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Sammanfattning 
Fjärrvärmenätet i Lunds stad började byggas 1963 och består idag av 238 km parvisa 

fjärrvärmerör. Den teoretiska livslängden för fjärrvärmerör är uppskattad till mellan 50-100 år 

varför det nu börjar bli dags att reinvestera vissa delar. En tydlig indikering om var på 

fjärrvärmenätet man ska lägga ekonomiska medel för reinvestering eller underhåll är 

skadestatistik från olika ledningstyper och fabrikat. Kartläggning av fjärrvärmenätets 

kompensatorer har genomförts och en riskmatris är framtagen baserad på deras geografiska 

placering och dimension.  

Resultatet är tänkt att finnas som stöd inför kommande budget på Kraftringen om vilka 

ledningssträckor som är i störst behov av en reinvestering.  

Grunden i rapporten är hämtad från en forskningsrapport från 1999 [1] med avseende på 

redan framtagna riskmatriser för ledningstyp och jordart. Riskmatrisen för ledningstyp är 

modifierad något utefter Lunds lokala skadestatistik för en bättre tillämpning. Skadestatistiken 

för Lund jämförs med den nationella skadestatistik som Svensk Fjärrvärme samlade in under 

1995-2003. Ledningstyper och fabrikat jämförs där den helgjutna betonglådeledningen i Lund 

uppvisar en betydligt högre skadefrekvens än nationellt. En annan rörledningstyp som sticker 

med en högre skadefrekvens är direktskummade fasta plastmantelrör av märket Pan-Isovit 

vilket troligtvis beror på den tidiga utbyggnaden i Lund. Fjärrvärmenätet i Lund var först i 

Sverige med direktskummade fasta plastmantelrör redan år 1966 av märket Pan-Isovit vilket 

kan ha föranlett skador på grund av bristande erfarenhet och barnsjukdomar.  

Varje ledningssträcka i den lokala databasen har tilldelats en risk som baseras på 

riskmatriserna för ledningstyp, jordart samt skadestatistik för berörd typ och konsekvensen av 

ett avbrott beroende på ledningsdimension. Det ger en indikering på risken för avbrott samt 

konsekvensen av ett avbrott för olika ledningssträckor, dock utan hänsyn till en eventuell 

ringmatning.   

För att en reinvestering ska vara motiverad ska utbytet vara lönsamt. Parametrar som påverkar 

lönsamheten är värmeförluster, skadefrekvens samt goodwill relativt kunderna. Dessa 

parametrar är beräknade för samtliga ledningssträckor med befintlig ledning och för 

reinvestering. Vid värdet ett på goodwill, d.v.s. enbart utebliven försäljning uppnås ingen 

lönsamhet i en reinvestering för någon ledningssträcka. Det är först vid en goodwill-faktor 8 

som lönsamhet uppnås. Ett vanligt värde för goodwill hamnar mellan en faktor 50-100 vilket 

då gör det lönsamt idag att reinvestera 5,7–8,5 % av fjärrvärmenätet.  
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Abstract 
The district heating network of Lund was started to be built in 1963 and currently consist of 

238 km district heating pipes. The theoretical lifetime of district heating pipes is estimated to 

be between 50-100 years which makes a reinvestment necessary for some pipes. A clear 

indication of where the district heating network need to be reinvest is from damage statistics 

from various culvert types and pipe manufactures. A complete survey of the district heating 

compensators are implemented and a risk matrix is developed based on their geographic 

location and size. 

The result is supposed to be supportive in the upcoming budget where Kraftringen is about to 

choose which pipe sections are in the most need of reinvestment. 

The basis of the report is taken from a research from 1999 [1] where an already developed 

risk matrices for pipe type and soil type are present. The risk matrix for the pipe type is 

modified somewhat of the local damage statistics for better application. Damage statistics for 

Lund is compared to the national damage statistics that Swedish District Heating gathered 

during 1995-2003. Culvert types, manufactures are compared where the concrete culvert that 

where cast in on piece in Lund presents a significantly higher damage rate than nationally. 

Another type of pipe standing out with a higher damage rate is the plastic jacket pipe by the 

manufacture Pan-Isovit which is likely due to the early expansion in Lund. The district 

heating network in Lund was the first in Sweden with plastic jacket pipes already in 1966 by 

Pan-Isovit which may have caused damage due to lack of experience and growing pains. 

Each pipe in the local database are assigned a risk based on risk matrices for pipe type, soil 

type, and damage statistics for that type and the consequence of a failure depending on the 

dimension. It provides an indication of the risk of interruption and the consequence it may 

result in without regard to a possible ring feeding. 

For a reinvestment to be justified the exchange should be profitable. Parameters that affect the 

profitability is heat loss, damage rates, and goodwill towards customers. These parameters are 

calculated for each pipe section of existing pipes and for a possible reinvestment. At a value 

of one the goodwill will only represent lost sales which in this case result in no profitability to 

reinvest any pipe. It is by a goodwill factor of 8 that profitability will be achieved. A common 

amount of goodwill are factors among 50-100 which then makes it profitable to reinvest 5.7-

8.5 % of the district heating network today in Lund. 
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Förord 
Examensarbetet är utfört under våren 2014 den sista terminen på Energiingenjörsprogrammet 

på Högskolan i Halmstad. Arbetets omfattning uppgår till 15 högskolepoäng och är den 

avslutande delen av programmet. 

Arbetet har utförts i samarbete med Kraftringen, som också är initiativtagare till arbetet. 

Tanken är att resultatet ska finnas som stöd inför kommande budget om vart eventuella 

reinvesteringar kan ske i fjärrvärmenätet i Lund. Arbetet har gett mig en bra inblick i det 

dagliga arbetet med fjärrvärmenät och vissa av de olika frågeställningarna och svårigheterna 

man ställs inför.  

Jag vill tacka handledaren på Kraftringen Holger Feurstein samt Mats Lindholm, Kristina 

Eriksson & Chatrin Griwell från Kraftringen för all hjälp under arbetets gång. Jag vill även 

tacka handledaren på Högskolan i Halmstad, Sven Werner för alla synpunkter och tips.  

Slutligen hoppas jag att arbetet levt upp till förväntan hos Kraftringen och att resultatet 

kommer bidra till ett visst stöd i framtiden.  

Halmstad, maj 2014 

Robin Andersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1. Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.2. Syfte ............................................................................................................................. 1 

1.3. Problemställning .......................................................................................................... 1 

1.4. Avgränsningar ............................................................................................................. 2 

2. Metod ................................................................................................................................. 2 

3. Objekt ................................................................................................................................. 2 

3.1. ACE-rörledning (Asbestcementrörsledning) ............................................................... 2 

3.2. BTG-lådeledning (Betonglådeledning) ....................................................................... 3 

3.3. Direktskummade fasta plastmantelrör ......................................................................... 4 

3.4. Direktskummade flexibla plastmantelrör .................................................................... 5 

3.5. Kompensatorer ............................................................................................................. 5 

3.6. Läcksökningstekniker .................................................................................................. 7 

3.7. Fjärrvärmen i Lund ...................................................................................................... 8 

4. Genomförande .................................................................................................................. 10 

4.1. Statistik ...................................................................................................................... 10 

4.2. Lunds fjärrvärmerör ................................................................................................... 11 

4.3. Lunds kompensatorer ................................................................................................ 13 

4.4. Vattenförbrukning ..................................................................................................... 14 

4.5. Underhåll & tillsyn .................................................................................................... 15 

4.6. Feltid och felsannolikhet ........................................................................................... 15 

4.7. Skadestatistik ............................................................................................................. 15 

4.8. Risker ......................................................................................................................... 19 

5. Ekonomiska aspekter ........................................................................................................ 21 

5.1. Nätets reinvesteringsvärde ......................................................................................... 21 

5.2. Nyförläggning ............................................................................................................ 21 

5.3. Reparationskostnader ................................................................................................. 21 

5.4. Avskrivning/Restvärde .............................................................................................. 21 

5.5. Kapitalvärde, kapitalvärdeskvot & pay-back ............................................................ 22 

5.6. Värmeförluster ........................................................................................................... 23 

5.7. Överförd effekt .......................................................................................................... 23 

5.8. Värdesätta Goodwill .................................................................................................. 23 

6. Resultat & Diskussion ...................................................................................................... 24 

6.1. Skadefrekvens ledningssträckor ............................................................................. 24 



v 

 

6.2. Risk och konsekvens ledningssträckor .................................................................. 25 

6.3. Värmeförluster ....................................................................................................... 26 

6.4. Kapitalvärdeskvot och Pay-back ............................................................................ 26 

7. Slutsats ............................................................................................................................. 30 

8. Referenser ......................................................................................................................... 31 

Bilaga A - Värmeförluster ........................................................................................................ 34 

Bilaga B - Överförd effekt ....................................................................................................... 41 

Bilaga C - Reparationskostnader .............................................................................................. 42 

Bilaga D - Konsumentprisindex (KPI) ..................................................................................... 44 

Bilaga E – Avbrottsersättning elnät ......................................................................................... 45 

 



1 

 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Lunds fjärrvärmenät började byggas 1963 med dåvarande bästa möjliga teknik. Utvecklingen 

har gått fort fram och andra alternativ används idag vid nyförläggning. Fjärrvärmenätet 

förvaltas idag av Kraftringen Energi AB. Vissa ledningskonstruktioner har visat sig ha vissa 

svagheter generellt men en fjärrvärmeledning kan ha en teknisk livslängd på 50-100 år 

beroende på diverse olika yttre omständigheter.  

Fjärrvärmenätet består inte enbart av fjärrvärmerör utan även andra komponenter så som 

avstängningsventiler, kompensatorer, luftningsventiler och dräneringsventiler som även de 

kan ha svagheter och vara placerade på olämpliga ställen där de är utsatta för korrosion eller 

annan påverkan. En kedja är inte starkare än sin svagaste länk. 

Fjärrvärme som uppvärmningskälla är en miljövänlig och för användaren smidig 

uppvärmning. Problemen med en stor centraliserad produktionsanläggning som försörjer 

många kunder är eventuella haveri/läckage och avstängningar då drabbar flertalet kunder än 

om varje kund hade haft sin egen produktionsanläggning. Dessa risker och sårbarheter måste 

minskas och hållas på så låg nivå som möjligt för att fjärrvärme som uppvärmningsprodukt 

ska stå sig stark. För att detta ska vara möjligt måste leveranssäkerheten hållas på acceptabel 

nivå med rimliga ekonomiska medel.  

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa risker och sårbarheter i Lunds fjärrvärmenät, var man kan 

lägga mer tid och energi för rondering samt okulärbesiktningar. Kontrollerna ska vara relativt 

smidiga och praktiskt genomförbara. Vissa komponenter är kanske av erkänt dålig kvalitet 

och utbyte krävs. Lokalisera vanliga svaga punkter på fjärrvärmenätet så som ledningstyper, 

fabrikat och kompensatorer. 

Personskador och olyckor är också en risk för folk som dagligen arbetar med fjärrvärmenät, 

denna risk måste hållas på lägsta möjliga nivå och prioritering för personskador är alltid 

överordnad fjärrvärmeleveranserna.  

Utbyte bör ske om det generar en ekonomisk vinst, men då fjärrvärmeledningarna i sig inte 

genererar någon vinst blir det således minskade utgifter som blir incitamentet för en eventuell 

reinvestering. Tanken är att resultatet skall finnas som stöd inför kommande budget om vart 

eventuella reinvesteringar kan vara motiverade i Lunds fjärrvärmenät. 

1.3. Problemställning 

 Var finns riskerna generellt sett i fjärrvärmenätet? 

 Vad har skadorna berott på? 

 Är utbyte av några sträckor ekonomiskt försvarbart?  

Fältstudier för att kontrollera skicket på olika platser i fjärrvärmenätet kommer innebära 

svårigheter i form av åtkomst då majoriteten av ledningssträckorna är nedgrävda med svår 

åtkomst som följd. Speciellt intressant är betonglådeledningar och 

asbestcementrörsledningarna pga. deras höga ålder och ledningstyp. Förhoppningen är att en 

hyfsad överblick ska kunna återges i form av bilder och genom intervjuer med personal som 

har stor praktisk erfarenhet av fjärrvärmenätet.   
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1.4. Avgränsningar 

Rapporten kommer endast fokusera på Lunds fjärrvärmenät, ej Lomma, Eslöv, Dalby, 

Klippan & Ljungbyhed som också ägs och drivs av Kraftringen. Fokusering ligger på 

fjärrvärmeledningarnas ålder, konstruktion, lokalisering, dimension och konsekvenserna ett 

eventuellt läckage/haveri kan få.  

Arbetets uppbyggnad bygger på en felfri produktion samt konsumtion. Ingen hänsyn har tagits 

till isolergasens diffusion vid värmeförlustberäkningarna. Ingen hänsyn tas heller till 

ringmatning runt en specifik ledningssträcka vid beräkning av utebliven leverans vilket hade 

varit för komplext att genomföra inom den givna tidsramen.   

2. Metod 
Arbetet inleds genom informations- och litteratursökning, olika rapporter och böcker studeras, 

personal intervjuas i ett inledande skede för att få en förståelse för hur arbetet bedrivs på den 

dagliga verksamheten för fjärrvärmenätet. Kartläggning av fjärrvärmenätet i Lund, kontrollera 

längden för olika ledningstyper, fabrikat, deras ålder och förekomsten av eventuellt övriga 

komponenter på sträckan så som kompensatorer. Kartläggningen genomfördes i ett 

datorbaserat kartprogram som företaget använder för fjärrvärmenätet.  

Utifrån framtagna ledningstyper och kompensatorer har skadestatistik jämförts med den som 

finns från Svensk Fjärrvärme och den för fjärrvärmenätet i Lund åren 2002-2013. Åren 2002-

2013 valdes då det är först år 2002 som den lokala skadestatistiken började bli detaljerad samt 

att statistik som ligger förhållandevis nära i tiden avser att återspegla framtiden mest korrekt.  

Kompensatorer och fjärrvärmerör utsätts för varierande temperatur och rörelserna detta 

medför. Ledningar nära spetslastanläggningar med stora temperaturvariationer är utsatta för 

detta fenomen i större utsträckning än övriga delar av nätet. Lokalisering av kompensatorer 

som utsätts för stora temperaturvariationer behöver genomföras på grund av att antalet 

expansioner förkortar deras livslängd avsevärt i förhållande till drift vid konstant temperatur 

[2]. 

3. Objekt 

3.1. ACE-rörledning (Asbestcementrörsledning) 

 

Figur 1 - ACE-rörledning enkelrör 

Asbestcementrörsledningar var av prefabricerad typ för att snabbt kunna förläggas och vara i 

driftdugligt skick, antigen som enkelrör (oftast större dimensioner) eller tvillingrör med två 

medierör i samma mantelrör. Medieröret bestod av stål med antingen mineralullsisolering 

eller som helgjuten med cellbetongsisolering inuti ett mantelrör av asbestcement. 

Asbestcementen består av cement, vatten och asbestfiber som gjöts prefabricerat i längder på 

fem meter [3]. 

Figur 2 - ACE-rörledning tvillingrör 
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En stor nackdel med ledningstypen är risken för korrosion på medieröret på grund av att 

asbestcementröret eller cellbetongen sällan förblir vattentäta under hela den tekniska 

livslängden. ACE-rörledning är känslig mot sättningar i marken då mantelröret kan spricka 

eller dela sig i skarvar med inläckage av vatten som följd. Asbestcementrör med 

mineralullsisolering har således ett bättre skydd mot korrosion på medieröret om vattnet som 

väl kommit in genom mantelröret kan dräneras med hjälp av gravitationen till ett lämpligt 

ställe exempelvis en närbelägen kammare. Man får på så viss en indikation på om mantelröret 

har några skador alternativt medieröret om vatten rinner in i kammaren. ACE-rörledning 

byggs inte längre då asbestprodukter är förbjudna men gamla funktionsdugliga ledningar finns 

fortfarande i bruk runt om i landet. Ledningstypen tillhör tillsammans med betonglådeledning 

den grupp som har högst skadefrekvens nationellt sett [1] [4] [5]. 

3.2. BTG-lådeledning (Betonglådeledning) 

 

Figur 3 - Mineralullsisolerad betonglådeledning 

Betonglådeledningar är vanliga i äldre fjärrvärmenät och då framförallt i de större 

dimensionerna. Under rätt förutsättningar kan de ha en lång teknisk livslängd. Medieröret är 

av stål och med isolationsmaterial av cellbetong eller mineralull med ett enkelt skalskydd för 

att skydda vid en eventuell översvämning vilket skulle sänka de isolerade egenskaperna 

markant. Isolationen av rören vare sig det var av mineralullstyp eller cellbetong fick göras på 

plats [4] [6]. 

Medierören hänger vanligtvis från taket i betonglådan eller ligger upplagda på stöttor, rören 

har sedan antingen klätts med mineralullsisolering eller gjutits in med cellbetong. I Lund finns 

även alternativet där de mineralullsisolerade medierören vilade på betongbottnen och gjöts 

sedan igen med vanlig betong. Detta skapade visserligen en mindre sättningskänslig 

ledningstyp men som var betydligt mer svåråtkomlig [4] [7]. 

Medierören är fixerade på olika ställen i betonglådan och kompensatorer används därför flitigt 

på denna ledningstyp främst för att ta upp axiella krafter. Betongskalen kan vara 

prefabricerade eller gjutna på plats, ofta med tre sidor och ett lock eller botten. Anslutande 

kammare med ventiler och dylikt blev ofta platsgjutna medan raksträckorna kunde levereras 

prefabricerade [4] [7]. 

Förr användes ibland en inblandning av salt i betongen för att hindra frysning under 

gjutningen vintertid. Detta salt kan sedan lösas med fukt och eventuella läckage och då skapa 

en korrosiv miljö inne i betonglådan. En av betonglådeledningarnas svagheter är just 

skarvarna mellan lock/botten och resterande del. Denna skarv har ofta varit gjord av 

polymermaterial som har kunnat släppa med inläckage av vatten som följd. För att minimera 

denna risk grävs ofta ett dräneringsrör ner för att bortföra vatten men även för att underlätta 

vid en eventuell dränering av fjärrvärmerören [4] [6]. 

Figur 4 - Helgjuten betonglådeledning 
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Betonglådeledningar är liksom ACE-rörledningar känsliga för sättningar i marken då de är av 

stel konstruktion, på grund av detta lutar betonglådeledningar något för att inläckande vatten 

ska rinna bort till en brunn i en anslutande kammare. Cellbetongisolerade betonglådeledningar 

är liksom cellbetongisolerade ACE-rörledningar problematiskt vid läckage då vattnet 

transporteras längs medierören med korrosion på en längre sträcka som följd. Vattnet kan inte 

dräneras bort vilket oftast blir fallet vid mineralullsisolerade ledningstyper med luftspalt. 

Samma problematik finns även i Lund i den betonglådeledning som benämns som helgjuten. 

En följd av detta är att läckagen kan fortgå under en längre tid innan de uppmärksammas 

vilket ses betydligt enklare och snabbare om vattnet med enkelhet dränerats till närmsta 

kammare [4] [7].  

3.3. Direktskummade fasta plastmantelrör 

 

Figur 5 - Direktskummat plastmantelrör, enkelrör 

Direktskummade fasta plastmantelrör är idag den dominerande typen vid reinvestering och 

nyförläggning. Ledningstypen finns både med enkelt eller dubbla medierör i samma 

mantelrör. Medieröret är oftast av stål med isolering av någon form av cellplast, vanligen 

polyuretan (PUR). Mantelröret består nu för tiden av någon form av polyeten (PE), oftast 

högdensitet polyeten (PEH) för extra styrka men även lågdensitets polyeten (PEL) 

förekommer. Isoleringen (PUR-skummet) sitter fast längs med medieröret och förhindrar 

således vattentransport längs med medieröret vid ett eventuellt inläckage. Drivgasen som 

används vid skumningen av rören bildar även isolerande gasbubblor i PUR-skummet som har 

en tendens att diffundera ur skummet och mantelröret med åren vilket resulterar i nedsatt 

isoleringsförmåga då den isolerande drivgasen succesivt ersätts med luft. På grund av detta 

finns ibland en diffusionsspärr mellan mantelröret och isoleringen som ska förhindra detta 

men till en extra kostnad [4] [8]. 

Drivgasen eller blåsmedlet som det också benämns bestod till början av CFC-11. CFC-11 

även allmänt känt som en freon är ett ämne med negativ påverkan på ozonlagret vilket ledde 

till att det förbjöds i fjärrvärmerör i Sverige 1 juli 1991. Idag används istället cyklopentan och 

koldioxid som blåsmedel vid tillverkning men med nackdelen att dess värmekonduktivitet är 

något högre än för CFC-11. Cyklopentan som har lägre värmekonduktivitet än koldioxiden 

diffunderar ur långsammare. Isoleringens tjocklek för en given dimension finns i olika 

standarder som benämns Serie 1, Serie 2, Serie 3 och i vissa fall Serie 4. Serie 1 har tunnast 

PUR-skikt för att sedan öka stegvis vid högre serie men till en ökad kostnad [4] [6]. 

Rören är prefabricerade i olika standarddimensioner så som 6,12,16 eller 18 meter. Specifikt 

för denna ledningstyp till skillnad från de två tidigare är avsaknaden av kulvert, rören grävs 

ner direkt i marken. ACE-rörledningar och betonglådeledningar har rören fixerade vid olika 

punkter och kompensatorer mellan dessa fixerade punkter för att ta upp termiska expansioner. 

Direktskummade fasta plastmantelrör har sällan kompensatorer utan den finkorniga grus som 

Figur 6 - Direktskummat plastmantelrör, tvillingrör 
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läggs runt rören skapar ett visst utrymme för termiska expansionsförändringar. En annan 

metod för att ta upp rörelser vid direktskummade fasta plastmantelrör är olika 

förläggningsmönster så som L-böj, U-böj eller Z-böj [4] [6]. 

Vid övergången mellan två prefabricerade sektioner där medierören svetsas samman bildas en 

kortare sträcka utan isolering och mantelrör. Denna kortare sträcka skyddas av ett kortare 

plaströr, vanligtvis i samma material som mantelröret, som benämns muff. Denna del är 

vanligen de direktskummade fasta plastmantelrörens svaga punkt där övergången inte alltid 

förblir tät. Beroende på vilken mufftyp som skall användas så måste den ibland föras på röret 

innan svetsning (cirkulär muff utan öppning) eller efter svetsning (cirkulär muff med 

öppning). Den senare modellen används vanligen vid reparationer när man inte delar på 

medieröret [6]. 

Efter svetsningen av medieröret behövs isolering utföras, antingen genom skumning eller 

montering av prefabricerade halvskålar som monteras runt medieröret innan muffen ansluts 

till de båda mantelrören. Vid skumning sprutas skummet in genom ett hål som sedan tätas 

med en propp för att förhindra inläckage av vatten. Denna propp har även varit en vanlig 

skadeorsak genom att den varit otät eller saknats. Muffarna tätar runt mantelrören oftast 

genom krympning med hjälp av en värmekälla så att en vattentät övergång bildas, men även 

svetsning av plasten mellan muff och mantelrör används [6] [9] [10].  

3.4. Direktskummade flexibla plastmantelrör 

Likt de direktskummade fasta plastmantelrören finns ett syskon med i princip samma 

uppbyggnad men med skillnaden att rören kan böjas på plats vilket ger en större flexibilitet i 

rördragningen. Det är främst i de mindre dimensionerna som detta alternativ erbjuds och ett 

vanligt ändamål är som servisledning till mindre kunder. Vanligen är medieröret av koppar 

men finns även som aluminium, stål eller plast (PEX - PolyEten med tvärbundna molekyler) 

med endera enkelrörsutförande eller som tvillingrör. Vanligen används koppar då de klarar 

nästan samma tryck och temperaturer som stålrören medan aluminium inte klarar samma höga 

tryck och temperaturer för att kunna fungera i dagens fjärrvärmenät [6] [11] [12]. 

Medierör av koppar har nackdelen att de inte klarar så höga strömningshastigheter innan 

erosion uppstår, ofta tillsammans med korrosion. Direktskummade flexibla plastmantelrör 

med medierör av stål är korrugerade för att böjning av rören ska vara möjligt, denna typ av 

flexibla rör anses mest robust men med nackdelen högre inköpspris. Den korrugerade ytan 

skapar ett större tryckfall per längdenhet än andra släta medierör. Isoleringsmaterialet är 

vanligen av PUR-skum men även mineralull förekommer då oftast med benämningen 

Aquawarm vilket är ett varumärke med ett medierör av koppar och korrugerat mantelrör av 

polyeten. Mantelröret är precis som för direktskummade fasta plastmantelrören av Polyeten 

(PE) men av lågdensitetsmodell (PEL) för att skapa ett flexibelt rör [4] [6] [11] [12] [13].   

Tidigare så användes CFC-11 som blåsmedel likt de direktskummade fasta plastmantelrören 

men ersattes även här av cyklopentan och koldioxid. Isoleringstjockleken delas även för de 

flexibla rören in i isolerings-serier likt de direktskummade fasta plastmantelrören men i ett 

mindre antal serier [11].   

3.5. Kompensatorer 

Kompensatorer används främst för att ta upp axiella krafter som uppstår i medieröret på grund 

av temperaturvariationer. Kompensatorer var vanligare förr i ledningstyper så som ACE-

rörledning och betonglådeledning där de tog upp rörelser mellan olika fixerade punkter. Dessa 
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fix-punkter ska ta upp reaktionskrafter från kompensatorerna. I dag byggs nät främst med 

”naturliga expansionselement” så som L-böj, U-böj eller Z-böj. Kompensatorn som mekanisk 

komponent kan delas in i bälgkompensator, packboxkompensatorn och engångskompensator 

[2] [4].  

Bälgkompensatorn är uppbyggd av en bälg som kan röra sig axiellt likt ett dragspel med 

fördelen att den är mindre utrymmeskrävande än ett ”naturligt expansionselement”. Axial- 

och länkkompensatorerna är två undergrupper till bälgkompensatorn. Axialkompensatorn är 

den vanligaste förekommande bälgkompensatorn i fjärrvärmenät. Bälgkompensatorn kan vara 

uppbyggd med ett antal olika skikt där flerskiktsmodellen är säkrast då det ibland förekommer 

små dräneringshål i de yttre skikten som indikerar läckage så kompensatorn kan bytas innan 

läckaget blir för stort. Detta hål behövdes eftertätas (Vokes) efter montage för att förhindra 

inträngning av kloridhaltigt vatten, vilket varit en vanlig felkälla hos kompensatorer [2] [4]. 

Länkkompensatorn är lik axialkompensatorn men med skillnaden att deformationen styrs mer 

kontrollerat med länkar. Bälgarna är vanligen av austenitiskt rostfritt stål som har nackdelen 

att de är känsliga för spänningskorrosion vid förekomst av klorider, men det förekommer även 

andra material som står emot spänningskorrosion. Klorider kan som nämnts använts vid 

gjutningen av betonglådorna och på så vis vara inbyggda faror, men även inträngande 

dagvatten med salt från vinterväglag kan vara en potentiell fara [2] [4]. 

Bälgkompensatorn kan endast utsättas för ett begränsat antal rörelsecykler innan materialet 

utmattas. Antalet cykler beror på hur många slag samt storleken på slagen. Varje kompensator 

har ett utmattningsdiagram där antalet cykler kan utläsas beroende på deras slaglängd och på 

så vis kan en livslängd uppskattas. Temperaturvariationerna är störst på framledningen nära 

produktionsanläggningar och störst på returledningen nära serviser med stort varierat uttag. 

Således är stora kompensatorer på framledningen och små kompensatorer nära serviser med 

högt varierat uttag de med flest och störst antal slag och då med kortare livslängd som följd 

[2] [4]. 

Packboxkompensatorn kan liknas vid två rörledningar där det ena röret är lite mindre och 

glider i det större med packboxar som tätar mellan rören. Kompensatortypen kräver underhåll 

med smörjning och måste således finnas relativt tillgängligt för service [4]. 

Engångskompensatorer (startkompensator) är tänkta att ta upp rörelserna som uppstår vid 

driftsättningen då temperaturvariationerna kan vara stora, främst i framledningen. På detta vis 

behövs inte fjärrvärmerören förvärmas vilket annars kan vara ett alternativ [2] [4]. 

En lösning som skall undvikas är montage av kompensatorn utan fix innan en böj. Denna 

konstruktion ger upphov till krafter som varken rör och kompensator är byggda för med 

betydligt förhöjd skaderisk. Sättningar i marken vid olika ledningstyper kan ge upphov till 

vridning runt kompensatorns axel vilket en vanlig axialkompensator inte är byggd för med 

risk för haveri. Många av haverierna kan härledas ner till tillverkningen med varierande 

kvalitet på 60- och 70-talet då det saknades noggranna specifikationer avseende materialens 

kvalité. Förr monterades kompensatorerna i kammare för att kunna inspekteras, ibland med 

otäta lock och inläckage av salthaltigt vatten från vinterväglag i värsta fall. Isolering av 

kompensatorer skedde ibland med mineralullsmatta med ett otätt plåtsvep omkring vilket 

betydligt försvårade upptorkning av kompensatorn om den blivit utsatt för direkt 

vattenkontakt [2]. 
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3.6. Läcksökningstekniker 

Larmtrådar 

Direktskummade plastmantelrör kommer idag vanligen med larmtrådar dragna inuti 

isoleringen. Dessa larmtrådar av koppar eller krom-nickelstål används för att detektera 

läckage genom resistansmätning mellan antingen larmtråden och medieröret eller mellan flera 

larmtrådar. Vid ett eventuellt läckage kommer då resistansen att minska och en central enhet 

genererar ett larm/felmeddelande. Beroende på vilken typ av central enhet man använder kan 

man få reda på mer eller mindre exakt information om läckagets lokalisering [4] [14].  

Larmtrådsövervakning är den ända etablerade realtidsövervakningen som tillämpas för att 

upptäcka läckage då övriga metoder sker mer intermittent och kräver större resurser för att 

utföras. Ur skadestatistiken från Svensk Fjärrvärme redovisas enligt figur 15 att nästan 54 % 

av de inrapporterade läckagen mellan 1995-2003 detekterades med larmtrådsövervakning 

vilket tydligt visar att systemen ger utdelning [15].  

Pyranin 

Pyranin är ett färgämne som ger fjärrvärmevattnet dess karakteristika gröna färg, anses helt 

ogiftigt i låga koncentrationer. Fördelen förutom att det är lätt att skilja ett större 

fjärrvärmeläckage från till exempel dricksvattenläckage är att de går att spåra med UV-ljus. 

En stor fördel med pyraninet är att det är lätt att avgöra om vattnet i en betonglådeledning 

eller ACE-rörledning härstammar från inläckage eller utläckage från medierören med hjälp av 

en UV-lampa [4] [7].  

Termografering 

Termografering är en metod som används för att leta efter värmeförluster i ett fjärrvärmenät 

med hjälp av en värmekamera. Värmekameran mäter skillnad i temperatur på marken ovanför 

fjärrvärmerören, en stor temperaturdifferens indikerar antingen stora värmeförluster på grund 

av bristfällig isolering eller från ett utläckage av värmebäraren från fjärrvärmerören. Eftersom 

värmekameran mäter temperaturen på marken så krävs vissa väderförhållanden för att ge 

resultat. Marken bör vara fri från löv, snö och regn och det bör råda en relativt stor 

temperaturdifferens mellan fjärrvärmevattnet och marken [7].  

Värmekameran kan antingen vara av handhållen modell eller en kamera som monteras på en 

bil. Kameran scannar ett område av cirka 3 x 3 meter. Förutom handhållna kameror och 

kameror monterade på bil finns även termografering från flygplan som ger ett bredare 

perspektiv och stora värmeförluster upptäcks lättare men metoden är relativt ny och anses 

förhållandevis dyr att genomföra [7].  

Lyssnarapparatur 

Vid ett läckage på medieröret ger hålet/sprickan upphov till ljud som fortplantar sig i röret. 

Ljudet består av fyra olika beståndsdelar: 

 Flödesljud som uppstår när vattnet flödar ur medieröret. 

 Friktionsljud från vattnet när det pressas ur medieröret på grund av det interna 

övertrycket. 

 Vibrationsljud i rörmaterialet. 

 Anslagljudet då läckagevattnet träffar ledningstypens utfyllnadsmaterial.  
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För att lokalisera läckagen finns olika metoder som är mer eller mindre avancerade att 

använda. Generellt sett krävs det att läckaget inte är för litet för att kunna lokaliseras. För att 

lokalisera läckan mer exakt brukar man använda en utrustning gjord för marklyssning, en mer 

avancerad variant av lyssningsutrustning är korrelationsmätning. Vid korrelationsmätning 

mäter man på vardera sidan om den misstänkta läckan, rimligtvis två kammare, och mäter 

tiden det tar för de två sensorerna att upptäcka läckan utifrån några givna parametrar för 

fjärrvärmevattnet. Avståndet kan sedan mätas upp på marknivå med måttband eller mäthjul 

[7].   

”tö-snö-svägen” 

Metoden går ut på att tidiga morgnar med frost eller nysnö kontrollera sträckor genom att se 

om frosten eller nysnön smält över fjärrvärmerören vilket är ett tecken på läckage eller stora 

värmeförluster. Kräver att det är tidiga morgnar innan solen ger någon påverkan [7] [16].  

3.7. Fjärrvärmen i Lund 

I november 1962 påbörjades byggnationen av fjärrvärmeledningarna till det nya planerade 

bostadsområdet Klostergården som var en del i miljonprogrammet i södra Lund. Byggstarten 

för den tänkta hetvattencentralen startade i början på 1963 och anläggningen finns kvar än i 

dag med benämningen SV (Södra Verket). Den 16 december 1963 kopplades kvarteret 

Snöfoget på Klostergården in och anses vara startdatumet för fjärrvärmen i Lund, 

produktionen skedde med en liten provisorisk oljepanna [17] [18].  

I mars 1964 togs Södra Verket i drift för första gången av en provisorisk panna från Ågesta 

om 2,3 MW, den permanenta panna 1 om 9,3 MW driftsattes först den 28 december 1964. 

Andra halvåret 1964 kopplades resterande delar av Klostergården succesivt in. Ledningarna 

på Klostergården bestod i de större dimensionerna av asbestcementrör och de mindre 

dimensionerna av separatisolerad helgjuten betonglådeledning [17]. 

De kommande åren byggdes många mindre nät kring Södra Verket med provisoriska pannor 

för att värva kunder vid nybyggnation och vid utbyte av gamla värmepannor. Landstinget var 

dock före kommunen med fjärrvärmen i Lund, redan 1953 med ett litet kraftvärmeverk för att 

leverera värme, ånga och el till Lasarettet och Universitetet. Anläggningen finns kvar idag 

med benämningen Ångkraftverket (ÅKV) där den ena ursprungliga kolpannan finns kvar, 

dock inte i driftdugligt skick [17] [18]. 

Fjärrvärmenäten byggdes ut i etapper i mindre öar som succesivt slogs samman men med en 

stark gränsdragningslinje som bestod av järnvägen. Järnvägen delade in staden i två öar, 

väster och öster med vardera fjärrvärmenät och produktionsanläggningar. Nybyggda 

fastigheter var tvungna att ansluta sig till fjärrvärme då det stod skrivet i stadsplanerna vilket 

var möjligt på den tiden och de transportabla värmeaggregaten (TVA) placerades ut på olika 

platser i staden i väntan på utbyggnaden av fjärrvärmenäten. 1966 byggdes Sveriges första 

direktskummade fasta plastmantelrör på Gyllenkroks Allé i centrala Lund i DN80 av märket 

Pan-Isovit, innan dess bestod all ledning av asbestcementrör eller helgjuten betonglådeledning 

[17] [18]. 

1968 beslutades att bygga det som idag är Lunds HetVattenCentral (LHVC) som skulle 

uppföras i två etapper omfattande fyra hetvattenpannor á 75 MW, två stycken oljecisterner á 

4000 m3, två stycken matarvattencisterner á 1000 m3. Vid byggnationen av etapp 1 påbörjades 

även byggandet av huvudledningen ut från Lunds Hetvattencentral upp till Ångkraftverket, 

kallad Huvudledning 1 (HL1). Fjärrvärmeledningen valdes att byggas med direktskummad 
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fast plastmantelrör vilket var ovanligt, vanligen anlades betonglådeledning under denna tid. 

Valet föll på direktskummade fasta plastmantelrör efter tidigare bra erfarenhet i de mindre 

dimensionerna från 1966. Ett problem var att de inte tillverkades i dimensionen DN 600, efter 

möten med tillverkaren Pan-Isovit drog de igång en linje för produktion av dimensionen. 

Många var under tiden skeptiska till ledningstypen och kontrollerna var noga, rören 

levererades i 6 meters längder och alla svetsskarvar röntgades [18]. 

Vid uppvärmningen av ett direktskummat fast plastmantelrör utvidgade sig inte hela röret lika 

mycket som om medieröret värmts upp utan isolering och mantel. Experiment genomfördes 

för att kontrollera hur ledningstypen uppförde sig när den låg täckt med sand och andra 

fyllnadsmassor. Friktionsfixerad förläggning1 av fjärrvärmerör var nu verklig 1970 efter hjälp 

av Jan Molin och Dan Olofsson från dåvarande VBB, dagens Sweco. Den friktionsfixerade 

förläggningen och den stora andelen direktskummade fasta plastmantelrör är troligtvis 

orsaken till att Lunds fjärrvärmenät består av förhållandevis få kompensatorer med tanke på 

fjärrvärmenätets ålder och storlek [18].  

För att nå upp med Huvudledning 1 till Ångkraftverket var man tvungen att korsa 

västkustbanan respektive stambanan och metoden föll på att trycka rören under 

järnvägsspåren då en öppen schakt var omöjlig att genomföra. De centrala fjärrvärmeöarna 

var inte längre åtskilda utan bestod nu av ett mer gemensamt nät. 1978 var den efterfrågade 

effekten så hög att den fjärde och sista pannan på Lunds hetvattencentral beställdes och 

byggandet av Huvudledning 2 (HL2) inleddes. Fjärrvärmeldningen går från Lunds 

hetvattencentral mot Öresundsvägen och även den av direktskummad fast plastmantelrör av 

DN600 för att västra delen av staden skulle ha sin egen huvudledning [18]. 

1982 bestod huvudledningarna i fjärrvärmenätet av 10 km med dimensionerna 600, 500 och 

400 mm. 1999 byggdes transitledningen mellan Lund och Lomma och 2006 byggdes 

transitledningen till Eslöv [18].  

  

Figur 7 – Fördelning av olika ledningstyper nationellt i förhållande till Lund (nationella statistiken från 2003, statistik i 

Lund från 2013) [15] [19] 

                                                 
1 Friktionsfixerad förläggning innebär enkelt att ledningen inte kan röra sig på grund av markens friktion mot 

röret. Förläggningssättet ger upphov till större axiella krafter i medieröret än förläggning i t.ex. en 

betonglådeledning med hög förekomst av kompensatorer. Man uppnår därför kortare förläggningstider och 

kostnader. Friktionskrafterna på mantelrörsskarvarna ska också minskas vilket har varit en svaghet för 

ledningstypen. Större rördimensioner förvärms ofta för att minska spänningarna under drift [4].  
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Fjärrvärmenätet i Lund är ganska likt snittet för landet men en viss skillnad finns då främst en 

lägre andel ACE-rörledning och betonglådeledning till förmån för direktskummade fasta 

plastmantelrör, dock ska de påpekas att statistiken nationellt är hämtat från Svensk 

Fjärrvärmes skadedatabas från 2003. Troligtvis har andelen ACE-rörledning och 

betonglådeledning minskat något nationellt fram tills idag till fördel för de direktskummade 

fasta plastmantelrören vilket gjort att fördelningen jämnats ut ytterligare. Detta är positivt ur 

driftsäkerhetssynpunkt men även ur reinvesteringssynpunkt då det är lättare att ersätta 

direktskummade fasta plastmantelrör än ett kulvertsystem så som betonglådeledningar. Fasta 

direktskummade plastmantelrör var Lund först i landet med att anlägga redan 1966 vilket är 

betydligt tidigare än snittet för Sverige där anläggandet inte tog fart förrän 1973-1974 vilket 

förklarar den större fördelningen av direktskummade plastmantelrör [6] [17].   

Fjärrvärmenätet i Lunds stad består idag av cirka 23,8 mil parvisa ledningar med fördelningen 

enligt figur 7. Fördelningen av direktskummade fasta plastmantelrören är fördelade mellan 

olika tillverkare beroende på vilken tidsperiod de är förlagda. I det inledande skedet står 

tillverkaren Pan-Isovit för, sedan blandades det mellan olika fabrikat som Ecopipe, Isolrör, 

Stjärnvärmerör och Tarco. Tarco blev sedan på 1980-talet den mest förekommande 

tillverkaren av ledningarna i nätet innan nästa övergångsperiod till Logstor i mitten på 1990-

talet. Logstor står sedan dess för stora delar av andelen nya rör.  

4. Genomförande 

4.1. Statistik 

 

Figur 8 – Utbyggnadstakten för fjärrvärmenätet i Lund från starten till 2001 [19]. 

I diagrammet ovan är kurvan för statistik den redovisade längden för fjärrvärmenätet varje år 

till Svenska Värmeverksföreningen/Fjärrvärmeföreningen/Svensk Fjärrvärme. Kurvan för 

databas är längden för varje årtal som finns i Kraftringens ledningsdatabas år 2013. 

Differensen är tänkt att symbolisera reinvesteringen, detta illustreras dock bara från starten till 

1982. Senare delen är svårare att förklara men beror troligtvis på en mindre noggrann 

redovisning. Detta resulterade i att någon reinvesteringstakt inte kunnat bestämmas.  

Anledningen till att ledningslängden ovan bara finns redovisad till år 2001 är på grund av att 

efter det redovisades andra fjärrvärmenät inom Kraftringen tillsammans med Lund så som 

Lomma, Eslöv och sedan Klippan vilket gjorde det svårt att särskilja just Lunds fjärrvärmenät 

i statistiken. 
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4.2. Lunds fjärrvärmerör  

Andelen betonglådeledning uppgår enligt Kraftringens ledningsdatabas 2013 till 4 822 meter 

med benämningen BTG, det framgår dock inte vilken typ av betonglådeledning det är. De två 

förekommande typerna är en helgjuten typ där medierören är separatisolerade med mineralull 

(rockwool) omsvepta med korrugerad plast och vilar på betonglådans botten samt betonglådor 

i formen av ett U med lösa lock där rören vilar på rörstöd med tjärpapp över rören som extra 

skydd. De helgjutna betonglådeledningar gjöts på plats med 150 mm tjock botten med en 

ränna som var tänkt som dränering av vatten medan U-formade betonglådorna var 

prefabricerade. Vid senaste särskiljningen (1988) av dessa typer så anges det att 9516 m ska 

vara helgjuten betong vilken liknar de cellbetongisolerade betonglådorna och 1094 m ska vara 

av betong med mineralullsisolerade rör upplagda på rörstöd (U-formad betonglåda). Då den 

helgjutna betonglådan generellt sett har större risker antas att dagens resterande andel 

betonglådeledning är av denna typ, då ca 90 % var det 1988. Detta för att inte göra en för 

optimistisk analys [1] [7] [20].  

Redan 1971 påbörjades de helgjutna betonglådeledningarna ersättas efter maximalt åtta år i 

drift på grund av problem med korrosion. Man misstänker att mineralullen på betonglådans 

botten sugit åt sig vatten från inläckage med varmvått omslag som följd vilket resulterar i 

snabba korrosionsförlopp utan möjlighet till ventilering. En dränkt helgjuten betonglåda blir 

väldigt svår att få torr och bör bytas inom en snar framtid. En annan orsak till de tidiga 

korrosionsproblemen på den helgjutna betonglådeledningarna kan härledas till att 

isoleringsskålarna som skulle ligga runt medierören hade legat ute i regnet då de enligt 

tillverkaren skulle vara vattenavvisande men monterades ändå efter en del torkning i tron om 

att värmen från rören skulle torka ut resterande del av fukten i isoleringen. Den fuktiga 

isoleringen i den helgjutna betonglådan har av dessa problem trillat av från medierören och 

lagt sig på botten vilket dämt upp den förmåga till vattenavrinning som de var tänkt. Tittar 

man på äldre årsredovisningar från de som då hette Lunds Tekniska Verk så byggde man bort 

121 meter 1975, 66 meter 1976, 108 meter 1980 av de helgjutna betonglådorna. Mellan 1971 

– 1975, 1982 - 1987 så har inga uppgifter hittats om hur mycket som byggts bort förutom 

årsredovisningen från 1988 då ledningstypen bestod av 9516 meter helgjuten betong vilket 

innebär att mellan 1975-1988 byggdes 4698 meter helgjuten betonglådeledning bort [7] [17] 

[20].  

Inga direkta problem kan härledas till sättningar av olika ledningstyper tack vare en stor del 

lermoränjord. Vattnet som orsakar läckage tros komma från kammare och sedan absorberas 

av isoleringen på botten av den helgjutna betonglådan. Vid läckage på den helgjutna 

betonglådeledningen får den bilas eller sågas upp för att kunna åtgärda ett eventuellt läckage, 

dock så ger den helgjutna konstruktionen ett starkt skal som inte är lika sättningskänslig som 

andra ledningstyper [7] [21].  

ACE-rörledningar i Lund är av mineralullisolerad typ där medierörens isolering ligger intill 

varandra i ett gemensamt mantelrör i de mindre dimensionerna. Enligt ledningsdatabasen är 

isoleringens tjocklek mellan 70-80 mm [19] [22].  

Direktskummade fasta plastmantelrör redovisas för de flesta ledningssträckorna med 

tillverkare, dock så är vissa sträckor enbart redovisade med benämningen PEH vilket enligt 

uppgift till stor del ska bestå av rör från tillverkaren Stjärnvärmerör. Då Lund som nämnt var 

först i Sverige med direktskummade fasta plastmantelrör så har troligtvis inte skarvningen av 

mantelrören varit av samma kvalité som idag. Cirka 50 % av skadorna på Pan-Isovitrören har 
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varit i just mantelskarven. En läcka i ett direktskummat plastmantelrör sprider sig inte då 

isoleringsskummet sluter tätt mot medieröret. Det räcker troligtvis med att enbart byta en 

mindre bit ledning vid skadan då resterande del av ledningen troligtvis håller bra kvalitet [23].  

De nedgrävda kammarna i nätet är något som man succesivt försöker bygga bort av 

arbetsmiljöskäl med tanke på risken för skållning och legionella. Kammare byggs inte på 

samma sätt idag som förr utan med markventiler, som namnet antyder manövreras från 

marknivå. Då bortbyggandet av kammare är ett projekt som kommer fortgå under lång tid så 

har man i 20 stycken kammare installerat larmsystem. Larmsystemen kontrollerar 

vattennivå/fukt samt temperatur och larmar berörd personal via mobilnätet. Nivån mäts i två 

höjder, en hög och en hög hög nivå, där hög nivån endast åtgärdas under ordinarie arbetstid 

medan hög hög nivå även åtgärdas under beredskapstid. Vissa kammare är utrustade med en 

fläkt för forcerad ventilation då självdraget inte är tillräckligt för att ventilera ur eventuell fukt 

i kammaren [7] [16].  

I vissa av kammarna finns fjärrmanövrerade ventiler som kan styras från kontrollrummet, 

varav 9 stycken av dessa är så kallade sektorgränskammare. Nätet i Lunds stad är uppdelat i 

sju sektorer där varje sektor kan avskiljas från övriga nätet via dessa sektorgränskammare. 

Idag får varje ventil stängas separat i styrsystemet men en sekvens där man stänger en hel 

sektor är under uppbyggnad vilket påskyndar processen vid sektionering. Denna funktion är 

främst lämplig vid större läckor då man snabbt vill sektionera en del av nätet i stället för att 

riskera att hela fjärrvärmenätet skall slås ut. Först när läckan är mer noggrant lokaliserad och 

avsektionerad kan man åter öppna sektioneringsventilerna så att fler kunder kan återfå sin 

leverans inom den berörda sektorn [16] [22].   

 

Figur 9 – Fördelningen av ledningstyper/fabrikat i Lund år 2013 [19]. 
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Figur 10 – Fjärrvärmeledningstypernas fördelning i Lund med avseende på byggår enligt ledningdatabasen från 2013 [19]. 

4.3. Lunds kompensatorer 

Kompensatorerna i Lunds fjärrvärmenät finns registrerade med ålder, dimension, ledningstyp 

samt var de är förlagda. Uppgifter om tillverkare saknas för samtliga. Cirka 15 % av 

kompensatorerna är placerade i kammare som är inspektionsbara vilket gör att de kan hållas 

under kontinuerlig uppsikt. Dessa utgör således ett mindre hot under förutsättningen att locket 

är tätt så inget inläckage av potentiellt kloridhaltigt vatten kan ske [16] [19]. 

Cirka 25 % av alla 169 kompensatorer sitter på serviser och endast 9 % sitter på ledningar 

som är klassade som huvudledningar. Yngsta kompensatorn är hela 26 år gammal, dock så är 

de flesta kompensatorerna kopplade till mestadels betonglådeledning, Pan-Isovit och ACE-

rörledning. Fördelen med detta är att de ledningstyper som är vanligt förekommande i 

skadestatistiken för Lund även innehar större delen av alla kompensatorer vilket gör att båda 

kan byggas bort utan någon extra kostnad. 
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Figur 11 – Kompensatorernas fördelning efter vilken ledningstyp de är monterade i Lund 2013 [19]. 

Fjärrvärmeackumulatorn i Lund byggdes år 1996 för att ta upp lasttoppar utan att då behöva 

använda spetslastanläggningar. Innan ackumulatorn byggdes var det vanligt att ”ladda nätet” 

genom att man på natten höjde framledningstemperaturen över den tänkta och på detta sätt 

lagrade en större mängd energi i nätet. Detta gjordes för att klara av lasttoppen som infaller 

varje morgon mellan ca 05:30 – 08:00 för att undvika att behöva starta en panna till för enbart 

dessa timmar. Dessa temperaturvariationer har resulterat i ett antal rörelsecykler hos 

kompensatorerna, om än i begränsad slaglängd. 

 

Figur 12 – Kompensatorerna fördelade efter byggår i Lund 2013 [19].  

4.4. Vattenförbrukning 

Fjärrvärmenät förlorar värmebäraren, vanligen vatten, i olika hög takt. Förlusterna ökar under 

eldningssäsongen då belastningen är högre och med det även det inre övertrycket i 

framledningen. Eventuella hål i medierören på framledningen får då på grund av det ökade 
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fjärrvärmenätets totala volym. En normal omsättning i Sverige är 0,5-1 omsättning per år 

jämfört med en del gamla östeuropeiska system där omsättningen kan uppgå till hela 10-50 

gånger fjärrvärmenätets volym [6].  
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Fjärrvärmenätets volym i Lunds stad uppgår till cirka 10240 m3 och den årliga 

spädmatningens volym har varierat mellan 15477 m3 till 20588 m3 under 2010-2012. Det är 

således en omsättning om 1,5 till 2,0 omsättningar per år. Värt att nämna är att även 

fjärrvärmenätet i Lomma (mindre nät) ingår i denna spädmatningsvolym men nätet där är från 

1985 vilket förhoppningsvis innebär en mindre andel läckage [19]. 

Priset för varje kubikmeter fjärrvärmevatten är runt 47-50 kr vilket genererar en årlig utgift 

för värmebärarförluster på runt 727000–1029000 kr under 2010-2012. Denna kostnad kan 

dock inte knytas till en specifik ledningssträcka och analyserar därför inte mer noggrant i 

denna rapport [22]. 

4.5. Underhåll & tillsyn 

Tillsyn av åtkomliga punkter i nätet sker minst en gång per år då man motionerar ventiler för 

att säkerställa att de inte sitter fast men även en okulärbesiktning av kammarna. Då 

majoriteten av fjärrvärmeledningarna ligger nedgrävda blir större delen av underhållsarbetet 

riktat till just kammarna. På grund av detta har inte någon generell underhållskostnad tagits 

fram för olika fjärrvärmeledningar utan har antagits vara oförändrad även efter en 

reinvestering [7] [16].  

4.6. Feltid och felsannolikhet 

Åtgärder som görs för att höja leveranssäkerheten kan innebära en minskad feltid eller en 

minskad felsannolikhet. Minskad feltid ger kortare avbrottstider vid skada medan minskad 

felsannolikhet sänker skadefrekvensen. Lösningar för att minska feltiden på vissa 

ledningssträckor kan vara en ny ringmatning så att värmen kan levereras fram till kunden en 

annan väg, sektioneringsplaner och beredskap. Åtgärder för att minska felsannolikheten är 

sådant som behandlas i denna rapport som t.ex. en reinvestering på en ledningssträcka med 

sänkt skadefrekvens eller en minskad risk för trycktransienter [24].  

4.7. Skadestatistik 

Statistik över skador och omläggningar i Lund har dokumenterats i ett Exceldokument sedan 

1991, dock så är det först från år 2002 som informationen blir detaljerad. Dokumentationen 

sträcker sig fram till 2013 och det är intervallet 2002-2013 som har använts i denna rapport. 

Som jämförelse har skadestatistiken samt ledningslängder från Svensk Fjärrvärme använts 

vilken avser åren 1995-2003. Förfarandet vid en skada är beroende på läckagets storlek. 

Mindre läckage kan hållas under uppsikt vintertid för att repareras sommartid när 

konsekvenserna blir mindre av avstängningen. Större läckage lagas akut och sedan projekteras 

en permanent reparation av skadan eventuellt en reinvestering av en del av ledningssträckan 

[16].  

För att få fram jämförbara värden har nyckeltalet skador/km, år använts. Alltså antalet skador 

på en viss ledningstyp dividerat med den totala längden för ledningstypen, resultatet divideras 

sedan med antalet år som skadestatistiken omfattar. 

Läckage på fjärrvärmerör sker ofta efter en kombination av yttre korrosion på medieröret som 

har pågått under en längre tid följt av en trycktransient. I de länder som har fört skadestatistik 

så som Sverige, Finland, Danmark samt Tyskland ligger den genomsnittliga skadefrekvensen 

på 0,1 skador/km. Dessa skador behöver inte innebära en skada på medieröret så att 

fjärrvärmevattnet läcker ut. Jämförelsevis kan gamla fjärrvärmenät i Ryssland uppvisa en 

skadefrekvens på hela 0,6-4,0 skador/km dock med något mer enkel konstruktion på 

ledningstypen än tidigare nämnda länder. Fjärrvärmenätet i Lund har i tidsintervallet 2002-
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2013 uppvisat en medelskadefrekvens på 0,049 skador/km och Sverige har under åren 1995-

2003 redovisat en skadefrekvens om 0,056 skador/km [6] [15] [23].  

 

Figur 13 – Skadefrekvens för direktskummade plastmantelrör av olika fabrikat. Nationella statistiken mellan 1995-2003, 

Lunds statistik från 2002-2013 [15] [23]. 

Nyckeltalet på Logstor-rör är betydligt lägre för Lund än övriga landet vilket nog till stor del 

beror på att de är förhållandevis unga rör i Lund, det äldsta är från 1996. När det kommer till 

rören från Pan-Isovit så är nyckeltalet högre än i övriga landet vilket troligtvis beror på att 

fjärrvärmenätet var väldigt tidigt med att införandet av direktskummade fasta plastmantelrör. 

Införandet av direktskummade fasta plastmantelrör 1966 var då en ny typ av förläggning och 

erfarenheten var begränsad, framför allt skarvarna var drabbade med otäta muffar. En följd av 

detta var vatteninträngning innanför plastmanteln och isoleringen med korrosion som följd. 

Pan-Isovit uppvisar en högre andel skador i skarvar nationellt än andra fabrikat från en 

tidigare rapport [10].  

 

Figur 14 – Skadefrekvens för olika ledningstyper. Nationella statistiken mellan 1995-2003, Lunds statistik från 2002-2013 

[15] [23]. 
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än övriga landet beror på den låga skadefrekvensen hos tillverkaren Logstor. Logstor står i 

Lunds fjärrvärmenät för hela 21 % av alla fjärrvärmeledningar men med låg ålder. Vid 

läckage på ett direktskummat fast plastmantelrör drabbas oftast inte större sträckor av 

ledningen och en reparation kan utföras i nära anslutning till skadan, vanligen i skarvningen 

av mantelrören på grund av en otät muff. 

 

Figur 15 – Upptäckt av skada. Nationella statistiken mellan 1995-2003, Lunds statistik från 2002-2013 [15] [23]. 

När det kommer till upptäckten av läckage eller skador så är det främst skademeddelande från 

kund eller allmänheten i Lunds fjärrvärmenät medan det nationellt har bestått av larmsystem. 

Termografering görs löpande i Lund för att scanna av fjärrvärmenätet efter läckage, detta 

arbete ger utdelning då cirka en tredjedel av alla läckor upptäckts då. Vatten i kammare är en 

metod som kan tillämpas på främst ACE-rörledning och betonglådeledningar.  

Enligt ledningsdatabasen så har Kraftringen cirka 9,4 km sekundärnät i Lund. Spädmatningen 

på dessa sker från primärnätet antingen manuellt genom att expansionskärlet på sekundärsidan 

larmar på låg nivå eller automatiskt genom en magnetventil som öppnar vid behov. 

Spädmatningsflödet går då genom en vattenmätare och på detta sätt kan man kontrollera 

vattenförlusterna vilket står för 2,8 % av de upptäckta läckagen i Lund. 

Värt att notera är att mer än hälften av läckagen i landet har upptäckts med larmsystem. 

Dessvärre är täckningen av fjärrvärmenätet i Lund med larmsystem relativt obefintlig. Inför 

en eventuell reinvestering av fjärrvärmenätet är larmsystem något att lägga vikt vid då de 

statistiskt sett har gett bra utdelning.  
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Figur 16 – Primärorsak till skada. Nationella statistiken mellan 1995-2003, Lunds statistik från 2002-2013 [15] [23]. 

När det kommer till primärorsaken till skadorna så blir statistiken betydligt mer osäker då det 

är upp till betraktaren att bedöma orsaken, ibland kan de ha gått lång tid innan ett läckage 

upptäcks vilket försvårar detektivarbetet. När det kommer till statistiken i Lund så har en 

tolkning utifrån förklaringen i deras skadedatabas som kallas för ”skadetyp” använts för att 

skapa samma upplägg som de redovisade orsakerna i Svensk Fjärrvärmes statistik för 

jämförelse. Skador som har benämnts korrosionsskada i lokala databasen har tilldelats 

”Medierör” även om den primära skadeorsaken möjligen kan ha varit en otät muff. Alla 

skador som har berott på muffen har tilldelats gruppen ”Skarv” vilket i vissa fall då kan ha 

berott på skarvens montage från början som då hade benämnts ”Skarvmontage”. ”Annat 

Yttre” har i Lund har tilldelats otäta mantelskal på olika ledningstyper samt kammare och 

läckande luftare och dräneringar. Det som benämns som ”Annat” har i Lund bestått av 

läckande värmeväxlare. ”Medierörsarbete” har tilldelats läckage som berott på svetspor på 

medieröret.  

Generellt sett kan man se att många skador kan härledas till problem i skarven mellan de 

direktskummade fasta plastmantelrören vilket gett upphov till korrosion och sedermera ett 

läckage. Troligtvis på grund av den tidiga utbyggnaden av direktskummade fasta 

plastmantelrör med bristfällig skarvningsteknik i Lunds fjärrvärmenät. Tittar man endast på 

skadorna från plastmantelrören i Lund så står skarvarna för 37 % av skadorna vilken är en 

klar majoritet då nästa grupp är ”Annat Yttre” med 27 % av skadorna.    
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4.8. Risker  

Innehållet under denna underrubrik bygger på metodiken som plockades fram i FOU 1999:41 

där man jämförde tre fjärrvärmenät, Malmö, Uppsala och Västerås. Skadestatistiken från de 

tre olika fjärrvärmenäten jämfördes med avseende omgivningsförhållanden på olika typer av 

konstruktioner på fjärrvärmerör. Med omgivningsförhållande avses fjärrvärmeledningarnas 

ålder, inverkan från trafiklaster, geotekniska förutsättningar så som jordart och 

grundvattennivå. Resultatet blev ett förslag på riskmatriser i intervallet 1-5 för att bedöma 

olika fjärrvärmeledningars risker, där 1 innebär lägst risk. Ingen hänsyn kommer dock att tas 

till grundvatten då den anses variera och då bli svårbestämd. Trafiklasten har ingen inverkan 

på risken i Lund då inga sättningsskador i statistiken har kunnat härledas till trafiklasten samt 

ingen annan känd incident heller [1] [16].   

Tabell 1 – Ledningstyper i Lund 

Ledningstyp Beskrivning 

1 Helgjuten betonglådeledning (BTG) 

2 Asbestcementrörsledning (ACE) 

3 Aquawarm 

4 Direktskummade fasta plastmantelrör (stål) 

5 Direktskummade flexibla plastmantelrör (koppar) 

 

Tabell 2 – Riskmatris efter ledningstyper [1]. 

Ledningstyp  Risk 

Original 

Risk 

Lund 

1 Samtliga 5 5 

2 Samtliga 4 4 

3 Yngre än 20 år 2 2 

4 Äldre än 30 år 4 4,5 

4 Mellan 30-20 år 2 2 

4 Yngre än 20 år enligt EN253 1 1 

4 Byggd under intensiv 

byggperiod 

5 5 

5 Samtliga 3 2,5 

 

Riskmatrisen ovan tillämpas i denna rapport för Lunds fjärrvärmenäts olika ledningstyper. 

Motiveringen till den något högre risken för direktskummade fasta plastmantelrör äldre än 30 

år är på grund av den stora förekomsten av Pan-Isovit som har högre skadestatistik i Lund 

jämfört med övriga landet. Direktskummade fasta plastmantelrör med stor ledningsutbyggnad 

per år uppvisar generellt sett en högre skaderisk. I Lunds fjärrvärmenät avser det byggnadsår 

under perioden 1967 tom 1970 samt 1979 och 1980. De ledningar som saknar åldersangivelse 

i ledningsdatabasen har tillverkaren Logstor tilldelats riskklass 1 då de främst är lagda under 
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de senaste 20 åren, Pan-Isovit har tilldelats riskklass 4,5 då de främst tillhör de äldsta 

ledningar och de resterande direktskummade fasta plastmantelrören har tilldelats riskklass 2.  

Sänkningen av riskklassen för direktskummade flexibla plastmantelrör av koppar beror på att 

cirka 47 % av skadorna i Lund kan härledas till grävskador vilket är störst risk vid nybyggda 

bostadsområden när trädgårdar ska anläggas då vissa av skadorna är från järnspett eller rena 

grävskador.  

Då ingen av kompensatorerna i Lunds fjärrvärmenät kan knytas till tillverkare har ett förslag 

till riskmatris för kompensatorerna tagits fram. Riskmatrisen grundar sig på kompensatorernas 

lokalisering geografiskt och i vissa fall om de är placerade på en huvudledning eller en 

servisledning. Hur tillgänglig kompensatorn är vid ett eventuellt haveri då långt ifrån alla 

kompensatorer är förlagda i kammare som är nedstigningsbara eller inspektionsbara. 

Kompensatorns förmåga att överföra effekt är proportionell mot diametern i kvadrat likt 

fjärrvärmeledningarna. Risken från matrisen ur tabell 3 har adderats till värdet som ges av 

diametern i kvadrat som då ger ett totalt värde på risk och konsekvens för varje kompensator.   

Tabell 3 - Riskmatris kompensatorer 

Lokalisering Risk 

Belägen nära produktionsanläggning/ huvudledning 5 

Belägen under stor väg 4,5 

Belägen under mindre väg 3,5 

Belägen på servisledning 3 

Park/gröning/cykelväg eller gångbana 2 

Inspektionsbar 1 

 

Jordarterna runt fjärrvärmeledningarna har betydelse för deras livslängd med avseende på 

risken för sättningar och hur lätt vattnet transporteras bort i jorden. En riskmatris finns 

framtagen för olika jordarter enligt tidigare exempel som följer: 

Tabell 4 - Riskmatris jordarter [1] 

Geotekniska förhållande             Ledningstyp 1 2 3 4 5 

Lös lera/slit/organisk jord 5 5 3 3 3 

Sand/grus 2 2 1 2 2 

Morän/lermorän/rensat berg 1 1 1 1 1 

Sprängbotten/sprängstensfyllning 2 5 5 5 5 

Övergång lös lera/fast mark 5 5 1 2 2 

 

Då jorden i Lund består av lermorän och att inga skador eller händelser kan knytas till 

sättningar har det geotekniska förhållandet ingen inverkan i särskiljningen mellan olika 

delsträcker men har ändå tilldelats värdet ett för samtliga ledningstyper enligt tabell 4 ovan 

[16] [21].  
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5. Ekonomiska aspekter 

5.1. Nätets reinvesteringsvärde 

Fjärrvärmenätets teoretiskt totala reinvesteringsvärde i Lund uppgår till 1215 miljoner kronor 

genom tillämpning av Svensk Fjärrvärmes kulvertkostnadskatalog från 2007. Hänsyn till 

inflation tas genom tillämpning av konsumentprisindex för senaste helår (2013). För 

värdesättning av ledningarna har de valts ett medelvärde mellan förläggning i innerstad och 

förläggning i ytterstadsområden. Ingen hänsyn har tagits till det lägre priset för förläggning i 

parkmark då det omfattar sådan liten del av hela fjärrvärmenätet. En rimlig underhållskostnad 

på fjärrvärmenätet anses utgöra 1 % av de totala reinvesteringsvärdet vilket då blir 12,15 

miljoner per år [4] [25] [26]. 

5.2. Nyförläggning 

Varje ledningsträcka i ledningsdatabasen tilldelas ett nyanläggningsvärde där dimensioner 

från DN 200 anläggs med enkelrör och mindre dimensioner anläggs med tvillingrör. 

Undantaget är inomhusledningar som alltid antas ersättas av enkelrör oavsett dimension vilket 

underlättar rördragningen i byggnaderna. Besparingen eller i fallet med dimension DN 150 

merkostnaden för tvillingrör har korrigerats enligt kulvertkostnadskatalogen från 2007. 

Besparingen beror till stor del av att tvillingrören kräver mindre material för samma 

dimension och har lägre värmeförluster än enkelrör på grund av ett större sammanfallande 

temperaturfält. Schakten behöver inte vara lika bred som vid förläggning med enkelrör men 

måste vara något djupare för att samma avstånd från mantelrör till markytan ska erhållas [11] 

[25].  

Inomhusledningarna kostar mindre att anlägga då markarbetskostnaden uteblir vilket står för 

cirka 50-60% av totala nyförläggningskostnaden beroende på dimension. Då större delen av 

inomhusledningarna är av de mindre dimensionerna har värdet 50 % av priset för markförlagd 

ledning av samma dimension använts [25].  

5.3. Reparationskostnader 

Statistiken från Svensk Fjärrvärmes skadedatabas finns även reparationskostnader angivna för 

olika ledningstyper och dimensioner. Den dimensionen för respektive ledningstyp med flest 

antal skador har det räknats ut ett medelvärde, förutom för direktskummade fasta 

plastmantelrör då den med näst högst skadestatistik valdes. Den näst vanligaste dimensionen 

valdes på grund av att fördelningen inte stämde med resterande dimensioner vid valet av den 

med flest antal skador. Detta medelvärde har sedan fördelas över övriga dimensioner enligt 

samma fördelning som vid nyförläggning enligt kulvertkostnadskatalogen från 2007 med 

hänsyn till inflation med hjälp av konsumentprisindex [15] [26].  

Inomhusledningarna har tilldelats ett lägre pris för reparation då kostnaderna för markarbetena 

uteblir. Då större delen av inomhusledningarna är av de mindre dimensionerna har värdet 50 

% av priset för reparation av markförlagd ledning av samma dimension använts [25]. 

5.4. Avskrivning/Restvärde 

En ledning som har passerat sin ekonomiska livslängd kan ha ett restvärde kvar om den kan 

nyttjas på annan plats eller säljas som skrot. I denna rapport har restvärdet satts till noll efter 

den ekonomiska livslängden. Om en ledning byts ut innan dess ekonomiska livslängd är slut 

så ges denna ledningssträcka ett negativt restvärde som adderas till den nya 

grundinvesteringen och resulterar i en mindre lönsam affär än om den ekonomiska 

livslängden har passerat [3] [27]. 
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𝑆 = 𝐺 ∗ (
𝐾𝑃𝐼 (𝑏𝑦𝑔𝑔å𝑟)

𝐾𝑃𝐼 (𝑟𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠å𝑟)
) ∗ (

𝑛 − (𝑅𝑒𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠å𝑟 − 𝐵𝑦𝑔𝑔å𝑟)

𝑛
) 

𝑆 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒/𝑎𝑣𝑠𝑘𝑟𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐺 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

𝐾𝑃𝐼 = 𝐾𝑜𝑛𝑢𝑠𝑚𝑒𝑛𝑡𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 (𝑠𝑒 𝑏𝑖𝑙𝑎𝑔𝑎 𝐷) 

𝑛 = 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 

5.5. Kapitalvärde, kapitalvärdeskvot & pay-back 

Summan av årliga reparationskostnader, årliga värmeförluster och årlig goodwillkostnad från 

avbrott räknas om till ett nuvärde med hjälp av diskonteringsmetoden eller nuvärdesmetoden 

som den också benämns. Är den sammanlagda nuvärdessumman under en ny lednings 

ekonomiska livslängd större än en reinvestering och eventuellt restvärde är investeringen 

lönsam, alltså ett positivt kapitalvärde. Kalkylräntan är företagets avkastningskrav på det 

investerade kapitalet, som värde har Kraftringens värde på kalkylräntan vid reinvesteringar på 

fjärrvärmenätet använts. Ekonomisk livslängd har antagits till 30 år i kalkylen då det ansätts 

som lägsta livslängd enligt Logstor [6] [27] [28].  

∑ 𝑛𝑢𝑣
𝑛

𝑖
=

(1 + 𝑖)𝑛 − 1

𝑖 ∗ (1 + 𝑖)𝑛
 

𝑖 = 𝐾𝑎𝑙𝑘𝑦𝑙𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (
%

100
) 

𝑛 = 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠𝑘 𝑙𝑖𝑣𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 (å𝑟) 

 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = −𝐺 + 𝑎 ∗ ∑ 𝑛𝑢𝑣
𝑛

𝑖
− 𝑆 

𝐺 = 𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑘𝑟) 

𝑎 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑟 (𝑘𝑟) 

𝑆 = 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑘𝑟) 

För att rangordna hur lönsamma de olika investeringarna är kan kapitalvärdeskvoten användas 

där det samlade nuvärdet divideras med reinvesteringskostnaden och eventuellt restvärde, där 

en kvot över ett är lönsam. Ledningssträckorna med högst kapitalvärdeskvot är mest 

lönsamma att byta ut [6] [27]. 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡 =
∑ 𝑛𝑢𝑣𝑛

𝑖 ∗ 𝑎

𝐺 + 𝑆
 

En enklare metod för att snabbt kolla hur en investering betalar sig är pay-backmetoden. 

Grundinvesteringen divideras med de årliga inbetalningsöverskottet/minskade utbetalningarna 

och tar således inte hänsyn till någon ränta som vid beräkning av kapitalvärdet [27]. 

𝑃𝑎𝑦 − 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑡𝑖𝑑 =  
𝐺

𝑎
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5.6. Värmeförluster 

Alla fjärrvärmerör har värmeförluster mot omgivningen som beror av ett antal parametrar så 

som temperaturnivå, isoleringstjocklek, isoleringsmaterial, rördimensionen och linjetätheten2. 

Ett genomsnittsvärde på värmeförlusterna är i Sverige cirka 10 % av den årliga produktionen 

där temperaturfallet ut till kunden varierar mellan 1-5 °C i framledningen från 

produktionsanläggningen beroende på strömningshastigheten. Lägst temperaturfall uppnås 

vintertid när vattnet har de högsta strömningshastigheterna. Kunderna belägna längst bort från 

produktionsanläggningen får de lägsta framledningstemperaturerna men temperaturfallet är 

vanligen litet. Den totala värmeproduktionen måste alltså väga upp kundernas behov men 

även fjärrvärmenätets värmeförluster, priset för förlorad energi blir motsvarande 

marginalpriset för produktionskostnaden [4] [6].  

Isoleringsmotståndet står för större delen av allt värmemotstånd. Markmotståndet står för i 

genomsnitt 10-15 % av det totala värmemotståndet och markens sammansättning och fukthalt 

påverkar således de totala förlusterna i mindre omfattning för nya rör medan äldre rör med 

tunnare isolering har större markmotstånd om cirka 20-30 %. Värmemotståndet orsakat av 

sammanfallande temperaturfält är litet vid förläggning av enkelrör men ökar vid tvillingrör. 

Det är en av orsakerna till att tvillingrören ofta är mer ekonomiskt fördelaktiga vid de mindre 

dimensionerna. Man kan se det som att returledningen ligger i framledningens högre 

temperaturfält vilket gör att returledningen får en mindre temperaturskillnad mot 

omgivningen vilken är den pådrivande faktorn vid värmeförlust [4] [6].   

Större delen av alla direktskummade fasta plastmantelrör i Lund är idag enkelrör isolerade 

enligt serie 2 och större delen av alla direktskummade flexibla plastmantelrör enligt serie 1. 

Detta antas vara fallet vid beräkning av fjärrvärmeledningarnas värmeförluster innan och efter 

reinvestering. Vid reinvestering antas som nämnt ovan att markförlagda dimensioner från DN 

150 och nedåt ersättas med tvillingrör resterande med enkelrör samt att inomhusledningarna 

alltid ersätts med enkelrör [19]. 

5.7. Överförd effekt 

Svensk fjärrvärme listar i sin kulvertkostnadskatalog från 2007 optimala 

strömningshastigheter för olika dimensioner. Dessa hastigheter har använts samt den 

genomsnittliga framlednings- respektive returledningstemperatur under de tre senaste 

eldningssäsongerna. Eldningssäsongen har antagits vara från november till och med mars. 

Detta har resulterat i en uppskattad överförd effekt per ledningsdimension som används för att 

bestämma storleken på goodwill vid olika faktorer, se bilaga B [25].  

5.8. Värdesätta Goodwill 

Vid en leveransstörning så är det uppenbara en förlorad intäkt i form av utebliven försäljning 

av värme. Vid ett läckage tillkommer även andra utgiftsposter så som reparationskostnader 

och vattenförluster. En annan faktor som är svår att prissätta är goodwill jämtemot kunden, de 

flesta kunder vill ha en konstant oavbruten leverans men är sällan beredda att betala mer för 

en höjd leveranssäkerhet. Kunder drabbas olika hårt av den uteblivna leveransen och ett 

genomsnitt får tas fram i detta fall. Kunderna kan drabbas på olika sätt så som 

tekniska/ekonomiska problem samt rent komfortmässigt missnöje [29].  

Sedan 1 januari 2006 utgår avbrottsersättning till kunder på elnätssidan efter 12 h, detta är den 

enda jämförbara bransch som har en specifik ersättningsskyldighet mot kunden. Efter ett 

                                                 
2 Linjetäthet innebär årlig såld värmemängd per meter fjärrvärmeledning [4]. 
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sammanhängande elavbrott på 12 h utgår en ersättning om 12,5 % av den årliga beräknade 

nätkostnaden för kunden. Denna ersättning är alltså lika stor om avbrottet varit under 12 h 

eller 23 h, dock med ett minimibelopp på 900 kr. Avbrott som varat längre än 24 h har det inte 

tagit hänsyn till i denna rapport då de flesta leveransavbrott på fjärrvärmesidan oftast är 

åtgärdade på ett eller annat sätt inom 24 h. Statistik över priserna på nättjänstpris för olika 

typkunder finns listat på Statistiska Centralbyrån där ett medelvärde för 2006-2011 har 

beräknats för varje typkund. Beräknar man sedan fram en faktor bortsett från minimibeloppet 

utfaller en faktor för 12 h på 91 gånger nättjänstpriset för 24 h på 46 gånger nättjänstpriset 

enligt bilaga E [30] [31].   

I rapporten om leveranssäkerhet från 1992 framgår av två beräkningsexempel att 

värdesättningen av leveransavbrott till 50 kr/kWhbrist. Medelintäkten för fjärrvärme 1992 var i 

genomsnitt 35,8 öre/kWh vilket då ger faktorn 140 för leveransavbrott. I samma 

leveranssäkerhetsrapport nämns att Stockholm Energi värderade leveransavbrott till 20 

kr/kWhbrist under vintern och 5 kr/kWhbrist under sommaren vilket ger faktorn 56 vintertid 

respektive 14 sommartid. Göteborg Energi värderade sina leveransavbrott snarlikt med 20 

kr/kWhbrist på vinter men 2 kr/kWhbrist på sommaren vilket ger faktorerna 56 respektive 6 [29] 

[32].  

En rimlig goodwill-faktor på leveransavbrott hamnar någonstans mellan 50-100 gånger under 

vinter och cirka 10 gånger mindre under sommaren. Läckage på mindre ledningsdimensioner 

går oftast snabbare att laga än större dimensioner. Ett avbrott på 12h har antagits för att 

värdesätta goodwill som ett medelvärde då det flesta läckor har hunnit bli åtgärdade på ett 

eller annat sätt inom denna tid [16].  

6. Resultat & Diskussion 

6.1. Skadefrekvens ledningssträckor 

För att tilldela varje ledningssträcka en total skadefrekvens har de först tilldelats 

skadefrekvens för fabrikatet, om det inte finns angivet har de tilldelats skadefrekvensen för 

ledningstypen i fråga istället. En kolumn för den lokala statistiken och en kolumn för den 

nationella statistiken. Ett undantag är den lilla bit Aquawarmledning som finns i Lund som 

har råkat ut för en skada vilket ger den en orimligt hög skadefrekvens för Lunds 

fjärrvärmenät. Värdet har ersatts med värdet från direktskummade flexibla plastmantelrör i 

Lund istället medan den nationella delen fortfarande består av fabrikatet. Det finns även en 

kolumn där skadefrekvensen lokalt för olika byggår i fem-årtalsintervall har tilldelats varje 

ledningssträcka. Ledningar som saknar byggår i ledningsdatabasen har tilldelats ett 

medelvärde från de olika byggårsintervallen.  

Medelvärdet av den lokala skadestatistiken för ”fabrikat/ledningstyp” tillsammans med 

byggårsintervall har räknats ut på varje ledningssträcka. Det framräknade lokala medelvärdet 

har sedan använts till att räkna fram den totala skadefrekvensen med ett viktat medelvärde där 

statistiken från Lund står för 70 % och den nationella statistiken står för 30 %. De lokala 

parametrarna väger över de nationella främst när det gäller arbetets utförande och materialets 

förvaltning från fabrik till förläggning. Ingen hänsyn till fjärrvärmeledningarnas dimension 

har tagits i den totala skadestatistiken utan hänvisas istället till varje fjärrvärmelednings ”Risk 

& konsekvens”. Detta har valts då det är svårt att urskilja någon inbördes skadefrekvens inom 

varje ledningstyps olika dimensioner.   
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Högst totala skadefrekvensen får betonglådeledning med 0,24 skador/km, år. Näst högst 

kommer ACE-rörledning tätt följd av de tidigt förlagda direktskummade fasta 

plastmantelrören av märket Pan-Isovit.  

Vid en reinvestering kan inte den nya ledningssträckan ges skadefrekvensen noll då fel kan 

uppträda även då. Arbetet kan ha utförts inkorrekt, materialet kan vara skadat från fabrik eller 

blivit förvaltat vårdslöst från fabrik till ledningsschakt. För att kunna uppskatta en 

skadefrekvens för nya rör har den lägst framräknade totala skadefrekvensen använts. Den 

totala skadefrekvensens minimumvärde var 0,0105 skador/km, år.    

6.2. Risk och konsekvens ledningssträckor 

Varje ledningssträcka har tilldelats olika risker i form av tidigare nämnda riskmatriser 

avseende ledningstyp, jordart samt den framräknade totala skadefrekvensen som har 

multiplicerats med en faktor 40. Dessa tre olika risker har adderats och gett en ”Risk total” för 

varje ledningssträcka utan hänsyn till dimensionen. Faktorn 40 har valts då dess inverkan på 

den totala risken står för som mest 56 % av totalen med en högsta resulterande faktor på 2,59, 

jämförbart med värden från tidigare riskmatriser mellan 1-5.  

Tabell 5 – Ledningstypernas längd i de olika riskklasserna avseende ledningstyp. 

Riskklass 

ledningstyp 

Total ledningslängd (km) Procentuell andel av nätet 

5 28,03 11,8 % 

4,5 61,36 25,8 % 

4 1,38 0,6 % 

2,5 27,43 11,5 % 

2 48,77 20,5 % 

1 71,32 30,0 % 

 

Fjärrvärmeledningarna får olika konsekvenser vid ett leveransavbrott beroende på deras 

dimension och då överföringsförmåga. Någon möjlighet till ringmatning tas det inte hänsyn 

till då det blir betydligt mer komplext och tidskrävande att modellera. Då den överförda 

effekten är proportionell mot kvadraten på ledningsdiametern har ”Risk total” adderats till 

kvadraten på ledningsdimensionen (mm) och sedan dividerats med 1000 för att få en mindre 

enhet, vilket då svarar mot ”Risk & konsekvens”. 

𝑃 =
𝜋 ∗ 𝑑2

4
∗ 𝜌 ∗ 𝑣 ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑡 (𝑊) 

”Risk & konsekvens” resulterar i de två ledningssträckorna med dimensionen DN900 kommer 

först på grund av deras dimension och inte deras risk, då risken blir en sådan liten del i totalen 

då nästa dimension är DN600. Det är först vid DN600 som det går att urskilja olika fabrikat 

från varandra där Pan-Isovit kommer först vilket är rimligt på grund av riskmatrisen för 

ledningstyp och skadefrekvensen. Dimensionerna kommer i fallande ordning om man tittar på 

”Risk & konsekvens” för att sorteras efter ”Risk total” inbördes.  

Kompensatorerna har inte ingått som en variabel i bedömningen av ledningssträckornas 

skaderisk då de inte är knutna till ledningarna i databasen. Generellt sett är kompensatorerna 
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monterade på skadedrabbade ledningstyper som är byggda under år med mycket skador vilket 

gör att de redan placeras högt i riskbedömningen.  

Tabell 6 - Antal kompensatorer i deras olika riskklasser 

Riskklass kompensator Antal kompensatorer 

5 20 

4,5 15 

3,5 35 

3 45 

2 30 

1 24 

 

6.3. Värmeförluster 

Delsträckorna i ledningsdatabasen har tilldelats ett nuvarande u-värde och ett nytt u-värde vid 

en eventuell reinvestering enligt bilaga A. Direktskummade plastmantelrör har antagits ha en 

värmekonduktivitet om 0,03 W/m*K och ingen hänsyn är tagen till gasdiffusion från PUR-

skummet. Dimensioner från DN150 och nedåt är tänkt att ersättas med tvillingrör med lägre 

värmeförluster tack vare deras bättre värmemotstånd på grund av sammanfallande 

temperaturfält. På samma sätt ges ledningar över dimensionen DN150 en oförändrat u-värde 

och blir då inte en parameter som påverkar en eventuell reinvestering då värmeförlusten 

förblir den samma.  

De helgjutna betonglådeledningarna och ACE-rörledning ger minskade teoretiska 

värmeförluster vid reinvestering trotts deras förhållandevis väl tilltagna mineralullsisolering 

om 70-110 mm. Mineralullen i dessa ledningstyper är dock inte knuten till medieröret lika 

stark som direktskummade plastmantelrör och kan ha släppt från medieröret på vissa sträckor. 

Dessa mineralullsdelar fungerar som en fördämning i botten och eventuellt vatten kan inte 

dräneras bort till närmsta kammare som tänkt. Konsekvensen av det blir dels ökade 

värmeförluster samt en större risk för korrosion på medieröret. 

Störst värmeförlustbesparing per meter ger ACE-rörledning och betonglådeledningar som 

ersätts av direktskummade plastmantelrör av tvillingrörsutförande. Sedan kommer 

direktskummade plastmantelrör i dimensionen 125-150 som ersätts med tvillingrör. 

Betonglådeledningar över dimensionen DN150 är ur detta avseende lägre prioriterat än 

ledningar som ersätts av tvillingrör om man enbart tittar på värmeförluster. 

6.4. Kapitalvärdeskvot och Pay-back 

Vid faktorn 1 på goodwillkostnaden som motsvaras av utebliven leveransintäkt uppnås som 

högst en kapitalvärdeskvot om 0,17 vid ett leveransavbrott om 12 h används vid varje 

skadetillfälle. Värdet innebär att en reinvestering inte blir lönsam utan talar om vilka sträckor 

som skall kontrolleras mest frekvent. Den största beståndsdelen i kapitalvärdeskvoten består 

av årliga värmeförluster enligt figur 17 nedan. De ledningssträckor som hamnar högst består 

av helgjuten betonglådeledning och ACE-rörledning som ersätts med tvillingrör på grund av 

den stora minskade värmeförlusten som nämnts ovan. Följande ledningssträckor efter ACE-

rörledning och betonglådeledningar består som väntat av direktskummade plastmantelrör som 

ersätts med direktskummade plastmantelrör i tvillingrörsutförande. Brytpunkten för lönsamhet 
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uppnås vid en faktor 8 på goodwillkostnaden. Att reparationskostnaden blir så pass låg beror 

en ganska hög kalkylränta för reinvesteringar samt den låga andelen betonglådeledningar som 

har höga reparationskostnader och hög skadefrekvens. Även att en ny ledning har tilldelats en 

skadefrekvens ger en lägre total reparationskostnad.  

 

Figur 17 - Kapitalvärdekvotens olika beståndsdelar och deras betydelse 

Vid faktor 50 och högre på goodwill spelar den högre skadefrekvensen innan reinvestering en 

större roll än tidigare samt ledningarnas dimension. De minskade värmeförlusterna blir 

betydligt mindre i totalen tillsammans med eventuell kvarvarande avskrivning när 

värdesättningen av goodwill uppgår till faktorn 50 eller högre. De delarna av 

ledningssträckorna med minst kapitalvärdeskvot består nu av ledningar med en nuvarande 

skadefrekvens som är låg och nära den nya skadefrekvensen. Den årliga kostnaden för 

eventuella leveransavbrott blir då snarlik även efter en reinvestering.  

De delarna med högst kapitalvärdeskvot är som tidigare helgjuten betonglådeledning men 

främst i de större dimensionerna om DN 250-450 för att sedan följas av direktskummade fasta 

plastmantelrör från tillverkaren Pan-Isovit främst i de stora huvudledningarna i dimensionerna 

DN 500-600. ACE-rörledningar har trillat ner i prioriteringen vid ett större värde på 

goodwillfaktorn då de inte är i större dimensioner än DN 200 med mindre överföringsförmåga 

än de ledningssträckor som placerar sig på ett högt värde. Deras årliga värmeförlustbesparing 

blir en liten del i den totala besparingen.  

Nedan visas i figur 18 fördelningen av kapitalvärdeskvoten för hela Lunds fjärrvärmenät där 

varje trendlinje får snarlika utseenden. En mer detaljerad variant visas i figur 19 för de 50 km 

av fjärrvärmenätet som placerar sig högst i kapitalvärdeskvoten.  
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Figur 18 - Kapitalvärdekvoten vid olika värderingar av goodwill för totala ledningslängden. 

 

Figur 19 - Kapitalvärdekvot vid olika värderingar av goodwill för de lönsammaste 50 km. 
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Vid ökande faktor på goodwill så ökar den totala ledningslängden på fjärrvärmenätet som har 

en kapitalvärdeskvot som överstiger värdet ett enligt tabellen nedan.  

Tabell 7 - Längd som är lönsam att reinvestera i Lund under givna förhållanden. 

Goodwill-faktor Längd över 

kapitalvärdeskvoten 1 

Procentuell andel 

av nätet 

x1 0 km 0 % 

x50 13,55 km 5,7 % 

x60 13,65 km 5,7 % 

x70 15,62 km 6,6 % 

x80 16,58 km 7,0 % 

x90 18,58 km 7,8 % 

x100 20,33 km 8,5 % 

Vid faktorn 1 är kortaste återbetalningstiden hela 60 år vilket är längre tid än en ny lednings 

ekonomiska livslängd. Faktorn 50 på goodwillkostnaden ger kortaste återbetalningstiden 

endast 1,7 år. 

Olika ledningstyper och fabrikat kommer med åren få en ökad skadefrekvens vilket gör att de 

succesivt kommer placera sig högre och högre upp i rangordningen både när det gäller 

skadefrekvens och med det lönsamhet för reinvestering. Av denna anledning behövs snarlika 

analyser göras med ett visst intervall för att tydliggöra förändringar om vart behovet för 

reinvestering finns. En viktig aspekt i detta är att fortsatt föra skadestatistik lokalt men även 

att den nationella skadestatistiken återupptas. Den lokala statistiken bör samlas in och 

registreras med samma upplägg som används av Svensk Fjärrvärme för snabbare analyser.     
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7. Slutsats 
Arbetet har studerat nätet som helhet och inte ner på specifika ledningssträckors egna 

förutsättningar med resultatet att betonglådeledningar uppvisar en klar överrepresentation när 

det kommer till skadefrekvensen för fjärrvärmenätet i Lund. Den betonglådeledning som har 

varit skadedrabbad sedan tätt inpå starten är den helgjutna, särskiljning i ledningsdatabasen 

från den mineralullsisolerade med luftspalt hade gett ett bättre värde på riskerna för olika 

betonglådeledningar. Det tidiga införandet av direktskummade plastmantelrör i förhållande 

till övriga fjärrvärmenät i landet visar att dessa ledningar av märket Pan-Isovit uppvisar en 

klart högre skadefrekvens lokalt jämfört med övriga landet. En stor andel av skadorna har 

uppstått på grund av vatteninträngning då muffen har tätat dåligt, troligtvis mellan muff och 

mantelrör alternativt utebliven eller skadad propp.  

Kompensatorerna i nätet hänger samman med skadedrabbade rörledningsfabrikat och 

ledningstyper. Främst återfinns kompensatorerna i betonglådeledningar, ACE-rörledning och 

vid direktskummade fasta plastmantelrör av tillverkaren Pan-Isovit. Fördelen med deras 

lokalisering är att vid utbyte av skadedrabbade delar byggs då ofta också kompensatorerna i 

nätet bort. Man bygger på så vis bort två förhållandevis stora risker samtidigt utan någon 

merkostnad.  

Kammarna i fjärrvärmenätet är en risk som är tänkt att succesivt byggas bort till fördel för 

markförlagda kammare vilket minskar personskaderisken med avseende på skållning och 

legionella. Kammarna är likt kompensatorerna knutna till skadedrabbade ledningstyper så 

som betonglådeledning och ACE-rörledning vilket gör att tre risker byggs bort.  

För att i framtiden göra nya analyser av skadestatistiken bör den registreras med samma 

upplägg som Svensk Fjärrvärme använder sig av för att snabbare kunna jämföras. 

Informationen kring de olika skadorna bör dokumenteras så noggrant som möjligt för att 

skapa så säkra analyser som möjligt i framtiden gärna med reparationskostnad och avbrottstid 

för de olika åtgärderna. Ledningsdatabasen har plockats fram från en standardfråga från 

programmet som behandlar ledningsnätet men alla parametrar fanns inte med utan fick 

kompletteras. I framtiden hade det underlättat om en standardfråga hade tagits fram som 

matar ut de nödvändiga parametrarna för att snabbare kunna analyseras.  

Några uppenbara risker i nätet som inte har behandlats noggrannare än andra sträckor är bland 

annat de olika matningarna till Lunds Universitetssjukhus samt de stora ledningarna som går 

under järnvägen. Fjärrvärmeledningarna korsar både västkustbanan och södra stambanan på 

ett antal ställen. Avstängningsmöjligheter finns på båda sidor järnvägen vilken borde innebära 

en mindre störning på järnvägstrafiken vid läckage. Problemet blir vid reparation av ledningen 

då den ligger svåråtkomligt med troligtvis förlängda reparationstider i förhållande till andra 

platser. De ställen som korsar järnvägen består oftast av större ledningar i DN 200-DN 600 

och vid en avstängning på ett sådant ställe är det osäkert om nätet klarar att mata runt effekten 

på andra ledningar under eldningssäsong med hög last. För att kontrollera detta 

rekommenderas att simuleringar genomförs i nätberäkningsprogram där de olika korsningarna 

med järnvägen sektioneras för att illustrera ett bortfall.  

Någon reinvestering är inte lönsam om man inte värderar goodwill mot kunder där 

brytpunkten under givna förutsättningar går vid en faktor 8. En rimlig goodwill-faktor landar 

på runt 50-100 gånger försäljningspriset vilket motsvarar en reinvestering på 5,7–8,5 % av 

fjärrvärmenätet.  
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Bilaga A - Värmeförluster 
Tabell 8 - Ledningstypernas olika U-värden 

       

TYP Ledningstyp  

1 Direktskummade plastmantelrör  

2 Direktskummade plastmantelrör inomhus  

3 Direktskummade plastmantelrör tvilling  

4 Helgjuten BTG (mineralull)  

5 ACE-rörledning enkel (mineralull)  

6 ACE-rörledning tvilling (mineralull)  

       

       

DN 1 2 3 4 5 6 

18 0,2409 0,2594 0,1698       

20 0,2494 0,2677 0,1438       

22 0,2763 0,3009 0,2006       

25 0,2931 0,3187 0,1658       

28 0,3356 0,3727 0,2025       

32 0,3191 0,3487 0,1772       

35 0,3582 0,3992         

40 0,3587 0,3965 0,2042 0,4695     

42 0,4332 0,4946         

50 0,4012 0,4476 0,1991 0,3526     

65 0,4504 0,5073 0,2258 0,4292   0,4111 

80 0,4733 0,5344 0,2481 0,4845   0,4620 

100 0,4957 0,5566 0,2409 0,5783   0,5492 

125 0,5688 0,6478 0,2331 0,6587 0,6606   

150 0,6421 0,7406 0,2640 0,7229 0,7279   

175 0,6289    0,7613 0,7690   

200 0,6793     0,8296 0,8403   

250 0,6654     0,8693     

300 0,7562     0,9846     

350 0,7349           

400 0,7617     1,0170     

450 0,9996     1,1486     

500 0,9692           

600 1,1669           

900 1,6285           

       

Enhet: W/m*K      
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Markförlagt direktskummat plastmantelrör, enkelrör [6] 

 Markens värmekonduktivitet antas till 1,5 W/m*K [6]. 

 PUR-skum har tilldelats λi = 0,03 (W/m*K) [6]. 

 Isoleringstjocklek enligt serie 2 för fasta rör, flexibla enligt serie 1.  

 DN175 är uppskattat som ett medelvärde mellan DN150 & DN200 både till 

medierörets dimension och isoleringstjocklek. 

 DN 42 är uppskattas ha samma isoleringstjocklek som DN35 med en ytterdiameter på 

42mm på medieröret.   

 Avstånd från markytan till rörmantel har 0,8m använts [16].  

 Avstånd mellan rörcentrum enligt Svensk fjärrvärmes läggningsanvisningar [33].  

d = Yttre rördiameter (m) 

D = Isoleringens ytterdiameter (m) 

λi = Isoleringens värmekonduktivitet (W/m*K) 

λ = Markens värmekonduktivitet (W/m*K) 

h = Avstånd mellan rörcentrum till markyta (m) 

s = Avstånd mellan rörcentrum (m) 

tf = Framledningstemperatur (°C) 

tr = Returledningstemperatur (°C) 

to = Omgivningstemperatur (°C) 

L = Ledningslängd/kulvertlängd (m) 

𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑅𝑖 =
𝑑

2 ∗ 𝜆𝑖
∗ ln

𝐷

𝑑
 (

𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑅𝑚 =
𝑑

2 ∗ 𝜆
∗ ln

4 ∗ ℎ

𝐷
 (

𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑓ä𝑙𝑡, 𝑅𝑠 =
𝑑

2 ∗ 𝜆
∗ ln √(

2 ∗ ℎ

𝑠
)

2

+ 1   (
𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑈 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑈) =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷

𝑅𝑖 + 𝑅𝑚 + 𝑅𝑠
 (

𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
) 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐿 ∗ (
𝑡𝑓+𝑡𝑟

2
− 𝑡𝑜) (𝑊)  
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Markförlagt direktskummat plastmantelrör, tvillingrör [34] 

 Markens värmekonduktivitet antas till 1,5 W/m*K [6]. 

 PUR-skum har tilldelats λi = 0,03 (W/m*K) [6]. 

 Isoleringstjocklek enligt serie 2, flexibla enligt serie 1.  

 Avstånd från markytan till rörmantel har 0,8m använts [16].  

λi = Isoleringens värmekonduktivitet (W/m*K) 

λ = Markens värmekonduktivitet (W/m*K) 

h = Avstånd mellan rörcentrum till markyta (m) 

rc = Mantelrörets ytterradie (m) 

ri = Medierörets ytterradie (m) 

D = Halva avståndet från rörcentrum till rörcentrum (m) 

tf = Framledningstemperatur (°C) 

tr = Returledningstemperatur (°C) 

to = Omgivningstemperatur (°C) 

L = Ledningslängd/kulvertlängd (m) 

𝜎 =
𝜆𝑖 − 𝜆

𝜆𝑖 + 𝜆
 

ℎ𝑠 =
1

2 ∗ 𝜆𝑖
𝜆

∗ ln (
2 ∗ ℎ

𝑟𝑐
) + ln (

𝑟𝑐
2

2 ∗ 𝐷 ∗ 𝑟𝑖
) + 𝜎 ∗ ln (

𝑟𝑐
4

𝑟𝑐
4 − 𝐷4)

 

𝑈 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑈) = 4 ∗ 𝜋 ∗ 𝜆𝑖 ∗ ℎ𝑠    (
𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
) 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐿 ∗ (
𝑡𝑓+𝑡𝑟

2
− 𝑡𝑜) (𝑊)  
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Inomhusledning, direktskummat plastmantelrör, enkelrör [3] [6] 

 PUR-skum har tilldelats λi = 0,03 (W/m*K) [6]. 

 Isoleringstjocklek enligt serie 2, flexibla enligt serie 1.  

d = Yttre rördiameter (m) 

D = Isoleringens ytterdiameter (m) 

λi = Isoleringens värmekonduktivitet (W/m*K) 

tf = Framledningstemperatur (°C) 

tr = Returledningstemperatur (°C) 

to = Omgivningstemperatur (°C) 

L = Ledningslängd/kulvertlängd (m) 

𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑅𝑖 =
1

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝜆𝑖
∗ ln

𝐷

𝑑
  (

𝑚 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑈 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑈) =
1

𝑅𝑖
   (

𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
) 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐿 ∗ (
𝑡𝑓+𝑡𝑟

2
− 𝑡𝑜) (𝑊)  
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Helgjuten betonglådeledning [6] 

 Markens värmekonduktivitet antas till 1,5 W/m*K [6]. 

 Betongen antas ha ungefär samma värmekonduktivitet som marken och kan då bortses 

[35]. 

 Isoleringstjocklek enligt ledningsdatabas [19]. 

 Avstånd mellan medierörens isolering har antagits till 0 mm. 

 Mineralull har tilldelats λi=0,04 (W/m*K) [6]. 

 DN175 är uppskattat som ett medelvärde av diametern mellan DN150 & DN200. 

 Avstånd från markytan till isolering har 0,8m använts [16].  

d = Yttre rördiameter (m) 

D = Isoleringens ytterdiameter (m) 

λi = Isoleringens värmekonduktivitet (W/m*K) 

λ = Markens värmekonduktivitet (W/m*K) 

h = Avstånd mellan rörcentrum till markyta (m) 

s = Avstånd mellan rörcentrum (m) 

tf = Framledningstemperatur (°C) 

tr = Returledningstemperatur (°C) 

to = Omgivningstemperatur (°C) 

L = Ledningslängd/kulvertlängd (m) 

𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑅𝑖 =
𝑑

2 ∗ 𝜆𝑖
∗ ln

𝐷

𝑑
 (

𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑅𝑚 =
𝑑

2 ∗ 𝜆
∗ ln

4 ∗ ℎ

𝐷
 (

𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑆𝑎𝑚𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑓ä𝑙𝑡, 𝑅𝑠 =
𝑑

2 ∗ 𝜆
∗ ln √(

2 ∗ ℎ

𝑠
)

2

+ 1   (
𝑚2 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑈 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑈) =
2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷

𝑅𝑖 + 𝑅𝑚 + 𝑅𝑠
 (

𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
) 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐿 ∗ (
𝑡𝑓+𝑡𝑟

2
− 𝑡𝑜) (𝑊)  
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ACE-rörledning, mineralullsisolerad enkelrör [3] 

 Markens värmekonduktivitet antas till 1,5 W/m*K [6]. 

 Avser rördimensioner större än DN100 [18]. 

 Isoleringstjocklek enligt ledningsdatabasen [19]. 

 Avstånd mellan mantelrör och isolering antas vara 30mm. 

 Avstånd från markytan till rörmantel har 0,8m använts [16].  

 Mineralull har tilldelats λi=0,04 (W/m*K) [6]. 

 DN175 är uppskattat som ett medelvärde av diametern mellan DN150 & DN200. 

 Värmeövergångskoefficienten h1 antas till 10 m*K/W och h2 till 10 m*K/W [3]. 

 Värmemotstånd på grund av sammanfallande temperaturfält försummas [3]. 

λi = Isoleringens värmekonduktivitet (W/m*K) 

λ = Markens värmekonduktivitet (W/m*K) 

h = Avstånd mellan rörcentrum till markyta (m) 

dy = Isoleringens ytterdiameter (m) 

di = Medierörets ytterdiameter (m) 

D = Innerdiameter mantelrör (m) 

h1 = Värmeövergångskoefficient mineralull (m*K/W) 

h2 = Värmeövergångskoefficient asbestcement (m*K/W) 

tf = Framledningstemperatur (°C) 

tr = Returledningstemperatur (°C) 

to = Omgivningstemperatur (°C) 

L = Ledningslängd/kulvertlängd (m) 

𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑅𝑖 =
1

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝜆𝑖
∗ ln (

𝑑𝑦

𝑑𝑖
) (

𝑚 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡, 𝑅ℎ1 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝑦 ∗ ℎ1
 (

𝑚 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡, 𝑅ℎ2 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ ℎ2 
 (

𝑚 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑅𝑚 =
1

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝜆
∗ ln (

4 ∗ ℎ

𝐷
) (

𝑚 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑈 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑈) =
1

𝑅𝑖 + 𝑅ℎ1 + 𝑅ℎ2 + 𝑅𝑚
 (

𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
) 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐿 ∗ (
𝑡𝑓+𝑡𝑟

2
− 𝑡𝑜) (𝑊)  
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ACE-rörledning, mineralullsisolerad tvillingrör [3] 

 Markens värmekonduktivitet antas till 1,5 W/m*K [6]. 

 Avser rördimensioner från DN 100 och mindre [18].  

 Isoleringstjocklek enligt ledningsdatabasen [19]. 

 Avstånd mellan medierörens isolering är 0 mm [22]. 

 Avstånd mellan isolering och mantelrör antas till 30mm på minsta stället. 

 Avstånd från markytan till rörmantel har 0,8m använts [16].  

 Mineralull har tilldelats λi=0,04 (W/m*K) [6]. 

 Värmeövergångskoefficienten h1 antas till 10 m*K/W och h2 till 10 m*K/W [3]. 

 Värmemotstånd på grund av sammanfallande temperaturfält försummas [3]. 

 

λi = Isoleringens värmekonduktivitet (W/m*K) 

λ = Markens värmekonduktivitet (W/m*K) 

h = Avstånd mellan rörcentrum till markyta (m) 

dy = Isoleringens ytterdiameter (m) 

di = Medierörets ytterdiameter (m) 

D = Innerdiameter mantelrör (m) 

h1 = Värmeövergångskoefficient mineralull (m*K/W) 

h2 = Värmeövergångskoefficient asbestcement (m*K/W) 

tf = Framledningstemperatur (°C) 

tr = Returledningstemperatur (°C) 

to = Omgivningstemperatur (°C) 

L = Ledningslängd/kulvertlängd (m) 

𝐼𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑅𝑖 =
1

4 ∗ 𝜋 ∗ 𝜆𝑖
∗ ln (

𝑑𝑦

𝑑𝑖
) (

𝑚 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡, 𝑅ℎ1 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝑦 ∗ ℎ1
 (

𝑚 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑝𝑎𝑙𝑡, 𝑅ℎ2 =
1

𝜋 ∗ 𝐷 ∗ ℎ2 
 (

𝑚 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑, 𝑅𝑚 =
1

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝜆
∗ ln (

4 ∗ ℎ

𝐷
) (

𝑚 ∗ 𝐾

𝑊
) 

𝑈 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 (𝑈) =
1

𝑅𝑖 + 𝑅ℎ1 + 𝑅ℎ2 + 𝑅𝑚
 (

𝑊

𝑚 ∗ 𝐾
) 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑈 ∗ 𝐿 ∗ (
𝑡𝑓+𝑡𝑟

2
− 𝑡𝑜) (𝑊)  

  



41 

 

Bilaga B - Överförd effekt 
Tabell 9 - Överförd effekt för olika dimensioner 

  Värmekapacitet 4180 J/kg*K  

  Densitet 983 kg/m3  

  Framledningstemp 84,1 °C  

  Returledningstemp 43,3 °C  

      

DN Di kW MW Strömningshastighet (m/s) 

18 16 20 0,020 0,6  

20 21,7 40 0,040 0,65  

22 20 37 0,037 0,7  

25 28,5 86 0,086 0,8  

28 25,6 69 0,069 0,8  

32 37,2 164 0,164 0,9  

35 32 121 0,121 0,9  

40 43,1 220 0,220 0,9  

42 39 180 0,180 0,9  

50 54,5 391 0,391 1  

65 70,3 781 0,781 1,2  

80 82,5 1165 1,165 1,3  

100 107,1 2416 2,416 1,6  

125 132,5 4161 4,161 1,8  

150 160,3 6767 6,767 2  

175 185,2 9935 9,935 2,2  

200 210,1 13949 13,949 2,4  

250 263 22768 22,768 2,5  

300 312,7 33474 33,474 2,6  

350 344,4 40605 40,605 2,6  

400 393,8 55131 55,131 2,7  

450 444,6 72875 72,875 2,8  

500 495,4 93711 93,711 2,9  

600 595,8 140217 140,217 3  

900 894 336748 336,748 3,2  
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Bilaga C - Reparationskostnader 
Tabell 10 - Reparationskostnader för olika ledningstyper och dimensioner (kkr). 

ACE-rörledning Rep.kostnad     Fasta plastmantelrör Rep.kostnad 

18 30,246    18 15,244 

20 30,246    20 15,244 

22 30,246    22 15,244 

25 30,246    25 15,244 

28 30,246    28 15,244 

32 36,296    32 18,293 

35 36,296    35 18,293 

40 43,555    40 21,952 

42 43,555    42 21,952 

50 45,975    50 23,171 

65 48,394    65 24,391 

80 54,444    80 27,440 

100 60,493    100 30,488 

125 66,542    125 33,537 

150 75,616    150 38,111 

175 81,665    175 41,159 

200 84,690    200 42,684 

250 96,184    250 48,477 

300 108,887    300 54,879 

350 120,986    350 60,977 

400 133,084    400 67,074 

450 145,183    450 73,172 

500 133,929    500 76,221 

600 175,429    600 88,416 

900 192,857     900 97,200 
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Tabell 11- Reparationskostnader för olika ledningstyper och dimensioner (kkr). 

BTG-lådeledning Rep.kostnad     Flexibla plastmantelrör Rep.kostnad 

18 37,038    18 33,119 

20 37,038    20 33,119 

22 37,038    22 33,119 

25 37,038    25 33,119 

28 37,038    28 33,119 

32 44,445    32 39,743 

35 44,445    35 39,743 

40 53,334    40 47,692 

42 53,334    42 47,692 

50 56,297    50 50,342 

65 59,260    65 52,991 

80 66,668    80 59,615 

100 74,076    100 66,239 

125 81,483    125 72,863 

150 92,594    150 82,799 

175 100,002    175 89,422 

200 103,706    200 92,734 

250 117,780    250 105,320 

300 133,336    300 119,230 

350 148,151    350 132,478 

400 162,966    400 145,726 

450 177,781    450 158,973 

500 185,189    500 165,597 

600 214,819    600 192,093 

900 236,160     900 238,460 
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Bilaga D - Konsumentprisindex (KPI) 
Tabell 12 - Konsumentprisindex (KPI) med juli 1914 som referensår (KPI=100) [26] 

År KPI  År KPI 

1963 449  1988 2582 

1964 463  1989 2748 

1965 487  1990 3036 

1966 519  1991 3319 

1967 540  1992 3395 

1968 551  1993 3553 

1969 566  1994 3631 

1970 605  1995 3723 

1971 650  1996 3740 

1972 689  1997 3760 

1973 735  1998 3754 

1974 808  1999 3772 

1975 887  2000 3809 

1976 979  2001 3902 

1977 1090  2002 3986 

1978 1200  2003 4063 

1979 1286  2004 4078 

1980 1461  2005 4097 

1981 1638  2006 4153 

1982 1778  2007 4244 

1983 1937  2008 4390 

1984 2092  2009 4378 

1985 2246  2010 4434 

1986 2341  2011 4550 

1987 2440  2012 4590 

   2013 4588 
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Bilaga E – Avbrottsersättning elnät 
 

Tabell 13 - Faktor på avbrottsersättning elnät [31] 

  Medel 2006-2011 Medel total Nätkostnad 2006-2011 Avbrottsersättning 12-24h Faktor utan min.belopp kr/kWh 

Lägenhet 51,9 öre/kWh 1038 kr    130 kr 900 kr 91,25  45,63  47,36 23,68 

Villa utan elvärme 45,0 öre/kWh 2250 kr    281 kr 900 kr 91,25  45,63  41,06 20,53 

Villa med elvärme 24,6 öre/kWh 4920 kr    615 kr 900 kr 91,25  45,63  22,45 11,22 

Jord- och skogsbruk 26,8 öre/kWh 8040 kr    1005 kr 900 kr 91,25  45,63  24,46 12,23 

Näringsverksamhet 18,5 öre/kWh 18500 kr    2313 kr 900 kr 91,25  45,63  16,88 8,44 

Småindustri 18,4 öre/kWh 64400 kr    8050 kr 900 kr 91,25  45,63  16,79 8,40 

                         12 h               24 h   12 h    24 h 
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