
  



 

Sammanfattning 

Arbetet är en litteraturstudie med fokus mot det arbete som utförts för att höja kunskapen om effektivisering inom 
kategorierna fjärrvärmecentraler och sekundära värmesystem. Med avseende på avvikelse från teoretiskt möjlig 
avkylning i distributionsnätet samt de ekonomiska vinster som finns att göra. En betydlig del av använd litteratur i 
denna rapport behandlar frågan att identifiera individuella orsaker till försämrad avkylning i fjärrvärmesystem. 
Dessa litteraturkällor har sammanställts och sammanfattats som en del av rapporten. 

Tekniken fjärrvärme är förknippad med fördelar såsom bättre användning av energin i ett bränsle. Detta är fallet 
med kraftvärmeverk där seriellgenerering av el- och värmeenergi höjer verkningsgraden jämfört med 
parallellgenerering där uppvärmning kan ske lokalt och eltillförseln centralt. Seriellgenerering medger således lägre 
behov av primärenergi. En annan fördel vid förbränning i större anläggningar är att utsläppen av miljöpåverkande 
ämnen kontrolleras mer effektivt vilket leder till bättre miljömässiga förhållanden. Tecken på bättre miljö 
framträder tydligt lokalt i samband med att ett mindre antal centrala tillförselsanläggningar ersätter ett större antal 
lokala tillförselsanläggningar. Det har dessutom visat sig att fjärrvärme på ett kostnadseffektivt kan reducera 
utsläppen av klimatgaser och vara en del av energisystemet för att uppnå av EU satta klimatmål. 

I Sverige är fjärrvärmen utbyggd i hög utsträckning. I samband med att utbyggnadstaken avtar och fokus på 
expansion minskar, blir intresset att fokusera på underhåll och optimering samt hur fjärrvärmen ska se ut i 
framtiden större. I samband med lägre värmebehov från nya- och renoverade byggnader kommer distributions-
kostnaden öka. För att fjärrvärmen ska upprätthålla konkurrenskraft behövs en teknikutveckling som går mot nästa 
generations distributionsteknik inom fjärrvärme. Jämfört med dagens medeltemperaturer i svenska fjärrvärmenät 
framledning 86 °C och returledning på 47 °C kan det i framtiden bli aktuellt med temperaturer ner emot 55 °C i 
framledningstemperatur och 25-20 °C i returledningen. De sistnämnda systemtemperaturerna går mot det idealt 
möjliga. 

Fyra generationer av distributionsteknik inom fjärrvärme går att urskilja. Skillnaden mellan dem är huvudsakligen 
temperaturberoende. Vid första generationen användes högtempererad ånga som värmeöverförare, därefter har 
nyare distributionstekniker medfört lägre temperaturer samt övergång till vätskeform. Där tredje generationen 
innebar lägre temperatur än andra generationen och på liknande sätt ska fjärde generationen ha lägre temperatur 
än tredje generationens distributionsteknik för fjärrvärme. Utvecklingen drivs av de fördelar som lägre 
temperaturnivåer innebär. En av de mer tilltalande fördelarna är tillförsel av värme med låg exergi vilket medför 
minskat behov av primärenergi. Möjligheterna till ökad tillförsel av värme från nedanstående ökar med lägre 
systemtemperaturer. 

 Spillvärme 

 Geotermisk värme 

 Solvärme 

 Värmepump 

Andra fördelar som erhålls med lägre temperaturnivåer vid fjärrvärmedistribution är. 

 Lägre distributionsförluster 

 Högre elkvot i kraftvärmeverk 

 Ökad verkningsgrad i rökgaskondensering 

 Ökad kapacitet i distributionsnätet 

 Lägre behov av pumpeffekt i distributionsnätet 

 Lägre risk för allvarliga skållningsskador 

 Ökad kapacitet i värmelager 

 Möjlighet att använda andra material för distribution till lägre kostnad 

Det råder enighet inom litteraturen att lägre temperaturnivåer i fjärrvärmesystem är en önskvärd förändring. 
Anledningen till detta är att det huvudsakligen är fördelar med lägre temperaturnivåer. Då nackdelarna är få blir 
även risken vid investeringar låg. 

  



 

Summary 

This report is made as a literature review, focusing on the work done to increase understanding of efficiency in the 
categories of substations and secondary heating systems, with respect to the deviation from the theoretically 
possible cooling off in the distribution network as well as the economic benefit that appear. The main purpose of a 
considerable part of the literature used in this report addresses the issue of identifying individual causes of reduced 
cooling in district heating systems. These literature resources have been compiled and summarized as part of the 
report. 

The technology of district heating is associated with benefits such as better use of the energy in a fuel. This is the 
case of cogeneration plants where serial generation of electricity and thermal energy increases efficiency compared 
with the parallel generation where heat is generated locally and electricity is generated centrally. Serial generation 
thus allows for lower primary energy demand. Another benefit from combustion in units with higher capacity 
installed is that a higher control of emission with environmental impact is permitted. Additionally local 
environment change drastically when a few large supply units replace a large number of local supply units. It has 
also been shown that district heating can reduce greenhouse gas emissions in a cost efficient way. Thus being a 
part of the energy system to achieve the EU climate goals 

In Sweden, district heating is developed to a high degree. In connection with decreasing focus on expansion, the 
focus on maintenance and optimization and how district heating should look like in the future increases. In 
conjunction with lower heat demand from new and renovated buildings distribution cost will increase. For district 
heating to maintain competitiveness a development in distribution technology that move toward the next 
generation of distribution technology is necessary. Average temperatures today in Swedish district heating systems 
are for supply water 86 ° C and for return water 47 ° C. In the future temperature levels could decrease to current 
with temperatures down against 55 ° C supply temperature and 25-20 ° C return temperature. The latter system 
temperature levels moves towards the ideal possible. 

It is possible to distinguish four generations of district heating distribution technology. The differences between 
generations are essentially depending on temperature levels but also depend on state of matter. The first 
generation district heating used high-temperature steam for heat transfer and then the newer distribution 
technologies resulted in lower temperatures and change of phase, from gas to liquid. The third generation of 
district heating distribution technology meant lower temperature than the second generation, and likewise the 
fourth generation will have a lower temperature level than the third-generation distribution technology for district 
heating. The development is driven by the benefits of lower temperature levels. One of the more appealing 
benefits of lower supply temperature is the possibility to use low exergy heat, resulting in reduced need of primary 
energy. The potential heat sources where increased heat supply with lower system temperatures becomes 
available can be seen in the four next bullets. 

 Waste heat 

 Geothermal heat 

 Solar heat 

 Heat pump 

Other advantages obtained with lower temperature levels in heat distribution are. 

 Lower distribution losses 

 Higher electrical power efficiency in CHP 

 Increased efficiency in flue gas condensation 

 Increased capacity in the distribution network 

 Reduced need for pump power in the distribution network 

 Lower risk of serious scalding 

 Increased capacity in heat storage 

 Ability to use other materials for distribution at lower cost 

There seem to be a consensus in the literature that lower temperature levels in district heating systems are a 
desirable change. The reason for this is likely that there are mostly advantages of lower temperature levels. The 
drawbacks of lower temperature levels are negligible which make the risk of investment low. 

  



 

Förord 

Denna rapport utgör det examinerande momentet; Examensarbete i Energiteknik 15 hp, inom 
Magisterprogrammet i Energiteknik – Förnybar Energi 60 hp vid Högskolan i Halmstad. Det grundläggande 
initiativet till arbetet går att härleda till kursverksamhet från Kandidatprogrammet i Energiteknik – Förnybar Energi 
180 hp och mer specifikt kurserna Fjärrvärmeteknik 7,5 hp samt Fjärrvärmesystem 7,5 hp samt Examensarbete 
inom energiteknik 21,5 hp

1
.  

Arbetet behandlar olika aspekter kring temperaturnivåer i fjärrvärmesystem såsom fördelar med lägre 
systemtemperaturer, hur temperaturnivåerna historiskt sett ut i fjärrvärmesystem med tillhörande 
distributionsteknik, temperaturnivåerna i nuläget i relation till vad de teoretiskt skulle kunna vara samt historiska 
orsaker till att temperaturnivåerna inte når ner till teoretisk nivå. Inledning till vilka de teoretiskt lägsta 
temperaturerna kan vara i framtiden samt vilka begränsningarna är. En beskrivning av hur fjärrvärmens utbyggnad 
utvecklats i Sverige. En litteraturstudie har genomförts med fokus på fjärrvärmecentraler och värmesystem på 
sekundärsidan med hänsyn till avkylning och temperaturnivå. Den relevanta anledningen till att skriva detta arbete 
är att lyfta upp och sammanställa befintlig kunskap. För den som vill sätta sig in i ämnet utgör denna rapport 
således en användbar ingångskälla. 

Ett stort tack riktas till Henrik Gadd för ihärdig handledning och ett stort tack till Sven Werner för att ni delat med 
er av värdefulla insikter. 

 

Halmstad april 2014 

Helge Averfalk 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Fjärrvärme är en del av energisystemet. En teknik där 
små värmebehov knyts samman och skapar ett stort 
värmebehov. Fjärrvärme används för att förse 
stadsdelar eller hela städer med värme. Grundtanken 
med fjärrvärme är att tillvarata lokala 
värmetillgångar samt distribuera värme till kunder på 
en lokal marknad för att uppfylla ett lokalt 
värmebehov. Fem strategiska resurser där det är 
lämpligt att tillämpa fjärrvärme har identifierats [1]. 
De fem strategiska resurserna är kraftvärme, 
avfallsförbränning, industriell spillvärme, 
skrymmande- och svårhanterliga bränslen samt 
geotermisk energi. Värme genereras i ett fåtal stora 
värmetillförselsanläggningar. Fjärrvärmenätet mellan 
värmetillförselsanläggning och kund är gemensamt. 
Fjärrvärmenätet är den betydelsefulla resursen i 
sammanhanget då det är denna som knyter samman 
genererad värme med lokala värmebehov. 
Fjärrvärmenätet tillåter att värme som potentiellt 
kyls bort mot omgivningen kommer till nytta. Detta 
leder i bästa fall till minskat behov av primärenergi-
tillförsel. 

Innebörden av kraftvärme är kombinerad el- och 
värmeproduktion. Det är fördelaktigt då tillförd 
energi används optimalt. Vid parallella lösningar 
genereras el- och värme separat då blir 
verkningsgraden lägre och mer primärenergi måste 
tillföras. Sådana energimässigt ineffektiva lösningar 
har använts på grund av låg kostnad för primärenergi 
historiskt sett. Utöver högre verkningsgrad finns 
andra fördelar med kraftvärmeverk. Fördelar såsom 
att bränslen som skulle vara svåra att använda vid 
lokaluppvärmning går att använda i kraftvärmeverk. I 
stora kraftvärmeverk regleras förbränningen mer 
effektivt vilket minskar utsläpp av miljöpåverkande 
ämnen. Kraftvärmeverk har stor möjlighet för 
flexibilitet på energitillförsel då de kan ställa om 
värmeproduktion på ett par år. 

Principiellt går det att dela upp fjärrvärmesystem i 
fyra delsystem. Värmetillförselsanläggningar (1) där 
värme genereras, fjärrvärmenät (2) huvudsakligen 
med en framledning och en returledning samt 
fjärrvärmecentraler (3) som finns hos varje kund.  
Värmen överförs vanligen med värmeväxlare till 
kundens värmesystem på sekundärsidan (4) [2]. 
Värmesystemet på sekundärsidan är hydrauliskt 
avskilt från resten av fjärrvärmesystemet då de båda 
delarna av systemet är separerade av värmeväxlare. 
Värmesystemet på sekundärsidan är dock en viktig 
del i systemet med avseende på effektiv avkylning av 
vattnet i fjärrvärmenätet [3; 4; 5; 6]. 

Före fjärrvärmens utbyggnad tillfördes majoriteten 
av värmen lokalt med individuella pannor. Detta 

ledde lokalt till betydande luftföroreningar i städerna 
och då i synnerhet under vintern då värmebehovet 
var som störst. Efter fjärrvärmens utbyggnad 
omlokaliserades utsläppen till en mindre centralt 
belägen plats. Förbränningen kunde kontrolleras 
bättre i de större anläggningarna. Ett exempel på 
ovanstående återfinns i [7] där situationen i 
Sundsvall före utbyggnad av fjärrvärme samt efter 
utbyggnad av fjärrvärme skildras i två fotografier. 
Motsvarande förändringar har skett i de flesta 
svenska städer. 

Sedan fjärrvärme började byggas ut i Sverige på 50-
talet [8] har en stor utbyggnad av tekniken skett. 
Idag står fjärrvärme för nära 60 % av värme-
leveranserna till bostäder och lokaler i landet [2]. 
Distributionskostnaden för fjärrvärme är enligt [9] 
relativt konstant upp till 60 % marknadsandel på 
värmemarknaden i tättbebyggda områden, därefter 
ökar distributionskostnaden med stor hastighet. 
Fjärrvärmens ökande marknadsandel är således sakta 
avtagande för att till slut stabiliseras. Orsaken till 
ökande distributionskostnader är lägre linjetäthet 
[10] vid utbyggnad till mindre tättbebyggda 
områden. Villkoren för ekonomiskt försvarbar 
fjärrvärme uppfylls främst i tättbebyggda områden. 
Det som återstår då fjärrvärmens expansion 
stabiliserats är en stor infrastruktur som ska förvaltas 
och drivas så effektivt som möjligt. 

Från Europeiska Unionen (EU) finns uttalat mål om 
att reducera utsläppen av växthusgaser med 80 % till 
2050 jämfört med 1990 nivå. Europeiska 
kommissionen (EC) har utarbetat scenarier för att nå 
uppsatt mål [11]. Scenarier från EC förbiser 
användning av fjärrvärme på stor skala till förmån för 
elektrifiering av värmesektorn i form av utbyggnad av 
värmepumpar samt energieffektivisering av 
byggnader i samband med renovering. Enligt [11] 
anges att användning av fjärrvärme i stor skala har 
möjlighet att uppnå utsläppsreduktioner 
motsvarande resultatet vid elektrifiering av 
värmesektorn samt energieffektivisering av 
byggnader men till ett lägre pris. Den relativa 
skillnaden i kostnad mellan utbyggnad av fjärrvärme 
kontra elektrifiering samt energieffektivisering 
uppgår enligt studien till 15 %. Vilket årligen skulle 
motsvara 100 miljarder euro. Se även [12; 13]. 
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1.2 Syfte 
Utgångspunkten för rapporten är att identifiera 
innebörden av nästa generations fjärrvärme.  

 Varför är det relevant med lägre 
temperaturer i fjärrvärmesystem?  

 Vilka faktorer är det som inverkar vid val av 
temperaturnivå samt avkylning?  

 I samband med systemoptimering är det av 
intresse att fastställa fel som identifierats i 
fjärrvärmecentraler. Fel som påverkar 
temperaturnivå. Orsaken är att kännedom 
om historiska problem möjliggör att de kan 
undvikas i framtiden. 

1.3 Metod 
Examensarbetet genomförs som en litteraturstudie. 
Materialet i Bilaga 1 är baserat på intervju med Sven 
Werner. 

Majoriteten av använd litteratur kommer från 
Sverige och Danmark. Inom dessa två länder är 
utbyggnaden av fjärrvärme stor relativt sett till andra 
länder. Då fjärrvärme är omfattande i dessa länder 
görs antagandet att volymen på tillgängligt material i 
form av forskningsrapporter och liknande kan sättas i 
proportion till hur utbyggd tekniken fjärrvärme är i 
ett land. 

1.4 Avgränsningar 
I rapporten beskrivs huvudsakligen Sveriges 
situation, olika systemlösningar kan traditionellt 
förekomma i olika länder. Utav de fyra delsystem 
som fjärrvärme kan delas upp i riktas fokus på två av 
dem: värmesystemet på sekundärsidan samt 
fjärrvärmecentraler. De andra två: fjärrvärmenät och 
värmetillförselsanläggningar behandlas kortfattat. 

 

 

  

”District heating is here to stay, but district heating has to change.” 
     -Henrik Lund 
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2 Varför lägre 
systemtemperaturer? 

I framtiden kommer värmebehoven bli lägre i 
samband med ökade krav från Boverkets Byggregler 
om bättre isolerade byggnader vid nybyggnation 
[14], minskat värmebehov från befintliga byggnader i 
samband med renovering samt på grund av ett 
varmare klimat. I samband med lägre värmebehov 
och relativt konstant ledningslängd för fjärrvärme-
distribution erhålls lägre linjetäthet med mindre 
ekonomiska marginaler för fjärrvärme som följd [1]. 

Bättre avkylning i fjärrvärmecentraler är fördelaktigt 
ur effektivitetssynpunkt. Varje enskild kund ger 
upphov till en unik värmelast. Summan av dessa 
delvärmelaster är den mängd värmeenergi som 
värmeleverantör är skyldig att leverera för att 
upprätthålla fullgod värmeleverans. 

               (J) [1] 

Energin (E) bestäms av kunderna, specifika 
värmekapaciteten (cp) varierar med temperaturen på 
vatten. Variationen för cp är liten och kan antas vara 
konstant. Det lämnar massan m (massflödet  ̇ om 
effekten betraktas) eller framledningstemperaturen 
(tf) öppna för variation. Vid hög belastning på 
fjärrvärmenätet begränsas överföringskapacitet i 
form av att ett högsta massflöde uppnås. 
Massflödets hastighet begränsas av ökat tryckfall och 
därmed pumpeffekt, flödeshastigheten kulminerar 
vid 3 m/s [1]. Därefter kan endast 
framledningstemperaturen ändras för att tillgodose 
rätt värmeleverans.   

2.1 Två tillvägagångssätt 
Om lägre systemtemperaturer kan erhållas kan detta 
användas på två olika sätt. Det är i huvudsak 
returtemperaturen som påverkas vid olika åtgärder.  

2.1.1 Alternativ ett 
I det första alternativet sänks returtemperaturen 
samt massflödet i distributionsledningarna se Figur 
2.1. Detta medger att framledningstemperaturen kan 
hållas konstant och ändå upprätthålla samma 
energileverans. De fördelar som erhålls med detta 
förfarande är: 

 Lägre pumpeffekt 

 Ökad kapacitet i nätet 

 Högre verkningsgrad i rökgaskondensering 

 Något lägre distributionsförluster 

 

Figur 2.1 En av möjligheterna med sänkt returtemperatur. 
Δt tillåts öka i förmån för lägre flödesmängder. 

2.1.2 Alternativ två 
I det andra alternativet erhålls lägre retur-
temperaturer genom att sänka framlednings-
temperaturen parallellt med returtemperaturen se 
Figur 2.2. Majoriteten av de ekonomiska vinsterna 
ligger i att sänka framledningstemperaturen och 
därmed öka verkningsgraden. Detta alternativ är att 
föredra. Fördelar med sänkt framledningstemperatur 
är: 

 Utvinna mer spillvärme 

 Utvinna mer geotermisk värme 

 Bättre verkningsgrad i solfångare 

 Högre COP vid användning av värmepump 

 Högre elkvot (kraftvärme) 

 Bättre utnyttjande av rökgaskondensering 

 Lägre distributionsförluster 

 

Figur 2.2 En av möjligheterna med sänkt returtemperatur, 
framledningstemperaturen sänks i samma storleks 
ordning (konstant Δt). 

Det finns andra fördelar med lägre 
systemtemperaturer som inte behandlas mera inom 
ramen för detta arbete. Exempel på sådana fördelar 
är bland annat att lägre temperaturer ger lägre risk 
för allvarliga olycksfall, bättre utnyttjande av 
värmelager förutsatt att högtempererad produktion 
kvarstår samt att material för distribution med andra 
egenskaper kan användas som då också är 
förknippade med lägre kostnader (exempelvis plast 
istället för koppar eller stål). 
 



 

4 

2.2 Exergi 
Stora volymer energi har ingen eller låg förmåga att 
uträtta ett arbete. Trots att mängden inneboende-
energi i materian många gånger är stor går det inte 
att uträtta mycket för människan betydande arbete. 
Detta beror på att kvalitén är låg, kvalitetfaktorn eller 
förmågan att uträtta ett arbete multiplicerat med 
kvantiten energi benämns exergi. Elenergi är ren 
exergi då all elenergi i teorin kan omvandlas till 
arbete. För värmeenergi är kvalitetfaktorn låg. 
Exergin i värmeenergi är temperaturberoende i 
förhållande till omgivningstemperaturen. Då två 
system befinner sig i termodynamisk jämvikt

2
 är 

exergin noll. Förhållandet ses tydligt i Carnot 
verkningsgrads begrepp för värmemaskiner se Figur 
2.3, där förmågan att uträtta ett arbete gynnas av 
högre temperaturer (TH) samt av lägre temperaturer 
(TC). [15] [16]. 

  
     

  
  (-) [2] 

 

Figur 2.3 Ideal verkningsgrad i en värmemaskin enligt 
Carnot verkningsgradsbegrepp. Omgivningstemperatur 8 
°C (TC).  

Energimängden bevaras vid varje omvandling. 
Kvalitetsfaktorn reduceras däremot vid omvandling 
på grund av irreversibilitet. Exergin förbrukas således 
vid omvandlingar, för att till slut uppnå termisk 
jämvikt med omgivningen. Detta sker i enlighet med 
termodynamikens andra huvudsats som säger att 
ordning ständigt går mot oordning eller att entropin 
ökar. Då exergi förbrukas kan det ses som en resurs 
att hushålla med. Vid uppvärmning och 
tappvarmvattenberedning i bostäder är kravet på 
energikvaliteten låg och överstiger sällan 
kvalitetsfaktor 0,2. Att använda direktverkande el 
med kvalitetsfaktor 1 eller kemiskt bunden energi 
såsom olja eller biomassa med kvalitetsfaktor 0,9 för 
uppvärmningsändamål innebär hög förbrukning av 
exergi. En tumregel för god exergihushållning är att 
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 Även kallat det ”döda tillståndet”. Inget arbete kan 

uträttas, för ett system i jämvikt saknas skillnad för 
variablerna temperatur, tryck och kemisk potential 
för alla substanser vid systemgränserna. 

temperaturen på den värmemängd som tillförs bör 
ligga så nära temperaturbehovet som möjligt [17] 
[18]. 

2.3 Spillvärme 
Spillvärme kommer i många olika former. I termiska 
kraftverk går mellan 40-70 % av energiinnehållet 
igenom processen utan att användas. Inom 
industriella tillverkningsprocesser är lågtempererad 
värme ofta en biprodukt. Spillvärme påträffas inom 
ett stort område av olika industrikategorier, allt från 
petroleumindustri till livsmedelsindustri. 
Avfallsförbränning förtjänar extra uppmärksamhet i 
sammanhanget. Förbränning av avfall är en primärt 
en samhällstjänst. Att generera el- och värmeenergi 
är sekundärt i sammanhanget. Anledningen till att 
avfall förbränns är att undvika metangasutsläpp som 
bildas vid nedbrytning av organiskt avfall. Den 
globala uppvärmningspotentialen för metangas är 
uppemot 34 gånger starkare än koldioxid [19]. 
Generellt sett är spillvärme ett undervärderat och 
dåligt använt alternativ i den industrialiserade delen 
av världen idag [20]. Det finns stor potential vid 
användning av spillvärme att minska det primära 
energitill-förselsbehovet. Vare sig användning av 
seriellgenerering av el- och värmeenergi som är fallet 
med kraftvärmeanläggningar. Eller att spillvärme 
återvinns från tillverkningsindustri vare sig 
raffinaderier eller bagerier. Det är givetvis önskvärt 
att utvinna så mycket som möjligt av insatt 
primärenergi med tanke på effektivitet och 
resursanvändning. Möjligheten att återvinna 
spillvärme uppkommer i samband med utbyggnad av 
fjärrvärmenät.  

Potentialen att använda spillvärme från industriella 
processer ökar med lägre temperaturnivåer vid 
fjärrvärmedistribution. Då temperaturkraven blir 
lägre ökar antalen industrier som har spillvärme med 
tillräckligt höga temperaturer för att kunna leverera 
ut på fjärrvärmenätet. Under förutsättning att 
verksamheten ligger inom ekonomiskt rimliga 
avstånd samt att de tillåts leverera värme ut på 
fjärrvärmenätet. 

2.4 Geotermisk värme 
Geotermi är förknippad med enorm potential [1]. 
Användningen av geotermisk värme ger lite 
emissioner av klimatgaser och är därför ett bra 
hållbart och förnybart alternativ. Utbyggnad av 
geotermiskvärme är i varierande grad en möjlighet 
på alla platser på jorden. Trots stor potential står 
geotermi endast för en liten del av världens 
energitillförsel. Ett hinder vid utbyggnad av 
geotermisk värme är stora inledande 
investeringskostnader. Risken ligger i att flödet i 
borrhålet kan minska. Temperaturen däremot går att 
uppskatta med bra precision. Användning av 
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geotermisk värme är dessutom mest gynnsamt i 
områden med hög vulkanisk aktivitet samt där det är 
hög risk för jordbävningar. Det är generellt sett så att 
temperaturen i marken ökar med en gradient om 30 
°C per kilometer. I dagsläget uppnår djupet på 
borrhål till fem kilometer. Några exempel i Europa 
där geotermisk värme är gynnsamt är i mellanvästra 
Italien där vulkanen Vesuvius finns. Centrala Island 
som delas av den mittatlantiska ryggen där två 
kontinentalplattor skiljs åt. Ett område i Paris kallad 
Dogger samt i Turkiet. Vid lägre temperaturnivåer i 
fjärrvärmen kan detta alternativ alltså bli mer 
attraktivt vid fler geografiska lägen. 

2.5 Solvärme 
Ett av de alternativ som blir mer attraktiva vid lägre 
systemtemperaturer i fjärrvärme är solfjärrvärme. 
Anledningen till detta är ökade verkningsgrader i 
solvärmesystem. Då temperaturerna i 
solvärmesystem blir lägre minskar värmeförlusterna 
till omgivningen och högre verkningsgrad erhålls. 
Detta ses i Figur 2.4 vid ett givet tillfälle är 
omgivningstemperaturen 20 °C. Om fjärrvärmens 
framledningstemperatur vid detta tillfälle är 90 °C 
erhålls en verkningsgrad vid 43 % om framledning 
istället kan hållas vid 70 °C erhålls en verkningsgrad 
vid 55 %. Verkningsgraden ändras således med 12 
procentenheter. Den inbördes relativa skillnaden är 
28 %. För att undvika lågcyklisk utmattning av 
materialet varieras flödet så att temperaturen hålls 
konstant. 

                  (%) [3] 

                  (%) [4] 

 

Figur 2.4 Verkningsgraden för en plan solfångare varierar 
med differensen mellan framledningstemperatur (70 och 
90 °C) och omgivningstemperatur (20 °C) vid 
solinstrålningen 800 W/m

2
. Diagrammet är en tolkning 

med ursprung från [21]. Reproducerad med tillstånd. 

2.6 Värmepump 
Om det finns tillgång till en värmekälla med låg 
temperatur är användning av stora värmepumpar i 
fjärrvärmesystem ett möjligt alternativ. I den unika 
situationen att ett samhälle har stort överskott på 
elektrisk effekt blir användning av stora 

värmepumpar inte bara ekonomiskt intressant utan 
även en nödvändighet för att absorbera överskottet 
på eleffekt. Denna situation uppstod i Sverige efter 
att kärnkraftsreaktorerna färdigställts. Följden blev 
att några av världens största värmepumpar byggdes i 
Sverige. Principen med värmepumpar är att ju lägre 
temperaturlyftet i systemet är desto bättre 
värmefaktor erhålls. I en ideal Carnotprocess erhålls 
värmefaktorn vid olika temperaturer vid kondensorn 
och förångaren som följande: 

    
  

     
  (-) [5] 

Där COP = värmefaktorn (Coefficient of 
Performance), TH = den höga temperaturen vid 
kondensorn där värme avges och TC = den låga 
temperaturen vid förångaren där värme upptas. 

En ideal process förutsätter att processen är 
reversibel. Detta är inte fallet då entropin ständigt 
ökar. Verkningsgraden på processen skattas till 65%

3
. 

Värmepumpar kan användas i samband med yt- och 
grundvattnet vars temperatur motsvarar 
årsmedeltemperaturen. Ett annat alternativ är att 
temperturen i avloppsvattnet vid reningsverken 
används. Om någon form av spillvärme finns 
tillgängligt är det ett intressant alternativ redan vid 
låga temperaturnivåer. Inkoppling från retur till retur 
är ett alternativ där temperaturlyftet kan 
kontrolleras samt hållas vid låga nivåer för ett högt 
COP. Rätt framledningstemperatur erhålls däremot 
inte genom retur till retur inkoppling. En annan 
värmetillförselanläggning behövs således. Om 
alternativ kostnaden är högre än kostnaden för elen 
till värmepumpen kan värmepumpen användas för 
att minska kostnaderna. 

 

Figur 2.5 Variationen av COP (η = 65 %) med tre olika 
temperaturer vid förångaren samt vid varierande 
framledningstemperatur på fjärrvärmenätet (55-100 °C). 

Generellt sett är det dock inte direkt lämpligt att göra 
elenergi till värmeenergi då exergin på elenergi är 
mycket högre än för värmeenergi. Det är alltså mer 
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begåvat att göra något mer värdefullt av elenergin än 
värme.  

2.7 Kraftvärme 
Traditionellt har el- och värmeenergi genererats var 
för sig. Parallell produktion ger lägre verknings-
grader. Vid elgenerering står ångprocesser för en 
betydande del av den eleffekt som genereras.  Denna 
process kan genomföras utan att ta tillvara på 
värmeenergin (kraftverk) verkningsgraden för en 
sådan process varierar med teknik. Verkningsgraden i 
kraftverk varierar mellan 30-60 % där den lägre fås 
från kärnkraftverk och den högre från 
gaskombikraftverk. Om möjlighet finns att ta tillvara 
på värmeenergin (kraftvärmeverk och fjärrvärmenät) 
innebär det att seriellgenerering av el- och 
värmeenergi används och då stiger system-
verkningsgraden upp till över 90 % se Figur 2.6. 
Bättre användning av primärenergin är självklart 
önskvärt då det minskar resursanvändningen. 
Kraftvärmeverk är en av fjärrvärmens primära 
grundpelare. Utan tillgång till stora överskott på 
värmeenergi skulle de investeringar som 
infrastrukturen är behäftad med vara svåra att 
försvara. 

 

Figur 2.6 Två enheter tillförd primärenergi vid 
seriellgenerering ger principiellt 50 % högre utbyte 
jämfört med parallellgenerering. 

Vid elgenerering i ångprocesser överförs tryckenergin 
från vattenångan via turbinen till rörelseenergi som 
driver generatorn. Det som avgör hur långt trycket i 
turbinen kan sänkas är kravet på framlednings-
temperaturen på fjärrvärmen. Det är möjligt att 
erhålla mer eleffekt (högre elkvot) ur processen om 
framlednings-temperaturen på fjärrvärmen är lägre. 

2.8 Rökgaskondensering 
Vid förbränning av bränslen med hög fukthalt 
kommer vattnet i bränslet värmas, förångas och 
uppta värmeenergi motsvarande ångbildnings-
värmen för vatten med ut i rökgaserna. Det väte som 
finns kemiskt bundit i ett bränsle reagerar med 
luftens syre och bildar ytterligare ånga. 
Ångbildningsvärmen går att återvinna med 
värmeväxlare. Värmeenergi kondenseras ur 
vattenångan i rökgaserna och överförs till 
fjärrvärmens returledning. Om temperaturer i 

returledningen blir lägre kan mer fukt kondenseras 
ur rökgaserna vilket ökar totalverkningsgraden. 

En viktig insikt är att fördelen med högre elkvot i 
kraftvärmeanläggningar och mer effektiv 
rökgaskondensering inte är direkt additiv. Det vill 
säga om mer värme återvinns från rökgaserna 
minskar behovet av att elda bränsle och således 
kommer ångturbinen att gå kortare tid vilket leder till 
mindre eleffekt. 

2.9 Distributionsförluster 
Då temperaturdifferensen mellan varmvattnet i 
ledningarna och omgivningstemperaturen är stor blir 
även drivkraften att utjämna temperaturerna större 
enligt termodynamikens nollte huvudsats. Lägre 
systemtemperaturer ger lägre distributionsförluster. 
Distributionsförlusterna är således större i 
framledningen jämfört med returledningen. 
Årsmedeltemperaturerna i 142 svenska 
fjärrvärmesystem är 86 °C fram och 47 °C retur se 
Figur 3.2. Storleken för de årliga relativa förlusterna i 
vanligt förekommande fjärrvärmesystem i västra och 
norra Europa uppgår till 8-15 % [1]. Vid användning 
av distributionsledningar där både fram- och 
returledningarna finns i samma rör, så kallade 
twinrör kan förlusten från returledningen försummas 
då den befinner sig i ett varmare temperaturfält 
genererat av framledningsröret. 

De årliga relativa distributionsförlusterna från ett 
fjärrvärmenät går att beräkna utifrån följande 
ekvation: 

    
 

  
   ⁄

        

     (%) [6] 

Där qdf = relativa distributionsförluster, Qs/L = försåld 
värmeenergi genom ledningslängden kallad 
linjetätheten, k = värmegenomgångstal, 2πdm = 
denna motsvarar cirkelns diameter gånger två för två 
separerade ledningar, G = gradtidtal för 
fjärrvärmedistribution. 

Linjetätheten är ett nyckeltal för att avgöra 
kostnadseffektivitet i en viss investering. Om 
linjetätheten delas upp så L hamnar i nämnaren inses 
dess innebörd. Cirklarnas omkrets multiplicerat med 
längden ger rörledningarnas mantelarea. 
Ledningarnas area har således betydelse för 
värmeförlusternas storleksordning. Större ledningar 
ger större area och därmed större förluster i absoluta 
belopp men eftersom värmeöverföringskapaciteten 
ökar med kvadraten på diametern blir de relativa 
förlusterna lägre. 

Värmegenomgångstalet (k) påverkas av isoleringens 
värmekonduktivitet (λi) samt ledningens utformning 
med hänsyn på den inre (d) och den yttre (D) 
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diametern. Detta påverkar förlusterna för klena 
ledningar på negativt sätt. Den yttre diametern är 
relativt sett mycket större än den inre vilket ger små 
överföringskapaciteter men stor avkylande yta. 
Högre relativa förluster i små ledningar försvårar 
möjligheten med fjärrvärme i områden med lägre 
värmelaster. 

  
   

   
 

 

  (W/m
2
K) [7] 

Fjärrvärmeledningarnas area och isoleringsgrad är 
förutbestämd i befintliga nätverk. Det är svårt att 
påverka dessa parametrar eftersom lagd ledning 
ligger. Försåld värmeenergi kan inte heller påverkas 
då det är kunderna som avgör hur stor denna del är. 
Den enda del som går att påverka för att uppnå 
minskade förluster är gradtidtalet för 
värmedistribution. 

  ((
     

 
)    )       (°Ch) [8] 

Där tf = framledningstemperaturen, tr = 
returtemperaturen, to = omgivningstemperaturen. 
Lägre systemtemperaturer ger lägre gradtidtal och 
därmed lägre relativa distributionsförluster. 

2.10 Ekonomiskt värde av lägre 
temperaturnivåer 

De ekonomiska fördelar som förekommer vid 
reducerad temperaturnivå beror på användning av 
lågkostnads värmetillförsel såsom spillvärme, 
geotermisk värme samt solvärme. Användning av 
värmepump, kraftvärme samt rökgaskondensering. 
Utöver dessa ger minskade distributionsförluster 
bättre ekonomi. 

Det är stora variationer i värdet av reducerade 
temperaturnivåer se Figur 2.7. Den ekonomiska 
nyttan med sänkta temperaturnivåer är individuell 
för varje fjärrvärmesystem. Om vinsten med sänkta 
temperaturnivåer är låg är produktionen inte 
temperaturberoende och vinsterna ges i huvudsak av 
lägre distributionsförluster. Om vinsten med sänkta 
temperaturnivåer är hög är produktionen 
temperaturberoende i större utsträckning. Om 
exempelvis tillgång till gratis värmeenergi (spill- eller 
geotermisk värme) finns upp till en viss temperatur 
då den temperaturen överstigs krävs istället ett dyrt 
ersättningsbränsle. Då blir vinsten med lägre 
systemtemperaturer högre. 

 

Figur 2.7 Värdet av lägre temperaturer varierar mellan 
olika fjärrvärmesystem. Diagrammet skapat med material 
sammanställt av Stefan Petersson, FVB Borås. 
Reproducerad med tillstånd. 

2.10.1 Investeringsexempel 
Om ett fjärrvärmesystem som årligen distribuerar 
1200 GWh sänker sin årsmedeltemperatur med 5°C 
och vinsten antas vara 1 Sek/MWh, °C skulle 
besparingen uppgå till sex miljoner kronor. 

Detta är enbart besparingen för ett år, ett 
acceptabelt antagande borde vara att investeringar 
som görs för att främja bättre avkylning vara under 
en tidsperiod på 10 år. Med en ränta på 5 % erhålls 
nuvärdesfaktorn 7,72. Den summa som projektet 
således inte får överstiga blir 46,3 miljoner kronor. 

2.10.2 Avkylnings problematik 
Ett problem som finns i avkylningsfrågan är att den 
part som tjänar på bättre avkylning ofta inte äger 
fjärrvärmecentralerna. Vinsten med bättre avkylning 
tillfaller fjärrvärmebolagen. Det finns ingen vinst för 
kunderna då de köper samma mängd värme oavsett. 
Fjärrvärmebolagen har således ett naturligt intresse 
att investera i kundernas anläggningar. Tillämpas 
flödestaxa ökar kundernas intresse av att ha en väl 
trimmad fjärrvärmecentral samt sekundärt 
värmesystem. Fjärrvärmebolagen skulle då kunna 
hjälpa kunderna med sakkunskap och förslag till 
investering. Det viktiga för att få upp drivkraften är 
att det finns ekonomisk vinning för båda parterna. 
Detta skulle kunna uppnås genom att vinsten delas 
jämnt mellan båda parter. Det skulle kunna leda till 
lägre värmekostnader för kunder som genomfört 
investeringar som förändrat avkylningen. 
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3 Fjärrvärmens utveckling 

3.1 Fyra generationers 
distributionsteknik av 
fjärrvärmenät 

Målet med utveckling av nya tekniker för 
värmedistribution går att dela upp i fyra olika delar. 
Den första är att uppnå sänkta investeringskostnader 
genom att använda mindre dimensioner på 
rörledningar. Då minskar behovet för gräv- och 
schaktarbete det leder till minskad byggtid och 
därmed lägre kostnad för arbetskraft. Den andra 
delen är minskat utrymmesbehov då ledningar kan 
förläggas direkt i mark istället för att placeras i 
kulvertar. Den tredje delen är minskad byggtid vilket 
minskar kostnaderna samt att olägenheten vid 
utbyggnad i tättbebyggda områden kan hållas till ett 
minimum. Vilket är viktigt för att upprätthålla allmän 
acceptans i samhället vid utbyggnad av fjärrvärme. 
Den fjärde delen är att minska rörliga utgifter 
kopplade till lägre behov av pumpenergi, lägre 
distributionsförluster, minskat spill av vatten i 
distributionsnätet och minskat behov av underhåll. 
Dessa poster går att relatera till varandra. Det finns 
tre definierade generationer av distributionstekniker 
inom fjärrvärme [1]. Konceptet för den fjärde 
generationen av distributionsteknik finns definierad i 
[22]. Fjärde generationen distributionsteknik 
tillämpas inte i större utsträckning i kommersiellt 
syfte ännu. Fjärde generationens distributionsteknik 
bygger på att så låga temperatur-nivåer som möjligt 
ska användas. 

3.1.1 Första generationen 
Första generationens distributionsteknik för 
fjärrvärme var baserad på ånga med hög temperatur. 
Ledningar drogs i uppmurade kulvertar. Tekniken 
krävde stora volymer i kulvertar för att få plats med 
nödvändig apparatur såsom tappställen för 
kondensat utmed ledningslängden. Under slutet av 
1800 talet då fjärrvärme började kommersialiseras 
var ånga ett naturligt alternativ. Anledningen var att 
ånga fanns tillgängligt från befintliga ångkraftverk. 
Idag står ångsystem för en kontinuerligt minskande 
andel av värmedistributionen. Trots att tekniken 
infördes för över ett sekel sedan finns den 
fortfarande kvar i städer såsom New York, Paris samt 
Köpenhamn. Trots att användningen av ånga minskar 
kommer det sannolikt finnas marknadsnischer för 
ånga i framtiden. Främst inom industri som är i 
behov av värme med hög entalpi och höga 
temperaturer. Framledningstemperaturerna vid 
distribution av ånga uppnår temperaturer inom 
intervallet 150-300 °C [1]. 

3.1.2 Andra generationen 
Vid andra generationens distributionsteknik för 
fjärrvärme överfördes värme med trycksatt vatten. 

Temperaturen med denna distributionsteknik 
översteg vanligtvis 100 °C och uppgick 
förekommande till 150 °C. Ledningarna placerades i 
betonggjutna kulvertar. Denna teknik användes då 
fjärrvärme började byggas ut i Sverige. Komponenter 
för distribution dimensionerades för att hålla nere 
ledningsdimensionerna i distributionsnätet och 
därigenom dämpa investeringskostnaderna. 
Strategin vid utbyggnad av denna generation 
användes på grund av höga kostnader för utbyggnad 
av distributionsnät samt låga kostnader för olja. 
Eftersom kostnaden för energitillförsel var relativ 
liten fanns det inte någon direkt koppling mellan 
produktionskostnad och distributionstemperatur, 
under förutsättning att kraftvärme inte användes 
[23]. 

3.1.3 Tredje generationen 
Den tredje generationens distributionsteknik för 
fjärrvärme är den distributionsform som är vanligt 
förekommande idag. I detta sammanhang överstiger 
det trycksatta vattnet som distribuerar värmen sällan 
100 °C. Framledningstemperaturen varierar generellt 
sett mellan 70-120 °C beroende på värmebehovet. 
Ledningarna placeras direkt i mark utan kulvert. En 
förändring mellan generationerna av 
distributionsteknik är att kostnaden för utbyggnad av 
distributionsnät blivit lägre samtidigt som kostnaden 
för energitillförsel blivit högre. Kostnaden för 
distributionsförlusten har således blivit mer 
betydelsefull. Användning av storskaliga 
värmepumpar förekom i samband med överskott på 
eleffekt som de nybyggda kärnkraftsreaktorerna gav. 
Värmepumpar gynnas driftmässigt av lägre 
distributionstemperaturer samt bättre elutbyte i 
kraftvärmeverk. Användningen av värmepumpar 
utgjorde en del av drivkraften till uteveckling av 
tredje generationens distributionsteknik. I denna 
generation var kopplingen mellan distributions-
temperaturerna och rörlig kostnad för värmen i ett 
fjärrvärmesystem betydligt mer utpräglad [23]. 

3.1.4 Fjärde generationen 
I det som benämns fjärde generationens 
distributionsteknik för fjärrvärme är målet att uppnå 
lägre distributionstemperaturer. Denna utveckling är 
viktig för att fjärrvärme ska kunna möta lägre 
värmebehov i framtiden i samband med renovering 
av nuvarande byggnadsbestånd samt nya byggnader 
med betydligt lägre värmebehov än vad som är 
vanligt idag. Med lägre distributionstemperaturer 
ökar alternativen att använda värme som tidigare 
inte haft något användningsområde, industriell 
spillvärme är ett bra exempel på sådan värme. Det är 
huvudsakligen mest fördelar med sänkt 
distributionstemperatur. Eftersom det bara finns 
vinster med lägre systemtemperaturer är det låg risk 
vid investeringskalkyler. En faktor som inverkar vid 
val av temperatur är tillväxthastigheten på Legionella 
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bakterien. Under ideala förhållanden skulle 
framledningstemperaturen vara 55 °C och retur-
temperaturen 20-25 °C. För att nå idealt förhållande i 
distributionstemperatur behöver distributionen 
fungera utan fel. Avvikelse från ideala distributions-
temperaturer uppstår delvis i distributionsnätet 
dessa beror på kortslutningar samt förluster. 
Avvikelse uppstår även i fjärrvärmecentraler samt 
sekundära värmesystem på kundsidan [24]. 

3.2 Fjärrvärmens 
marknadsutveckling 

Fjärrvärmens marknadsandelar har stigit kraftigt 
sedan 1950 talet. Ur Figur 3.1 går det att följa 
volymutvecklingen över tidsperioden 1955-2012. 
Under 2012 levererades 53 TWh fjärrvärme. Det 
totala energibehovet för uppvärmning och 
varmvatten i bostäder och lokaler exklusive upptagen 
värmeenergi från värmepumpar uppgick till 79,5 
TWh under 2012. Fjärrvärmen svarade för 45,6 TWh 
eller 57 procent av den totala energianvändningen 
för uppvärmning och varmvatten i bostäder och 
lokaler 2012. 7,4 TWh levererad fjärrvärme tillfördes 
utanför småhus, flerbostadshus och lokaler. Exempel 
på värmeleverenser utanför bostäder och lokaler är 
industrilokaler, icke permanentbebodda fritidshus 
samt byggander som under året rivits eller 
färdigställts [25]. Utbyggnaden var låg under 50- och 

början på 60 talet se Figur 3.1. Därefter börjar en 
period av expansion, denna kan förklaras med den 
bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs 
under perioden 1964-75, benämns ofta 
miljonprogrammet. Under denna period rådde 
underskott på bostäder i landet och därför infördes 
den expansiva bostadsutbyggnad som möjliggjorde 
ny exploatering av fjärrvärme då hela 
bostadsområden uppfördes. Tiden därefter sker 
utbyggnaden inte i lika hög hastiget delvis beroende 
på lägre utbyggnads takt av bostäder men det var 
också under denna tidsperiod 1972-85 som 
kärnkraften färdigställdes. Det var då överskott på 
elkraft i landet med utbyggnad av direktverkande 
eluppvärmning och värmepumpar som följd. Under 
1985-87 avviker volymen levererad fjärrvärme från 
trenden, det är klimatvariationer som slår igenom. 
Det var extremt kalla vintrarna de tre åren. Därefter 
följer en expansion fram till 2000 då 
utbyggnadshastigheten avtagit. Ett tecken på att 
marknaden är mättad. Kostnaden att ansluta mer 
fjärrvärme ökar med reducerad linjetäthet [9]. En 
anledning till utvecklingen som påverkat under hela 
tidsförloppet är oljekriserna som världen upplevde. 
Den första mellan 1973-74 och den andra mellan 
1978-80. Med följande klimat och energipolitik som 
följde, fjärrvärme har ersatt mycket eldningsolja för 
uppvärmning. 

 

 

Figur 3.1 Mängd levererad fjärrvärme ur ett historiskt perspektiv. Källa: Svensk Fjärrvärme. 
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3.3 Temperaturnivåer i Svenska 
fjärrvärme nät 

I svenska fjärrvärmesystem återfinns varierande 
temperaturer med avseende på fram- respektive 
returtemperatur. Längst till vänster i Figur 3.2 ses en 
stapel med mörkare färg, denna stapel återger de 
temperaturer som är teoretiskt möjlig att uppnå med 
dagens teknik med framledning 69 °C och 
returledning 34 °C. De följande staplarna visar sedan 
årsmedeltemperaturer för 142 svenska 
fjärrvärmesystem. Majoriteten av systemen avviker 
sedan från det optimala med avseende på 
framtemperatur, returtemperatur eller båda. Det 

finns ekonomiska motiv till att driva ett 
fjärrvärmesystem med så låga temperaturnivåer som 
möjligt. Orsaken till situationen sammanfattas väl i 
[26], i många fall finns det inte något incitament för 
kunden att optimera sin fjärrvärmecentral då det inte 
medför någon förändring i kundens värmekostnad. 
Samtidigt är det förknippat med stor komplexitet att 
underhålla och effektivisera ett stort antal 
fjärrvärmecentraler. Inte enbart med avseende på 
det tekniska men även det administrativa. Enligt [10] 
kan problemet med hantering av data från många 
fjärrvärmecentraler underlättas med den 
automatiska fjärravläsning; i form av timmätning till 
låg kostnad som används idag. 

 

 

Figur 3.2 Årsmedeltemperaturer i 142 svenska fjärrvärmesystem. Medelframledningstemperatur är 86 °C och 
medelreturtemperatur är 47 °C. Den mörkare stapeln längst till vänster anger möjliga årsmedeltemperaturer baserat på bästa 
tillgängliga teknik där framledning är 69 °C och returledning är 34 °C. Diagrammet skapat med från material sammanställt av 
Stefan Petersson, FVB Sverige. Reproducerat med tillstånd. 
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4 Temperaturnivå i 
fjärrvärmesystem 

En central referens för arbetet är [27]. Denna rapport 
belyser nästa generations fjärrvärme ur ett 
helhetsperspektiv. Det konstateras att 
byggnadsbeståndet är på väg in i en förändring 
beroende på energieffektivisering. Delvis som en 
följd av EU-direktiv och svensk lagstiftning men även 
på grund av stigande energipriser. För att 
fjärrvärmen ska ha möjlighet att hävda sig mot lokala 
värmelösningar behöver fjärrvärmen anpassas i takt 
med byggnadernas förändring. Det som kommer att 
definiera nästa generations fjärrvärme är enligt 
denna referens lägre energianvändning i byggnader, 
lägre temperaturnivåer i fjärrvärmenäten (ner mot 
60 °C eller lägre) och flexibel tillförsel av fjärrvärme 
till fjärrvärmenäten. Syftet med arbetet som 
refereras till var att utforska vilka framtida krav som 
kan ställas på drift av fjärrvärmesystem med 
avseende på: 

 Förändrade driftförutsättningar i form av 
energieffektivisering 

 Nyexploatering i lågenergibyggnader  

 Kunder som levererar värme ut på 
distributionsnätet  

 Värdering av driftsekonomi vid sjunkande 
värmeunderlag 

 Förändring av fjärrvärmelasten och dess 
påverkan på produktions- och 
distributionskostnader 

4.1 Teoretiskt minsta möjliga 
temperatur 

4.1.1 Byggnadsuppvärmning 
Då en högre temperatur alltid går mot en lägre måste 
tillförsel temperaturen i värmesystemet på 
kundsidan vara högre än vald inomhustemperatur, 
vanligtvis 20 °C. Om vatten av lägre temperatur 
tillförs innebär detta istället en avkylning. En viktig 
parameter för vad som är teoretisk lägsta 
temperatur har därmed satts. Under ideala 
förhållanden, det vill säga oändligt stora 
värmeavgivande ytor skulle returtemperaturen 
motsvara inomhustemperaturen då all potential 
tillvaratagits. För att övervinna termodynamikens 
nollte huvudsats vid uppvärmning av ytor inom ett 
klimatskal måste temperaturen i värmesystemet 
överstiga inomhustemperaturen. Ju högre 
temperaturdifferens desto större värmeövergång. 
Hur stor temperaturdifferensen behöver vara beror 
mycket på värmesystemets utformning samt på 
klimatskärmens prestanda, exempel finns i Danmark 
där temperaturen i radiatorkretsen är 40 °C [28]. I 
samband med indirekt kopplad fjärrvärmecentral 
måste temperaturfallet i värmeväxlare övervinnas. 
Normalt sett uppgår detta temperaturfall till några 

enstaka °C. Förlusterna vid distribution är direkt 
proportionella mot ett temperaturfall. 
Temperaturfallet orsakat av förluster måste också 
övervinnas detta motsvarar ett par enstaka °C. Under 
gynnsamma förhållanden behöver framlednings-
temperaturen i fjärrvärmens distributionsnät vara 
upp emot 50 °C i det lägsta möjliga fallet. 

4.1.2 Tappvarmvattenuppvärmning 
Föregående behandlar uppvärmning. Det finns ett 
annat behov av värme som ofta också förses via 
fjärrvärme det är tappvarmvatten. Tappvarmvatten 
har länge stått för en betydligt lägre andel av det 
årliga behovet jämfört med uppvärmning. Då 
behovet av uppvärmning minskar i framtiden 
kommer andelen tappvarmvatten bli högre då denna 
del av värmbehovet är relativt konstant. 
Tappvarmvatten används huvudsakligen i två 
utrymmen inom bostäder, kök och badrum. Det är 
här vi har fjärde generationen fjärrvärmes akilleshäl. 
En bakterie med samlingsnamnet Legionella som ger 
upphov till legionärsjukan med symptom såsom 
bland annat feber, frossa och muskelvärk. Tillväxten 
på denna bakterie är nära sitt optimala område vid 
samma temperatur som människans 
kroppstemperatur. Tillväxten avtar med högre 
temperaturer för att till slut totalt avstanna vid 
temperaturer strax under 50°C. För att undvika detta 
problem bör lägsta temperaturen i varmvattenflödet 
hos kund inte understiga 50°C [1]. Då temperaturen 
inte bör understiga 50 °C måste temperaturfallet från 
värmeväxlare och distributionsförluster tilläggas 
efter minimikravet. Vilket ger en minsta möjliga 
distributionstemperatur på cirka 55 °C. 

I samband med problemet med legionella lutar 
forskningen sig i upprepade fall mot det tyska 
dokumentet Arbeitsblatt W551 (1993) från DVGW. 
Enligt denna finns det inga krav på lägsta temperatur 
vid tappvarmvatten så länge rörledningarnas volym i 
kundens tappvarmvattensystem inte överstiger tre 
liter. Under 2004 slogs dokumenten W551 (1993) 
och W552 (1996) samman och bildade det nya W551 
(2004) [29]. I detta dokument finns några 
förändringar, bland annat skärptes 
temperaturkraven för tappvarmvatten. I det som 
idag benämns småanläggningar (<3 liter) 
rekommenderas vid drift en temperatur för 
tappvarmvatten på 60 °C. drifttemperaturer under 
50 °C bör undvikas i alla fall. Detta kan jämföras med 
föreskrifter från BBR [14] där temperaturen på 
tappvarmvatten och tappvarmvattencirkulation bör 
vara minst 50 °C och minst 60 °C där vattnet är 
stillastående. 
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4.2 Fjärrvärmecentraler 

 

Figur 4.1 Förenklad schematisk kopplingsprincip för 
fjärrvärmecentral. 

En fjärrvärmecentral består i huvudsak av 
värmväxlare, reglerutrustning, ventiler, temperatur-
givare och cirkulationspumpar arrangerade i olika 
konfigurationer. Dess funktion är att överföra värme 
från fjärrvärmenätet till kunds värmeanläggning. I 
fjärrvärmecentralen kyls vatten från distributions-
nätet i framledning för att sedan återföras till 
returledning. För mer information om fjärrvärme-
centraler hänvisas till [1]. Det finns tekniska 
bestämmelser för utförande och installation av 
fjärrvärmecentraler [30], denna omfattar 
branschkrav, hänvisningar till myndighetskrav, 
svenska och europeiska standarder samt EU-direktiv. 
Simulering av fjärrvärmecentrals drift med hänsyn till 
returtemperatur har genomförts i [31]. Simulering av 
kopplingsprinciperna parallell- och tvåstegskopplad 
fjärrvärmecentral visade att vinsten med lägre 
returtemperaturer vid den tekniskt mer avancerade 
tvåstegskopplingen var marginell. Fjärrvärme-
centraler med tvåstegskopplingar har tidigare 
använts i stor utsträckning. Denna tekniklösning har 
på senare år ersatts av den tekniskt mer enkla 
lösningen parallellkoppling [1]. 

Det finns avvikande variationer mellan verkliga och 
beräknade returtemperaturer se Figur 3.2. I en studie 
[23] har fjärrvärmecentraler undersökts med syfte 
att avgöra om dålig avkylning är en orsak till höga 
returtemperaturer i fjärrvärmenät, samt att 
identifiera systematiska orsaker till dålig avkylning. 
Studien påvisar att avkylningen är 20 % bättre i 
bostäder som en följd av högre tappvarmvatten-
användning. Jämfört med kategorierna industri, 
offentlig förvaltning och övriga. För de tre 
sistnämnda visade sig avkylningen vara relativt 
konstant. Resultaten ur studien pekar på att dålig 
avkylning beror på individuella orsaker. Då varken 
ålder, kundkategori eller storlek på fjärrvärmecentral 
systematiskt kunde förklara orsaken till dålig 
avkylning. För mer information om individuella 
orsaker se Bilaga 1. 

Konventionella fjärrvärmecentraler det vill säga 
indirekt anslutna, parallell-, tvåstegs- och 
trestegskopplade fjärrvärmecentraler har analyserats 
utifrån termisk prestanda och lastföljsamhet [32]. I 
denna studie har en generell metodik för att 
utvärdera prestandan hos fjärrvärmecentraler 
utarbetats. Det visade sig att trestegskopplingen 
uppvisade bättre prestanda än de två övriga system 
som studerats. Det visade sig dessutom att 
prestandan för fjärrvärmecentral är starkt kopplad 
till radiatorytans storlek. I en senare studie av samma 
författare [33] analyseras fjärrvärmecentraler som 
kan klassas som okonventionella. Syftet med studien 
var att modifiera kopplingsprincipen utan att 
förändra befintligt fjärrvärmesystem eller sekundärt 
värmesystem så att bättre termisk prestanda erhålls. 
Resultatet visar att sänkta primära retur-
temperaturer kan uppnås med användning av 
ackumulatortankar eller direkt inkoppling av 
sekundärt värmesystem. 

Fjärrvärmecentraler avsedda främst för kunder med 
mindre värmebehov (villor) har analyserats i [34]. 
Syftet vara att bestämma prestanda på befintliga 
centraler samt föreslå förbättringar. Slutsatser från 
studien menar att villor bör vara parallellkopplade 
med hänsyn till problem i reglering. Prestandan kan 
förbättras genom att öka tappvarmvattenväxlarens 
effektivitet. Förbättring av radiatorväxlaren medför 
ingen prestanda ökning för fjärrvärmecentralen då 
det är radiatorytans dimensioner som begränsar 
returtemperaturen. 

I ett annat arbete har en metodik för att öka 
avkylningen av primärvattnet utarbetats [35]. 
Metodiken avser att ge vägledning vid nyinstallation 
och underhåll av fjärrvärmecentraler för energibolag 
med syftet att sänka temperaturnivån i nätet. För 
slutsatser kring denna studie hänvisas till Bilaga 1. I 
en likande studie [26] har orsakerna till dålig 
avkylning vid fjärrvärmecentraler identifierats samt 
förslag till förbättrande åtgärder och dess 
ekonomiska värde utarbetats. 

4.3 Sekundärsidans värmesystem 
I den tidigaste litteraturen som använts i studien [36] 
diskuteras användningen av lågtempererade 
värmesystem för byggnadsuppvärmning och 
ventilationsändamål. Intresset för användning av 
lågtempererade värmesystem framkom som en 
konsekvens av bättre isolering i byggnader. Samtidigt 
som möjligheten att använda spill- och solvärme 
samt värmepumpar ökar med lägre temperatur i 
värmesystemet. Det framgår även att radiatorsystem 
historiskt sett varit och är överdimensionerade. 
Orsakerna berodde enligt litteraturen på ofullständig 
meteoroligiska underlag samt olika påslag vid 
dimensionering vilket ökade radiatoreffekten mer än 
nödvändigt. Vid övergång till lågtemperatursystem 
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kommer värmeavgivningen radiatorn till rumsluften 
ske vid lägre temperaturdifferens. Om effekt och 
värmegenomgångstal antas vara konstant behöver 
radiatorytan ökas vid lägre systemtemperaturer. I 
det motsatta fallet kan flödet reduceras i 
värmesystemet det vill säga ett lågflödes 
värmesystem. I detta fall behöver temperaturerna 
hållas högre. Fördelen med lågflödessystem är att 
tryckfallet i systemet blir mycket lågt. 

Införandet av lågflödesmetoden tillskrivs Östen 
Sandberg [37] som under 1960-talet började göra 
försök med reducerat flöde i ett värmesystem med 
obalanserad värmefördelning. Det flöde som visade 
sig vara nödvändigt var endast 20 % av projekterat 
flöde för anläggningen. Det konventionella sättet att 
hantera obalanserade värmesystem har varit att 
ändra temperaturen och minska temperaturfallet 
samt i vissa fall öka flödet med högre tryckfall som 
följd. I ett värmesystem är radiatorerna placerade på 
olika avstånd från cirkulationspumpen. Det uppstår 
strömningsmotstånd på grund av friktion mellan 
vattnet och rörväggen samt stötmotstånd orsakat av 
bland annat böjar, ventiler, radiatorer och värme-
växlare som en följd av ändrad flödeshastighet. 
Strömningsmotståndet ökar således med 
rörledningslängden. Flödet kommer alltid att ta den 
lättaste vägen med temperaturobalans i olika delar 
av värmesystemet som konsekvens. Delar av 
värmesystemet med lågt strömningsmotstånd måste 
därför förses med strypdon om jämn fördelning av 
flödet ska kunna uppnås. Det är ett mödosamt 
arbete och det underlättar mycket om 
problematiken med tryckfall kan neutraliseras. 
Ytterligare beskrivning av orsaken till värme-
systemens överdimensionering var att klimat-
skärmens värmegenomgångstal underskattades på 
grund av överskattning av fukthalten i 
klimatskärmen. Ingen hänsyn har tagits till internt 
genererad värme. Radiatorer tillverkas i bestämda 
storlekar där den närmast största modellen väljs. 
Många värmesystem är dimensionerade på så sätt 
att de är två gånger större än de behöver vara. Detta 
medför möjlighet att reducera flödet eller att sänka 
framledningstemperaturen. Minskar flödet med 80 % 
minskar samtidigt värmeavgivningen med 50 %. 
Friktionsmotståndet varierar i stort sett med 
kvadraten på flödet. Om flödet minskar med 80 % 
minskar friktionsmotståndet med 96 %. Pumpens 
effektbehov varierar i stort sett med kubiken på 
flödet vid 80 % flödesreduktion minskar pumpens 
effektbehov med mer än 99 %. 

Värt att i sammanhanget nämna är [38; 39] båda 
relevanta inom ämnet men som inte studerats 
närmre här. 

Det har visats i en studie [3] där lågflödes- och 
högflödesinjusteringar jämförts att lågflödes-
injustering har fördelar över högflödesinjustering. 

Fördelarna är: 

 Bättre termisk prestanda för fjärrvärme-
central  

 Bättre förutsättningar för god komfort-
reglering vid normaldrift  

 Lägre driftskostnad  

 Lägre investeringskostnad 

 Inbyggda fel i radiatorsystemet detekteras 
lättare  

 Större flexibilitet vid komfortvärmning utan 
prestandaförsämring 

Lågflödesinjustering kräver överdimensionerade 
värmesystem. Det är vanligt förekommande enligt 
tidigare referenser. I vidare studie [40] vilken bygger 
på föregående studie om låg- och 
högflödesinjustering. Testas bland annat 
radiatorvärmeväxlare med längre termisk längd i 
systemet med lågflödesinjustering för att undersöka 
dess inverkan på avkylningen av fjärrvärmevattnet. 
Då den termiska längden ökades från fyra till sju vid 
dimensionerande tillstånd ökade årsmedel-
avkylningen med 0,5 °C. Större värmeväxlare gav 
endast en marginell förbättring av årsmedel-
avkylningen. Enligt teoretisk analys är optimal 
termisk längd för värmeväxlare sex med hänsyn till 
ekonomisk marginalavkastning. En injustering på 
radiatorsystemet utfördes, det gav upphov till en 
ökning av årsmedelavkylningen på 2,4 °C. 
Förändringarna innebar inte någon reduktion av 
värmeleveranserna. 

Ytterligare studie [5] har genomförts för att framhäva 
omfattningen av avvikelser i dagens värmesystem. 
Avvikelser i värmesystem som påträffades vid 
arbetet med studien var ändrade ventilinställningar 
sedan senaste injusteringen, igensatta-, läckande- 
eller fastnade radiatorventiler. För de tre 
flerbostadshusen där injustering genomfördes 
upphörde klagomål om bristande komfort i ett av 
husen, i ett annat minskade energianvändningen 
med 15 % och i det tredje huset ökades avkylningen 
med 5 °C. 

I en vidare utveckling av lågflödesinjustering har en 
studie [4] genomförts. Syftet var att förbättra 
avkylningen av fjärrvärmevattnet genom att 
introducera regleralgoritmer i fjärrvärmecentralens 
radiatorkrets. Det konventionella sättet att styra 
radiatorkretsen har varit med konstant flöde 
kombinerat med en styrkurva som anger 
framledningstemperatur till radiatorsystemet som en 
funktion av utomhustemperaturen. Denna reglering 
är statisk medan den optimala lösningen varierar 
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beroende på lastfallet. Med teoretisk härledning av 
styrkurvor för optimal reglering som anger hur flöde 
och temperatur varierar beroende på lastfallet, kan 
en regleralgoritm introduceras. Denna styrs då med 
varvtalsreglering på cirkulationspumpen för att 
kombinera varierande temperatur och flöde som 
funktion av lasten. Om denna metod tillämpas kan 
det medföra en sänkning av fjärrvärmevattnets 
årsmedeltemperatur med 5 °C. vidare beskrivs även 
hur optimerad reglering kan förbättras genom att 
göra den adaptiv, det vill säga automatisk, vilket 
innebär att regulatorn hittar optimala 
parametervärden vid rådande lastfall för störst 
avkylning. 

Tre metoder för att sänka temperaturnivåerna i 
fjärrvärmenäten har undersökts [41], följande är en 
svensk version av en doktorsavhandling och 
behandlar delvis föregående text om optimerad 
reglering på radiatorsystem. I den första metoden 
som undersökts har radiatorer försetts med fläktar 
för att öka den konvektiva värmeöverföringen genom 
ökad luftcirkulation. Det har visat sig att 
värmeavgivningen kan ökas med 60 % då radiatorer 
kompletteras med fläktar medan elanvändningen för 
fläktarna uppgår till 1 % av värmeavgivningen vid 
dimensionerande utetemperatur. I de fall kraftvärme 
används kan den lägre framledningstemperaturen i 
fjärrvärmenätet som ökad radiator funktion ger 
upphov till höja elkvoten och därmed kompensera 
det högre elbehovet. Den andra metoden är 
optimerad radiatorreglering som beskrivs i 
föregående, denna metod bygger på att 
temperaturverkningsgraden för värmeväxlare och 
värmesystem inte är konstant utan beror på en 
kombination av flöden och temperatur. Den tredje 
metoden undersöker möjligheten med högre 
avkylning i samband med alternativa kopplings-

principer i fjärrvärmecentralen. Fyra olika kopplings-
principer har behandlats, de två konventionella 
parallell- och tvåstegskoppling samt två olika typer av 
kaskadkopplade fjärrvärmecentraler. Det framgår 
även att de okonventionella kopplingsprinciperna ger 
högre avkylning, ändå förespråkar fjärrvärme-
företagen de enklare konventionella kopplings-
principerna. 

Försök har gjorts med simulering av enfamiljhus [28], 
där renovering av byggnadens klimatskärm värderats 
i tre olika steg (fönster, väggar och tak) samt olika 
förändringar av värmesystemen har värderats. Syftet 
var att undersöka hur låga temperaturerna i 
fjärrvärmenätet skulle kunna vara utan att reducera 
termisk komfort. De lägsta temperaturnivåerna för 
fjärrvärmens framledningstemperatur är 55-60 °C 
samt för returledning 30-25 °C. denna lägsta 
temperatur på 50 °C beror på danska regler om att 
vatten vid tappställe inte får understiga 45 °C. i nya 
byggnader är effektbehovet så pass lågt att 50 °C 
framledningstemperatur till värmesystemet är 
tillräcklig. det är även möjligt med ännu lägre 
framledningstemperaturer till värmesystemet, detta 
testas i Danmark där temperaturen till 
värmesystemet endast är 40 °C, detta kräver dock att 
en liten värmepump installeras för extra 
uppvärmning av tappvarmvattnet. Även om det går 
att göra mycket i nya byggnader kommer det 
befintliga byggnadsbeståndet bestå av äldre 
byggnader med högre värmebehov under överskådlig 
framtid. Resultatet från studien visar att en typisk 70-
tals villa med endast enklare renovering i form av 
fönsterbyte kunde reducera den högsta 
fjärrvärmetemperaturen från 78 °C till 67 °C och 
under 98 % av året under 60 °C. för temperaturer 
under 60 °C krävs dock en speciellt anpassad 
fjärrvärmecentral. 
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5 Slutsats & Diskussion 
Det som idag är konventionell fjärrvärmeteknik 
kommer inte att vara det i framtiden. Fjärrvärme 
kommer i framtiden behöva anpassas till de 
förändringar som sker. Förändringar bland 
omgivande faktorer vilka har inverkan på 
fjärrvärmens förutsättningar. Kontinuerligt 
avtagande värmebehov i byggnader i samband med 
effektivisering samt anpassning för utbyggnad i nya 
områden med lägre värmebehov. Med kontinuerligt 
minskande linjetäthet i ett konstant fjärrvärme-
system kommer de relativa förlusterna öka. I 
samband med anpassning av fjärrvärmen i form av 
lägre temperaturnivåer i distributionsnätet reduceras 
distributionsförlusterna i absoluta belopp, det kan 
därmed bli möjligt att hålla de relativa förlusterna på 
en konstant nivå. Utbyggnad av distributionsnät där 
fram- och returledning förläggs i samma ledning 
gynnar reduktionen av distributionsförlusterna. Blir 
temperaturnivåerna tillräckligt låga kan materialet i 
distributions-ledningarna ersättas av plast vilket är 
förknippat med en lägre kostnad. Därutöver ökar 
möjligheterna att använda värme utan någon annan 
användning i allt större utsträckning desto lägre 
temperaturnivåerna blir.  

Det råder konsensus inom använd litteratur om att 
sänkta temperaturnivåer är en bra sak. Det finns 
många fördelar med nästa generations fjärrvärme. 
Den största fördelen i detta sammanhang är att 
värmetillförsel från lågtemperaturkällor såsom 
industriell spillvärme, geotermi och solvärme kan 
användas i större utsträckning. Energitillförsel som 
inte kräver mer tillförsel av ändliga resurser. En 
annan fördel eller kanske snarare ett krav är att 
fjärvärmen kan fortsätta upprätthålla sin 
konkurrenskraft gentemot andra uppvärmnings-
alternativ i samband med lägre värmebehov och 
högre distributionsförluster. En intressant 
frågeställning är hur lång tid det kommer ta innan 
fjärrvärmen når de teroetiskt lägsta distributions-
temperaturerna med en framledningstemperatur på 
55 °C samt en retur på 25-20 °C. Med bra service och 
underhåll borde ett distributionsnät kunna hålla i 
mer än 100 år. Då det är ekonomiskt oförsvarbart att 
ersätta ett befintligt och fungerande nät kan det 
potentiellt ta lång tid innan befintliga 
fjärrvärmesystem kommer ner mot de ideala 
temperaturnivåer som kännetecknar fjärde 
generationens distributionsteknik. Ett alternativ kan 
vara att bygga ut nästa generations fjärrvärme på 
befintligt nät genom hydraulisk avskiljning. Detta kan 
tillåta att nya områden som tidigare inte kunnat 
exploateras på grund av ekonomiska skäl kan byggas 
ut. Områden där fjärrvärme inte än byggts utgör 
också möjliga områden där fjärde generationens 
distributions-teknik kan byggas från början. 

5.1 Fjärrvärmecentraler 
Med prefabricerade fjärrvärmecentraler går det i allt 
större utsträckning att undvika problem såsom 
tillverkningsfel, projekteringsfel, montagefel eller 
felaktigt monterade/placerade komponenter. 
Prefabricerade fjärrvärmecentraler är standard idag. 
Det är viktigt att tillverkningen av prefabricerade 
fjärrvärmecentraler harmoniseras på internationell 
nivå. Vid harmoniserad tillverkning kan 
kravspecifikationerna anges så att alla tillverkar 
komponenter som passar ihop. Fördelen blir ökade 
produktionsvolymer med prispress som följd. Det har 
framkommit från litteraturen att fjärrvärmeföretagen 
föredrar konventionella fjärrvärmecentraler med 
sämre avkylnings egenskaper jämfört med 
okonventionella kopplingsprinciper mer bättre 
avkylnings egenskaper. Detta kanske beror på att de 
enklare kopplingsprinciperna kostnadsmässigt mer 
effektiva hos kunder med lågt värmebehov. 

5.2 Sekundärt värmesystem 
I litteraturen framstår det som att det finns en 
konflikt mellan lågflödes- och lågtemperat-
urinjustering. Lågflödesinjustering motsvarar hög-
temperaturinjustering och vice versa. Samtidigt är 
det lågflödesinjustering som framstått som den mest 
intressanta i litteraturen, detta verka motsägelsefullt 
då det är låga temperaturer som är mest önskvärda i 
sammanhanget. Värmesystemet kan dock injusteras 
från ett 80-60 system till ett 75-35 system då 
temperaturdifferensen ökat och flödet därmed 
sänkts, dessutom har framledningstemperaturen 
sänkts, viss kombination finns mellan de båda 
parametrarna. Det förutsätts dock att 
radiatorsystemet är överdimensionerat. I nya 
välisolerade byggnader blir det säkert möjligt att ha 
både ett lågt flöde och en låg temperatur i 
värmesystemet. 

5.3 Legionella 
Legionella beskrivs ofta som ett allvarligt 
administrativt problem det vill säga reglerna tillåter 
inte att fjärde generationens fjärrvärme tillämpas. 
Detta verkar dock inte stämma då temperaturen vid 
tappstället inte får understiga 50 °C för 
tappvarmvatten och detta borde vara möjligt att 
genomföra med framledningstemperaturer på 55 °C. 
Det är bättre att vara på den säkra sidan. Då ett gott 
rykte är svårt att bygga upp och lätt att förlora. Av 
den anledningen hålls god mariginal i temperatur för 
att undvika legionella. 

5.4 Flödestaxa 
Flödestaxa ger fastighetsägare incitament att 
fastställa hur bättre avkylning ska nås i 
fjärrvärmecentralen. Med eller utan flödestaxa så har 
fjärrvärmeföretag ekonomiska incitament att 
investera i sina kunders fjärrvärmecentraler. 
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Flödestaxa tillämpas med fördel på större kunder 
som har kapacitet att hantera informationen samt att 
agera därefter, för mindre kunder är vinsten lägre 
samt att det inte går att förvänta sig att exempelvis 
villa kunder ska kunna avgöra vilka investeringar som 

behövs för att öka avkylningen. För små kunder är 
det viktigare att fakturan är lätt att förstå för att 
undvika att kund upplever att de förlorar förmågan 
att särskilja vad som kostat vad.  
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Bilaga 1 
Historiska fel 
Följande kapitel är baserat på muntlig 
kommunikation med Sven Werner. Information om 
detsamma går att hitta i [1; 42]. Underrubrikerna till 
detta kapitel följer ett visst mönster vilket ger 
korrelation till den ursprungliga källa som använts vid 
kommunikation med Sven Werner. Möjlighet har 
funnits att integrera antalet underrubriker. Den 
metoden har dock valts bort för att uppnå 
harmonisering med tidigare dokument. 

Tillverkningsfel 
Det har förekommit att man haft tillverkningsfel i 
värmeväxlare som gjort att NTU inte hållit tillräckligt 
hög nivå. Dessa fel härrör från den tid 
rörvärmeväxlare var mer vanligt. Idag är det mindre 
tillverkningsfel i samband med automatiserad 
lödning av plattvärmeväxlare. Ett exempel på 
tillverkningsproblem som fanns med värmeväxlare 
förr var att flödet på radiatorsidan skulle vara ganska 
stort medan flödet på fjärrvärmesidan var lägre, det 
uppstod ett stort flödesförhållande. I en 
plattvärmeväxlare är det dock önskvärt med ett 
flödesförhållande 1:1 (om avkylningen beaktas). Det 
som gjordes var att en fabriksmonterad kortslutning 
byggdes in i värmeväxlarna, för att uppnå det ojämna 
flödesförhållande man ville erhålla. Detta var dock 
ingen lämplig åtgärd om det hade varit optimal 
avkylning som skulle uppnås. Fel som dessa uppstod 
under 70- och 80-talet, idag är dessa fel eliminerade. 
Det vill säga inga fel av denna typ uppstår idag. 

Man hade en kortslutning på sekundärsidan som 
gjorde att man värmde upp vattnet till en hög 
temperatur, sen blandade man med retur, då 
utnyttjas inte hela det temperaturfall man hade 
tillgång till vilket ledde till högre returtemperaturer 
på primärsidan. 

Projekteringsfel 
Fel som beror på val av fel värmeväxlare alltså 
feldimensionering av komponent. Ibland kan 
värmebehovet vara av sådan magnitud att mer än en 
värmeväxlare krävs, om så är fallet sitter 
värmeväxlarna i parallell koppling se Figur 1. Vid 
denna systemlösning har det hänt att man under 
sommarn stänger ventilen till en eller flera av 
värmeväxlarna för att minska slitage på 
komponenter. Dessvärre har man vid dessa tillfällen 
endast stängt ventilen på sekundärsidan, detta 
ingrepp leder till en direkt kortslutning då 
primärflödet kvarstår men ingen avkylning sker. 

 

Figur 1 Händelseförlopp då ventil på sekundärsidan till en 
av de parallellkopplade värmeväxlarna stängs av. 

Montagefel 
Det montagefel som upptäckts i fjärrvärmecentraler 
är att värmeväxlaren är inkopplad enligt fel princip. 
Värmeväxlaren ska alltid vara kopplad så att flödena 
möts i motström, detta gör att temperaturen på den 
kalla sidan kan bli högre än utgående temperatur på 
den varma sidan. Kopplas värmeväxlaren medströms 
kan aldrig temperaturen på det kalla flödet överstiga 
den utgående temperaturen på den varma sidan. Ett 
fel som uppstår om man inte tänker till vid 
installation. 

Felplacerad temperaturgivare 
Ett fel som ger upphov till sämre drift är 
temperaturgivare som inte mäter rätt ärvärden. 
Orsaken till detta kan vara att temperaturgivare är 
placerad på ett för långt avstånd från värmeväxlare, 
att temperaturgivare är placerad på fel ledning eller 
att känselkroppen på temperaturgivare inte har 
kontakt med röret, orsaken kan vara att 
temperaturgivaren sitter löst monterad. 

RC felaktigt monterad 
Reglercentralen är den elektronik dosa som hanterar 
strömmen av information från de olika givarna i 
fjärrvärmecentralen. Denna kan vara felaktigt 
monterad det vill säga någon av de sladdar som är 
kopplade till ingångarna i dosan är felkopplade, om 
detta sker blir regleringen störd eftersom fel 
information ges. 



 

II 

Ställdon 
Det finns olika ställdon med olika gångtider detta 
innebär att de reglerar med olika hastighet. På 
varmvatten sidan skall det sitta ett snabbt ställdon 
då det krävs att regleringen sker snabbt då kund vill 
använda tappvarmvatten. På radiatorsidan skall 
däremot ett långsamt ställdon sitta då regleringen av 
värme är ett relativt trögt system behövs en reglering 
som ändras långsamt för att hitta rätt läge. Det som 
kan hända är att montör inte känner till skillnaden 
mellan de två ställdonen, skiftar de plats blir det 
dubbelt fel och regleringen följs inte. 

Ställdon är även tillverkade för olika tryck, det tryck 
som ställdonet utsätts för är trycket i vattnet som 
regleras. De ställdon som inte är så kraftiga och som 
inte kan motstå höga tryck är rimligtvis inte lika 
kostsamma som de kraftigare varianterna. Det fel 
som kan uppstå är att ett billigare ställdon installeras 
ett sådant ställdon är då inte dimensionerat för 
rådande tryck och kan alltså inte reglera flödet utan 
står i fullt öppet läge kontinuerligt. 

Styrventil 
Val av styrventil måste utföras så att nedskrivna 
bestämmelser följs, i Sverige kan dessa hittas på 
Svensk Fjärrvärme (F101) [30]. Här har ett historiskt 
problem ägt rum, kravet på det maximala flödet för 
ett visst antal lägenheter som en ventil skulle 
dimensioneras för har tidigare varit orimligt högt. 
Kraven på maximalt flöde har successivt sänkts. 
Historiskt sett har alltså valda ventiler varit för stora 
vilket ledde till att ett större flöde gick genom 
fjärrvärmecentralen, detta eftersom en liten ändring 
på ventilen gav en stor flödesändring. Så stor att 
returtemperaturen ökade. Analyser har dock visat att 
värdet av att ersätta stora ventiler med mindre 
ventiler ger marginella vinster i form av sänkta 
returtemperaturer. 

Felaktig kopplingsprincip 
Ett byggfel som kan uppstå är att de som kopplat 
ihop fjärrvärmecentralen har undvikit konventionell 
inkopplingsprincip. Exemplet då detta fel kan inträffa 
härrör från två- och trestegskopplingar, där 
varmvattencirkulationen (härefter benämnd VVC) 
har blivit inkopplad före förvärmaren vilket är fel. 
VVC skall kopplas in mellan förvärman och 
eftervärman se Figur 2. Huvudsyftet med VVC är att 
det i större byggnader skall finnas tillgängligt 
varmvatten kort tid efter man börjat tappa vatten. 
Men även för att underlätta regleringen. Regleringen 
underlättas med VVC eftersom stillastående flöde 
svalnar av och då kan temperaturgivare ge felaktig 
information. 

 

Figur 2 Principen med felkopplad VVC, kopplingsschema 
förenklat. 

Om VVC är felkopplad kan följande situation uppstå. 
Det flöde från radiatorerna som egentligen ska 
värma inkommande kallvatten i förvärmaren kyler 
VVC med förhöjd returtemperatur på 
fjärrvärmenätet som resultat. 

Felaktig reglerkedja 
Reglerkedjan kan vara felaktigt inkopplad. Det vill 
säga ett manuellt fel som exempelvis leder till att två 
olika ventiler går mot samma börvärde, risk finns att 
de båda ventilerna motverkar varandra på något sätt 
(denna punkt är ganska tunn). 

VVX smuts 
Ett funktionsfel som kan uppstå i fjärrvärmecentral är 
att sämre värmeöverföring i värmeväxlare 
framträder som en följd av försmutsning. I en 
värmeväxlare finns en väggyta som separerar de två 
passerande medierna, om ett av dessa medier är 
smutsiga kan avlagringar i värmeväxlaren byggas 
upp. Avlagringar som verkar isolerande och 
försämrar värmeöverföringen. För att i viss mån 
motverka detta hade man ett smutstillägg vid 
nyprojektering av värmeväxlare, så att de skulle 
upprätthålla sin funktion även vid mindre 
avlagringar. En typ (kanske den vanligaste) av 
försmutsning beror på kalkbeläggningar. Kalk fäller ut 
på grund av de högre temperaturer som uppstår i 
värmeväxlare. Oftast är problemet inte stort på 
fjärrvärmesidan utan framträder mer på 
radiatorsidan. Detta är något av de första 
studenterna får lära sig om man studerat ämnet. Det 
har dock visat sig att problemet är överskattat och 
att många värmeväxlare bytts ut till ingen nytta och 
onödig kostnad. Det är dock lätt att undvika denna 
fälla. För att avgöra värmeväxlares funktion behövs 
endast fyra temperaturer mätas upp samt NTU 
(Number of Thermal Units) beräknas. NTU är alltid 
som lägst vid det dimensionerande fallet, den lägsta 
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utetemperaturren. Därefter stiger värdet med högre 
utetemperaturer. Beräknas NTU till fyra eller mer kan 
försmutsning uteslutas, växlaren fungerar som 
avsett. 

Den fråga man så klart ställer sig är: varför har man 
inte krav på ett högre NTU vid dimensionerande 
utetemperatur, högre NTU är väl alltid bättre? Svaret 
på detta är inte i huvudsak på grund av tekniska skäl 
utan snarare på grund av marknadsmässiga skäl. Man 
vill ha en standardiserad växlare som kan 
massproduceras i stora volymer för bättre priser, det 
är alltså en konkurrens mellan tillverkare. Marknaden 
är inte intresserad av udda värmeväxlarmodeller som 
tillverkas i små serier. De blir dyra och svåra att 
konkurrera med. 

Driftfel 
Ett fel som förekommit bland parallellkopplade 
värmeväxlare är att strömningsmotståndet för olika 
växlare har varit olika. Strömningsmotståndet kan 
vara svårt att repetera, har man ojämnheter här 
kommer flödet att söka sig dit motståndet är lägst. 
Precis som i en elektrisk krets. Vilket innebär att 
driftfel uppstår genom att någon värmeväxlare har 
för stort flöde samtidigt som en annan värmeväxlare 
inte utnyttjas som avsett på grund av lägre flöde. 

Tempgivare trasig 
Regleringen i fjärrvärmecentral kan vara monterad 
som avsett men fel kan uppstå i komponenter. Ett 
typiskt sådant fel är att temperaturgivare ger fel 
signal eller ingen signal. Om det inträffar faller 
regleringen, exempel på detta är att 
temperaturgivare gett signal att temperaturen är 200 
°C vilket inte är möjligt. Ett sådant exempel har även 
inverkan på värmemängdsmätning. I en 
fjärrvärmecentral finns det temperaturgivare för 
mätning av olika temperaturer, exempelvis 
utetemperatur, tappvarmvattentemperatur. 

RC ur funktion 
Reglercentralen kan vara trasig, orsak kan vara att 
elektroniken är utslagen och möjligtvis utslagen efter 
ett blixtnedslag. 

Trasigt ställdon 
Ställdonet som reglerar styrventilen kan vara trasigt 
eller sakna kontakt med styrventilen, detta ger 
upphov till störd reglering. Orsaken till att kontakt 
mellan ställdon och styrventil saknas kan bero på att 
den skruv som håller de båda komponenterna 
tillsammans har gängat upp sig som en följd av att 
ställdonet går väldigt mycket. 

Styrventil fastnat 
Styrventilen kan av olika anledningar fastna i öppet 
läge, återställning av styrventilens funktion kanske 

kräver mer kraft än vad ställdonet klarar att 
generera. En styrventil kan även kärva eller läcka i 
stängt läge. Orsaken till att styrventil läcker i stängt 
läge kan vara att den reglerat mycket på lågt flöde (i 
princip att styrventilen är för stor) detta leder till att 
vattnet eroderar bort delar av ventilkägeln som skall 
sluta tätt när ventilen är stängd och då uppstår ett 
permanent läckflöde. 

Börvärde RC 
Ett av de mest frekvent förekommande felen som 
hittats i de fjärrvärmecentraler som undersökts och 
dokumenterats är att börvärdesinställningarna för 
den primära styrventilen ligger nära eller över den 
faktiska framledningstemperaturen från 
fjärrvärmenätet. Den klassiska anledningen till detta 
fel är att fastighetsägare eller fastighetsskötare är 
bekymrad över risken för legionella. Börvärdet för 
primärventilen ansätts till 75 °C för att undvika 
legionella och sedan blandas kallvatten så att 
temperaturen till kundens tappställe blir max 55 °C. 
Problemet som kan inträffa är att temperaturen på 
inkommande fjärrvärmevatten endast är 70 °C (vilket 
det kan vara på sommarn), då är det omöjligt att 
värma upp tappvarmvattnet till 75 °C. Vid sådan 
situation kommer styrventilen att undan för undan 
öppna tills den är helt öppen och eftersom inställt 
börvärde aldrig kan uppnås kommer ventilen att stå 
öppen hela sommarn fram tills att 
framledningstemperaturen på inkommande 
fjärrvärmevatten återigen blir större än börvärdet i 
reglercentralen. Detta ger en formidabel 
kortslutning.  

Börvärden shunt 
Ett annat förekommande börvärdes inställningsfel är 
i samband med shuntventiler. Shuntventiler används 
för att blanda ner temperaturen på framgående 
media med hjälp av returen, på detta sätt regleras 
flödet i systemet. Själva felet som uppstår är att 
börvärdet för shuntventilen är lägre än börvärdet för 
primär styrventil, innebörden blir att vatten bereds 
till en hög temperatur för att sedan kylas ner i 
shuntventilen. Konsekvensen blir högre primära 
returtemperaturer. I ett system bör högre än 
nödvändiga temperaturer undvikas och börvärdet på 
primärstyrventil och shuntventil ska vara samma. 
Shuntventiler är idag en rest från äldre systemlösning 
som egentligen inte borde behöva finnas kvar då 
varje radiator är reglerad med radiatorventil. 

Felinställda reglerparametrar 
Inställningar av reglerparametrar kan ge upphov till 
olika fel. Ett exempel på detta är självsvängning, 
alltså att ventilerna öppnar och stänger kontinuerligt 
utan att hitta något jämnvikts läge. Dessa fel är ofta 
av mer avancerad art och är inget man letar efter 
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(eller kanske ens hittar) om man inte är expert inom 
området. 

Korta termiska längder i radiatorytor 
Lämnar man fjärrvärmecentralen och tittar på 
omgivande fel upptäcks problem med 
värmeavgivande ytor som har för kort NTU. Exempel 
på detta är radiatorer, ventilationsbatterier om 
varmvattenberedare. Om NTU är lågt blir flödet stort 
och avkylningen dålig på sekundärsidan, dålig 
avkylning på sekundär sidan ger i förlängningen 
försämrad primär avkylning. Det är således viktigt att 
ha system med hyfsad termisk längd. Korta termiska 
längder är ett problem, ett annat är att flöden inte är 
reglerade, exempel på detta är varmvattenberedare. 
Om flödet i en varmvattenberedare inte regleras 
fortsätter flödet genom slingan i pannan trots att rätt 
temperatur uppnåtts, detta kan sägas vara en form 
av kortslutning. I fjärrvärmesammanhang är det 
möjligt att sådan lösning för varmvattenberedare 
uppstår till skillnad från direktverkande el där 
effekten måste temperaturregleras av säkerhets skäl. 

Radiatorventil saknas eller trasiga 
Om radiatortermostatventiler saknas eller är trasiga 
blir värmesystemet oreglerat eftersom 
termostatventilerna reglerar flödet utifrån behovet 
då denna funktion inte fungerar blir flödet till synes 
fullkomligt slumpartat. Detta kan ses på 
effektsignaturen som normalt skall bli en rät linje 
men som i stället sprider sig som en svärm över hela 
diagrammet. 

Avsaknad flödesreglering 
Det kan även finnas exempel där det är total 
avsaknad av reglering av flöden på sekundära 
kretsar. Då blir det som så att om värmebehov 
föreligger kyls vattnet ner då det avger värme till sin 
omgivning men då inget värmebehov föreligger 
pumpas vattnet runt okylt alltså det vill säga delvis 
lokala kortslutningar. 

VVC flöde stillastående eller saknas 
Om ett sekundärtflöde som reglerar öppningsgraden 
på ventil skulle bli stillastående av någon anledning, 
framträder avkylningsproblematik. Ofta kan sådana 
fel bero på att pump för VVC är avstängd eller 
kraftigt strypt. Om VVC pump är avstängd kommer 
temperaturen i ledningen att kylas ner då inget 
tappvarmvattenbehov föreligger. Det som händer då 
är att temperaturen på den känselkropp som skickar 
signal till reglercentral faller så reglercentral skickar 
signal om att öka öppningsgraden på primärventil för 
att höja temperaturen se Figur 3, problemet kvarstår 
dock, ingen av värmen förflyttas då det sekundära 
flödet står stilla med dålig avkylning som följd. 

Om VVC pump är igång försvinner denna problematik 
eftersom flödet hålls vid rätt temperatur, 
temperaturgivare ger rätt signal och ventil öppnas 
inte mer än vad som är nödvändigt. Givetvis måste 
ventilen öppna för att kompensera förlusterna i VVC 
kretsen. 

I mindre hus finns det inte någon VVC krets. Där kan 
liknande problem inträffa. För att undvika detta bör 
temperaturgivaren inte placeras för långt bort från 
värmeväxlaren, helst ska temperaturgivaren sitta 
intryckt i värmeväxlaren på det sättet är den alltid 
varmhållen. Detta är det mest frekvent 
förekommande felet, att VVC saknas samtidigt som 
temperaturgivare sitter för långt ifrån värmeväxlare. 

 

Figur 3 Principiellt hur reglercentralen påverkar 
primärstyrventil om VVC pumpen skulle vara ur funktion. 

Låg primär framledningstemperatur 
Betraktas fjärrvärmesystemet som helhet kan 
liknande problem uppstå som i exemplet ovan med 
VVC. I distributionsnätet under sommarn används 
lägre primära framledningstemperaturer 
anledningen till det är i huvudsak att värmebehovet 
är lägre men även att värmeförlusterna från 
distribution blir lägre med lägre 
framledningstemperatur. Under vintern finns ett 
kontinuerligt behov av flödes cirkulation som en följd 
av uppvärmningsbehoven. På sommarn är 
situationen annorlunda, då är cirkulationen 
begränsad till tappvarmvatten användningen. Detta 
kan leda till att temperaturen i distributionsnätet 
svalnar av (alltså en form av stillastående flödes 
problematik). För att undvika detta samt upprätthålla 
fullgod leverans av värme måste det finnas 
rundgångar (kortslutningar) på distributionsnätet 
sommartid. Det problem som upptäckts är att dessa 
rundgångar är statiska det vill säga de är öppna på 
vintern också men det behövs inte, på vintern 
orsakar de endast dålig avkylning. Alla rundgångar av 
detta slag borde vara försedda med 
termostatventiler som är öppna då den primära 
framledningstemperaturen är tillräckligt låg och så 
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snart temperaturen på densamma stiger över en viss 
nivå skall rundgångarna tätas till. 

Återshuntande blandningsventiler 
Det finns systemlösningar på sekundärsidan där 
återshuntande trevägsventiler används. Denna 
systemlösning är en rest från den tid då byggnader 
värmdes med olja, då var det som så att oljan 
innehåll mycket svavel på 60- och 70-talet. För att 
undvika korrosiva svavelutfällningar i pannor, vilket 
kunde inträffa om temperaturen på returen var för 
låg, återshuntades en del av flödet okylt tillbaka för 
att upprätthålla hög returtemperatur se Figur 4. Idag 
är innehållet på svavel i oljan avlägsnat eftersom 
detta innebar ett miljöproblem, dessutom har 
användningen av olja minskat drastiskt de senaste 
decennierna. Denna principlösning kan fortfarande 
finnas kvar, den ska dock inte användas i samband 
med fjärrvärme. Om fjärrvärme ska användas för 
uppvärmning bör systemet byggas om så att de 
återshuntande trevägsventilerna monteras bort. 

 

Figur 4 Principiell kopplingsprincipen med återshuntande 
trevägsventiler. 

Dåligt injusterade radiatorsystem 
Det finns principiellt två olika metoder för att reglera 
ett radiatorsystem. Ett av dem är att använda 
termostaventiler på varje enskild radiator som 
utifrån temperaturen i rummet reglerar flödet. Det 
andra sättet är att på de sekundära 
distributionslednigningarna reglera flödet med hjälp 
av ventiler. Att med hjälp av ventiler styra flödet rätt 
i systemet kan vara komplicerat, det kan lätt inträffa 
att någon del av radiatorsystemet får ett större flöde 
med försämrad avkylning som följd. Medan en annan 
del av radiatorsystemet samtidigt får för lite flöde 
med försämrad komfort som följd. Obalans i 
systemet erhålls helt enkelt.  

I fjärrvärmesystem är bra avkylning något önskvärt, 
bra avkylning kräver termostatventiler. Finns inte 
termostatventiler tappas en stor del av 
avkylningsfokuset. De system som använder 

flödesreglering via ventiler behöver således 
injusteras dels första gången de tas i bruk men även 
ytterligare för att säkerställa dess funktion, utifall 
någon ändrat inställningar. Det åtgår avsevärd 
mängd mantimmar för att genomföra beräkningar 
samt manuella åtgärder för injustering. Ett kostsamt 
företagande. Det är dessutom ett statiskt system 
som inte tar hänsyn till interna fluktuationer. 

Efterfrågestyrning i form av termostatventiler på 
varje radiator är en åtgärd som automatiskt hanterar 
flödet utifrån internt genererad värme från 
exempelvis belysning, människor eller elektronik. 
Möjlighet finns även att använda någon form av 
temperaturbegränsningsventil som begränsar flödet 
och säkerställer ett minimum värde på avkylningen. 

Stort VVC flöde 
Temperaturen på återkommande VVC bör inte 
överstiga 50 °C. På natten går det enbart att kyla mot 
VVC flödet, är flödet då stort så ökar temperaturen? 
Temperaturen på VVC bör inte understiga 50 °C med 
hänsyn till legionella risken. 

Sekundär varmvatten beredning 
Problem med oreglerat värmebehov på 
sekundärsidan i varmvattenberedning sär 
sekundärvattnet okylt cirkuleras genom slingan i 
exempelvis varmvattenberedare. 

Sekundär värmepump 
Värmepump kan användas i fjärrvärmesystemet, om 
värmepump används bör den kopplas in mellan 
returen för där är den mest effektiv. Detta är 
nödvändigtvis inte något negativt ur 
resurshushållning men det är en orsak till högre 
returtemperaturer i fjärrvärmesystemet. 

Statistikfel 
Statistikfel eller mätfel kan bero på manuellt 
felavlästa mätvärden. Detta är dock ett problem som 
minskar med mer fjärravlästa mätvärden, det går 
dock inte att helt förlita sig på den automatiserade 
tekniken för det har visat sig att vid genomgång av 
större mängd mätdata fanns det information som var 
fullkomligt orimlig och endast kunde bero på 
ofullständig mätdata. Ofta då fel kan tänkas 
förekomma fungera kanske allt felfritt. Det är bara 
den information man haft tillgång till som varit fel. 

 


