. 

Watt - Se effekt. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
Allt striktare energikrav för byggnader är idag ett uttalat politiskt mål i hela Europa. Vid leverans av 

fjärrvärme till passiv- och lågenergibyggnader, vilka använder mindre energi till uppvärmning, 

begränsar den konventionella tekniken lönsamheten. Mängden levererad energi blir mindre medan 

förlusterna består. Det blir då svårt att ekonomiskt försvara leverans av fjärrvärme till så kallade 

värmeglesa områden. Detta är en utmaning som fjärrvärmebranschen måste förbereda sig på att möta 

genom att ifrågasätta konventionell fjärrvärmeteknik och undersöka modernare teknik.  

Fjärrvärme är ett bra och miljövänligt sätt att förse bostäder med värme och varmvatten då biobränsle 

eller spillvärme, från exempelvis avfallsförbränning, kan användas. Det är en av anledningarna till att 

det finns samhällsnyttiga vinster i att fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig även vid distribution till 

lågenergibyggnader. I Norge är husen i många fall uppvärmda med elenergi vilket, trots att elenergi i 

Norge ofta kommer ifrån förnybara källor, kan anses som onödigt. Detta på grund av att elenergi kan 

användas till bättre syften, såsom att exporteras till kontinenten för att där ersätta elenergi från 

fossilbaserade kraftverk. 

Rapporten skrivs i samarbete med Eidsiva Bioenergi AS och den tekniska projekteringen av systemet 

förläggs till Lillehammer, Norge.  

1.1.1 Eidsiva Energi AS 

Eidsiva Energi AS är en regional energikoncern som ägs av 26 kommuner samt fylkeskommunerna 

Hedmark och Oppland. Fylkeskommuner är jämförbart med vad vi i Sverige kallar län.  

Koncernens huvudkontor är beläget i Hamar, medan fjärrvärmeenheten Eidsiva Bioenergi AS har sitt 

kontor i grannstaden Gjøvik, som ligger fem mil ifrån Hamar. Koncernen har 1040 anställda och 

verksamheter inom bland annat vattenkraft, kraftnät, bredband, entreprenad av nya 

elkraftanläggningar, kraftförsäljning och fjärrvärme. År 2011 var koncernens omsättning 4,2 miljarder 

NOK [1]. 
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Eidsiva Bioenergi AS är ett dotterbolag till Eidsiva Energi AS och är verksamt i åtta samhällen och 

städer, vilka visas i Figur 1. År 2011 levererades 150 GWh värme i dessa tätorter, en ökning på 20 

GWh från 2010. År 2011 hade bolaget 45 anställda och en omsättning på 111 miljoner NOK [1].  

I augusti 2011 togs bolagets största och mest moderna anläggning i bruk; Trehørningen Energisentral i 

Hamar. Anläggningen förbränner avfall och är av typen kraftvärmeverk som förutom värme även 

producerar el och ånga. Elturbinen är en mottrycksturbin på 6,8 MW. Totalt planerad energiproduktion 

per år är 40 GWh elektricitet, 50 GWh ånga och 100 TWh fjärrvärme [2]. 

Bolaget har ett mycket expansivt program för nybyggnation och mellan 2008-2018 skall bolaget 

investera 2 miljarder NOK. Visionen är att leverera 1 TWh bioenergibaserad energi i deras verksamma 

område [3]. 

1.1.2.1 Fjärrvärme i Lillehammer 

I Lillehammer fanns år 2011 7,6 km fjärrvärmenät.  År 2013 har nätet vuxit till 12,5 kilometer och 

Eidsiva Bioenergi AS förväntas anlägga tre till fyra kilometer nya rör varje år, de närmsta åren. 

Under 2013 byggs en fjärrvärmeproduktionsanläggning som ska vara klar oktober 2013. I nuläget 

förses nätet med värme ifrån fyra mobila, containerbaserade pannor, som eldas med pellets och gas. 

Den nya anläggningen ska drivas med två biobränsleeldade pannor på 4 MW respektive 8 MW och två 

gaseldade spetslastpannor på 8 MW vardera. En ackumulatortank på 200    ska även installeras i 

anläggningen för att kunna jämna ut driftstiderna för pannorna.  

Figur 1. Eidsivas verksamhetsområde [36] 
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När produktionsanläggningen står klar återfinns ingen anläggning för rökgaskondensering. Utrymme 

har dock sparats för att kunna möjliggöra en framtida installation om det skulle bli aktuellt [3]. 

1.2 Syfte 
Rapporten ska ge företaget Eidsiva Bioenergi AS en teknisk och ekonomisk utvärdering i att 

distribuera fjärrvärme till värmeglesa områden. Den ska finnas som stöd till företaget vid eventuell 

nybyggnation med ett alternativt lågtempererat nät. Syftet med rapporten är att se hur och om en 

ekonomisk lönsamhet kan uppnås vid en investering i ett sekundärnät för distribution av fjärrvärme till 

värmeglesa områden. Detta ska uppnås genom att använda plaströr och inte stålrör som Eidsiva 

Bioenergi AS gör i dag. 

Rapporten syftar även till att ge underlag till företaget för hur väl plaströrstekniken fungerar genom att 

sammanställa tidigare erfarenheter, begränsningar och exempel på tillgängliga produkter. Även 

möjligheter och begränsningar med lågtempererad fjärrvärme presenteras, speciellt med fokus på 

legionellatillväxt i tappvarmvattensystemet. 

1.3 Mål  

Att ge Eidsiva Bioenergi AS ett exempel på en projektering av ett sekundärnät utfört i PEX, där för- 

och nackdelar med plaströrstekniken undersöks. Genom litteraturstudier och intervjuer erhålla 

information om möjligheter och utmaningar med en anläggning av plaströrssystem jämfört med ett 

konventionellt stålrörssystem.  

1.3.1 Kriterier 

Ett antal kriterier har satts upp i samtal med Eidsiva Bioenergi AS gällande rapporten. Speciellt fokus 

ska läggas på att klargöra egenskaper för lågtempererad fjärrvärme och plaströrstekniken. Även 

legionellatillväxt ska undersökas grundligt med fokus på temperatursättning i tekniska installationer. 

Anledningen till detta är att norska rekommendationer kring legionella är strängare än svenska. 

Följande kriterier är framtagna tillsammans med Eidsiva Bioenergi AS och ska besvaras i rapporten: 

 En teknisk lösning för sekundärnätet: rör, temperaturnivåer, specifikation av värmeväxlare till 

sekundärnät och hos kund. 

 Enkelt att bygga: rör ska kunna läggas samman med elkablar och bredband. Monteringen ska 

kunna utföras av rörläggare som inte är svetskunnig. 

 Låga värmeförluster jämfört med konventionell lösning med leverans från primärnät. 

 Utvärdering kring legionellatillväxt i tappvarmvattensystemet. 

 Möjligheter och begränsningar kring plaströrstekniken. 

1.4 Avgränsningar  
Arbetet avgränsas till att ta fram ett enligt författarna bra alternativ för att distribuera fjärrvärme till 

värmeglesa områden. Rapporten kommer inte att behandla miljöfrågan i någon större utsträckning, 

vilket gör att ingen hänsyn kommer tas till olika alternativa systems miljöpåverkan. Arbetet kommer 

inte heller syfta till att ta fram en universallösning, utan är en specifik lösning efter givna parametrar 

ifrån Eidsiva Bioenergi AS. Inga praktiska övningar kommer att äga rum, utan rapporten är strikt 

teoretisk och drar slutsatser ifrån tidigare genomförda projekt. 

Avsnitten Tekniska beräkningar samt Ekonomi avgränsas till att ta fram kostnader och beräkningar för 

material, anläggning och värmeväxlare. Detta för att förenkla beräkningarna, då rapportens författare 

anser sig sakna värdefull erfarenhet för att ta fram en helt komplett systemlösning.  
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1.5 Metod 

För att på bästa sätt kunna uppnå syftet med rapporten valdes dessa huvudsakliga områden. 

Litteraturstudie. Innefattar genomgång av för ämnet adekvat dokumentation och grundläggande 

utredning av begrepp. Litteraturstudien har pågått under hela projektets gång och innefattar tidigare 

examensarbeten, forskningsrapporter och artiklar inom ämnet. 

Allmän information och definitioner. Utreder och presenterar grundläggande begrepp för rapportens 

problemställning så att en tillräcklig förståelse för ämnet uppnås. 

Energibehov och område. Storlek och fördelning av energibehovet i relevanta boenheter. 

Fastställning av storlek och plats för projekteringsområdet. 

Fjärrvärmesystemet. Innefattar systemets delar: rörtyp och dimension, isolationstjocklek, 

temperaturnivå med mera. 

Beräkningsmodell. Att genom framtagna parametrar presentera, dimensionera och kostnadskalkylera 

ett system för området.  

Slutsats och diskussion. Presentera det system som anses är mest lämpligt för området. Diskutera 

möjliga positiva och negativa effekter av systemet. 

1.5.1 Litteratur 

I den inledande fasen av examensarbetet har stort fokus lagts på litteraturstudier. Rapporter inom 

värmegles fjärrvärme från Sverige, Norge och Danmark har studerats grundligt. Även internationella 

rapporter har berörts. Anledningen till detta var att påbörja studien med en så bred kunskap inom 

ämnet som möjligt. Efter detta bedömdes vilka rapporter som var mest relevanta att använda som 

underlag för studien.  

I efterhand konstaterades att ett mindre fokus kunde lagts på litteraturstudien då det begränsade tiden 

för beräkningarna och systemvalet. Litteraturstudien blev dock mycket grundlig, vilket gjorde att 

systemvalen som diskuterades begränsades till de mest relevanta för projektet. Med tanke på att 

erfarenheter ifrån plaströrstekniken ur ett långsiktligt perspektiv inte är ett väldokumenterat ämne har 

slutsatser dragits från de erfarenheter som finns. 

1.5.2 Intervjuer 

Flertalet intervjuer har genomförts både över telefon och genom fysiska möten. Personerna som 

intervjuats kommer från olika fjärrvärmeföretag eller har relevanta erfarenheter nyttiga för projektet. 

Syftet med intervjuerna var att ta reda på tidigare erfarenheter från liknande projekt och att identifiera 

priser på systemdelar för fjärrvärme. Intervjuerna beskrivs i Tabell 1. 
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Tabell 1. Intervjuer 

Person Företag Datum Syfte 

Sven Werner Högskolan i Halmstad Löpande Handledning 

P-O Andersson Logstor, Sverige Löpande Priser, dimensioner med mera för 

fjärrvärme. 

Ola T. Dahl och  

Tore Dugstad 

Eidsiva Bioenergi AS Löpande Systemmöjligheter, priser, 

dimensioner, centraler. 

Kjell Andersson Mälarenergi, Västerås 2013-05-02 Erfarenheter från projekt med 

lågtempererad fjärrvärme. 

Martin Ek Tekniska verken, 

Linköping 

2013-05-07 Erfarenheter från projekt med 

lågtempererad fjärrvärme. 

Göran Olsson Elgocell 2013-05-10 Priser, dimensioner och 

värmeförluster på EPS-isolering 

 

Intervjuerna gav en mycket bra inblick i vad som är praktiskt möjligt att genomföra i verkligheten. 

Dessa anses absolut nödvändiga för att uppnå ett bra resultat i rapporten. Objektiviteten i intervjuerna 

kan dock ifrågasättas då personerna är kopplade till respektive företag och självklart vill 

rekommendera deras egna produkter. Företagen kan även ha en viss vana i hur en systemlösning ska 

utformas. Dock har en objektiv syn försökt att hållas på det presenterade materialet. 

1.5.3 Systemval och beräkningar 

Systemvalet är gjort med avseende på vad som är mest fördelaktigt för Eidsiva Bioenergi AS och den 

aktuella projekteringsplatsens egenskaper. Det är således ingen universell lösning som alltid kan 

tillämpas vid uppbyggnad av ett sekundärt lågtemperatursystem. Vid liknande tillämpningar bör alla 

parametrar i beräkningarna beaktas. 

Vid beräkningarna användes en egenkonstruerad beräkningsmodell i Microsoft Office Excel samt 

formler främst ifrån boken Fjärrvärme – Teori, teknik och funktion av Sven Werner och Svend 

Frederiksen. Excel ansågs passade beräkningar som utfördes mycket bra, då det enkelt går att föra in 

data i en förutbestämd modell. Detta var optimalt vid jämförelser mellan dimensioner, 

temperaturnivåer och liknande. Formlerna från Fjärrvärme – Teori, teknik och funktion anses vara 

tillräckliga för att göra relevanta beräkningar på fjärrvärmesystemet. I beräkningarna behövs det i 

vissa fall uppskattas värden, då det inte alltid finns ett korrekt värde att gå efter. Antagandena 

motiveras i de aktuella fallen. Eftersom Eidsiva Bioenergi AS projekt kommer att genomföras i Norge 

blir siffror för rörmaterial och andra kostnader knutna till rörförläggningen, angivna i svenska kronor, 

inte exakta utan mer av jämförande karaktär. 

1.6 Disposition 
Rapporten kan ses som uppdelad i två avsnitt, ett undersökande avsnitt och ett tillämpande avsnitt.  

Första avsnittet av rapporten syftar till att få en grundläggande förståelse för delar som anses viktiga 

för lågtemperad fjärrvärme. Innehållet består av teori för tekniska lösningar och exempel på utförda 

projekt. 

Andra avsnittet består av en tillämpning av erhållna kunskaper för en teoretisk dimensionering av ett 

projekt i Lillehammer, Norge. En jämförelse mellan den lågtempererade plaströrsbaserade 

dimensioneringen och en konventionell förläggning genomförs sedan. Slutsatser dras för hela 

rapportens innehåll och diskuteras i diskussionsdelen.  
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En del information har valts att förläggas till bilagor, då de anses vara för djupgående och specifika för 

att genomgås i den huvudsakliga rapporten. De anses dock vara relevanta för att få en helhetsbild av 

arbetet. Den viktigaste informationen har sammanfattats i rapporten där det ansetts vara nödvändigt. 

Rapporten har följande bilagor 

- Bilaga 1 – Produktbeskrivningar  

- Bilaga 2 – Legionella  

- Bilaga 3 – Beräkningar (Microsoft Office Excel dokument) 
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2. Fjärrvärme 
För att få förståelse för problematiken som fjärrvärmen idag möter så måste först en grundläggande 

förståelse för fjärrvärmetekniken erhållas. Detta kapitel syftar till att på ett kort och koncist sätt 

beskriva, för denna rapport aktuella, tekniker och system för fjärrvärme. 

Fjärrvärme är en tekniklösning som möjliggör en central produktion av värme i stor skala. Varmt 

vatten distribueras i rör till fjärrvärmenätets kunder. Systemet kan ses som en sammankoppling mellan 

tre delsystem: produktionsanläggningar, distributionsledningar samt fjärrvärmecentraler [4, s. 11]. 

Produktionsanläggningen är den anläggning där energi tillförs till värmemediet som sedan distribueras 

till kunder via distributionsledningar. I ett fjärrvärmenät kan flera olika typer av 

produktionsanläggningar finnas och dessa samverkar för att minimera miljöpåverkan och kostnader [4, 

s. 11]. 

Distributionsledningarna består av en framledning och en returledning med varierande 

temperaturintervall. I ledningarna cirkuleras vattnet ständigt av pumpar. Rörledningarna är försedda 

med isolering för att minska värmeförlusterna [4, s. 11-12]. 

I fjärrvärmecentralen växlas energin ifrån fjärrvärmenätet till kundens interna värmesystem. Detta sker 

genom en värmeväxlare. [4, s. 249] 

2.1 Värmebehov 
Fjärrvärmens nytta är dubbel. Den används dels till uppvärmning av byggnaden men även till att 

producera tappvarmvatten. Värmebehovet kallas ibland för en fysikalisk last då det främst är beroende 

av yttre fysikaliska förutsättningar såsom utettemperaturen, medan tappvarmvattnet kallas en social 

last som istället är styrd av människors beteende [4, s. 18]. 

2.1.1 Uppvärmning 

Uppvärmning av byggnader syftar till att uppnå en komfortabel temperatur inne i byggnaden. Dock 

behöver inte byggnadens värmesystem leverera energi som motsvarar hela behovet. Detta på grund av 

att det inne i byggnaden pågår en verksamhet som bidrar till en temperaturhöjning. Elektriska 

apparater, såsom spis och kylskåp ger ett tillskott, även människor och husdjur hjälper till att höja 

temperaturen. Dessa tillskott av värmeenergi benämns som interna värmetillskott. 

Den effektiva temperaturen är den temperatur som värmesystemet behöver tillgodose. De sista 

graderna upp till önskad innetemperatur tar de interna värmetillskotten hand om. När utetemperaturen 

sjunker under den effektiva innetemperaturen krävs alltså ett värmetillskott för att behålla den önskade 

innetemperaturen. Den effektiva temperaturen benämns ibland även som balanstemperatur [4, s. 21-

22]. 

En byggnads värmebehov varierar med ett antal parametrar, såsom hur välisolerad den är och dess 

geografiska läge. Det geografiska läget påverkar utetemperaturen och därigenom värmebehovet. Med 

hjälp av begreppet graddagar så kan utetemperaturens påverkan för det årliga värmebehovet beskrivas 

[4, s. 26]. 

2.1.2 Tappvarmvatten och sammanlagring 

Tappvarmvatten är en så kallad social last som är styrd av människans beteende och inte av de yttre 

fysiska förutsättningarna. Det som är karaktäristiskt för tappvarmvattnet är att effektbehovet är stort 

under korta tidsperioder. När varmvattnet tappas är alltså effektbehovet stort för tillfället, men 

tappningarnas sällsamma natur gör att det totala energibehovet, sett över en längre period, inte blir 
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särskilt stort. Detta ger upphov till begreppet sammanlagring som har betydelse vid dimensionering av 

fjärrvärmesystemet. 

Med sammanlagring menas att då vattentappningen ligger så pass utspridd i tiden är det en låg 

sannolikhet för att flera tappställen används med full effekt samtidigt. I exempelvis flerbostadshus har 

detta en betydande påverkan. Sammanlagring är en fördel för fjärrvärmesystemet då anläggningar och 

ledningar inte behöver dimensioneras för att klara alla kunders maximala effektbehov samtidigt. 

Sammanlagringsfaktorn räknas ut med sannolikheten för att maximala effektuttag uppträder samtidigt 

[4, s. 32-33, 59-61]. Sammanlagringen är däremot inte stor för den fysikaliska lasten [4, s. 60-67]. 

2.2 Distributionsförluster 
I distributionsledningarna uppkommer värmeförluster. För att kunna leverera fjärrvärme till 

värmeglesa områden är det viktigt att kunna minimera dessa förluster. I lågenergiområden fås med 

konventionell fjärrvärmeteknik relativt höga förluster i relation till försåld energi. Detta för att 

energiförsäljningen till området minskas samtidigt som förlusterna består. 

Värmeförlusternas storlek från distributionsledningarna beror på fyra parametrar: 

 Nätets linjetäthet är ett mått på hur effektivt ett nät utnyttjas. Det är förhållandet mellan hur 

mycket värmeenergi som levereras gentemot hur lång fjärrvärmekulverten är. Linjetätheten 

anges ofta i MWh/m kulvert. 

 Rörens isolationsförmåga är de nedlagda rörens förmåga, eller rättare sagt oförmåga, att leda 

värme ifrån värmemediet till omgivningen. 

 Rörens diameter påverkar rörets mantelyta och därigenom storleken på den 

värmeöverförande ytan på röret. Förlusterna ökar med en ökad mantelyta. 

 Gradtidtalet är den geografiska platsens omgivningstemperatur och marktemperatur som 

påverkar värmeförlusten. Värmeledningen genom isolationen drivs av temperaturdifferensen 

mellan det värmebärande mediet och den omgivande markens temperatur [4]. 

2.3 Generationer 

Ibland benämns fjärrvärmens historiska utveckling som olika generationer av fjärrvärme. Idag är de 

flesta systemen byggda enligt den tredje generationens fjärrvärme men där en skiftning mot den fjärde 

generationen anses mer och mer intressant för att reducera värmeförluster. 

 1:a generationen – Ångbaserad fjärrvärme. Introducerades I USA under det sena 1800-talet. 

De höga förlusterna, höga underhållskostnader samt säkerhetsskäl gjorde att denna teknik 

nästan helt övergavs. 

 2:a generationen – Högtempererade fjärrvärmesystem. Trycksatt vatten används som 

värmebärare och har höga temperaturer, över 100 grader. Utvecklades under 1930-talet och 

var normen fram till 1970–talet. 

 3:e generationen – Medeltempererade fjärrvärmesystem. Under 1980-talet fick denna typ av 

system stora framgångar. Detta är fortfarande idag det mest använda systemet. Vattnet är 

trycksatt men har lägre temperaturer än 2:a generationens fjärrvärme [5, s. 25]. I Sverige är 

medeltemperaturerna 86 grader på framledningen och 47 grader på returledningen [6]. 

 4:e generationen – Lågtempererade fjärrvärmesystem [5, s. 25]. Troligtvis framtidens system 

då flera fördelar kan fås vid lägre temperaturer. Optimala temperaturer, utifrån 

fjärrvärmesystemets perspektiv, är en framledning på 50 grader och en returledning på 20 

grader [7] 
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2.3.1 Fjärde generationens fjärrvärmesystem 

Rapporten syftar till att visa på ett system uppbyggt enligt principerna för fjärde generationens 

fjärrvärme. Fördelarna som erhålls med ett lågtempererat system är: 

 Mindre förluster. Lägre temperaturer ger upphov till mindre förluster på ledningarna. 

 Bättre verkningsgrad i kraftvärmeverk. I en mottrycksturbin ökar el-verkningsgraden om 

temperaturen kan sänkas. Om fjärrvärmesystemet kräver en lägre temperatur kan 

elproduktionen öka samtidigt som fjärrvärmens behov fortfarande möts.  

 Bättre rökgaskondensering. En effektivare avkylning av rökgaserna i värmekraftverket är 

möjlig vid lägre returtemperaturer. 

 Alternativa ledningsmaterial. Möjlighet att använda material som inte tål högre 

temperaturer, såsom plaströr. Plaströr ger lägre anläggningskostnader än den konventionella 

stålrörstekniken. 

 Mindre risk för skållning. Vid eventuella läckage minskar risken för skållningsskador [7].  

  



10 

 

3. Fjärrvärme i Norge 
Fjärrvärmen i Norge har en relativt liten utbredning jämfört med i Sverige, men har sedan år 2000 

vuxit snabbt. I Figur 2
1
 ses hur fjärrvärmeleveranserna till konsumenter mellan 2001 och 2011 mer än 

fördubblats från 1,8 TWh till 3,7 TWh [8]. Som jämförelse levererades 2011 i Sverige 48,1 TWh [9]. 

Norges fjärrvärmeleveranser föll relativt kraftigt från 2010 till 2011. Det kan bland annat förklaras 

med en högre medeltemperatur utomhus. Medeltemperaturen i Norge 2011 var nästan tre grader högre 

i jämförelse med år 2010. [8]. 

Investeringsviljan i norsk fjärrvärme har varit hög sen millennieskiftet. De var då i storleksordningen 

ett par hundra miljoner NOK per år. År 2011 uppgick investeringarna till hela 3,6 miljarder NOK [10].  

År 2011 fanns det 86 fjärrvärmeföretag registrerade i Norge, men många var relativt små. Ett tjugotal 

av dessa företag stod för 80 % av fjärrvärmeleveranserna [11]. Branschen hade samma år 585 

anställda och den samlade längden på fjärrvärmenäten var 1241 km [12]. Till jämförelse är svenska 

fjärrvärmenät sammanlagt [6]. 

 

                                                      
1
 Figuren visar i lodrät ordning hushåll, industri, lokaler och kontor samt jordbruk. 
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Figur 2. Fjärrvärmeleveranser till konsumenter [8]. 
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Figur 3. Nettoproduktion av fjärrvärme fördelat på olika typer av produktionsanläggningar [8]. 

År 2011 var produktionsanläggningarna av fjärrvärme fördelade enligt Figur 3. Som illustreras i 

figuren är avfallsförbränning en stor produktionskälla. Anmärkningsvärt är även att elpannor står för 

13 % av energitillförseln i fjärrvärmenätet [8]. 

Fördelningen av fjärrvärmekunder var år 2011 i Norge: hushåll 20 %, industri 11 % samt lokaler 69 

%. Statistiken skiljer dock inte på småhus och flerbostadshus. 

3.1 Energianvändning per person – jämförelse mellan skandinaviska länder 

Den totala energianvändningen för hushåll i norden och i OECD-länderna, mätt i kWh per person, 

visar att norska hushåll får en mycket större andel av sin energiförsörjning från elenergi än resten av 

norden och OECD. Detta ses i Figur 4
2
.  

År 2011 utgjorde elenergi nästan 77 % 

av energiförsörjningen i norska hushåll. 

För svenska, finska, danska och 

isländska hushåll var andelen 46, 35, 18 

respektive 11 % [13, s. 20-21]. 

Orsakerna till fjärrvärmens svaga 

position i det norska energisystemet är 

flera. I en offentlig utredning från 1998 

pekas det på speciellt två orsaker: billig 

el från vattenkraft och liten användning 

av politiska styrmedel för att främja 

fjärrvärme. 

Byggnadsuppvärmning i Norge har 

sedan 60-talet varit dominerad av 

elenergi, även om en del olja och ved 

också har använts. Fram till 60-talet 

installerades vattenburen värme i allt från småhus till lokaler, men då vattenkraften byggdes ut kraftig 

blev andra system än vattenburen värme mer ekonomisk intressanta. Låga elpriser och billiga 

produkter gjorde direktverkande el till ett lockande alternativ. Vid uppvärmning med direktverkande el 

finns inte behovet för fördyrande parametrar såsom rördragning och installation av panna. Relativt 

höga kostnader gjorde därmed att system för vattenburen värme i stor utsträckning utkonkurrerades 

vid nybyggnation [14]. 

Av Figur 5
3
 illustreras hur energianvändningen har ökat i Norge mellan 1960 och 2011. Elenergi är 

dominerande och var i stor grad det som ersatte den oljeanvändning som till stor del fasades ut på 

1980-talet. Från och med år 2000 börjar fjärrvärme att synas i statistiken.  

Den fjärrvärme som byggts i Norge sedan tidigt 80-tal har för det mesta förlagts i områden där det 

funnits en spillvärmekälla, såsom vid avfallsförbränning. Vid millennieskiftet levererades cirka 1,5 

TWh fjärrvärme i Norge. Värme från avfallsförbränning utgjorde till största delen grundlasten i dessa 

värmeleveranser i kombination med el- och oljepannor för flexibilitet och spetslast [13, s. 15]. 

                                                      
2
 Figuren visar i lodrät ordning fjärrvärme, elektricitet, biomassa, naturgas, olja samt kol, koks och övrigt. 

3
 Figuren visar fjärrvärme, gas, biomassa, kol koks och övrigt, olja samt elektricitet. 

Figur 4. Energianvändning per person i skandinaviska länder 1990 
och 2010, kWh per person [13, s. 20]. 
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3.2 Politiska medel för fjärrvärmen i Norge  

I Stortingsmelding nr.29 från 1998-99 presenteras målsättningar för en omläggning av 

energianvändning och energiproduktion. Bland annat fanns en målsättning om att utvidga 

användningen av vattenburen värme från förnybar energi, värmepumpar och spillvärme med 4 TWh 

före år 2010. Detta var en satsning på förnybar energi generellt och inte enbart fjärrvärme. Målet 

nåddes med god hjälp från ett nybildat statligt ägt organ vid namn Enova SF, som bildades 2001 [15]. 

Enova SF ska arbeta för att ställa om energiproduktion och energianvändningen i Norge mot en mer 

miljövänlig inriktning samt främja utvecklingen av energi- och klimatteknologi. Ett av Enovas 

uppdrag är att främja andra energibärare än elektricitet, naturgas och olja till uppvärmning. Andra 

energibärare definieras som bioenergi, solenergi, vätgas, värmepumpar för jord-, vatten- och 

bergvärme, avfallsförbränning och annan spillvärme [16]. 

I och med grundandet av Enova SF fick fjärrvärmen i Norge ett helt annat stöd och en helt annan 

position än den haft tidigare, eftersom många av de nämnda alternativa energibärarna behöver ett 

fjärrvärmenät för att kunna distribueras. Från 2001-2010 har Enova ingått i avtal om projekt som 

tillsammans bidrar till 16,6 TWh energieffektivisering och förnybar energiproduktion. Av detta var 3,8 

TWh fjärrvärme [17]. 

2.3.1 Tilknytningsplikt 

Tilknytningsplikt är något som finns i Norge och kan översättas till anslutningskrav på svenska. 

Kommuner i Norge kan kräva att byggnaden vid nybyggnation ska anslutas till fjärrvärme om det 

finns koncession för fjärrvärme i området. Syftet med lagen är att säkra ett ekonomiskt underlag för 

byggnation och drift av fjärrvärmeanläggningar och annan infrastruktur för att leverera fjärrvärme. Det 

ska också installeras ett värmesystem i byggnaden vilket möjliggör en framtida anslutning till 

fjärrvärme i områden där det finns ett anslutningskrav [15]. Nedan redovisas motsvarande lagtext: 

§ 14-8. Fjernvarme: 

Der hvor det i plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og bygningsloven § 27-

5, skal nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming, 

ventilasjonsvarme og varmtvann [18]. 

Figur 5. Energianvändning i Norge [13, s. 15] 
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4. Lågenergihus och passivhus 
Passiv- och lågenergihus är byggnader som förbrukar mindre energi än konventionella hus, utan att 

komforten försämras. Detta möjliggörs genom att på olika sätt effektivisera byggnaders delar som 

leder till en hög energianvändning. Kortfattat erhålls samma prestanda men med en lägre 

energianvändning. 

Det kan förekomma skillnader i definitioner mellan Norge och Sverige på vad som är ett passiv- eller 

lågenergihus. Gemensamt är dock att lågenergihus är energieffektivare än konventionella hus och att 

passivhus är energieffektivare än lågenergihus. Vi väljer att använda oss av Norska definitioner på 

grund av att den teoretiska projekteringen utförs i Norge. 

I Norge signalerades år 2012 både från klimatavtalet och från Stortinget att passivhus ska vara 

byggnadsförskrift år 2015. Då det inte preciseras vad kravnivån på passivhus kommer bli återstår att se 

vilken effekt det här skulle få för norska byggregler [20, s. 7]. 

4.1 Definition lågenergihus och passivhus 
Nedan definieras Norges energikrav på lågenergi- och passivhus enligt den aktuella standarden NS 

3700. Kraven är korrigerade beroende på skillnader i area på byggnaderna men även på grund av 

skiftande klimat på aktuell plats [20, s. 6]. 

Lågenergihus delas upp i två klasser beroende av dess energianvändning, Lågenergi klass 1 och 2.  

Lågenergi klass 1 är den klassen med lägst energibehov. Vad gäller passivhus delas det enbart in i 

Passivhusstandard [19, s. 7].  

Kraven på energianvändning för byggnader ≥ 250 m² och med en årsmedeltemperatur ≥ 6,3 °C är: 

 15 KWh/m², år för Passivhusstandard 

 30 KWh/m², år för Lågenergi klass 1 

 45 KWh/m², år för Lågenergi klass 2 [19, s. 11] 

Vid andra förutsättningar används formler för att bestämma gränsvärdena, vilket illustreras i  

Tabell 2. 

 Byggnads

area och 

årsmedelt

emperatu

r 

Klass 

< 250 m² 

och ≥ 

6,3 °C 

≥ 

250 

m² 

och 

< 

6,3 

°C 

Passivh

usstand

ard 

 
      

  
           

   
 

  
   
     

Q = Högsta energibehov till uppvärmning, netto. KWh/m², år 

    = Yta bostad. m² 

    = årsmedeltemperaturen. °C 
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Lågener
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) 
Tabell 2. Beräkningar energieffektiva byggnader [19, s. 11] 

5. Distributionslösningar för fjärrvärme 

5.1 Sekundärnät 
I lösningen för det system som senare dimensioneras i denna rapport väljs att använda ett 

lågtempererat sekundärnät för distribution.  

Att ansluta ett fjärrvärmenät sekundärt innebär att nätet separeras hydrauliskt från det primära 

fjärrvärmenätet. När varierande material används i ett fjärrvärmenät, med olika begränsningar för 

tryck, så kan de vara fördelaktigt att dela upp näten hydrauliskt. Dels ur teknisk synvinkel men även 

för att undvika juridiska tolkningsproblem [4, s. 312-313]. 

Värmen från det primära nätet växlas genom en värmeväxlare till det sekundära fjärrvärmenätet. En 

sekundäranslutning är det optimala användningsområdet för plaströrssystem. När anslutningen sker på 

detta sätt går det enkelt att anpassa tryck- och temperaturnivåer i sekundärnätet till de rådande 

rekommendationerna för det aktuella plaströrssystemet [21, s. 25].  

Med ett lågtempererat sekundärnät erhålls ett antal fördelar: 

 Det sekundära nätet växlas emot det primära fjärrvärmenätet, vilket gör att lägre temperaturer 

kan hållas i systemet och distributionsförlusterna kan minskas. 

 De lägre temperaturerna möjliggör även användning av andra material så som plaströr istället 

för rör av metall. 

 Returtemperaturen i sekundärnätet blir lägre än returtemperaturen i det primära 

fjärrvärmenätet, vilket gör att det sekundära systemet kan värmas av det primära nätets retur 

och sedan spetsvärmas med det primära nätets framledning. Detta kan i sin tur bidra till en 

sänkning av returtemperaturen i hela nätet vilket ses som positivt [6]. 

Q = Högsta energibehov till uppvärmning, netto. KWh/m², år 

    = Yta bostad. m² 

    = årsmedeltemperaturen. °C 
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5.2 Distributionsledningar 

I detta arbete behandlas fjärrvärmerör av stål och PEX (plast). Det finns även andra typer rör, såsom 

av koppar, men de behandlas inte här. Nedan förklaras kort om de två nämnda rörtyperna. 

Twinrör/dubbelrör behandlas även, vilket är ett fjärrvärmerör där två medierör ligger i samma 

mantelrör. Fjärrvärmen i twinrör kan bestå av både PEX och stål. Preisolerade fjärrvärmerör benämns 

ofta som en fjärrvärmekulvert. 

5.2.1 Preisolerade stålrör – den konventionella tekniken 

I dagens distributionssystem används oftast preisolerade stålrör med effektiv isolering. Röret består av 

ett medierör i stål, isolering med polyuretanskum (PUR-skum) och en mantel av högdensitetpolyeten 

(HDPE). Beroende på tillverkningsmetod så finns möjligheten att lägga in en diffusionsspärr mellan 

isoleringen och manteln som ska förhindra att isoleringen försämras. I isoleringen förläggs oftast 

koppartrådar i syftet att upptäcka fukt i isoleringen som kan vara ett täcken på läckage [22].  

Skillnader i ledningslängder på stålrör förekommer beroende på leverantör. Vid samtal med Logstor 

uppges det att deras stålrör levereras i längder på 12 – 16 meter. Signifikant för stålrör är behovet för 

svetsning av skarvar, vilket då sker var 12 – 16 meter i Logstors fall. Detta är en viktig kostnadsaspekt 

att beakta vid förläggning [23]. 

5.2.2 Preisolerade PEX-rör 

PEX är en förkortning för plastmaterialet tvärbunden polyeten, vilket är plasten som medieröret är 

gjort av. Isoleringen är också här av polyuretanskum (PUR-skum), och manteln är gjord av 

högdensitet polyetylen. Logstors rör levereras på rullar i längderna 50, 100 eller 200 meter men kan 

även levereras i önskade längder på 10-90 meter [24]. 

I avsnittet Plaströrstekniken förklaras PEX-rörens egenskaper och utmaningar mer ingående. 

5.2.3 Twin-rör 

Twinrör, också kallat dubbelrör, förekommer både i PEX- och i stållösningar. Uppbyggnaden 

illustreras i Figur 6. 

Twinröret har den egenskapen att isoleringsmaterialet utnyttjas 

maximalt för att förhindra uppkomsten av värmeförluster [4, s. 

152]. När både fram- och returledning ligger i samma 

isoleringsmaterial sammanfaller även rörens temperaturfält, 

vilket bidrar till lägre förluster. 

Ytterligare en fördel erhålls vid anläggningen av rören, då 

endast ett rör behöver förläggas på motsvarande sträcka som 

hade krävt två stycken enkelrör [6]. 

  

6. Plaströrstekniken 
Det konventionella sättet att distribuera fjärrvärme är som tidigare beskrivit genom ledningar av stål 

eller andra metaller. Dock har det på senare år blivit allt mer accepterat att använda plast som material 

i distributionsledningar. Plaströrstekniken har ett antal fördelar som gör den intressant, såsom den 

relativt enkla och billiga förläggningen.  

Figur 6. Illustration av twinrör 
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6.1 Plaströrsteknikens fördelar 

Vid förläggning av ett distributionssystem i PEX erhålls ett antal fördelar jämfört med den 

konventionella stålrörstekniken. Nedan sammanfattas de moment och egenskaper som gör PEX-

materialet intressant. 

 Mindre schaktmassor att gräva upp och återställa 

 Återställning av markområde kan ofta ske samma dag 

 Långa sträckor kan förläggas utan skarvning, speciellt vid kamförläggning 

 Schakt kan till stor del återfyllas med uppgrävda massor vilket ger en besparing med att köra 

dit samt bortforsla massor 

 Inget behov av stora lyftfordon, såsom kranbil för att anlägga stålrör 

 Inget behov av rörläggare eller svetsare 

 Skarvningsarbete och montage behöver inte utföras nere i schakten 

 Samförläggning med andra rör eller kablar är möjlig 

 Röret är flexibelt och kan enkelt följa topografin utan insvetsade böjar [25] 

 Logstors PEX-rör har ingen längdutvidgning då skummet håller PEX-röret stilla. 

 Röret behöver inte trycktestas, endast täthetstestas med luft och ett tryck på 0,2 bar [23] 

 

En stor del av kostnaderna vid förläggning av fjärrvärmerör av stål är markberedningskostnaden. I 

beräkningen nedan, gjort med data från Svensk Fjärrvärmes kostnadskatalog av 2013, erhålls att för ett 

dubbelrör av dimension DN50 är markberedningskostnaden 1146 kronor, och den totala 

anläggningskostnaden är 1654 kronor. Kostnader relaterade till att gräva och återfylla schakten i 

fjärrvärmeröret utgör alltså för denna dimension av stålrör 69 %. Detta kan anses representativt för 

tekniken [26]. 

 

Tabell 3. Kostnader DN50 twinrör [26]. 

Rörmaterial Svetsning Muffmontage Markberedning Summa 

249 kr 209 kr 50 kr 1 146 kr 1 654 kr 
15 % 13 % 3 % 69 % 100 % 

 

Med Tabell 3 visas att om anläggningstiden kan reduceras kommer även kostnaden för förläggningen 

minskas, och med det kan en betydande besparing åstadkommas. I tabellen anges kostnaden per meter 

fjärrvärmekulvert. 

Med plaströr kan schakten göras smala eftersom inget arbete behöver utföras nere i schakten. 

Skarvning av röret kan göras innan förläggningen i schakten sker. Plaströr kan förläggas intill 

varandra, vilket också ger möjligheten för ett smalare schakt. Utredningar visar att den urgrävda 

massan, vid förläggning av plaströr, uppgår till endast 60-70 % av den vid förläggning av 

konventionell stålrörskulvert. Eftersom schakten kan göras smalare kan exempelvis en kedjegrävare
4
 

användas, vilket möjliggör en snabb framfart. Återfyllnad kan göras för hand eller med en mindre 

maskin [25]. 

                                                      
4
 En kedjegrävare är en maskin som speciellt används till spårfräsning och rörgravar. 
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Om kamförläggning tillämpas, där fjärrvärmeröret dras från byggnad till byggnad, så kan skarvning av 

rör under jord i stor grad undvikas. Fördelarna är flera, dels reduceras riskerna för läckor då det är 

mycket ovanligt med ledningsbrott och dels spills inte tid på skarvning samt att fördyrande 

komponenter såsom T-stycken och reduceringsskarvar kan undvikas [21, s. 3]. 

Skarvning av PEX-rör görs med presskopplingar och kan utföras av personal utan rörteknisk 

utbildning. Att skarva ett PEX-rör med en presskoppling ger en säker skarv, men den kostar båda tid 

och pengar. Arbetet kan ta upp till en timme och materialkostnaderna för ett T-stycke med tillhörande 

reduktionskopplingar kan uppgå till så mycket som 5 000 kronor. Detta talar också för att använda 

kamförläggning [23]. 

Vid återfyllning kan befintliga massor till stor del användas, om större delar med skarpa kanter 

undviks. Den maximala kornstorleken får vara 32 mm och massan får inte innehålla skadliga mängder 

organisk material [27]. 

En stor fördel med PEX-rör är att de är flexibla och kan med det förläggas runt hinder så som stora 

stenar som annars behövts avlägsnas på något vis. 

6.2 Plaströrsteknikens nackdelar  
PEX-rör har många fördelar men även ett antal egenskaper som talar emot dem. Tryck- och 

temperaturbegränsningar, samt syrediffusion är några av de nackdelar som finns. Dock har tekniken 

gått framåt de senaste åren och tidigare problem, såsom syrediffusion, är nu mer eller mindre 

avhjälpta. I stycket Historiska problem ges en mer grundlig genomgång av de historiska problemen 

som PEX-rör haft. 

Temperaturtåligheten för PEX-rör är generellt mycket sämre än för stål. För Logstors PEX-rör gäller 

att vid temperaturer över 95 °C kan inte en teknisk livslängd på 30 år garanteras, då rörets egenskaper 

snabbt förringas [23]. 

PEX-rör har tryckbegränsningar på mellan 6 och 10 bar beroende av fabrikat och dimension. Vilket 

tryck röret tål beror också av temperaturerna som används. Logstors PEX-rör har till exempel en 

garanterad livstid på 30 år vid ett kontinuerligt tryck på 6 bar och 85 °C. Om temperaturen sänks till 

70 °C kan samma livstid förväntas med ett kontinuerligt tryck på 8,5 bar [27]. Rörens livstid är dock 

inte begränsat till 30 år, utan lägre livstid kan förväntas [23]. Hur mycket längre är svårt att fastställa, 

men tyska undersökningar från 20 år tillbaka visade på en teknisk livslängd för PEX-rör på 150 år när 

framledningstemperaturen tillåts variera mellan 60 °C och 90 °C och med 5 bars tryck [25, s. 12]. 

Grova PEX-rör är styva och vill återta sin form när de har rullats ut. Problemet är värst i låga 

temperaturer och reduceras vid varmare väder [23]. 

6.3 Historiska problem med PEX-rör 
Detta avsnitt avser att behandla och sammanställa de problem som plaströrstekniken haft genom åren. 

När plaströrstekniken introducerades i Sverige på 1970-talet så var begränsningarna gällande 

temperatur och tryck kända trots att tekniken var ny. Det som inte var lika välkänt var syrediffusionen 

som uppstår på termoplaster. Med syrediffusion menas att syre tränger igenom plasten och syresätter 

vattnet i ledningen. Syrediffusionen orsakade stora negativa konsekvenser i Malmö och Växjö med 

flera platser. Skadorna var korrosion på komponenter, pumpar och radiatorer med mera. Dessa 

händelser gav plaströrstekniken ett negativt rykte som den har haft svårt att bli av med. På grund av 

händelserna började tillverkare utveckla diffusionsspärrar för att minska syrediffusionen [21, s. 9]. 
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Det förekom en del fel på plaströr i Sverige som i slutet på 1980-talet ledde till rörhaverier. Dessa fel 

var främst tillverkningsfel men även andra fel förekom. Några exempel på fel är: tillverkningsfel i 

Växjö, montagefel i Hammarstrand som berodde på felaktig kvalitet vid leverans och spricka i 

manteln vid Lund. Korrosion upptäcktes i Vedevåg efter montagefel på ett T-rör. [21, s. 20]. 

I Danmark har Aalborgs Kommunala Fjernvarmeforsyning fört statistik på vilka slags skador som 

uppkommer på plaströrssystem. Det är totalt 23 registrerade skador och registreringen ägde främst rum 

under perioderna 1992 – 1995 och 2000 – 2001. Så mycket som 20 skador skedde vid kopplingar 

varav de flesta var monteringsfel. Resterande tre skador var otäthet i huset, otät kanalövergång och en 

skada som inte kunde förklaras [21, s. 33]. 

År 2004 anses plaströrstekniken överlag vara problemfri, om projekteringen av systemet sker efter de 

villkor som gäller. Syrediffusionen anses inte vara något större problem med dagens teknik [21, s. 25]. 

Även korrosionsmätningar som genomförts 2004 efter 7 års drift har resulterat i försumbara 

korrosionshastigheter och alltså ingen försämring av diffusionsspärren [28, s. 3]. 

6.4 Befintliga begränsningar 

6.4.1 Syrediffusion i plaströr 

Termoplaster har alltid en viss syrediffusion, alltså att syremolekyler från omgivningen kan passera 

genom materialet in i medieröret. Diffusionen är temperaturberoende, den ökar alltså med en högre 

temperatur. Historiska fel som gjorts är att, utan att beakta eventuella problem, ansluta plaströrssystem 

direkt till stålrörskomponenter. Vattnet blev korrosivt på grund av diffusionen vilket ledde till 

korrosionsskador [25, s. 13]. 

Idag är dock syrediffusion på plaströr inte längre ett problem på grund av en väl fungerande syrespärr.  

6.4.2 Vattenångadiffusion i plaströr 

När det gäller ångdiffusion på plaströr sker strömningen i motsatt riktning mot det hos syrediffusion. 

Insidan på medieröret absorberar vattenmolekylerna som sen diffunderar genom PEX-röret och ut i 

isolationen. I isoleringen kan sedan vattenångan kondenseras till vatten vilket leder till en minskad 

isolerande förmåga [29, s. 10]. En sådan försämrad isoleringsförmåga har rapporterats i Danmark. Där 

föreslås därför att en bättre isoleringsförmåga på röret än standard väljs vid nyprojektering. 

Uppskattningsvis försämras isoleringsförmågan med 10 % på 30 år [21, s. 34].  

Logstor uppger att för deras rör är problemet med kondensering av vattenånga löst då ångan kan 

diffundera ut genom mantelröret. 

6.5 Läckageövervakning 
I konventionella fjärrvärmesystem idag, med rör av stål eller annat metalliskt material, återfinns ofta 

läckageövervakning.  

 

Den konventionella läckageövervakningen 

utnyttjar att medieröret oftast består av ett 

elektriskt ledande material. Två koppartrådar 

läggs in i isolerskummet, se Figur 7. Mellan 

medieröret och dessa trådar mäts sedan 

resistansen i isoleringsskummet, vilken 
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drastiskt sjunker då isoleringen blir våt som vid ett läckage [30, s. 5]. 

En del forskning bedrivs inom området för att effektivisera läckageövervakningen, och ett antal olika 

metoder har undersökts. Dock återstår en del utmaningar för 

många system, både rent tekniskt men även för att få dem 

ekonomiskt försvarbara [30, s. 7-8]. 

6.5.1 Läckageövervakning av plaströr 

Konventionell läckageövervakning kräver att medieröret är av metall och därmed elektriskt ledande, 

vilket inte är fallet vid användning av rör i plast. [30, s. 5]. 

I dagsläget erbjuds inte läckageövervakning för plaströr av någon av de stora återförsäljarna. Dels är 

det tekniskt svårt att erbjuda läckageövervakning för PEX-rör och dels ifrågasätts om det 

överhuvudtaget är nödvändigt då ledningar i plast anses ha en väldigt låg läckagerisk. Det har även 

konstaterats att merparten av läckagen som uppstår i fjärrvärmerör gör så vid skarvarna. Plastledningar 

i små dimensioner och i långa sektioner har en väldigt låg frekvens av skarvar [30, s. 7-8]. Om 

kamförläggning tillämpas kan skarvar i många fall helt undvikas. 

Det anses dock vara relevant att beskriva några av de system som skulle kunna vara intressanta för 

PEX-rör, då de antas bli allt vanligare i framtiden. Ett exempel är digitala sensorer som mäter fukt och 

temperatur i isoleringen. En enklare sensor som bara mäter temperaturen under manteln kan speciellt 

vara aktuell för plastledningar. Systemet bygger på att om en läcka uppstår så ökar värmeledningen i 

isoleringen väsentligt, vilket ger en högre temperatur. Dock finns problem med att bara mäta 

temperaturen vid manteln då den beror av andra faktorer såsom värmeledningen i den omgivande 

marken, som blir speciellt märkbar vid inläckage av vatten i isoleringen. Det anses ännu inte vara 

ekonomiskt försvarbart att tillämpa sådan övervakning även om tekniken finns [30, s. 19]. 

7. Tidigare erfarenheter och projekt 
För att kunna se möjligheter och utmaningar för den lågtempererade fjärrvärmen har vissa specifika 

projekt studerats mer ingående. I detta avsnitt presenteras och sammanfattas fyra projekt som på var 

sitt sätt bidragit med erfarenheter. 

7.1 Mälarenergi, Västerås 

Mälarenergi är ett bolag i Västerås som bland annat arbetar med fjärrvärmeförsörjning. Företaget har 

tillämpat en systemlösning med fjärrvärme i lågenergiområden. Mälarenergi har valt att ansluta ett 

sekundärt fjärrvärmenät i medierör av plast (PEX) och en isolering av cellplast (EPS). Lösningen är 

framtagen av företaget Elgocell AB [31]. Elgocells lösning besrivs mer utförligt i Bilaga 1 – 

Produktbeskrivningar. 

Dimensionerad fram- och returtemperatur i nätet är 60 °C respektive 30 °C, men med möjligheten att 

öka framledningstemperaturen till 65 °C om mer effekt behövs. I skrivande stund är en systemlösning 

med lågtempererad fjärrvärme tillämpad i sju olika områden, där det anknutits både villor och 

grupphus med lägenheter. Returtemperaturen varierar i systemet och kan ibland på sommaren uppgå 

till 40-41 ℃ [32]. 

Fjärrvärmerören förlades samtidigt som Vatten och avlopp, bredband samt elkablar, vilket är en 

förutsättning för lönsamheten för systemet. Utförandetiden när denna systemlösning används minskar 

med 1/3 jämfört med konventionell fjärrvärme uppger Mälarenergi. 

Figur 7. Konventionell läckageövervakning. 
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Mälarenergi förväntar sig en teknisk livslängd på minst 50 år i systemet. Företaget är inte oroliga för 

riskerna kring sämre isoleringsförmåga hos EPS-kulverten vid vattendränkning. Sveriges 

forskningsinstitut har gjort tester på upptorkningen av kulverten med goda resultat anser Kjell 

Andersson på Mälarenergi [31]. 

7.2 Tekniska Verken, Linköping 

Lösningen som Tekniska Verken i Linköping använt sig av i lågenergiområden skiljer sig från 

Mälarenergis modell. För lösningen i Linköping används konventionell fjärrvärmeteknik men med 

mer isolering. Lösningen består av ett lågtemperaturnät i stål, men med servisledningar i koppar. 

Kulvertisoleringen består av uretanplast och ett mantelrör av etenplast [31]. För tillfället har Tekniska 

Verken tre stycken lågtempererade nät, runt år 2014 är målet att ha totalt sex stycken lågtempererade 

nät [33]. 

Tidig nedläggning av ledningar, innan grunden gjuts i byggnader, genomförs för att undvika att 

behöva gräva flera gånger. Tekniska Verken tror att smart planering är lösningen för att få en 

ekonomisk lönsamhet. Planeringen kan ske i form av samordning mellan olika aktörer vid 

ledningsförläggning och grävning men även att undvika dubbelarbete vid andra arbeten. 

Sten Bruce, som är nätchef på Tekniska Verken, tror på konventionell fjärrvärmeteknik ur ett 

livscykelperspektiv. I Linköping har ännu ingen utvärdering gjorts på systemet då områdena 

fortfarande byggs ut [31]. 

7.3 Lystrup, Danmark 
I Danmark har några försöksprojekt med lågtempererad fjärrvärme till lågenergibyggnader 

genomförts. Det projekt som undersökts speciellt för denna rapport är det system som provats i 

Lystrup. Finansieringen står Danska Energibyrån för och projektet är genomfört i ett samarbete mellan 

flera företag, bland annat företaget Logstor. Systemet syftar till att ha väldigt låga 

framledningstemperturer för att minimera värmeförlusterna. Även mindre dimensioner eftersträvas för 

att minimera förlusterna men också för att minska anläggningskostnaderna. 

Antal lågenergibyggnader är 92 stycken familjehus med en energianvändning på 42,6 KWh/  , år. 

Kravet på framledningstemperatur är 50 ºC hos kunden, vilket resulterar i en temperatur på 55 ºC från 

centralen. Systemet har en spetslastkapacitet på 70 ºC, vilken utnyttjas ca 200 timmar per år i detta 

system. Linjetätheten i detta projekt är väldigt låg, 193 kWh/  , år.  

Rören som använts är så kallade twinrör med isoleringsklass 2 som är egenutvecklade för projektet, 

vilka minskar värmeförlusterna. Driftstrycket i systemet är något högre än konventionella system men 

möjliggör mindre dimensioner på ledningar. Rörens diametrar varierar ifrån 14 till 32 mm. För att få 

mindre rördimensioner och för att utjämna effektbehovet har även ackumulatortankar använts i 

respektive hus. Bland annat en speciellt utvecklad fjärrvärmetank som laddas med fjärrvärmevatten av 

50-55 ºC. Detta resulterar i att tappvarmvattnet växlas mot fjärrvärmetanken när varmvattnet behövs. 

På detta vis undviks stillastående tappvarmvatten och risken för legionella minimeras [34]. 

7.4 Munksundet, Enköping 
År 1998 gjordes i Enköping en jämförelse av projekteringskostnaderna för olika anslutningsformer för 

småhusområdet Munksundet. Bland de utvärderade lösningarna fanns anslutning med ett sekundärnät 

av PEX-rör och en konventionell direktanslutning med preisolerade stålrör. Resultatet var fördelaktigt 

för en lösning med sekundärnät med PEX-rör. 
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Det studerade området bestod av 44 stycken enfamiljshus, dimensionerande effekt var 500kW, försåld 

energi uppgick till 770 MWh/år, och områdets linjetäthet var 0,75MWh/m. Framledningstemperatur 

för konventionell lösning var 100 °C respektive 80 °C för sekundärnätet. 

I båda systemen användes dubbelrör, och resultatet visade på att sekundärnätet med PEX-rör var 8 % 

billigare som totallösning, än direktanslutning med preisolerade stålrör. Det vill säga att de högre 

kostnaderna för områdescentral och rörmaterial för sekundärnätet mer än vägdes upp av de högre 

mark- och anläggningskostnaderna för den preisolerade stålrörskulverten [35, s. 14].  

En annan fördel med sekundärnätet var att värmeförlusterna blev 20 % lägre, främst på grund av den 

lägre framledningstemperaturen [35, s. 18].  

Kostnader till områdescentralen i sekundärnätet med PEX-rör uppgick till totalt 221 000 kronor (1998) 

[35, s. 13]. I och med den stora kostnaden för områdescentralen erfordras, inom ett kvarter, en 

anslutningsgrad på minst 70 - 80 %. Om flera kvarter kan anslutas till samma områdescentral kan en 

lägre anslutningsgrad tolereras [35, s. sammanf.]. 
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8. Beskrivning av projekt i Lillehammer  
Området som ska förses med en lösning för fjärrvärmedistribution ligger i Lillehammer, Norge. Det 

existerande fjärrvärmenätet i Lillehammer ägs och sköts av Eidsiva Bioenergi AS. Totalt är det fyra 

flerbostadshus som projekteras och ska uppföras enligt passivbyggnadsteknik. Byggnaderna består av 

360 stycken studentlägenheter á 20 m
2
 vardera. Total uppvärmd yta antas vara 12 000 m

2
. 

 

Figur 8. Byggnaderna visualiseras vid studiebesök i Lillehammer, Norge 

8.2 Beskrivning av område och byggnader 
I rapporten utförs en studie på ett reellt område aktuellt för lågtempererad fjärrvärme i Lillehammer, 

Norge. Lösningen ska syfta till att använda befintlig och marknadsmässig teknik för att demonstrera 

hur ett lågtempererat sekundärnät byggt med plaströr ska kunna användas vid denna typ av 

systemlösning. En beskrivning av området som är aktuellt följer nedan. 

De 360 studentlägenheterna är fördelade enligt följande: 

 Byggnad A – 60 studentlägenheter á 20 m
2
 

 Byggnad B – 100 studentlägenheter á 20 m
2
 

 Byggnad C – 100 studentlägenheter á 20 m
2
 

 Byggnad D – 100 studentlägenheter á 20 m
2
 

Dessa byggnader är ännu inte uppförda, men är planerade för byggnation inom en snar framtid. 

Utformningen på husen är ännu inte helt slutgiltig och därför är illustrationerna ungefärliga. Av 

kostnadsskäl har projekteringen av byggnaderna fördröjts och den slutgiltiga versionen av området är 

ännu oklar [3]. Även längder för kulvert och liknande som anges har antagits och är därför ungefärliga 

värden.  
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Figur 9. Projektering Lillehammer [36]. 

Byggnaderna planeras vid idrottsområdet i Lillehammer, vilket kallas Stampesletta. 

Lillehammers primära fjärrvärmenät passerar området vid Sigrid Undsets veg, se ”primärnät” i Figur 

9, och där planeras avsticket för det nya sekundära nätet. Vid vägen växlas sedan, genom en 

värmeväxlare, det primära nätet mot ett sekundärt system som kommer byggas enligt den streckade 

linjen i Figur 9. Sträckan fram till den första förgreningen vid hus A och B antas vara ungefär 500 

meter. 

Anledningen till den planerade rörledningens utseende, gällande geografisk placering, är att rören 

förväntas förläggas längs samma sträckning som annan infrastruktur. 

Höjdskillnaden har betydelse för påfrestningar på rören i form av tryck i nätet. Vid Sigrid Undsets veg 

är elevationen 250 meter över havet och vid byggnaderna 280 meter över havet. Detta ger en 

höjdskillnad på 30 meter. 

Nätet kommer bestå av fyra förgreningar. Efter distributionsröret, som förläggs ifrån Sigurd Undsets 

veg till det planerade byggområdet, sker en förgrening till två rör som går till var sitt byggnadspar. 

Mittemellan varje byggnadspar förgrenar sig sedan nätet ytterligare en gång till byggnadernas 

servisledningar. 
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8.3 Nätets utformning  

För att få ner kostnaden och värmeförlusterna för utbyggnaden av nätet har vissa parametrar tagits 

fram i samtal med Eidsiva Bioenergi AS.  

Lösningen ska innefatta ett sekundärnät för tillförsel av fjärrvärme. Detta för att kunna få ner 

temperaturerna i nätet samt för att kunna använda alternativa material och teknik.  

I rapporten kommer beteckningar för rörsträckor enligt Figur 10 att gälla. Detta är inga officiella 

beteckningar utan används enbart i denna rapport för att enkelt illustrera och hålla isär de olika 

rörsträckorna.  

 

 

 

 

 
 

 

8.4 Temperatursättning 

Vid projekteringen ska det beslutas kring temperaturnivåerna i nätet. Temperaturen kommer variera 

med driftssituationen och kommer i verkligheten väldigt sällan hålla de givna temperaturerna. De ska 

därför ses som medeltemperaturer [4, s. 342]. För att begränsa värmeförlusterna ifrån sekundärnätet så 

är en låg framledningstemperatur en viktig del att beakta. Detta för att värmegenomgången genom 

isoleringen beror av temperaturskillnaden mellan omgivning och värmemediet. En lägre temperatur på 

mediet ger en mindre temperaturskillnad och därmed mindre totala värmeförluster.  

Temperaturen får dock inte bli för låg, då den måste hålla en tillräckligt hög temperatur för att kunna 

erhålla en lämplig varmvattentemperatur i byggnaden. De rekommendationer som finns gällande 

varmvattentemperaturer beror i mångt och mycket av legionellatillväxt.  

8.4.1 Legionella  

I Bilaga 2 – Legionella återfinns en djupare genomgång av legionellans egenheter samt olika länder 

rekommendationer gällande temperatursättning. En kort sammanfattning av de slutsatser som dras 

erhålls nedan.  

                                                      
5
 Längderna är ungefärliga 

Sträcka 
Längd

5
 

[m] 

R 500 

Ra 11 

Rb 11 

Rc 11 

Rd 11 

Rab 20 

Rcd 80 

Figur 10. Illustration över rörsträckornas benämning samt längder. 
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Norska rekommendationer är striktare än både svenska och danska rekommendationer. Där man i 

svenska och danska rekommendationer förhåller sig till 50 °C som lägsta temperatur i 

tappvarmvattensystem, både med och utan varmvattencirkulation, gäller för Norge 60 °C. 

Vid diskussion med Eidsiva Bioenergi AS beslutades att tappvarmvattnet ska efterstäva att hålla 55 – 

50 °C vid tappstället. 

Systemets dimensionerande framledningstemperatur sätts till 60 °C för att kunna kompensera för 

förluster i värmeväxlare och ledningar men fortfarande kunna tillhandahålla 55 – 50 °C vid tappstället. 

Returtemperaturen i sekundärnätet dimensioneras till 30 °C. 

Författarna väljer att inte anpassa sig efter rådande rekommendationer i Norge, utan med grund i de 

svenska och danska synsätten ha en lägre temperatur i varmvatteninstallationen.  
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9. Tekniska beräkningar på systemet 
Beräkningar är genomförda i Microsoft Office Excel 2007 och återfinns i Bilaga 3 – Beräkningar.  

I rapporten beskrivs och ges exempel på hur beräkningarna genomförts och varifrån värden och 

formler är hämtade. Den huvudsakliga teorin och aktuella formler är hämtade ur följande litteratur: 

Tabell 4. Litteraturlista vid beräkningar 

Fjärrvärme – Teori, teknik och funktion; Sven Werner, Svend Frederiksen 1993 

Energiteknik – Formler och tabeller; Sven Olov Elovsson, Henrik Alvarez 1993 

Data och diagram – Energi- och kemitekniska tabeller; Sten-Erik Mörtstedt, Gunnar Hellsten  

 

Beräkningar utförs på Pex-rör ifrån Logstor, vilka är världsledande inom tillverkning av rör för 

fjärrvärme.  

En EPS-isolering används som tilläggsisolering för att utreda det är ekonomiskt försvarbart att 

ytterligare minska distributionsförlusterna för systemet. EPS-isoleringen säljs av Elgocell AB. 

I Bilaga 1 – Produktbeskrivning erhålls information och tekniska data kring dessa produkter, samt 

sammanfattas deras fördelar och egenskaper. 

Vid jämförelse mellan en konventionell stålkonfiguration och en twinrörskonfiguration i stål, så 

hämtas data ifrån Logstors produkter.  

9.1 Dimensionering av system 
I Figur 11, ses en principskiss över 

systemuppbyggnaden av ett sekundärnät. 

Temperaturerna 86°C och 47°C på det 

befintliga nätet är ett medelvärde för svenska 

fjärrvärmenät [6]. Dessa värden kommer 

användas för vissa beräkningar, då de även 

antas vara representativa för norska nät. 

För att dimensionera systemet krävs vetskap 

om ett antal parametrar. Det är viktigt att få en 

bild av vilket effektbehov området och 

respektive byggnad har vid ett 

dimensionerande tillfälle. Det dimensionerande 

tillfället kan vara en extrem utetemperatur, 

DUT, då en stor effekt erfordras till 

uppvärmning av huset eller det, med 

sannolikhet beräknat, tillfälle då 

tappvarmvattenförbrukningen är som högst. 

Figur 11. Systemuppbyggnad 
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9.1.1 Uppvärmningsbehov 

9.1.1.1Energibehov till uppvärmning 

Byggnaderna planeras enligt standard för Lågenergi klass 1. Högsta energibehov till uppvärmning per 

kvadratmeter beräknas enligt formel hämtad från  

Tabell 2, redovisad i avsnitt Lågenergihus och passivhus. Årsmedeltemperaturen för Lillehammer är 

2,9 °C [3].  

                                    

Högsta energibehov till uppvärmning per kvadratmeter blir 41,2 kWh/m
2
, år. Denna siffra kommer 

användas för beräkningarna. 

Under ett år blir energibehovet för uppvärmning: 

                                     

9.1.1.2 Effektbehov till uppvärmning 

Eftersom byggnaderna endast är i planeringsstadiet finns inga uppgifter om storlek på 

uppvärmningsbehov. Erforderligt effektbehov till uppvärmning måste därför approximeras. Till detta 

väljer rapportens författare att förhålla sig till Enovas kompendium om värmeanläggningar; 

Kompetansekompendium for varmeanlegg 2011. 

Här uppges rådgivande siffror för värmeanläggningar i lågenergihus i olika norska städer, dock inte 

Lillehammer. 

För att få en indikation på effektbehovet kan man försöka utleda en siffra från effektbehov för 

liknande byggnader i andra städer och dessa städers Dimensionerande Utetemperatur (DUT). 

Tabell 5. Effektkrav på lågenergihus för olika orter i Norge, beroende av dimensionerande utetemperatur [37] 

Stad 

 

DUT 

Totalt 

effektbehov 

[W/m
2
] 

Effektbehov 

(12 000 m
2
) 

[kW] 

Oslo  -19 24 288 

Lillehammer
6
  -25 26,3 316 

Karasjok  -42 33 396 

 

För Oslo, som har en DUT på - 19  C erfordras till uppvärmning totalt 24 W/m
2
. För Karasjok som har 

en DUT på - 42  C erfordras till uppvärmning totalt 33 W/m
2
 [37]. 

Med ett antagande om linjärt förhållande mellan effektbehov och DUT räknas en faktor fram för W/ C 

DUT som kan användas för att räkna fram en approximativ erforderlig effekt per kvadratmeter i en 

lågenergibyggnad i Lillehammer. 

 

                                                      
6
 beräknade värden i kursiv 

Q = Högsta energibehov till uppvärmning, netto. KWh/m², år 

    = Yta bostad. m² 

    = årsmedeltemperaturen. °C 
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Erforderlig effekt i byggnaderna blir approximativt 26,3 W/m
2
. Detta ger ett totalt effektbehov för 12 

000 m
2
 på ungefär 316 kW. 

9.1.2 Tappvarmvattenbehov 

9.1.2.1 Energibehov till tappvarmvatten 

I Energimyndighetens rapport ER 2012:03, Vattenanvändning i hushåll, görs en genomgång av 

schablon- och mätvärden av energianvändningen till tappvarmvatten i svenska småhus och lägenheter. 

För lägenheter är spridningsintervallet för schablonvärdena 1000-1800 kWh/person och år. Dock är 

spridningsintervallet för uppmätta värden 800-2500 kWh/person och år, med ett medelvärde på 1700 

kWh/person och år [38]. 

I mätningarna ingår många olika typer av hushåll som skiljer sig i varmvattenanvändning. I tekniska 

bestämmelser för dimensionering av fjärrvärme, F101, nämns studentlägenheter som exempel på 

bostäder med hög förbrukning av varmvatten [39]. En representant från Halmstad Energi och Miljö 

(HEM), som har erfarenhet av leverans av fjärrvärme till studentbostäder, hävdar att ingen märkbar 

skillnad kan ses i effektbehovet. Eventuellt kan energibehovet vara större i studentbostäder, men det är 

inget som kan sägas med säkerhet [40]. Författarna anser det därför rimligt att anta en 

varmvattenförbrukning över medelvärdet på 1700 kWh/person, år. För att inte underskatta 

energianvändningen så antas därför ett värde på 2000 kWh/person, år. 

Detta betyder att energin som åtgår till varmvattenuppvärmning: 

                                      

Ett antagande som rapportens författare gör, baserade på egna erfarenheter ifrån studentboende, är att 

väldigt få studenter antas uppehålla sig i lägenheterna under sommaruppehållet. Det reella 

energibehovet för varmvattnet kommer därför antagligen vara mer rättvisande om det beräknas för en 

användning i 10 av 12 månader.  

           
  

  
            

600 MWh/år blir det värde som används i fortsatta beräkningar. Det samlade energibehovet till både 

uppvärmning och varmvatten blir under ett år 1095 MWh. Energin som nyttjas till uppvärmning av 

varmvatten svarar alltså för ungefär 55 % av byggnadernas totala energibehov. 

9.1.2.2 Effektbehov till tappvarmvatten 

Effekten som krävs för uppvärmning av tappvarmvatten beräknas vid ett dimensionerande flöde. Det 

dimensionerande flödet bestäms av husens sammanlagringsfaktor, vilket är det största sannolika flödet 

som kan inträffa då hyresgäster tappar varmvatten vid samma tidpunkt. Vid ett område som detta med 

relativt många lägenheter blir sammanlagringsfaktorn stor.  
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Figur 12. Sammanlagringsgraf över dimensionerande varmvattenbehov per lägenhet [39, s. 19] 

Figur 12 är hämtad ifrån standarden F101 och visar en sammanlagring för maximalt 250 lägenheter. 

För att identifiera sammanlagringen för 360 lägenheter så måste ett värde approximeras. 

Ett antagande görs att kurvan är approximativt linjär mellan värdena 180 och 240 lägenheter. Ur Figur 

12 avläses 1,28 liter/sekund för 180 lägenheter samt 1,56 liter/sekund för 240 lägenheter. Med räta 

linjens ekvation,           , approximeras sedan värdet för 360 lägenheter. Resultatet blir ett 

dimensionerande flöde på 2,12 liter per sekund. Detta görs sedan för varje byggnad och 

förgreningspunkt för att få fram det dimensionerande flödet för varje rörsträcka. Redovisas i Tabell 6.
7
 

Tabell 6. Dimensionerande varmvattenflöde 

Hela området Bygg. A Bygg. B Bygg. C Bygg. D Bygg. A+B Bygg. C+D 

2,12 l/s 0,67 l/s 0,89 l/s 0,89 l/s 0,89 l/s 1,19 l/s 1,38 l/s 
 

För att vara på säkra sidan då det inte finns angivna värden för 360 lägenheter i standarden så beräknas 

effektbehovet för varmvattnet med ett flöde på 2,2 l/s istället för 2,12 l/s. 

Kallvattnet som hämtas i närliggande vattentäkt har temperaturen 5 °C [3]. Detta vatten ska sedan i 

värmeväxlaren värmas till 55 °C. Effekten som erfordras för den temperaturförändringen beräknas 

med följande formel 

 

                                                      
7
 Att alla flöden sammanlagras gör att summorna av flöden till de enskilda byggnaderna är större än det 

sammanlagrade flödet till hela området 
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                =             

  = Effekt [W] 

  = Massflöde [kg/s]  

   = Värmekapacitet[m/s] 

  = Temperaturdifferens [°C] 

                                          

                                            

Medelvärden för värmekapaciteten, Cp, och 

vattnets densitet, ρ, approximeras för de 

aktuella temperaturerna, vilket redovisas i 

Tabell 7.
8
  

Varmvattenbehovet för området motsvarar en effekt på 464 kW. 

Den dimensionerande effekten för uppvärmning av tappvarmvatten är med sina 464 kW större än 

uppvärmningens effektbehov på 316 kW. Effektbehovet för uppvärmning av tappvarmvatten blir 

dimensionerande för sekundärnätets kapacitet.  

9.1.3 Byggnadens värmetröghet 

Varmvattentappningarnas sällsamma natur gör att det under stora delar av dygnet kommer att finnas 

tillräcklig effektkapacitet för att tillgodose byggnadens uppvärmningsbehov. Det dimensionerande 

maximala varmvattenflödet kommer sannolikt att uppträda mycket sällan, vilket då skulle medföra att 

värmesystemet inte erhåller någon effekt till uppvärmning. På grund av lågenergihusens höga 

tidskonstant tar det lång tid innan en utestängd tillförsel av värme påverka komforten. Nedan följer ett 

räkneexempel. 

Tabell 8. Beräknat exempel på energiöverskott 

Exempel:     

Energiåtgång till varmvatten:  600 MWh/år 
    - Energianvändning av varmvatten anses vara konstant över året  
Energi varmvatten dagligen:  1,9 MWh/dag 

      

Dimensionerad effekt kan tillgodose   

Dimensionerad effekt:  464 kW 

Möjlig energitillförsel per dag 10,6 MWh/dag 

Dagligt överskott till uppvärmning: (10,6 - 1,9) = 8,7 MWh/dag 

 

Tabell 9 visar att det dagligen finns ett energiöverskott till uppvärmning på 8,7 MWh. Dock är 

tillgängligheten på energin jämt fördelad över året medan värmebehovet främst finns på vintern.  

Maximal installerad effekt för uppvärmning i de fyra husen är totalt 316 kW. Om denna effekt 

utnyttjas till fullo under ett dygn krävs en energitillförsel på 7,5 MWh, vilket är mindre än tillgängligt 

energiöverskott på 8,7 MWh. 

                                                      
8
 Denna approximation genomförs för andra temperaturer, enligt tabell, dock utan att redovisa beräkningen.   

Tabell 7. Approximation av värmekapacitet och densitet [41]. 

    [J/kg, °K] Densitet [kg/  ] 

Vatten, 5° C 4206 1000 

Vatten, 60° C 4180 983,2 

Vatten, medel: 4193       
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Eftersom husen byggs med lågenergistandard så anses de ha en tillräckligt hög tidskonstant för att anta 

att de fåtal gånger hela effektkapaciteten åtgår till varmvattenberedning, så kan uppvärmning stängas 

av utan ett märkbart temperaturfall.  

9.1.4 Linjetäthet 

Områdets linjetäthet  
     

            
  vilket alltså ger 

        

     
 1,7 MWh/m.  

Detta faller inom ramen för låg värmetäthet, vilket har ett gränsvärde på 2 MWh/m. Området är därför 

inte direkt lämpligt för konventionell fjärrvärme då en linjetäthet under gränsvärdet anses ge för höga 

värmeförluster i förhållande till såld värme [4, s. 48]. 

9.2 Rördimensionering 
I Figur 13 ses nätet och de beteckningar som används i denna rapport. Även sträckornas längder 

redovisas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rören dimensioneras för att tillhandahålla erforderlig effekt vid det dimensionerande och 

sammanlagrade flödet. Dimensionerande effekt ges av tappvarmvattnets 464 kW.  

Det stora röret ”R” behöver alltså dimensioneras för att klara av att leverera effekten 464 kW. Med 

hjälp av ovanstående avsnitts formel:   =            , kan ett dimensionerande massflöde 

beräknas. Detta görs på nätets temperaturspann, vilket är en framledningstemperatur på 60 °C och en 

returtemperatur på 30 °C. Nya medelvärden för värmekapacitet och densitet approximeras och det 

dimensionerande massflödet i sekundärnätet erhålls till 3,7 kg/s. 

Logstor uppger att deras PEX-rör har en begränsning gällande flödeshastigheten på 2 m/s. I samtal 

med representant för Logstor diskuteras att det inte är optimalt att dimensionera för en hastighet allt 

för nära begränsningen 2 m/s på grund av att det vid sådana flödeshastigheter kan framkomma 

ljudfenomen och ökad slitage av kopplingarna i systemet. Det finns dock en fördel med en hög 

                                                      
9
 Längderna är ungefärliga 

Sträcka 
Längd

9
 

[m] 

R 500 

Ra 11 

Rb 11 

Rc 11 

Rd 11 

Rab 20 

Rcd 80 

Figur 13. Sekundärnätet utformning och dess beteckningar med motsvarande längder 
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flödeshastighet för att kunna använda mindre dimensioner. Den maximala flödeshastigheten som kan 

förekomma i nätet bestäms till 1,8 m/s [23]. 

Med hjälp av formeln för volymflödet kan den minsta möjliga diameter som krävs för att leverera 

ovan nämnda effekt beräknas, vid de ovan bestämda parametrarna.  

                     
  

     
 

   = Volymflöde [    ] 

  = Radie [m]  

v = strömningshastighet [m/s] 

 

Minsta möjliga diameter vid de bestämda parametrarna tas fram för varje ledning. Detta korsrefereras 

sedan mot befintliga produkter ifrån Logstor och rören väljs efter närmsta större diameter.  

Tabell 9. Val av möjliga diametrar [42]. 

Rörsträcka Minsta möjliga 

Diameter [mm] 

Logstor - inre 

diameter [mm] 

Logstor – yttre 

diameter [mm] 

Strömningshastighet i 

röret vid dim. Flöde 

[m/s] 

R 51,4 61,2 75 1,27 

Ra 28,9 32,6 40 1,42 

Rb 33,3 40,8 50 1,20 

Rc 33,3 40,8 50 1,20 

Rd 33,3 40,8 50 1,20 

Rab 38,5 40,8 50 1,34 

Rcd 41,5 51,4 63 1,17 
 

Eftersom närmsta större diameter väljs så kommer strömningshastigheten i rören att bli lägre än den 

dimensionerande hastigheten, vilket kan ses i Tabell 9. 

9.3 Tryckfallsberäkningar 

När en möjlig rörkonfiguration valts, måste tryckfallet och det statiska trycket i ledningen beräknas för 

att bekräfta dess funktionsduglighet. Rören som används för beräkningar har begränsande 

tryckegenskaper. Enligt Logstor AB klarar deras rör, för de dimensioner som är aktuella, 6 bar. Dock 

är det klarar rören 8,5 bar om temperaturen kan begränsas och ej överstiger 70°C. Vilket är fallet med 

rådande temperatursättning.  

Beräkningar och värden kan hittas i Bilaga 3 – Beräkningar, tryckberäkningar. Resultaten redovisas 

nedan.  

9.3.1 Höjdskillnad 

Under avsnittet beskrivning av området konstateras att höjdskillnaden mellan sekundärnätets 

anknytningspunkt och fjärrvärmecentralerna i fastigheterna är ungefär 30 meter. Detta kommer skapa 

ett tryck i systemet som måste tas hänsyn till i dimensioneringen. Tryckskillnaden för 30 meter 

vattenpelare är 2,94 bar. 

Till detta läggs en säkerhetsmarginal på grund av höjdmätningarnas osäkra natur, så att inte 

påfrestningarna på rören blir för stora. Trycket som används i fortsatta beräkningar bestäms till 3,5 

bar.  
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9.3.2 Friktionsförlust 

För att bestämma totala erforderliga tryckhöjningen i fjärrvärmeledningen ger formeln nedan en 

översiktlig bild. Tryckhöjningen är beskriven som att en pump ska cirkulera allt vatten i 

fjärrvärmesystemet. Friktionsförluster uppkommer i     och    . 

    =     +     +       

     = Tryckfall från pump till ändpunkt där tryckskillnaden är minst i framledningen 

     = Tryckfall från pump till ändpunkt där differenstryck är minst i returledningar 

       = Tryckdifferens mellan fram- och returledning i ändpunkt där differenstrycket är minst [4, s. 331] 

 

Friktionsförluster i raka rör beräknas med formeln: 

     
 

 
 
 

 
      

   = Tryckskillnad [Pa] 

  = Friktionstal  

L = Rörsträckans längd [m] 

D = Diameter [m] 

  = Densitet [kg/  ] 

v = Strömningshastighet [m/s] [4, s. 332] 

 

En avgränsning görs där tryckfall beroende av engångsmotstånd, såsom t-stycken och liknande, 

försummas. 

9.3.2.1 Friktionstal,   

Friktionstalet identifieras med hjälp av ett så kallat Moody-diagram. Det avläses ur diagrammet och är 

beroende av två parametrar: Reynolds tal samt den relativa ytråheten.  

Reynoldstalet beror på flertalet parametrar och varierar med dessa. De parametrarna är rörens 

diameter, vätskans densitet, strömningshastighet och viskositet vid given temperatur samt massflöde. 

De aktuella parametrarna hämtas ur givna data och tabellsamlingar [41]. I Bilaga 3 – beräkningar, 

tryckberäkningar hittas ett exempel på hur Moody-diagramet används. Reynoldstalet beräknas enligt 

formeln: 

   
      

 
 

   = Reynolds tal [Pa] 

  = Densitet [kg/     
v = Hastighet [m/s] 

   = Inre diameter [m] 

  = dynamisk viskocitet 

[43]. 

 

Den relativa ytråheten är rörtypens ytråhet, i detta fall PEX, genom den inre rördiametern. Logstor 

uppger att deras Pex-rör har en ytråhet på 0,01mm [44]. 

9.3.2.2 Tryckförlust 

När friktionstalen är fastställda kan friktionsförlusten beräknas, enligt formeln ovan. I beräkningarna 

visas även att fram- och returledning får samma friktionstal, vilket ger samma tryckfall i båda rören.  
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Tryckförlusten beräknas vid det dimensionerande driftfallet, vilket är när området tillförs totalt 3,7 

kg/s. I detta fall antas alla byggnader ha samma procentuella dellast. Ledningarna fram till respektive 

byggnad är därmed något överdimensionerade. Detta gör att respektive flöde till husen kan varieras 

gentemot varandra. 

Tabell 10. Tryckförlust, i form av friktionsförlust för respektive rörsträcka 

Rörsträcka 
Dimension 

[mm] 

Längd 

[m] 

Strömnings-

hastighet [m/s] 
Friktionstal Tryckförlust [bar] 

R 75 1000 1,27 0,013 1,698 

Ra 40 22 0,90 0,015 0,041 

Rb 50 22 0,76 0,014 0,022 

Rc 50 22 0,76 0,014 0,022 

Rd 50 22 0,76 0,014 0,022 

Rab 63 40 1,34 0,014 0,121 

Rcd 63 160 0,96 0,014 0,199 

    Total: 2,124 bar 
 

Det totala tryckfallet i både fram och returledning uppgår till 2,12 bar. Detta ger ett specifikt 

medeltryckfall på 330 Pa/m kulvert. 

9.3.3 Differenstryck 

En tryckskillnad mellan framledning och returledning ska upprätthållas genom hela ledningen. Detta 

för att en naturlig flödesriktning, från framledning till returledning, ska kunna uppstå. Detta sätts till 

ungefär 1 bar [6]. 

9.3.4 Totalt tryckfall 

Totalt erhålls ett statiskt tryck på 6,62 bar i systemet, vilket är godtagbart då rören tål ett tryck på 8,5 

bar vid en kontinuerlig temperatur under 70 °C.  
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Figur 14. Systemets tryck illustrerade 

I Figur 14 illustreras det totala trycket i systemet. Differenstrycket och tryckfallet i ledningarna uppgår 

till 3,12 bar, vilket approximativt illustreras av trycket mellan 3,5 och 6,5 bar i figuren. Detta är den 

tryckhöjning som pumpen måste åstadkomma. 

De 3,5 bar som kan härledas till höjdskillnaden kräver inget pumparbete då nätet är ett slutet system. 

Rören måste dock tåla det totala statiska trycket ledningarna som är ca 6,5 bar. 

9.3.5 Pump 

Den effekt som pumpen kommer kräva går att beräkna med formeln: 

 

        

  = Effekt [W] 

   = Tryckörändring [Pa   
  = Volymflöde [    ] 

 

Pumpverkningsgraden vid olika varvtal varierar kraftigt beroende av vilket driftfall pumpen används 

vid. Ett typiskt medelvärde som appliceras här är 80 % [4, s. 216]. 

Med en medelverkningsgrad på 80 % återfås en erforderlig pumpeffekt på 1,5 kW. 

9.3.6 Exempel, rörsystemets maximala kapacitet 

För att visa på rörsystemets kapacitet tas ett driftfall fram där systemet utnyttjas maximalt. Driftfallet 

är dock inom de värden som måste understigas för en teknisk livslängd på 30 år. Beräkningsblad 

återfinns i Bilaga 3 – Beräkningar, rörspecifikationer.  
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De begränsande faktorerna är hastigheten, temperaturen och trycket som har gränsvärdena 2m/s, 70 °C 

respektive 8,5 bar.  En viss säkerhetsmarginal eftersträvas ändå för att säkerställa hållbarheten för 

systemet.  

Framledningstemperaturen i exemplet sätts till 68 °C och hastigheten i den största 

distributionsledningen ”R” sätts till 1,7 m/s. Det är den ledning som begränsar resten av systemet. Den 

högsta strömningshastigheten erhålls i rör ”Rab”, 1,76 m/s. Detta resulterar i ett friktionstryckfall på 

3,80 bar samt ett statiskt tryck på 8,3 bar i hela nätet. Vid dessa parametrar levererar systemet enligt 

följande: 

Tabell 11. Möjlig systemeffekt 

Del av systemet Volymflöde Hastighet Tryckfall Levererad effekt 

Hela området 5,0 l/s 1,70 m/s 3,65 bar 794 kW 

Till resp. 
byggnad10 

    

Byggnad A 1,0 l/s 1,20 m/s - 160 kW 

Byggnad B 1,3 l/s 1,02 m/s - 212 kW 

Byggnad C 1,3 l/s 1,02 m/s - 212 kW 

Byggnad D 1,3 l/s 1,02 m/s - 212 kW 

 

Systemet kan alltså leverera 794 kW effekt till de fyra byggnaderna, vilket motsvarar 180 % av den 

dimensionerande effekten.
11

  

9.4 Värmeförluster  
Värmeförluster identifieras för två system. Först beräknas värmeförluster för rörkonfigurationen med 

Logstors PexFlex rör. Sedan undersöks effekten av att extraisolera rören med Elgocells EPS-isolering. 

9.4.1 Värmeförluster för Logstor PexFlex 

Logstor uppger att deras rörisolering, vilken är Polyuretanskum (PUR-skum), har en certifierad 

värmeledningsförmåga på 0,022 W/mK. Som konstaterades i kapitlet om fjärrvärme beror 

värmeförlusterna bland annat av rörens isolering och diameter. Då värmeförlusterna är viktiga att 

minimera används en så god isolering på rören som möjligt, vilket för Logstors rör innebär en 

isolering enligt serie II. Skillnaden mellan serie I och serie II är isolationsmaterialets tjocklek. Rörens 

diametrar är svåra att minimera då andra parametrar begränsar dem såsom dimensionerande flöde och 

tryckförluster [42]. 

  

                                                      
10

 Respektive byggnad ligger på samma procentuella dellast och delar på det totala volymflödet för hela området. 

Effekten för respektive byggnad kan därför varieras gentemot de andra byggnaderna, men summan av alla 

dellaster kan inte överstiga effekten för hela området 
11

 Alla delar i systemet är dock inte dimensionerade för att klara detta driftsfall. Värmeväxlarna är 

dimensionerade efter det dimensionerande driftsfallet.   
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Värmegenomgångstalen för respektive rör hämtas ifrån Logstors beräkningsprogram Logstor StaTech 

2.3.2 och redovisas i Tabell 12.  

Tabell 12. Sammanfattning av värmeförluster från systemet [42] 

Rörsträcka Nominell 

Dimension 

[mm] 

Yttre diameter 

Inkl. isolering, 

mantel [mm] 

Värmegenomgång 

Serie II  

[W/mK] 

Förluster 

(60/30) 

[W/m] 

R 75 160 0,18 14,40 

Ra 40 110 0,137 10,96 

Rb 50 125 0,15 12,00 

Rc 50 125 0,15 12,00 

Rd 50 125 0,15 12,00 

Rab 50 125 0,15 12,00 

Rcd 63 140 0,172 13,76 

Medelvärde
12

: 57,8 (inre)  0,176 14,06 
 

Värmeförlusterna för systemet blir alltså i medel, 14,06 W/m kulvert.  Om detta multipliceras med den 

totala kulvertlängden på 644 m så erhålls en förlusteffekt på 9,1 kW.  

Förlusteffekten multiplicerat med antalet timmar på ett år ger energimängden som går förloras i form 

av värmeförluster årligen. Resultatet blir ungefär 79 MWh. Detta kan sättas i relation till de 1 095 

MWh som är den årliga leveransen av fjärrvärme till området. Värmeförlusternas storlek är 6,76 %, 

sett i relation till levererad energi.  

9.4.1.1 Nätets K-värde 

K-värdet för nätet är ett utmärkt verktyg för att jämföra olika projekts värmeförluster, då det är 

oberoende av vilka temperaturnivåer och omgivningstemperatur som är aktuella för just det systemet. 

Nätets medel K-värde beräknas med: 

       
     

        
  där     

            

 
        

      = Värmeförlust per meter 

   = Temperaturdifferens [°C]  

  = Inre diameter [m]  

 
                             [°C] 
                               [°C] 

                                [°C] 

 

Tabell 13. Sammanställning av nätets värmeförluster 

Sekundärnätets värmeförluster. PexFlex, isoleringserie II 
Förlust per meter 14,06 W/m 

Nätets totala värmeförlust: 9,1 kW 

Årlig värmeförlust: 79 MWh 

%-förlust av levererad energi: 6,76 % 

K-värde, medel: 0,92 W/  K 

                                                      
12

 Medelvärden viktade mot respektive ledningslängd. 
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9.4.2 Värmeförluster med Elgocells EPS-isolering 

En sammanställning kring EPS-isoleringen i allmänhet samt Elgocells lösning i synnerhet återfinns i 

Bilaga 1 – Produktbeskrivningar.  

En lösning för att minska förlusterna ifrån systemet ytterligare är att tilläggsisolera de redan pre-

isolerade rören. Detta kan göras med en EPS-låda som kapslar in rörparet. Elgocell AB erbjuder en 

sådan produkt.  

Rörsträckan ”R” som är 75 mm har störst värmeförlust och beräkningar av EPS-isoleringen tillämpas 

på den sträckan. Energiberäkningar utförs av Elgocell AB i COMSOL Multiphysics® enligt Finita 

Elementmetoden. I Bilaga 3 – Beräkningar återfinns Elgocells datablad angående deras beräkningar. 

 
Figur 15. Illustration av temperaturfält med och utan lösning med EPSPEX-isolering 

I Figur 15 ses temperaturfälten i genomskärning för de båda förläggningssätten. Till vänster utan 

extraisolering och till höger med extraisolering. Som konsekvens av den extra isoleringsförmågan 

sammanfaller även de båda rörens temperaturfält, som ses i bilden till höger, vilket leder till lägre 

värmeförluster. Då returledningen, till vänster, har ungefär samma temperatur i värmemediet som dess 

omgivning, 30°C, så erhålls nästintill inga förluster ifrån returledningen. 

Resultaten ifrån Elgocell AB ger att värmeförlusterna bör kunna sänkas med ca 45 %. Det motsvarar 

en sparad effekt på 6,1 W/m, ifrån de värmeförlusterna som är beräknade i stycket ovan.  

Från Elgocell erhålls en beräkning för värmeförlusterna för rörsträcka ”R”. De andra rörsträckornas 

förluster approximeras sedan. De antagelser och beräkningar som görs sammanfattas i Bilaga 3 – 

Beräkningar, värmeförluster. Resultatet sammanfattas i Tabell 14. 

Tabell 14. Sammanställning av nätets värmeförluster med EPSPEX-isolering 

Sekundärnätets värmeförluster, med extraisolering 
Förlust per meter 7,7 W/m 

Nätets totala värmeförlust: 4,9 kW 

Årlig värmeförlust: 43,1 MWh 

%-förlust av levererad energi: 3,77 % 

K-värde, medel: 0,50 W/  K 



39 

 

9.5 Värmeväxlare 

För att överföra värmen ifrån det primära nätet till det sekundära nätet behövs en värmeväxlare. 

Värmeväxlare för växling mellan nät samt värmeväxlare för tappvarmvatten och värme i byggnaderna 

dimensioneras. Se Figur 16. 

Totalt kommer nio värmeväxlare behövas för systemet. En värmeväxlare behövs för att växla in 

värmen från primärnätet till sekundärnätet och åtta stycken värmeväxlare behövs för att växla in 

värmen från sekundärnätet till tappvarmvattensystemet respektive radiatorsystemet.  

 

 

Med hjälp av kontakt med företaget Alfa Laval dimensioneras värmeväxlare som redovisas i Tabell 

15. Priserna på alla värmeväxlare är inklusive isolering, golvstativ och svetskopplingar [45]. 

Tabell 15. Dimensionerade värmeväxlare 

Beskrivning  Pris per enhet 

Primär-/sekundärnät  11 200 kr 

Sekundärnät/byggnad - Värme 7 800 kr 

 - Tappvarmvatten 10 300 kr 

 

  

Figur 16. Illustration av värmeväxlare i systemet 
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10. Ekonomi  
I detta avsnitt diskuteras kostnader kring den systemlösningen med ett lågtempererat sekundärnät i 

PEX-rör som dimensionerats ovan.  

Jämförelser görs sedan med en mer konventionell anläggning där anslutning sker direkt till det primära 

nätet, med rådande temperaturer samt ledningar i stål. För den konventionella anslutningen jämförs 

både en lösning med enkelrör och en lösning med twinrör. 

Några förenklande antaganden görs för de ekonomiska beräkningarna. 

 Valutakursen mellan Norska kronor (NOK) och svenska kronor sätts till: 100 NOK = 111,95 

SEK [46]. 

 

 Energipriser sätts till
13

: [3] 

o Produktionskostnad:  0,56 kr/kWh  (0,50 NOK/kWh) 

o Såld energi:  0,73 kr/kWh (0,65 NOK/kWh) 

o Elenergi
14

:   0,34 kr/kWh  (0,30 NOK/kWh) 

 

10.1 Materialkostnader för PEX-rör 

För beräkning av materialkostnader har priser hämtats ifrån Logstors officiella prislistor, för 

respektive rörtyp: 

Tabell 16. Rörkostnader, Logstors PEXFLEX 

Rörsträcka  Total Längd (rör) Kostnad per meter Totalkostnad 

R 1000 m 500 kr 500 000 kr 

Ra 22 m 179 kr 3 938 kr 

Rb 22 m 257 kr 5 654 kr 

Rc 22 m 257 kr 5 654 kr 

Rd 22 m 257 kr 5 654 kr 

Rab 40 m 352 kr 14 080 kr 

Rcd 160 m 352 kr 56 320 kr 

Kopplingar mm.
15

 - - 57 484 kr 

Total:   648 784 kr 

 

Detta ger en total summa för det tänkta rörsystemet på 648 784 kr. Logstor uppger att köpet blir 

fraktfritt vid leverans av material för ett värde över 150 000 kr [23]. 

För sekundärnätslösningen tillkommer även en kostnad för en områdescentral. Kjell Andersson, från 

Mälarenergi AB, uppger att kostnaden uppgår till cirka 80 000 kr för byggnaden samt cirka 200 000 kr 

för rörinstallationen, inklusive värmeväxlare mellan näten.
16

 Sammanlagt tillämpas en kostnad på 

280 000 kr för områdescentralen. Kostnader för byggnadernas värmeväxlare tillkommer också. 

Materialkostnaden för övriga värmeväxlare blir 72 400 kr [32]. 

  

                                                      
13 När ”kr” används syftar det till svenska kronor, om andra valutor används uppges detta. 
14

 Används vid beräkning av driftskostnad för pump. 
15

 Kopplingar mm. är övriga kostnader för kopplingar, T-stycken, muffning, skarvsatser och reduktionsskarvar 
16

 Detta gäller för en områdescentral till 60 småhus. Det kan vara en god approximation även i detta fall.    
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10.2 Anläggningskostnader för PEX-rör 
Att hitta goda erfarenhetssiffror för anläggningskostnaderna på PEX-rör har visat sig vara mycket 

svårt. I de flesta fall, såsom i IEAs ”Cost benefits and long term behaviour of a new all plastic piping 

system - 2008” anges det helt enkelt att det går snabbare att bygga med PEX-rör. Några exakta 

besparingar i tidsåtgång anges inte utöver att det är möjligt att spara tid och att tidsbesparingen 

kommer öka allteftersom entreprenören blir mer erfaren [47]. 

Som nämndes i avsnittet Plaströrstekniken, erhålls ett antal fördelar vid anläggning av PEX-rör 

jämfört med stålrör. De viktigaste parametrarna som reducerar anläggningskostnaden sammanfattas 

nedan: 

- PEX-rör reducerar utgrävd volym till 60-70 % [25, s. 29]. 

- Då moment som kräver svetsare och rörläggare undviks kan anläggningsentreprenören själv 

sköta så många som möjligt av arbetsmomenten.  Med det kan risken för väntetid på 

specialarbetare minimeras och god kontinuitet erhållas. 

- Rör kallförläggs, och skarvar i mark undviks, så att schakt kan återfyllas efter kort tid. 

- Flexibla rör på rulle levereras direkt till arbetsplatsen vilket ger goda förutsättningar för en 

god framdrift [48, s. 36]. 

 

För att kvantifiera en besparing i tidsåtgång vid förläggning av PEX-rör jämfört med stålrör har 

rapportens författare gjort ett antal förenklingar och antaganden. Antagelserna utgår ifrån de 

erfarenheter som trots allt har tillhandahållits, vilka sammanställs nedan:  

 Eidsiva Bioenergi AS lägger i dag ungefär 30 - 40 meter stålrör per dag [3]. 

 Logstors erfarenhet är att man kan förlägga 100 - 200 meter PEX-rör per dag. 

Framdriftshastigheten beror mycket på typ av område. Det är till exempelvis snabbare att 

förlägga rör i en park än i en asfalterad gata i en centralort [23]. 

 Mälarenergi ABs erfarenhet är att tidsåtgången vid installation av Elgocells EPS-PEX lösning 

i nyexploaterade områden är två tredjedelar av den vid en konventionell lösning [31, s. 42]. 

Denna lösning kräver väsentligt mer arbete på plats än det som är fallet när preisolerade PEX-

rör ska förläggas. 

Med erhållen information i åtanke stipuleras markkostnaden till 70 % av det som är fallet vid 

anläggning av stålrör. Vi anser detta att vara ett konservativt anslag. Till jämförelse är detta ungefär 

samma tidsåtgång som den Mälarenergi har erfarenhet av vid förläggning av Elgocells lösning, vilket 

som tidigare nämnt är en lösning kräver en del arbete på plats. Detta är inte ett behov när ett PEX-rör 

förläggs. 

Anläggningskostnaden för konventionell förläggning med enkelrör i stål, enligt motsvarande 

dimensioner, uppgår till 940 000 kr enligt Svensk Fjärrvärmes kostnadskatalog. Motsvarande belopp 

för anläggningen av PEX-rören uppskattas därför till 70 % av ovan nämnda kostnad på cirka 690 000 

kr. 
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10.2.1 Kostnad för EPS-isolering 

Priset för EPS-kulverten har ifrån 

Elgocell AB är 220 kr/meter, med 

avseende på måtten enligt Figur 17. 

Beräkningarna ifrån Elgocell är utförda 

på den större distributionsledningen ”R” 

som har längden 500 meter. Resterande 

ledningar beräknas med approximerade 

värden. Antaganden och beräkningar 

återfinns i Bilaga 3 – Beräkningar, 

värmeförluster. 

Totalt ger extraisolationen en extra 

materialkostnad på ca 135 000 kr.  

Värdet på de värmeförluster som sparas uppgår till 9 175 kr/år
17

. En avbetalningstid enligt Pay-off-

metoden ger en återbetalningstid på 14,9 år. 

       
                   

                
 

10.3 Systemkostnad 
Totalt uppgår investeringskostnaden för ett sekundärnät i PEX-rör till cirka 1 690 000 kr. 

Motsvarande investeringskostnad för systemet i en stålkonfiguration med enkelrör uppgår till totalt ca 

1 250 000 kr. Specifikationer återfinns i Bilaga 3 – Beräkningar.  

För en motsvarande stålkonfiguration i dubbelrör uppgår investeringskostnade till ca 1 130 000 kr. 

Specifikationer återfinns i Bilaga 3 – Beräkningar 

11. Jämförelse mellan systemkonfigurationer 
Dimensionering för ett konventionellt nät med en konfiguration i stål utan sekundärnät sker på 

liknande sätt som redovisats ovan. Motsvarande relevanta Excel-blad återfinns längst bak i Bilaga 3 - 

beräkningar. 

Värden för beräkning av värmeförluster på Sekundärnät i PEX, sekundärnät i Stål och enkelrör 

hämtas ifrån Logstors beräkningsprogram LOGSTOR StaTech 2.3.2. Värmeförluster för dubbelrören 

på stålkonfigurationen hämtas och beräknas direkt i Logstors webbaserade beräkningsprogram 

LOGSTOR Calculator 2. 

Resultaten för stålkonfigurationerna redovisas i samband med jämförelsen på nästa sida.  

  

                                                      
17

 36,7 MWh * Energi, produktionskostnad: 0,25 kr/kWh 

Figur 17. Illustration av EPS-isolering och måttangivelser 
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Tabell 17. Ekonomisk jämförelse 

 
Sekundärnät, 

plast 

Stål, 

twinrör 

Stål, 

enkelrör 

Konfiguration 

 
 

 

Kommentar 
Det i rapporten undersökta 

systemet. 
 

Det konventionella 

systemet, det system 

som Eidsiva Bioenergi 

AS använder mest i 

dagsläget. 

Medeldimension (inre) 57,8 mm 51,4 mm 51,4 mm 

Temperaturer °C 

(Fram/Retur) 
60/30 60/30 86/47 86/47 

Tryckfall (friktion) 2,12 bar 2,12 bar 3,204 bar 3,204 bar 

Värmeförluster 

Isoleringsklass II II I II 

Värmeförlust [W/m] 14,06 7,65 13,96 20,46
18

 

K-värde, medel 0,92 0,50 0,68 1,00 

%-förlust av levererad 

energi 
6,8 % 3,8 % 6,7 % 9,5 % 

Årlig förlust [MWh] 79 43 79 115 

Årlig kostnad för 

värmeförluster [kr] 
44 240 24 080  44 240  64 400  

Ekonomi 

Materialkostnad  

[kr/m kulvert] 
1 002  1 211  301  369  

Anläggning 

[kr] 
690 000 825 000 860 000 940 000 

Total Investerings-

kostnad [kr] 
1 690 000 1 820 000 1 130 000 1 250 000 

Pay-off 3,4 år 3,6 år 2,2 år 2,5 år 

Årlig inv. kostnad [kr] 

Annuitet: (30år, 6 %)  
122 600 132 400 82 000 91 000 

Förtjänst efter 30 år 

 (Annuitet 30år, 6 %) 

[kr] 
11 428 000 11 402 000 13 597 000 13 148 000 

                                                      
18

 De högre förlusterna i Watt/meter beror inte främst av isoleringen, vilken nästintill är lika god för både plast 

och stål, utan främst av de högre temperaturerna i nätet. 
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12. Slutsats 
Slutsatser som dras utifrån rapportens resultat: 

 Det ska inte föreligga några problem vid användning av PEX-rör angående syrediffusion och 

teknisk livslängd om rådande föreskrifter efterföljs. 

 Det går att erhålla mindre värmeförluster med ett lågtempererat sekundärnät i plaströr än vid 

en konventionell systemuppbyggnad. Dock erhålls i detta fall inte bäst lönsamhet för 

plaströrslösningarna.  

 Systemet med högst ekonomisk lönsamhet, utifrån projektets givna parametrar, är 

konfigurationen med twinrör anslutna direkt till det primära nätet.  

 Det föreligger ingen teknisk begränsning i att dimensionera ett sekundärnät med relativt låga 

temperaturer. Dock finns det i Norge byggnadstekniska rekommendationer som försvårar 

acceptansen för ett sådant system på grund av striktare rekommendationer kring 

legionellatillväxt. 

 Att extraisolera ett lågtempererat sekundärnät av plast med EPS-isolering visar sig både vara 

tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt. Dock föreligger ett antal förenklingar i detta 

resultat. Förenklingar som bör utvärderas om systemet ska implementeras. 

13. Diskussion  
Diskussionen delas upp enligt samma huvudteman som rapporten i övrigt. 

13.1 Tekniska beräkningar och systemlösning 
Den slutgiltiga rörkonfigurationen blev på grund av olika faktorer kraftigt överdimensionerat. Medan 

det dimensionerande effektbehovet var 464 kW har det slutgiltiga nätet en kapacitet på 794 kW. Med 

andra ord kan det kontinuerligt leverera 180 % av det dimensionerande effektbehovet. 

Överdimensioneringen beror dels på effektbehovets storlek, dels på områdets höjdskillnad, och dels på 

rörens begränsning vad gäller tryck. 

Baserat på områdets effektbehov var det från början tillräckligt med ett 63 mm PEX-rör. När områdets 

höjdskillnad togs i betraktning uppkom däremot behovet för en grövre dimension för att rörens 

tryckgräns inte skulle överstigas. Höjdskillnaden på 30 meter gör att det till den grövsta rörsträckan 

”R”, måste användas 75 mm rör istället för 63 mm.  

Om den klenare dimensionen på 63 mm använts istället för valda 75 mm hade friktionstryckförlusten 

uppgått till ca 4,72 bar vid en strömningshastighet på 1,8 m/s. Det statiska trycket hade då uppgått till 

9,22 bar medan gränsvärdet för PEX-rören är 8,5 bar. Hade den dimensionerande effekten eller 

höjdskillnaden varit mindre hade en sådan dimensionering varit möjlig. En lägre höjdskillnad kunde 

till exempel åstadkommits om anknytningen till primärnätet gjorts från en annan riktning. Vilket 

åtminstone hade varit teoretisk möjligt, men det är inget som författarna har undersökt grundligt. 

En klenare dimension hade varit att föredra; dels på grund av en lägre investeringskostnad och dels på 

grund av den klenare dimensionens lägre värmeförluster som bland annat beror av rörets diameter. 

Klenare dimensioner hade även gjort det möjligt att använda PEX-twinrör, vilket inte är möjligt med 

gällande dimensionering. Officiellt tillverkar Logstor twinrör i dimensionen 50 mm, men i den 
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storleken blir röret både styvt och svårhanterat. Därför valdes twinrör bort för de dimensioner som 

ändå vore möjliga [23]. 

Logstor uppger att en ny produkt som kallas Logstor FlextraPIPE snart når marknaden. Röret har ett 

skum med en annan kemisk sammansättning och ett nytt mantelrör av korrugerad plast vilket gör det 

ännu mer flexibelt än de befintliga PEX-rören. Detta förstärker egenskapen att kunna undvika hinder i 

marken samtidigt som det kan möjliggöra större och mer hanterbara dimensioner med twinrörs-

tekniken [49]. 

Nätets utformning togs fram i samarbete med 

Eidsiva Bioenergi AS. I efterhand konstateras att 

kamförläggning antagligen hade varit att föredra. 

Främst ur ett tekniskt perspektiv men antagligen 

även ur ett ekonomiskt perspektiv.  

En tänkt kamförläggning illustreras i Figur 18. 

Vid denna typ av förläggning förekommer ett 

minimalt antal skarvar i mark. Den långa 

distributionsledningen ”R” hade skarvats var 

hundrade meter, medan resterande ledningar 

hade dragits in i byggnaderna och skarvats där. 

Detta förenklar förläggningen och gör 

installationen säkrare, då brott på ledningar är 

väldigt ovanliga. 

Ingen hänsyn har tagits till rådande markförhållanden på platsen eftersom inga säkra uppgifter 

erhållits. Det anses allt för vanskligt för författarna själva att spekulera kring detta. En besvärlig 

terräng gör att PEX-rören erhåller fördelar, jämfört med stålrör. Detta på grund av dess flexibla 

egenskaper som gör att hinder i marken kan kringgås och höjdskillnader enkelt kan forceras. 

Kostnader för bergsprängning och förlängt markarbete kan uppkomma om stålrör används, men 

antagligen inte vid förläggning av PEX-rör. 

Vid beräkning av förläggningen med de båda lösningarna i stål utan ett sekundärnät så används 

medeltemperaturerna för svenska fjärrvärmenät; 86 °C i framledningen och 47° i returledningen. Detta 

är antagligen inte de temperaturer som råder i Lillehammers nät. Detta kan behöva korrigeras för att 

göra en mer korrekt beräkning av värmeförlusterna ifrån systemet.  

Det system som dimensioneras i denna rapport ses som lite av ett gränsfall rent ekonomiskt. Även om 

lönsamhet för plaströrssystemet uppnås så är det med liten marginal. I fallet är linjetätheten relativt 

hög, då den är 1,7 MWh/m. Detta medför att det fortfarande är lönsamt att applicera den 

konventionella tekniken. Plaströrstekniken blir mer och mer konkurrenskraftig med en lägre linjetäthet 

men även ett lägre effektbehov, då ledningarna kan få små dimensioner. Optimalt är även en 

projektering i småhusområden, då teknikens fördelar kommer till sin rätt.  

Rapportens författare anser att det skulle vara möjligt att tillämpa plaströrslösningen i detta område, 

dock inte med största möjliga lönsamhet. Det är dock viktigt att erhålla kunskap och erfarenheter 

gällande denna typ av anläggning. Detta för att vara redo för att anslutna nya projekt med lägre 

linjetäthet och lägre effektkrav, i synnerhet i småhusområden med e liknande systemlösning.  

Figur 18. Kamförläggning 
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13.1.1 Extraisolering med EPS - isolering 

Extra isolering med EPS sänker märkbart värmeförlusterna för systemet. Lösningen visar på en högre 

lönsamhet än om plaströrskonfigurationen utan extraisolering tillämpas. Beräknad med en 

återbetalning med anuitetsmetoden över 30 år med 6 % ränta.  

Något som bör påpekas är att beräkningarna för EPS-isoleringen utförts med en isoleringsförmåga 

som erhålls då EPS-kulverten är ständigt torrlagd. Detta kan dock inte garanteras, då fukt kan tränga in 

i isoleringen under ogynnsamma förhållanden. Om så händer kommer isoleringsförmågan att 

reduceras vilket kommer resultera i högre värmeförluster. Som i sin tur påverkar lösningens 

lönsamhet. En utvärdering bör göras för respektive plats innan denna lösning tillämpas då dess 

egenskaper inte lämpar sig för all projektering.  

Den extra anläggningskostnaden som tillkommer för att applicera EPS-isoleringen är svår att 

uppskatta. Jämfört med att endast anlägga plaströr kommer antagligen anläggningstiden förlängas, då 

extra moment tillkommer såsom att isoleringen måste skarvas och tätas varje meter. PEX rörens 

flexibla egenskaper försämras något då den extraisoleras med EPS-isoleringen. Svängradien för 

kulverten försämras kraftigt och därmed även fördelen att kunna undvika hinder i marken. Detta gör 

att en felaktig och för låg investeringskostnad tilldelas EPS-isoleringen i rapporten, då det endast är 

materialkostnaden som inkluderas. 

13.2 Ekonomisk kalkyl 
En möjlig felkälla i den ekonomiska kalkylen för PEX-rörssystemet är investeringskostnaden. Den 

bedömningen som gjorts i rapporten är baserad på ett antal antagelser och förenklingar som är 

beskrivna i avsnittet gällande anläggningskostnaden. Felmarginalen för denna kostnad vågar 

författarna inte bedöma. Dock borde anläggningskostnaden för PEX-materialet bli lägre än för stål, 

vilket styrks av ett antal rapporter och erfarenheter, till exempel vid bostadsområdet Munksundet i 

Enköping som är omtalat i stycket Tidigare erfarenheter och projekt. 

Många rapporter nämner erfarenhet som en avgörande faktor för en snabb och effektiv förläggning av 

PEX-rör. Det ska därför understrykas att Eidsiva Bioenergi AS inte har mycket tidigare erfarenhet av 

att anlägga PEX-rör. Lönsamheten kommer troligen förbättras över tid. 

Priserna för material i rapporten är officiella siffror ifrån tillverkare. Det kan tänkas att priserna kan 

förhandlas vid köp av större kvantiteter. Storleken på erhållna rabatter kommer påverka 

investeringskalkylen. 

En svaghet för rapporten är att endast rör ifrån en tillverkare har används i beräkningar. Detta kan ge 

missvisande resultat. Vid en projektering bör flera tillverkare kontaktas. 

Som produktionskostnad för värmeenergin har 0,56 kr/kWh använts. Denna relativt höga siffra 

grundas i att Lillehammer har ett nybyggt fjärrvärmenät vilket resulterar i hög kapitalbindning och 

höga finanskostnader. Jämförelsen mellan system blir dock inte lidande av ett högt energipris då 

samma förutsättningar gäller för alla konfigurationer. Dock kan värmeförlusterna ekonomiska värde 

överdrivas något. 

13.3 Lågtempererat sekundärnät 

Den kanske enskilt största fördelen med ett sekundärnät är att lägre temperaturer kan tillämpas än det 

som är fallet i primärnätet. Lägre temperaturer resulterar i lägre förluster i sekundärnätet, men är också 

positivt för primärnätet då returtemperaturen här också kan sänkas.  



47 

 

Vid studiebesöket hos Eidsiva Bioenergi AS i Lillehammer hade det primära nätet en returtemperatur 

på 58,5 °C. Om värmeväxlaren mellan de olika näten kan kyla temperaturen i primärnätet till 

exempelvis 35°C kan hela nätets returtemperatur sänkas. Storleken beror dock på hur stora respektive 

massflöde är gentemot varandra, men en kylning, om än liten, kommer erhållas. 

En eventuell möjlighet vore att, när det 

primära nätet har en relativt hög 

returtemperatur, växla direkt mot 

returledningen och därigenom hämta 

merparten av energin därifrån. Sedan hämtas 

erforderligt energimängd från framledningen. 

Detta skulle sänka det primära nätets 

returtemperatur. I en produktionsanläggning 

med rökgaskondensering kan den energin som 

hämtas ur returledningen vara i princip gratis, 

då den sänkta returtemperaturen ökar 

rökgaskondenseringen effektivitet. En 

principiell skiss visas i Figur 19. Rapportens 

författare avgränsar sig dock från hur detta 

skulle skötas rent reglertekniskt.  

Diskussion kan förekomma huruvida beslutet kring temperatursättningen i systemet var rätt. Hänsyn 

togs in till rådande norska byggtekniska rekommendationer gällande legionella. Det kan förekomma 

motstånd till att dimensionera efter dessa temperaturer i Norge, men de rådande danska och svenska 

rekommendationerna anses vara mycket pålitliga och ligga till god grund för detta val. 

Det ska även nämnas att systemet är dimensionerat med en övre temperaturgräns på 70°C. Vilket ger 

möjligheten att erhålla en högre framledningstemperartur och därmed tillgodose de norska 

rekommendationerna om så önskas.  

13.4 Plaströrstekniken  

Det ska inte föreligga några problem vid användning av PEX angående syrediffusion och försämrad 

isoleringsförmåga över tid. De flesta historiska problem som uppkommit i befintliga projekt beror 

framförallt på felaktig montering. Svensk Fjärrvärme fastslår att ingen anledning finns att vara orolig 

för varken syrediffusion eller teknisk livslängd på dagens PEX-rör [50]. 

PEX-rören blir förmånligare vid mindre dimensioner. Den specifika materialkostnaden per meter 

skiljer sig mycket mellan de större och mindre dimensioner i PEX. Detta kan illustreras genom den 

relativa skillnaden mellan stål och PEX, vilket ökar med större dimensioner. I Figur 20 redovisas hur 

den relativa prisökningen är större för PEX-rören än motsvarande nominella diameter för stålrören. 

Kostnaden för stålrör har angivits som referens vid 100 %. Den procentuella ökningen för PEX-rören 

illustreras, både för de priser som uppges i Svensk fjärrvärmes kostnadskatalog(Flex) och för Logstors 

rör(Logstor PEX) [23] [26].  

 

Figur 19. Värmeväxling från returen 
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Figur 20. Kostnadsjämförelse mellan Stål och PEX. 

Det ska även påpekas att generellt för PEX-rör gäller att de angivna diametrarna generellt har en 

mindre inre diameter för PEX-rören än för samma nominella diameter för stål-rören. Skillnaden för 

Logstors rör visas i Figur 21. Det betyder att skillnaden mellan PEX och stål är större än vad som 

påvisas i Figur 20. 

 

Figur 21. Logstors inre diameter jämfört med nominell diameter 

Avsaknaden av läckageövervakning kan ses som en nackdel för PEX-rören. Det kan dock diskuteras 

kring huruvida läckageövervakningen är nödvändig eller inte, förutsatt att monteringen av systemet 

görs noggrant och riktigt. Vilket förenklas betydligt vid kamförläggning, beskriven i ovanstående 

avsnitt Diskussion - Tekniska beräkningar och systemlösningar.  
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1. LOGSTOR PexFlex-rör 
En typ av plaströr från LOGSTOR kallas PexFlex. Röret är försett med en syrediffusionsspärr som 

förhindrar syre att tränga in i medieröret. Isoleringen av röret består av Polyuretanskum (PUR-skum) 

som har en certifierad isoleringsförmåga på 0,022 

W/mK [2]. Rören levereras i rullar på 50, 100 

respektive 200 meter, beroende på dimension. De går 

även att beställa raka längder á 12 meter styck.  

Strömningshastigheten i rören bör understiga 2 m/s 

för att undvika oljud och risk för korrosion i 

kopplingar [3]. 

 

 

 

 

Tryck- och temperaturegenskaper 

Vid ett driftstryck på 6 bar har röret en teknisk livslängd på minst 30 år vid förutsättning att: 

 Systemet kontinuerligt har en maximal temperatur på 85   

 Systemet kontinuerligt har en temperatur på 80  , men med bivillkoren att 90   maximalt 

körs i en månad per år och att 95   maximalt förekommer i 100 timmar per år 

Vid ett driftstryck på 8,5 bar har röret även där en teknisk livsländ på minst 30 år vid förutsättning att: 

 Systemet kontinuerligt har en temperatur på maximalt 70  .  

Vad gäller flexibiliteten på Logstors PEX-rör så varierar böjningsradien med diametern. Som exempel 

har ett rör med manteldiameter på 160 mm en böjningsradie på 1,6 meter, vilket betyder att om den 

böjs i en cirkel erhålles en radie på 1,6 meter. Har röret en manteldiameter på 125 mm är 

böjningsradien 1,2 meter     [33]. 

Vid monteringen av plaströren är det viktigt att kopplingarna utförs korrekt. Om detta görs finns det 

ingen anledning att vara orolig för eventuella problem i kopplingarna, såvida ovanstående krav även 

de uppfylls. I dagsläget erbjuder inte Logstor någon läckageövervakning för deras PEX-rör [4]. 

Angående den försämrade isolationsförmågan som vanligtvis uppkommer med tiden på plaströr, 

tidigare beskriven i huvudrapporten under Plaströrstekniken – begränsningar, så skiljer sig Logstors 

PexFlex från detta. Logstor uppger att deras isoleringsförmåga på PEX-rör inte försämras med tiden. 

Anledningen är deras polymera diffusionsspärr som reducerar diffusionen av isolationsgasen i 

isoleringen men samtidigt låter vattenånga passera ut ur mantelröret [1]. 

 

  

 
Figur 1. Logstors fjärrvärmerör. Bilden ger en översikt 
på alla Logstors FlexRör [1] 



2. Elgocell EPSPEX – kulvert  
Ett system som är framtaget för sekundära nät i värmeglesa områden med avseende att sänka 

värmeförlusterna i plaströrssystem är EPSPEX – kulverten. Denna består av ett medierör av 

tvärbunden polyeten(plast) och ett isoleringsblock av expanderad polystyren(frigolit). Frigoliten är 

monterad i rektangulära isoleringsblock över medieröret [5, p. 1] 

En rapport från Lunds Tekniska Högskola har i mätningar 

redogjort att EPS – kulvertens genomsnitt på värmeförluster 

i deras aktuella fall är 6,5 – 7,1 W/m. Detta jämförs sedan 

mot konventionella pre-isolerade dubbelrör som under 

samma period, enligt tillverkarens uppgifter, skulle ha haft 

förluster på 18 W/m [6, p. 2]. 

När denna typ av kulvert används är det viktigt att beakta 

kulvertens genomsläpplighet av vatten. I föreskrifterna 

rekommenderas det att kulverten läggs på en dränerad bädd. 

Det som också kan göras är att täcka ovansidan med en 

vattentät plastfolie så att markvatten inte tränger in i 

isoleringen lika enkelt. Att anta helt torra förhållande är inte 

rimligt då det periodvis kan förekomma 

grundvattenhöjningar och skyfall som ställer kulverten i 

vatten. Om kulverten dränks i vatten minskar isoleringsförmågan och eventuellt så minskar även den 

mekaniska hållfastheten. Isoleringen kan dock återhämta sig, om vattendränkningen upphör [5, p. 1]. 

I rapporten EPSPEX-kulvert, funktion under och efter vattendränkning har tester utförts där kulverten 

har vattendränkts och torkats i perioder. Om fyra dränkningar görs följt av månadslånga uttorkningar 

visar testerna på 40 % eller 20 % ökade värmeförluster, beroende på vilken modell av kulverten som 

använts. Om uttorkningen förlängs ytterligare en månad sjunker förlusterna till 20 % respektive 6 % 

[5, p. summary]. 

När försöken genomförts hade tryckhållfastheten försämrats med cirka 10 % och 

elasticitetsmodulen(definiera) var cirka 30 % lägre. Dessa mekaniska försämringar ses dock inte som 

kritiska [5, p. 27]. Sammanfattningsvis kan sägas att EPSPEX – kulvert inte bör tillämpas om högt 

grundvatten förekommer ofta [5, p. summary].  

  

Figur 2 EPSPEX- kulvert 
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I denna bilaga klargörs vad legionella är och de risker som föreligger. Även olika länders 

rekommendationer angående tekniska installationer och legionella sammanställs. Detta för att utreda 

möjligheter för temperatursättningen i sekundärnätet. 

1. Historia och beskrivning 

Under en konferens för amerikanska krigsveteraner, så kallade legionärer, i Philadelphia i juli 1976 

blev ett stort antal av deltagare sjuka med akut lunginflammation. Detta var första gången sjukdomen 

uppmärksammades, vilken kom att kallas legionärsjuka. 

Undersökningar i åren efter utbrottet i Philadelphia har visat att legionellabakterien är mycket vanlig i 

naturen, där den finns i små koncentrationer främst i vatten men också i jord. I så låga koncentrationer, 

som återfinns i naturen, utgör den ingen större risk. I tekniska installationer utförda av människan kan 

det skapas för bakterien gynnsamma villkor som medför tillväxt och högre koncentrationer. Det är 

dock ofarligt att dricka legionellasmittat vatten, risken ligger i att inhalera vattendimman, då legionella 

är en lungsjukdom [1] 

2. Temperaturberoende 

Legionellabakterier har en optimal tillväxt då vattentemperaturen är runt 35 °C. Är temperaturen låg  

sker ingen nämnvärd tillväxt och om temperaturen blir så hög som över 50 °C, sker en avdödning av 

bakterierna. I tabell 1 återfinns information angående legionellabakteriens temperaturberoende. 

Tabell 1 Tillväxt av legionellabakterier [42, p. 17] 

Temperaturberoende tillväxt av legionella 

< 20 °C Vilande/långsam tillväxt 

20 – 42 °C Tillväxt, med optimal tillväxt vid 35 °C 

42 – 50 °C Långsam tillväxt/vilande 

> 50 °C Mätbar reduktion i antalet bakterier, ökar med temperaturen 

 

  



I figur 1 beskrivs tillväxt/avdödnings-förloppet för legionellabakterierna beroende av vattnets 

temperatur. I figur 1 visas ett exempel på hur tillväxt/avdödning förändras över tiden beroende av 

temperaturen. Vid 40 °C sker en minimal tillväxt sedan sker en avdödning när temperaturen når 50 °C 

och så vidare. I vårt fall är avdödningen mellan 54 och 58   särskilt intressant då det är det 

ungefärliga temperaturområde som tappvarmvattnet ska hålla. Legionellabakterierna skulle enligt 

denna figur vara helt reducerad efter cirka 1 timme. 

 

Figur 1 Tillväxt/reduktion av legionell. Källa: F:101 Fjärrvärmecentralens utförande [2, p. 39] 

3. Legionella i tekniska installationer 
För att föröka sig i en byggnads vattensystem behöver legionellabakterier förutom gynnsamma 

temperaturer även en biofilm att växa i. Det är en slemmig beläggning som bildas på alla ytor och 

orsakas av vattnets näringshalt. I biofilmen får bakterierna den näring de behöver och kan föröka sig 

kraftigt om förhållandena är gynnsamma. Detta tar dock tid och gynnsamma betingelser måste finnas i 

dagar eller till och med veckor för att mängden av legionellabakterier ska bli så stor att det utgör 

någon risk [3, p. 16]. 

En stor riskfaktor för legionella är stillastående vatten i olika delar av byggnadernas vattenledningar. 

Detta gäller för både varm- och kallvattenledningar. Om varmvattencirkulationen i byggnaden inte 

omfattar hela installationen föreligger en risk för att få stillastående vatten som kan leda till tillväxt av 

legionella. Rörsträckningar till lägenheter som står tomma över en längre tid, rörsträckningar med 

proppade avstick på grund av ombyggnation (blindledningar), handdukstorkar och golvvärmeslingor 

är andra exempel på riskinstallationer, där stillastående vatten förekommer. I sådana installationer kan 

härdar av legionellabakterier uppkomma som sedan sprids när ledningen driftsätts igen. Detta medför 

att hela systemet kan vara under risk för smittspridning [2, p. 39]. 

Om tappkallvatten värms till mer än 18 °C finns det risk för legionellatillväxt. Dåligt isolerade 

ledningar innebär en risk för att kallvattnetet värms upp, om utrymmet där ledningarna ligger är 

uppvärmt. Om rören dessutom är monterade så att direkt kontakt mellan kall- och 



varmvattenledningarna förekommer kan kallvattnet snabbt värmas upp till temperaturer som är 

gynnsamma för tillväxt av legionella. 

Låg returtemperatur på varmvattencirkulationen kan också vara en följd av fel under installationen 

eller injusteringen. Det kan innebära att temperaturer i en del av tappvarmvattensystemet faller under 

50 °C, och även kan ha det som permanent tillstånd, vilket ger gynnsamma förhållanden för 

legionellabakterier [4]. 

Tabell 2 Temperaturrelaterade riskfaktorer [4, p. 11] 

Temperaturrelaterade riskfaktorer  

Kallvatten  > 18 °C 

VVC-system  < 50 °C 

Tappställe  < 50 °C 

VVC-system retur  < 50 °C 

Utgående varmvatten  < 55 °C 

 

I tabell 2 sammanfattas de temperaturer, i motsvarande systemdel, som ger upphov till risker med 

legionella tillväxt 

4. Legionella i Norge 

I Norge fanns det fram till 1999 mindre än tio rapporterade fall av legionella per år. Efter två stora 

utbrott under 2001 och 2005 uppmärksammades sjukdomen mer vilket ledde till antalet rapporterade 

fall ökade.   

Utbrottet i Stavanger 2001 förorsakades av ett kyltorn på ett hotell. 28 personer insjuknade, varav 7 

avled. Utbrottet i Fredrikstad 2005 förorsakades troligen av en luftskrubber i en reningsanläggning vid 

en träförädlingsindustri. Då insjuknade 56 personer sjuka, varav 10 avled.  

Åren efter det sista stora utbrottet av sjukdomen, Fredrikstad 2005, har antalet rapporterade fall av 

legionella i Norge varit mellan 30 - 50 per år. Fler än hälften av dessa har smittats i utlandet [5]. Som 

jämförelse rapporteras årligen i Sverige cirka 70 - 100 fall av legionella [4]. 

5. Bestämmelser och rekommendationer 

5.1 Norska regler och rekommendationer 

Regelverket för tappvatteninstallationer hittar man i Forskrift om tekniske krav till byggverk med 

tillhörande vägledning. I vägledningen erhålls följande information [5, p. 25]: 

For å hindre vekst og spredning av legionellabakterien bør det treffes visse sikkerhetstiltak: 

 Varmtvann i sirkulerende system bør holde minimum 65 °C. 

 Enkelte plastmaterialer utgjør næring for bakteriene og bør unngås. 

 Røranlegget dimensjoneres slik at installasjonen har normal vannhastighet for den enkelte 

rørdimensjon  

 

Ytterligare rekommendationer för legionella ges av Folkehelseinstituttet, som kan jämföras med 

svenska Smittskyddsinstitutet. 



I deras rekommendationer tillåts returtemperaturen på varmvattencirkulationen att sjunka till 60 °C. 

För installationer utan varmvattencirkulation rekommenderas att temperaturen i tappstället skall nå 

minimum 60 °C inom en minut efter påbörjat tappning.  

Utöver detta rekommenderas, på grund av risk för skållning i tappställen, en maximal temperatur på 

55 °C. Med undantag för risk för skållning i tappställen för personlig hygien i vårdhem och dagis en 

maximal temperatur på 38 °C.  [5]. 

5.2 Svenska bestämmelser och rekommendationer 

I Boverkets byggregler finns följande bestämmelser. Drickskallvatten skall inte värmas oavsiktligt. I 

beredare och ackumulatorer där vatten kan bli stillastående skall temperaturen inte understiga 60 °C. 

Installationer skall utformas så att en varmvattentemperatur om minimum 50 °C erhålls i varje enkelt 

tappställe. Temperaturen i varmvattencirkulation skall inte understiga 50 °C. På grund av 

skållningsrisk får temperaturen vid tappstället inte överstiga 65 °C. 

En förebyggande åtgärd, för att undvika tillväxt, är att tillämpa periodisk höjning av 

varmvattentemperaturen. Detta kan göras automatisk via styrsystemet, där det till exempel kan 

tillämpas en höjning till 65 °C under fem timmar en gång i veckan. Detta kan göras nattetid för att 

undvika risk för skållning. Varaktighet, temperaturnivå och intervall måste anpassas utifrån systemets 

egenskaper [3]. 

5.3 Danska erfarenheter 

I Danmark, som i Sverige, tillämpas krav på minst 50 °C i varmvattensystemet. När lågtempererad 

gjärrvärme byggts i Danmark med en framledningstemperatur på 50 °C har man i stället tillämpat en 

tysk standard, DVGW arbeitsblatt W551. I den ställs inga krav på temperaturen i 

tappvarmvattensystemet alls, om den totala volymen exklusive värmeväxlare/varmvattenberedare är 

mindre än 3 liter. Varmvattentemperaturen i det danska projektet i Lystrup, som beskrivs i huvud 

rapporten under Tidigare erfarenheter och projekt, är satt till 45 °C. Då detta anses vara tillräckligt ur 

ett användarperspektiv.  

För att kunna tillämpa den tyska standarden används inte varmvattencirkulation, istället installeras en 

mindre fjärrvärmecentral i varje lägenhet. Detta är i likhet med den lösning som Mälarenergi har 

tillämpat i Västerås.
1
 [6]. 

Utdrag ur ”Nästa generations fjärrvärme”: 

Enligt Gerhardy (2012), som nyligen förtydligat regeln, ska ett tappvarmvattensystem betraktas som 

”litet” om tappvarmvattenberedarens totala vattenvolym är högst 400 liter och om volymen av det 

avsvalnade vattnet i ledningar mellan beredaren och systemets längst belägna tappställe är högst 3 

liter. Det sistnämnda kan även uttryckas så att den största volymen av avsvalnat tappvarmvatten som 

behöver tappas vid något av systemets tappställen inte får överskrida 3 liter. Observera att den totala 

volymen av systemets ledningar dock får vara större än 3 liter eftersom volymen av de för tillfälle 

”icke aktiva” ledningar inte tas med i beräkningen. Om det finns en cirkulationsslinga i systemet tas 

returledningens volym inte heller med. 

Alla system som inte uppfyller kriteriet ovan betraktas som ”stora”. Om ”3-litersregeln inte är 

uppfylld krävs det varmvattencirkulationskrets i systemet. ”3-litersregeln”gäller då fortfarande 

systemets delar som ligger utanför cirkulationskretsen, fast det avsvalnade vattnets volym räknas då 

                                                      
1
 För att kunna använda regeln måste systemet klassas som litet 



från anslutning av en perifer fördelningsledning/stamledning/kopplingsledning till 

cirkulationsledningen och fram till det längst belägna tappstället i den aktuella systemdelen. 

3-litersregels förutsätter att det finns tappvarmvattenkälla som är ”säker” ur Legionellaprofylax 

synvinkel. I normalfallet handlar det om en tappvarmvattenberedare med utloppstemperatur lägst 60 

°C (Tyskland) eller en cirkulationsslinga där det största tillåtna temperaturfallet mellan dess inlopp 

och retur är 5 K. Normen poängterar även att profylaxsäkerheten gäller under förutsättning att alla 

ledningar används regelbundet (”blir regelbundet genomspolade av färskvatten”) [6]. 

6. Slutsats och diskussion  
Då vårt system inte ligger inom ramen för vad som kan betraktas som litet, är inte de erfarenheter som 

tillämpats i bl.a Lystrup, Danmark lämpliga för detta projekt.  

Norska rekommendationer är striktare än både de svenska och danska rekommendationerna. Där man i 

svenska och danska rekommendationer förhåller sig till 50 °C som lägsta temperatur i 

tappvarmvattensystem, både med och utan varmvattencirkulation, gäller för Norge 60 °C. 

Vid diskussion med Eidsiva beslutades att tappvarmvattnet skall efterstäva att hålla 50 – 55 °C vid 

tappstället.  

Sekundärsystemets dimensionerande framledningstemperatur sätts till 60 °C för att kunna kompensera 

för förluster i värmeväxlare och ledningar men fortfarande kunna tillhandahålla 50 – 55 °C vid 

tappstället. Returtemperaturen i sekundärnätet dimensioneras till 30 grader Celsius. 

Författarna väljer alltså att inte anpassa sig efter rådande rekommendationer i Norge utan, med grund i 

de svenska och danska synsätten, ha en lägre temperatur i sekundärnätet.   
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Figur 1 Källa: F:101 Fjärrvärmecentralens utförande och installation; Utgivningsår 2008, Svensk 
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Sekundärnätets Specifikationer 

Fastigheter
Varmvatten 600 MWh Beräknat med 2000kWh/år,person reducerat -

till 10 månader (studenter)

Värme 495 MWh Beräknat enligt krav 12 000m^2 och 42kWh/m^2

Dim. Effekt 457 kW (Varmvattnet)

Linjetäthet 1,70 MWh/m

Mått och längder
Höjdskillnad: 30 m (280-250m)

Kulvertlängd: 644 m

Medeldiameter: 70,9 mm (Nominell)

Medeldiameter: 57,8 mm (Inre)

Största diameter: 75 mm (Nominell)

Minsta diameter: 40 mm (Nominell)

Specifikationer vid dimensionerande driftfall
Framledning: 60 °C (Gränsvärde rör: 70°C)

Retur: 30 °C

Högsta hastighet: 1,25 m/s (Gränsvärde rör: 2 m/s)

Medelhastighet: 1,19 m/s

Tryckfall per meter: 322 Pa

Tot tryckfall friktion: 2,08 bar

Totalt statiskt tryck: 6,58 bar (Gränsvärde rör: 8,5 bar)

Krävd pumpeffekt: 1417 W (Pump- ɳ, edel = ,8

Värmeförluster, Pex serie 2

Nätets U-värde: 0,92 W/m^2 K (Medel)

Värmeförluster : 14,06 W/m

Totala förluster: 79 MWh

%-förlust: 6,8 %

Värmeförluster 2: EPS-isolering
Nätets U-värde: 0,50 W/m^2 K (Medel)

Värmeförluster: 7,65 W/m

Totala förluster: 43 MWh

%-förlust: 3,8 %



Energiberäkningar
Formler:

Årligt energibehov uppvärmning Linjetäthet: Linjet. = Q,såld/L

Värde för lågenergihus 41,2 KWh/m^2 Energi uppv.: Q = 30+3,3*(6,3-Θym)
Uppvärmd yta 12000 m^2

Energiförbrukning 494,6 MWh

Årligt energibehov varmvatten 
Ungefärlig förbrukning per lgh* 1667 KWh /år

Antal lägenheter 360 lgh

Energiförbrukning 600 MWh

Totalt energibehov: 1095 MWh

Linjetäthet: 1,70 MWh/m



Dimensionerande varmvattenbehov

Dimensionerande flöde och effekt för varmvattnet 
Kallvattentemperatur: 5 °C Cp, medel: 4193 J/Kg, °K

Önskad Varmvattentemp: 55 °C Densitet, medel: 0,992 kg/dm^3

(Ur figur)

Del av området Flöde [l/s] Massflöde [kg/s] Effekt [kW]

Hela området 2,2 2,18 457

Byggnad A 0,67 0,66 139 Formler:

Byggnad B 0,89 0,88 185 Effekt: P= ̇*Cp*(delta) T

Byggnad C 0,89 0,88 185 Volymflöde: V, prick = π*r^ *v
Byggnad D 0,89 0,88 185

Förgrening A+B 1,19 1,18 247

Förgrening C+D 1,38 1,37 287

Dimensionering av rör
Framledningstemperatur: 60 °C Cp, medel: 4178 J/Kg, °K

Returtemperatur: 30 °C Densitet, medel: 990 kg/m^3

Flödeshastighet: 1,8 m/s

(minsta möjliga)

Delsträcka Massflöde Radie Diameter [m] Effekt [kW]

R 3,65 0,026 0,051 457

Servisledningar ska kunna leverera följande kapacitet :

Ra 1,11 0,014 0,028 139

Rb 1,48 0,016 0,032 185

Rc 1,48 0,016 0,032 185

Rd 1,48 0,016 0,032 185

Servisledningar ska kunna leverera följande kapacitet :

Rab 1,97 0,019 0,038 247

Rcd 2,29 0,020 0,040 287



Tryckberäkningar
Formler:

Tryckfall i rör Tryckfall: delta p = lambda*L/D*1/2*rå*v^2

Reynolds tal: Re = (rå*v*di)/dynamisk viskocitet

Densitet, medel: 990 kg/m^3 Relativ ytråhet: k/d = ytråhet/di

Ytråhet PEX: 0,01 mm

Friktionstal                (ur Moody-diagram)

(Ur tabell) (Ur tabell) Framledning Retur Framledning Retur

Rörsträcka Diameter Viskocitet (60°C) Viskocitet (30°C) Reynolds tal Reynolds tal Relativ ytråhet Friktionstal Friktionstal

R 0,061 4,75E-07 8,01E-07 159 819 388 94 774 294 0,00016 0,013 0,013

Ra 0,033 4,75E-07 8,01E-07 61 089 186 36 226 421 0,00031 0,015 0,015

Rb 0,041 4,75E-07 8,01E-07 64 752 575 38 398 843 0,00025 0,014 0,014

Rc 0,041 4,75E-07 8,01E-07 64 752 575 38 398 843 0,00025 0,014 0,014

Rd 0,041 4,75E-07 8,01E-07 64 752 575 38 398 843 0,00025 0,014 0,014

Rab 0,041 4,75E-07 8,01E-07 113 564 032 67 344 464 0,00025 0,014 0,014

Rcd 0,051 4,75E-07 8,01E-07 102 797 862 60 960 030 0,00019 0,014 0,014

Medel 0,0578 144 741 645 85 833 060 0,0132 0,0132

Tryckfall; Vid driftsfall där byggnaderna ligger på samma %-dellast, och "delar" på det samanlagrade flödet för 360 lgh.

(krav) (Vald) (Vald) Strömnings-

Rörsträcka Diameter Diameter[mm] Inre D [m] Längd [m] hastighet [m/s] Flöde Friktionstal Tryckförlust [bar]

R 0,0511 75 0,0612 1000 1,253 0,0037 0,013 1,651

Ra 0,0282 40 0,0326 22 0,899 0,0008 0,015 0,041

Rb 0,0325 50 0,0408 22 0,761 0,0010 0,014 0,022

Rc 0,0325 50 0,0408 22 0,761 0,0010 0,014 0,022

Rd 0,0325 50 0,0408 22 0,761 0,0010 0,014 0,022

Rab 0,0376 50 0,0408 40 1,335 0,0017 0,014 0,121

Rcd 0,0404 63 0,0514 160 0,960 0,0020 0,014 0,199

Totalt: 2,076

Tryckfall per meter: 322 Pa/m

Medelhastighet: 1,19 m/s



Tryckberäkningar

Höjdskillnad
1 mVp: 9,807 kPa (Sverige) Formler:

Pumpeffekt P = V,prick * (delta) p

Befintligt nät 250 m.ö.h.

Sek. nät högsta punkt 280 m.ö.h.

Höjdskillnad 30 m

Motsvarande tryck: 2,94 bar

Tryck + mariginal 3,50 bar Värdet innefattar en säkerhetsmariginal för att vara säker på att inte-

påfresta rören för mycket

Differenstryck

Differanstryck 1 bar

Totalt tryck i nätet

Statiskt tryck 6,58 bar

Gränsvärde rör 8,5 (70°)bar 8,5 bar tryckgränsen vid kontinuerlig drift under 70 grader Celsius utan spikar. 

Över 70 grader är tryckgränsen 6 bar.

Dimensionering av pump
Tryckfall (rör) 3,08 bar Det tryck pumpen behöver övervinna

Tryckfall per meter: 322 Pa/m

Krävd pumpeffekt 1134 W

Medelverkningsgrad 0,8

Pumpeffekt 1417 W

Energiåtgång: 12 MWh



Tryckberäkningar
Moody-diagram, exempel: Ledning R, DN75

* Som ses i diagramet ovan blir "Relativa ytråhets-linjen" linjär för alla relativa ytråheter över (Reynolds:) 100 000 000, därför följs steg 1

* 



Rörspecifikationer och Kostnader
Priser hämtade ur:Logstors prislista Pexkulvert 2013-02-01

Rörkostnad
U-värde

Rörsträcka Typ Dimension Längd Serie II Tryckfall [bar] Kostnad/meter Kostnad

R PexFlex 75 1000 0,180 3,30 500 kr                 500 000 kr

Ra PexFlex 40 22 0,137 0,08 179 kr                 3 938 kr

Rb PexFlex 50 22 0,150 0,04 257 kr                 5 654 kr

Rc PexFlex 50 22 0,150 0,04 257 kr                 5 654 kr

Rd PexFlex 50 22 0,150 0,04 257 kr                 5 654 kr

Rab PexFlex 50 40 0,150 0,24 257 kr                 10 280 kr

Rcd PexFlex 63 160 0,172 0,40 352 kr                 56 320 kr

Totalt: 1288 4,15 587 500 kr

Koplingar och dylikt
Kopplingar á pris Reduktion á pris T-stycke á pris Skarvsats á pris

R 8st (75/75) 2 184 kr 2st (75/63) 2 296 kr 2st (63/63/63) 2 364 kr 8st (75/140) 356 kr

Ra

Rb

Rc

Rd

Rab 2st (63/50) 1 440 kr 2st (63/50/63) 2 590 kr

Rcd 2st (63/50) 1 440 kr 2st (63/40/63) 2 568 kr

Total 17 472 kr 10 352 kr 15 044 kr 2 848 kr

Muffning á pris

R 2st (63/63/63) 2 034 kr

Ra Total material kostnad:

Rb 645 084 kr

Rc Specifik materialkostnad:

Rd 1 002 kr [kr/kulvertmeter]
Rab 2st (63/50/63) 2 034 kr

Rcd 2st (63/40/63) 1 866 kr Totalt:

Total 11 868 kr 57 584 kr



Rörspecifikationer och Kostnader

Anläggningskostnader
Antagelser och förenklingar görs enligt beskrivning i huvudrapporten, där konkluderas att markanläggningskostnaden för PEX 

uppgår till ca 70 % av anläggningskostnaden för stål.

Skarvkostnader hämtas för flex-rör ifrån kulvertkostnadskatalogen 2013.

Anläggningskostnader för stål Priser hämtade ur kulvertkostnadskatalogen 2013

DN Ledn. Längd Rörmaterial Svetsning Muffmontage Markanläggning

80 500 330 kr 315 kr              65 kr               1 458 kr               

65 80 284 kr 271 kr              65 kr               1 342 kr               

50 53 240 kr 232 kr              65 kr               1 239 kr               

40 11 195 kr 206 kr              65 kr               962 kr                  

Total: 202 825 kr 193 974 kr      41 925 kr       913 848 kr          

Total anläggningskostnad 1 149 747 kr

Markanläggningskostnad för PEX: 639 694 kr (70 procent av anläggningskostnaden för stål)

Anläggningskostnader för flex Priser hämtade ur kulvertkostnadskatalogen 2013

DN Ledn. Längd Skarvning Muffmontage

80 500 50 kr              30 kr                

65 80 50 kr              30 kr                

50 54 50 kr              30 kr                

40 11 40 kr              20 kr                

Total: 32 140 kr      19 240 kr        

Total skarvningskostnad: 51 380 kr

Ungefärlig anläggninskostnad PEX: 690 000 kr



Rörspecifikationer och Kostnader

Rörkonfigurationens effektkapacitet
Systemet blir något överdimensionerat, då prefabricerade rördiametrar väljs. Systemet kan kontinuerligt leverera följande effekt, om så krävs

Vid hastighet: 1,7 m/s Cp, medel: 4178 J/Kg, °K

Fram temperatur: 68 °C

Returtemperatur: 30 °C

[l/s] [m/s]

Diameter % av dim.flöde Volymflöde Hastighet Effekt [kW] Motsvarande tryckfall*:
Området 0,061 100% 0,0050 1,70 794,0 Rörsträcka Tryckfall

Var dels kapacitet: R 3,04

Ra 0,033 20,1% 0,0010 1,20 159,5 Ra 0,07

Rb 0,041 26,6% 0,0013 1,02 211,6 Rb 0,04

Rc 0,041 26,6% 0,0013 1,02 211,6 Rc 0,04

Rd 0,041 26,6% 0,0013 1,02 211,6 Rd 0,04

Rab 0,22

Rab 0,041 46,7% 0,0023 1,79 371,1 Rcd 0,36

Rcd 0,051 53,3% 0,0027 1,28 423,1 Total: 3,80

Medel 1,61

*får ej överstiga 8,5 bar - 3,5 bar - 1 bar = 4 bar



Värmeförlustberäkningar
Formler:

Per Sträcka Effektförlust: P = U* ΔT fra  + U* ΔT retur  
Marktemp, medel: 5 °C Energiförlust: Q = L * P,medel * 8760

Omgivningstemp, medel: 2,9 °C U-värde, medel: U = (W/m)/((delta) T*2* π*di
(Lillehammer)     där (delta) T = ((Tf+Tr)/2)-Tomg.

Rörsträcka Nominell Diameter Inre Diameter Serie I Serie II ΔT Fram/retur Förlust per meter

R 75 61,2 0,217 0,18 55/25 14,40

Ra 40 32,6 0,171 0,137 55/25 10,96

Rb 50 40,8 0,174 0,15 55/25 12,00

Rc 50 40,8 0,174 0,15 55/25 12,00

Rd 50 40,8 0,174 0,15 55/25 12,00

Rab 50 40,8 0,198 0,15 55/25 12,00

Rcd 63 51,4 0,198 0,172 55/25 13,76

*Isolerings serie II väljs för att minimera värmeförluster

Hela Nätet (Inre)

Medeldiameter Linjetäthet Medel U-värde ΔT Fram ΔT Retur Förlust per meter

Isoleringsklass II II

Hela nätet 0,0578 1,70 0,1758 55 25 14,06

Nätets totala värmeförlust: 9057 W

Årlig värmeförlust: 79 MWh

%-förlust: 6,76 %

Nätets medel U-värde: 0,92 W/m^2K

Isoleringens U-värde*



Värmeförlustberäkningar: Tilläggsisolering, Elgocell
EPS kulvert - beräknade på rörsträcka "R" DN75, 500m

Beräkningar och dimensionering utförda av Elgocell AB. Utförda i COMSOL Multiphysics®, enligt Finita Elementmetoden.

Figurer och värden hämtade ur underlag erhållna ifrån Elgocell AB, se nästa sida

EPS-isolering
Värmeledning

0,034 W/mK (20grader)

Beräknat på mått:

Enligt figur till vänster

Värmeförluster 
Utan Extraisolering 13,6 W/m
Varav från framledning 9,6 W/m    Figur 1 över värmegenomgån utan tilläggsisolering

Varav från returledning 4 W/m

Med Extraisolering 7,5 W/m
Varav från framledning 5,7 W/m

Varav från returledning 1,8 W/m

Förbättring: 6,1 W/m

% - Förbättring: 44,9 %

Nätets förluster, med EPS på rörsträcka "R":*
Förlust per meter 9,0 W/m

Nätets totala värmeförlust: 5825 W

Årlig värmeförlust: 51,0 MWh

%-förlust: 4,5 %

U-värde, medel: 0,59 W/m^2K    Figur 2 över värmegenomgån med tilläggsisolering

* Beräknat med %-förbättring av EPS på de värden som beräknades på föregående sida: "R": 14,40W/m Specifik kulvertkostnad: 1 178 kr/m



Värmeförlustberäkningar: Tilläggsisolering, Elgocell

Approximation för resterande ledningar:*

Förbättring** Förluster [W/m] Volym [liter]*** kostnad [kr/m] kostnad [kr/liter]

DN75 44,9% 6,47 144 220 1,52

DN63 44,9% 5,39 123 187 1,52

DN50 44,9% 5,39 102 155 1,52

DN40 44,9% 4,92 89 135 1,52

* Alla siffror i kursiv-stil är approximerade siffror, och INTE officella siffror ifrån Elgocell AB

**Antagelse: samma procentuella förbättring av värmeförluster

***Antagelse: Samma tjocklek av isolering tillämpas på alla rör

****Antagelse: Kostnader för EPS:en per liter är samma

Nätets förluster, med EPSPEX-isolering
Förlust per meter 7,6 W/m

Nätets totala värmeförlust: 4925 W

Årlig värmeförlust: 43,1 MWh

%-förlust: 3,77 %

U-värde, medel: 0,50 W/m^2K

Kostnad för extraisolering Antagen isolering på samtliga rör

Total ökad kostnad: 134 662 kr

Specifik kulvertkostnad: 1211 kr/m

  Värmeförluster Kostnader EPS-isolering****



Dimensionering av värmeväxlare

Formler:

LMTD: LMTD = (G- Θ /l G-Θ G=PT1-ST2

Θ=PT -ST
NTU: NTU = (PT1 - PT2) / LMTD

Effekt: P= ̇*Cp*(delta) T

Temperaturer:

86 47 60 30 55 5

Cp: 4193 4177 4180 4175 4177 4206

Värmeväxlare Dimensionerande effekt  [kW] PT1* PT2* ST1* ST2* LMTD NTU Primär Sekundär

Sekundärnätet 457 86 47 30 60 21,2 1,84 2,80 3,65

Byggnad A 139 60 30 5 55 12,4 4,02 1,11 0,66

Byggnad B 185 60 30 5 55 12,4 4,02 1,47 0,88

Byggnad C 185 60 30 5 55 12,4 4,02 1,47 0,88

Byggnad D 185 60 30 5 55 12,4 4,02 1,47 0,88

*PT=Primärtemperatur, ST=Sekundärtemperatur. ´1 = In, ´2 = ut 

Val av värmeväxlare* St. pris Antal Kostnad

Primära nätet / Sekundära nätet 11 200 kr        1 11 200 kr    

Sekundärnätet / Byggnad Värme 7 800 kr           4 31 200 kr    

Tappvarmvatten 10 300 kr        4 41 200 kr    

Alla värmeväxlare är inklusive isolering, golvstativ och svetskopplingar 83 600 kr   

*Värmeväxlare dimensionerade med hjälp av Alfa Laval, medförande datablad bifogas i Bilaga 4 - Värmeväxlare

Sekundärnätet

Massflöden [kg/s]

ByggnadPrimärnätet

Temperaturer



Ekonomisk Kalkyl
(Energipriser framtagna i samarbete med Eidsiva Bioenergi AS)

Produktionskostn: 0,22 NOK/kWh Elenergipris 0,30 NOK/kWh

Pris såld energi: 0,65 NOK/kWh Växlingskurs 1 NOK: 1,12 SEK

Preisolerade PEX-rör Preisolerade PEX-rör + EPS-låda

Årlig intäkt Årlig intäkt
Såld energi 1095 Mwh/år Såld energi 1095 Mwh/år

Pris såld energi 0,73 kr/kWh Pris såld energi 0,73 kr/kWh

Årlig intäkt 796 985 kr/år Årlig intäkt 796 985 kr/år

Årliga utgifter Årliga utgifter
Produktionskostnad 0,25 kr/kWh Produktionskostnad 0,25 kr/kWh

Årlig värmeförlust 79 MWh Årlig värmeförlust 43 MWh

Kostnad elenergi 0,34 kr/kWh Kostnad elenergi 0,34 kr/kWh

Pump 4171 kr/år Pump 4171 kr/år

Årlig kostnad 293 470 kr/år Årlig kostnad 284 550 kr/år

Årlig förtjänst: 503 515 kr/år Årlig förtjänst: 512 436 kr/år

Investering och Pay-off

Material 645 084 kr Material 645 084 kr

Värmeväxlare 72 400 kr Extra material kostn. 134 662 kr

Anläggning* 690 000 kr Värmeväxlare 72 400 kr

Områdescentral** 280 000 kr Anläggning* 690 000 kr

Total: 1 687 484 kr Områdescentral** 280 000 kr

Total: 1 822 146 kr

Pay-off 3,35 år Pay-off 3,56 år

Annuitet Annuitet
Annuitetsfaktor a= 0,07265 Annuitetsfaktor a= 0,07265

(6 %, 30 år) (6 %, 30 år)

a*invest 122 594 kr a*invest 132 377 kr

årlig vinst: 380 921 kr årlig vinst: 380 059 kr

Förtjänst 30 år 11 427 638 Förtjänst 30 år 11 401 759
*Anläggningskostnaden är ett konservativt anslag

**Då områdescentral tillämpas ingår kostnaden för värmeväxlaren mellan näten i områdescentralens kostnad



Tryckberäkningar: Stålrör 
Formler:

Tryckfall i rör Tryckfall: delta p = lambda*L/D*1/2*rå*v^2

Reynolds tal: Re = (rå*v*di)/dynamisk viskocitet

Densitet, medel: 990 kg/m^3 Relativ ytråhet: k/d = ytråhet/di

Ytråhet PEX: 0,05 mm

Friktionstal                (ur Moody-diagram)

(Ur tabell) (Ur tabell) Framledning Retur Framledning Retur

Rörtyp Diameter Viskocitet (60°C) Viskocitet (30°C) Reynolds tal Reynolds tal Relativ ytråhet Friktionstal Friktionstal

R 0,055 4,75E-07 8,01E-07 140 033 068 83 040 833 0,00092 0,019 0,019

Ra 0,029 4,75E-07 8,01E-07 5 361 009 3 179 125 0,00175 0,022 0,022

Rb 0,037 4,75E-07 8,01E-07 54 762 991 32 474 932 0,00134 0,021 0,021

Rc 0,037 4,75E-07 8,01E-07 54 762 991 32 474 932 0,00134 0,021 0,021

Rd 0,037 4,75E-07 8,01E-07 54 762 991 32 474 932 0,00134 0,021 0,021

Rab 0,043 4,75E-07 8,01E-07 82 200 059 48 745 353 0,00116 0,02 0,02

Rcd 0,043 4,75E-07 8,01E-07 95 042 846 56 361 238 0,00116 0,02 0,02

Medel 0,0514 125 978 436 74 706 313 0,0193 0,0193

Tryckfall; Vid driftsfall där byggnaderna ligger på samma %-dellast, och "delar" på det samanlagrade flödet för 360 lgh.

(krav) (Vald) (Vald) Strömnings-

Rörtyp Diameter Diameter[mm] Inre D [m] Längd [m] hastighet [m/s] Flöde Friktionstal Tryckförlust [bar]

R 0,0451 50 0,0545 500 1,233 0,0029 0,019 1,311

Ra 0,0254 25 0,0285 11 0,090 0,0001 0,022 0,000

Rb 0,0292 32 0,0372 11 0,706 0,0008 0,021 0,015

Rc 0,0292 32 0,0372 11 0,706 0,0008 0,021 0,015

Rd 0,0292 32 0,0372 11 0,706 0,0008 0,021 0,015

Rab 0,0338 40 0,0431 20 0,915 0,0013 0,02 0,038

Rcd 0,0364 40 0,0431 80 1,058 0,0015 0,02 0,206

Totalt fram: 1,602

Tryckfall per meter: 249 Pa/m Total: 3,204

Medelhastighet: 1,15 m/s



Rörspecifikationer och Kostnader: Stålrör, enkelrör
Priser hämtade ifrån LOGSTORS bruttoprislista januari 2013

Rörkostnad
U-värde

Rörsträcka Typ Dimension Längd Serie II Tryckfall [bar] Kostnad/meter Kostnad

R Stål, enkel 50 1000 0,172 2,62 176 kr                  176 000 kr

Ra Stål, enkel 25 22 0,137 0,00 113 kr                  2 486 kr

Rb Stål, enkel 32 22 0,134 0,03 140 kr                  3 080 kr

Rc Stål, enkel 32 22 0,134 0,03 140 kr                  3 080 kr

Rd Stål, enkel 32 22 0,134 0,03 140 kr                  3 080 kr

Rab Stål, enkel 40 40 0,152 0,08 146 kr                  5 840 kr

Rcd Stål, enkel 40 160 0,152 0,41 146 kr                  23 360 kr

Totalt: 1288 3,20 216 926 kr

T-stycken och dylikt
T-stycke á pris Böjar

R 2st 3 534 kr 2st 666 kr

Ra

Rb

Rc

Rd

Rab 2st 3 000 kr

Rcd 2st 3 000 kr Total:

Total 19 068 kr 1 332 kr 20 400 kr

Total Materialk: 237 326 kr

Specifik materialk: 369 kr/m



Rörspecifikationer och Kostnader: Stålrör, enkelrör
Materialkostnader hämtade ifrån LOGSTORS bruttoprislista januari 2013

Anläggningskostnader Övriga priser hämtade ur kulvertkostnadskatalogen 2013

DN Ledn. Längd [m] Rörmaterial Svetsning Muffmontage Markanläggning

50 500 179 kr 232 kr                65 kr                 1 239 kr                

40 100 146 kr 206 kr                65 kr                 962 kr                    

32 33 140 kr 194 kr                65 kr                 814 kr                    

25 11 113 kr 179 kr                50 kr                 704 kr                    

Total: 240 326 kr 144 971 kr        41 695 kr          750 317 kr            

Total anläggningskostnad 936 983 kr

Total kostnad 1 174 309 kr



Rörspecifikationer och Kostnader: Stålrör, twinrör
Logstors bruttoprislista Januari 2013

Rörkostnad
U-värde

Rörsträcka Typ Dimension Längd Serie 1 Tryckfall [bar] Kostnad/meter Kostnad

R Stål, twin 50 500 0,172 2,62 302 kr                  151 000 kr

Ra Stål, twin 25 11 0,137 0,00 183 kr                  2 013 kr

Rb Stål, twin 32 11 0,134 0,03 223 kr                  2 453 kr

Rc Stål, twin 32 11 0,134 0,03 223 kr                  2 453 kr

Rd Stål, twin 32 11 0,134 0,03 223 kr                  2 453 kr

Rab Stål, twin 40 20 0,152 0,08 229 kr                  4 580 kr

Rcd Stål, twin 40 80 0,152 0,41 229 kr                  18 320 kr

Totalt: 644 3,20 183 272 kr

T-stycken och dylikt
T-stycke á pris Böjar

R 1st 3 091 kr 1st 1 748 kr

Ra

Rb

Rc

Rd

Rab 1st 2 793 kr

Rcd 1st 2 793 kr Total:

Total 8 677 kr 1 748 kr 10 425 kr

Total Materialk: 193 697 kr

Specifik materialk: 301 kr/m



Rörspecifikationer och Kostnader: Stålrör, twinrör
Materialkostnader hämtade ifrån LOGSTORS bruttoprislista januari 2013

Anläggningskostnader Övriga priser hämtade ur kulvertkostnadskatalogen 2013

DN Ledn. Längd Rörmaterial Svetsning Muffmontage Markanläggning

50 500 302 kr 209 kr          50 kr                 1 146 kr            

40 100 229 kr 191 kr          50 kr                 921 kr                

32 33 223 kr 155 kr          50 kr                 788 kr                

25 11 183 kr 140 kr          45 kr                 671 kr                

Total: 183 272 kr 128 955 kr   32 145 kr          698 485 kr        

Total anläggningskostnad 859 585 kr



Värmeförlustberäkningar: Stålrör, enkelrör

Per Sträcka Formler:

Marktemp, medel: 5 Effektförlust: P = U* ΔT fram  + U* ΔT retur  
Omgivningstemp, medel: 2,9 °C Energiförlust: Q = L * P,medel * 8760

(Lillehammer)

       Isoleringens U-värde*

Rörsträcka Nominell Diameter Inre Diameter Serie I Serie II ΔT Fram/retur Förlust per meter

R 50 54,5 0,196 0,172 86/47 21,16

Ra 25 28,5 0,149 0,123 86/48 15,13

Rb 32 37,2 0,152 0,134 86/49 16,48

Rc 32 37,2 0,152 0,134 86/50 16,48

Rd 32 37,2 0,152 0,134 86/51 16,48

Rab 40 43,1 0,175 0,172 86/52 21,16

Rcd 40 43,1 0,175 0,152 86/53 18,70

*Isolerings serie II väljs för att minimera värmeförluster

Hela Nätet (Inre)

Medeldiameter Linjetäthet Medel U-värde ΔT Fram ΔT Retur Förlust per meter

Isoleringsserie II II

Hela nätet 0,0514 169994 0,1663 81 42 20,46

Nätets totala värmeförlust: 13 177 W

Årlig värmeförlust: 115 MWh

%-förlust: 9,5 %

Nätets medel U-värde: 1,00 W/m^2K



Värmeförlustberäkningar: Stålrör, twinrör

Per Sträcka Formler:

Marktemp, medel: 5 °C Effektförlust: P = U* ΔT fram  + U* ΔT retur  
Omgivningstemp, medel: 2,9 °C Energiförlust: Q = L * P,medel * 8760

(Lillehammer)

             Isoleringens U-värde

Rörsträcka Nominell Diameter Inre Diameter I II ΔT Fram/retur Förlust per meter

R 50 54,5 Vald - 81/42 14,08

Ra 25 28,5 Vald - 81/42 10,88

Rb 32 37,2 Vald - 81/42 11,90

Rc 32 37,2 Vald - 81/42 11,90

Rd 32 37,2 Vald - 81/42 11,90

Rab 40 43,1 Vald - 81/42 14,36

Rcd 40 43,1 Vald - 81/42 14,36

Värden för värmeförlust per meter hämtas direkt ur LOGSTORS webbaserade beräkningsprogram LOGSTOR calculator 2.1

Hela Nätet (Inre)

Medeldiameter Linjetäthet ΔT Fram ΔT Retur Förlust per meter

Isoleringsklass II

Hela nätet 0,0514 169994 81 42 13,96

Nätets totala värmeförlust: 4 494 W

Årlig värmeförlust: 79 MWh

%-förlust: 6,7 %

Nätets medel U-värde: 0,68 W/m^2K



Ekonomisk Kalkyl: Stål
(Energipriser framtagna i samarbete med Eidsiva Bioenergi AS)

Produktionskostn: 0,22 NOK/kWh Växlingskurs 1 NOK: 1,12 SEK

Pris såld energi: 0,65 NOK/kWh

Stålrör, enkel rör Stålrör, twin-rör

Årlig intäkt Årlig intäkt
Såld energi 1095 MWh/år Såld energi 1095 MWh/år

Pris 0,73 kr/kWh Pris 0,73 kr/kWh

Årlig intäkt 796 985 kr/år Årlig intäkt 796 985 kr/år

Utgifter Utgifter
Produktionskostnad 0,25 kr/kWh Produktionskostnad 0,25 kr/kWh

Årlig värmeförlust 115 MWh Årlig värmeförlust 79 MWh

Årlig kostnad 298 191 kr/år Årlig kostnad 289 214 kr/år

Årlig förtjänst: 498 795 kr/år Årlig förtjänst: 507 771 kr/år

Investering och Pay-off

Material 237 326 kr Material 193 697 kr

Värmeväxlare 72 400 kr Värmeväxlare 72 400 kr

Anläggning 940 000 kr Anläggning 860 000 kr

Total 1 249 726 kr Total 1 126 097 kr

Pay-off 2,51 år Pay-off 2,22 år

Annuitet Annuitet
Annuitetsfaktor a= 0,07265 Annuitetsfaktor a= 0,07265

(6 %, 30 år) (6 %, 30 år)

a*invest 90 791 kr a*invest 81 810 kr

årlig vinst: 408 003 kr årlig vinst: 425 961 kr

Förtjänst 30 år 13 148 014 kr Förtjänst 30 år 13 596 930 kr



VÄRMEFÖRLUSTER utan EPS isolering

Värmeförluster Framledning: 9.6 [W/m]

Värmeförluster Returledning: 4.0 [W/m]

Värmeförlust Kulvert:  13.6 [W/m]

EPS PIPE S200 480x300 för 2x160 mantel  

LOGSTOR Pexflex 2 x PEX75 x 6.8 [mm]

Konvektiv Värmeövergångs-

koeficient luft/mark:   10  [W/m²K]
Värmeledningstal mark:  1.5 [W/mK]

Värmeledningstal EPS (20˚C): 0.034  [W/mK]
Värmeledningstal PEX/PEH: 0.35  [W/mK]

Värmeledningstal cellpolyeten: 0.022 [W/mK]

ELGOCELL AB 
Krinova Science Park 
291 39 Kristianstad 

Energieffektiva cellplastlösningar för rör i mark

Energiberäkningar för EPS PIPE 

Tilläggsisolering av prefabricerad värmekulvert

VÄRMEFÖRLUSTER med 70 mm EPS isolering

Värmeförluster Framledning: 5.7 [W/m]

Värmeförluster Returledning: 1.8 [W/m]

Värmeförlust Kulvert:  7.5 [W/m]

Beräknad besparing  6.1 [W/m]

GRUNDFÖRUTSÄTTNING VID BERÄKNING

Framledningstemperatur:   60 [˚C]
Returledningstemperatur:   30  [˚C]
Markyttemperatur:    5 [˚C]
Jordtäckning:     0.6  [m]

Storlek icke-oändlig jordklump  10x10 [m]

044-12 10 50

info@elgocell.se
www.elgocell.se

Göran Olsson 2013-04-27
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COMSOL Multiphysics®
enligt Finita Elementmetoden
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