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Sammanfattning  
Den här examensarbete är en utredning av värmeförluster och ekonmiska 

besparingar av olika fjärrvärmerör. En fiktiv fjärrvärmeförläggning på 100m, för 

respektive dimension av fjärrvärmerör,  har legat till grund för beräkningarna.  Syftet 

är att få en klar bild på hur lönsamt det är att använda sig utav isoleringsserie 3 

istället för isoleringsserie 2 alternativt dubbelrör med isoleringsserie 2 när 

förutsättningar tillåter detta.  

Resultaten visar att dubbelrör i mindre dimensioner har en lägre  

investeringskostnad, har lägre värmeförluster och ger en större vinst än vad enkelrör 

serie 2 och serie 3. För dubbelrör i större dimensioner så är investeringskostnaderna 

något högre men värmeförlusterna mycket lägre.   

I jämförelsen mellan serie 2 och serie 3 så är serie 3 lönsamt i båda fallen.  

Dessa resultat visar att det gynnar fjärrvärmenätägare i längden att använda sig utav 

en högre isoleringsserie alternativt dubbelrör.   

  

Examensarbetet har ej utrett miljöpåverkan av respektive rör, ej heller har kontirör 

undersökts.   

  

  

  

  

  

Nyckelord: Fjärrvärme, fjärrvärmeledning, isoleringsserie, enkelrör, dubbelrör, 

värmeförluster, ekonomiska besparingar  

    

     



 

Abstract  
This thesis is an evaluation of heat losses and economical savings for different 

types of district heating pipes. Calculations have been based on a fictional district 

heating system with the length 100m, for each district heating pipe dimension. The 

cause is to get a clear image of how profitable it is to use a higher series of 

insulation alternatively using twin pipes when it’s possible.  

The results show that twin pipes in lower dimensions has a lower investment cost, 

less heat losses and is more profitable than insulation series 2 and series 3. When it 

comes to twin pipes with a higher dimension the investment cost is slightly higher 

than single pipe insulation series 3, though the heat losses are much lower.  

The comparison between series 2 and series 3 show that series 3 is more profitable in 

both cases.  

These results show that it’s profitable for the network owners in the long-term to use 

either a higher insulation series or twin pipes.  

  

No evaluation of neither the impact on the environment or district heating pipes with 

diffusion barrier, has been done.  

  

  

Keywords: District heating, district heating pipes, insulation series, single pipe, twin  

 pipe, heat loss, economical savings    
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Enhetsförteckning  

Tt  Tilloppstemperatur  [°C]  

Tr  Returledningstemperatur  [°C]  

Tu  Årsmedeltemperatur  [°C]  

λi  Lambdavärde för värmeisolering  [W/m ∙ °C]  

λm  Lambdavärde för mark  [W/m ∙ °C]  

hs  Värmeöverföringskoefficient  [W/m2 ∙ °C]  

H  Avstånd mellan markyta och rörcentrum  [m]  

D  Diameter mantelrör  [m]  

d  Diameter medierör  [m]  

ri  Inre radie medierör  [m]  

ry   Radie mantelrör  [m]  

L  Rörlängd  [m]  

S  Centrumavstånd mellan medierör  [m]  

Sh  Halvt centrumavstånd mellan medierör  [m]  

h  Antal drifttimmar  [h]  

Q  Effekt  [W/m]  

Qtot  Total energi  [MWh/år]  

Ftot  Distributionsförlust  [Wh/m]  

B(t)  Besparing per år  [kr/m]  

Btot  Total besparing  [kr/m]  

Ialt1  Investeringskostnad alternativ 1  [kr/m]  

Ialt2  Investeringskostnad alternativ 2  [kr/m]  

Falt1  Ditributionsförluster alternativ 1  [Wh]  

Falt2  Ditributionsförluster alternativ 2  [Wh/m]  

V  Vinst per meter  [kr/m]  

E  Energipris  [kr/Wh]  

e  Energiprisets förändring  [%]  

r  Kalkylränta  [%]  

n  Ekonomisk livslängd  [år]  

α  Omräkningsfaktor  [-]  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund   

År 2015 så uppnådde den totala leveransen av fjärrvärme i Sverige 48.8 TWh, utav 

dessa var 23.5 TWh levererade till flerbostadshus och 5.2 TWh till småhus. Detta är 

en ökning på 0.4 procent från år 2014.[1]  

Marknadsandelen för fjärrvärme som uppvärmningssystem för bostäder och lokaler 

är idag en majoritet. Marknadsandelen för fjärrvärme i flerbostadshus är idag över 75 

procent av alla flerbostadshus, siffran är lägre för både lokaler och småhus.[2][3][4] 

År 2013 så värmdes 12 procent av småhusen med endast fjärrvärme. [5]  

Enligt statistik från naturvårdsverket så har biobränsle varit det huvudsakliga 

bränslet för fjärrvärmeproduktion sedan 1997, ökningen av användningen av 

biobränsle är väldigt tydlig vilket syns i diagrammet nedan. [6]  

 
Diagram1.  Bränsleanvändning för el-och fjärrvärmeproduktion 1990-2014. [6]  

  

  

I Stockholm var användningen utav fossila bränslen i fjärrvärmeproduktionen 13 

procent där 11 procent av dessa var i form av stenkol, 58 procent av 

fjärrvärmeproduktionen var återvunnen energi och 27 procent var förnybar energi[7].  

I svenska fjärrvärmeverk är verkningsgraden mellan 90-93 procent vilket får ses som 

väldigt effektivt, denna siffra kan stiga upp mot 100 procent när energin i rökgaserna 

tas tillvara, verkningsgraden når aldrig 100 procent i praktiken då det alltid finns 

förluster i värmepannan. Värmeförlusterna sker till största del i fjärrvärmerören och 
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dessa kan minskas genom att till exempel använda sig utav tjockare isolering eller att 

använda sig utav dubbelrör när förutsättningarna tillåter detta. [8][9]  

1.2 Syfte och mål    

Denna rapport har i syfte att granska fjärrvärmesystem ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Detta genom att jämföra värmeförluster för fjärrvärmeledningar med olika 

isoleringstjocklekar samt värmeförlustskillnader mellan två enkelrör och ett 

dubbelrör. Målet med detta examensarbete är att beställare och projektörer ska 

kunna använda denna rapport som ett underlag vid projektering.   

1.3 Avgränsningar  

Detta examensarbete avgränsas till att jämföra värmeförluster i fjärrvärmeledningar 

med två olika isoleringstjocklekar. De fjärrvärmeledningar som kommer att 

undersökas är singelrör med dimension DN50 isoleringsserie 2 samt isoleringsserie 

3, DN150 isoleringsserie 2 samt isoleringsserie 3 och dubbelrör med dimension 

DN50 isoleringsserie 2 samt DN150 isoleringsserie 2. Inga undersökningar kring 

kontirör utförs.  

1.4 Frågeställningar  

Hur gynnar det ägare av fjärrvärmenät att fjärrvärmeledningar är isolerade med serie 

3 istället för serie 2, eller med dubbelrör där förutsättningarna tillåter?  

  

  

    

  

1.5 Metod  

Beräkning  

För att utföra beräkningsarbetet så krävdes kännedom om temperatur för 

framledning, returledning samt årsmedelstemperaturen för given ort vilket i vårt fall 

är Stockholm. Årsmedelstemperaturen för Stockholm är genomsnittstemperaturen i 

Stockholm över 365 dagar. Medeltemperaturer för framledning och returledning är 

hämtade från FVB och är ett temperatursnitt över 365 dagar från 178 olika svenska 

fjärrvärmesystem.  

Utöver temperaturer så krävdes värden för värmekonduktivitet hos värmeisoleringen, 

värmekonduktiviteten hos mark, avstånd mellan markyta och röraxel, diameter hos 

yttermantel, diameter hos medierör, inre radie hos medierör, avstånd mellan rör 

samt rörlängd.  

De ekonomiska beräkningarna har gjorts med en grund i en fiktiv fjärrvärmeläggning 

av längden 100 m för respektive fjärrvärmeledningsdimension.  
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Fjärrvärmeläggning har bestått av antingen parallella singelrör eller ett dubbelrör, 

hos singelrör har isoleringsserie 2 samt isoleringsserie 3 beräknats för DN50 såväl 

som för DN150, hos dubbelrör har endast DN50 isoleringsserie 2 beräknats. 

Temperaturer för framledning samt returledning som använts vid beräkning har 

hämtats från FVB Sverige AB’s sammanställning från 2016 av 178 svenska 

fjärrvärmesystem, se bilaga 2.   

Årsmedelstemperatur i Stockholm har tagits från SMHI.  

För markens värmekonduktivitet har det förvalda värdet från Logstor Calculator [11] 

använts.  

Värden för komponenter av fjärrvärmeledningar har hämtats from Logstors 

Produktkatalog.  

    

2. Nulägesbeskrivning  

2.1 Fjärrvärme  

Ett fjärrvärmesystem består av ett fjärrvärmeverk där vattnet värms upp, i varje 

fastighet ansluten till fjärrvärmesystemet finns en fjärrvärmecentral som består av en 

värmeväxlare och en varmvattenberedare. Vattnet transporteras i två parallellt 

dragna fjärrvärmeledningar från fjärrvärmeverket till fjärrvärmecentralen, en för 

tillopp och en för retur.  

  

  

Figur 1 aquademica, Fjärrvärme  

Fjärrvärme produceras av resurser som annars skulle gå till spillo, till exempel rester 

från skogen, träavfall och andra biobränslen. Fjärrvärmesystemet tar även vara på 

värmen som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk, vid avfallsförbränning och 

överskottsvärme från lokala industrier.   

Fjärrvärmen utvecklades för att förbättra luften i städer, luftkvalitén förbättrades 

snabbt då förbränningen började ske på ett ställe istället för att varje hus hade sin 

panna. Till en början använde fjärrvärmeverken fossila bränslen, när de fossila 
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bränslena byttes ut mot förnybar och återvunnen energi så minskade utsläppen 

ytterligare. [12]  

    

2.2 Fjärrvärmeledning  

  

  

Figur 2  Fjärrvärmerör i väntan på installation Fotografen av Mike1024(Wikipedia)  

Skyddshölje (mantelrör)    

De yttre belastningar som uppkommer av trafiklast, jordtryck och marksättningar 

skyddas mekaniskt av mantelröret. Mantelröret kan vara också som fuktskydd för 

isolering och rörledningar och det är ett skäl att vara tätt utifrån som inifrån 

kommande vatten.[18]  

Betongrör och eternitrör (asbestcementrör)  

Betongrör och eternitrör användes fram tills att plaströren tog över i början av 

1980talet, eternit består av cement, vatten och asbestfibrer som senare visade sig vara 

hälsofarligt. Eternit användes vid mindre dimensioner och betong vid större 

dimensioner. Sprickor i betongen är vanligt förekommande och för att undvika detta 

så lades betongkulvertar med en lutning.[18][31]  

Plast  

Plaströrskulvert är den rör typ som används i fjärrvärmeledningar idag. Kulvert 

består av stålrör, PUR-skum isolering och mantelrör av polyeten[13]. Polyeten är en 

termoplast som är färglös och har flera olika varianter med olika egenskaper bland 

annat HD-polyeten. Etenplaster har flera goda egenskaper som underlättar 

användningen inom olika områden. Användningsområdena är framförallt i rörsystem 

där bland annat ingår avloppsledningar, gasledningar och rör som används i 

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mike1024
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mike1024
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fjärrvärme. Polyetenplaster har en hög beständighet mot kemikalier, låg 

vattenabsorption och kan även användas tillsammans med andra livsmedel. [14] [15]   

  

 
Figur 2 Fotografen av Axel Karlsson 2017-03-28  

Fördelarna med Polyeten är flera:  

•Mycket god förmåga att motstå slag från olika belastningar.  

•Den har en låg vattenabsorption.  

•Förmågan att motstå olika kemikaliers effekter.  

•Den är billig [16].  

Nackdelarna med polyeten är:  

•Den är temperaturberoende och kan lätt brinna.  

•Svårt att limmas.  

•Ganska hög längdutvidgningskoefficient [16].  

2.3 Isolering  

En fjärrvärmeledning består av oftast av ett mediarör i stål isolerat med någon form 

av polyuretan (PUR) och med ett mantelrör av plast som skyddar isoleringen från 

fukt och skadedjursangrepp. PUR-isolering är en blandning mellan polyol och 

isocyanat.[17] Polyuretanskum har hög tryckhållfasthet, god förmåga för 

värmeisolering, lågt vikt. Vid tillverkningen av PUR bildas den som ett blåsmedel och 

vid den färdiga produkten bildas den som isoleringsglas. Idag är PUR-isoleringen 

baserad på koldioxid och cyklopentan som blåsmedel. Blåsgasen tränger ut igenom 

fjärrvärmeröret och isoleringen försämras med tiden då blåsgasen ersätts av syre och 

kväve. I ett tidigt skede grundades PUR isoleringen på CFC (klorfluorkarboner).  

Sedan 1991 har Sverige förbjudet tillverkning och import av PUR med CFC efter som  

CFC påverkar ozonet i stratosfären.[18]  

Vattnet i fjärrvärmeledningarna är blandade med ett fluorescerande ämne kallat 

pyranin. Ämnet är helt ofarligt och kan liknas med karamellfärg. Då ämnet är 

fluorescerande kan ett läckage snabbt hittas med hjälp av ultraviolett ljus.[19]  
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2.4 Singelrör och dubbelrör  

Det finns två typer av fjärrvärmeledningar, dessa är singelrör och dubbelrör. 

Skillnaden mellan dessa är att i singelröret finns endast ett mediarör i kulverten 

medan i dubbelröret ligger två mediarör.   

Den minsta dimensionen för både singelrör och dubbelrör är DN20.[20] De största 

dimensionerna i Logstors Produktkatalog för singelrör samt dubbelrör är DN600 

respektive DN200 [15] men större dimensioner går att beställa. (Wiktor Westerdahl,  

Fjärrvärmeprojekt Sverige AB, 2017-05-05)  

När en talar om rördimensioner så används uttrycket DN följd av dimensionen. DN 

står för Diameter Nominal och är vanligen inte den exakta dimensionen på röret utan 

endast ett sätt att identifiera en dimension. För DN50, till exempel, så är den faktiska 

dimensionen på medieröret 60,3 mm.   

För tjocklek av hela fjärrvärmekulverten används DY, vilket står för yttra diameter, 

för DN50 med isoleringsserie 2 så skrivs det som DY140. [20][21]  

  

  Figur 3 Axel Karlsson 2017-05-11  

Enligt Per Axelsson från Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö så används gassvets 

upp till DN150 och vid dimensioner större än så används pinnsvets.   

”För stora dimensioner kan bli knepiga att lägga eftersom rören blir klumpiga. 

Dessutom så svetsar man gas bara upp till DN150 vilket innebär att man får köra 

pinne på DN200 vilket är svårt när rören ligger så nära varandra. Så vi lägger max 

DN150 fast det finns DN200 i Twin.” (Per Axelsson, Eskilstuna Strängnäs Energi 

och Miljö, 2017-05-04)  

Fördelarna med dubbelrör är att det endast blir ett rör i marken vilket innebär 

mindre schaktning och mindre plats används. (Per Axelsson, Eskilstuna Strängnäs  

Energi och Miljö, 2017-05-04) En annan fördel med dubbelrör är att 

värmeförlusterna är lägre än vad de är för singelrör.[22] Nackdelarna är att det är 

svårare att gira dubbelrör samt så är det svårare att lägga rören när schakten inte är 

plan. (Per Axelsson, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, 2017-05-04)  
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Förutsättningarna för att det är lönsamt att lägga dubbelrör är att det inte krävs 

många girar, att det är en plan schakt samt att det är dimension under DN150.    

2.5 Larm  

För att kunna detektera fukt i en fjärrvärmeledning så finns ett övervakningssystem 

bestående av två 1.5mm2 oisolerade koppartrådar i PUR-isoleringen. Avståndet 

mellan dessa koppartrådar ska vara minst 10 mm och trådarna ska vara minst 20 mm 

längre än stålröret. [23]  

2.6 Täckningsdjup  

Enligt Svensk Fjärrvärmes läggningsanvisningar så ska ledningsdjup i måttligt 

trafikerade gator för både fasta enkelrör och fasta dubbelrör vara 600 mm från 

markyta till överkant rör. Detta skiljer sig något mellan städer då vissa kommuner 

har lokala regler och anvisningar för schaktning och återfyllning i allmän platsmark, 

en av dessa kommuner är Stockholm Stad. [24]  

Enligt Stockholm Stad ska ledningen inte vara placerad i asfaltens förstärkningslager, 

då packningen ovanför ledningen kan liknas med ett förstärkningslager så används 

800 mm som täckningsdjup i Stockholm Stad för trafikerade gator.  

Täckningsdjup för ledningar på grönyta (till exempel parker) kan vara så grunt som  

350-400 mm. (Intervju med Wiktor Westerdahl, Fjärrvärmeprojekt Sverige AB, 

2017-04-21)  

  

    

3. Teoretisk Referensram  

3.1 Isolering  

Isoleringsskiktet i fjärrvärmerör består av så kallad PUR-isolering, ett upplevt 

problem med denna isolering är att den försämras över tiden då cyklopentan och 

koldioxid tränger ut ur isoleringen, läs mer om detta i kapitel 3.1.5.   

Tjockare isolering är inte alltid lönsamt då det finns en gräns då driftkostnadernas 

minskning avtar och produktionskostnaderna ökar, vid den gränsen är tjockleken 

optimal.  

3.1.1 Isoleringsserier  

Tjockleken för isoleringen i fjärrvärmerör kan delas upp i fyra serier, där serie 1 är 

den tunnaste isoleringen och serie 4 den tjockaste, isoleringsserie 4 används dock 

sällan. Anledningen till att examensarbetet granskar serie 2 samt serie 3 är att det är 

de två vanligast förekommande isoleringsserierna.   
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3.1.2 Traditionella fjärrvärmerör och kontirör   

Kontirör är uppbyggda på samma sätt som de traditionella fjärrvärmerören, med ett 

undantag då det mellan isoleringsskiktet och plastkulverten finns en diffusionsspärr 

av aluminium. Denna diffusionsspärr förhindrar att cyklopentan samt koldioxid 

tränger ut ur isoleringen samt förhindrar att kväve och syre tränger in i 

isoleringen.[25]  

3.1.3 Värmeförluster  

I fjärrvärmesystemet brukar värmeförluster uppstå på grund av olika skäl. Hos 

dubbelrör är värmeförlusterna vanligen mindre än hos enkelrören. För att minska 

dessa värmeförluster i systemet bör rören vara bra isolerade, ledningsnätet vara 

kortare och en högre linjetäthet. Linjetätheten uppnås genom att öka 

anslutningsgraden som innebär att flera hus i ett område ansluter sig till fjärrvärmen. 

Detta medför att ju flera hus som ansluter sig desto mindre värmeförluster är det per 

år. Den årliga värmeförlustmängden per meter rör anges i MWh/m. [22]  

  

3.1.4 Värmekonduktivitet (lambda-värde)  

Lambda värdet eller det termiska ledningsförmåga som det även kallas för, är ett tal 

som beskriver ett materials isolerings förmåga. Ju mindre lambda värdet för ett 

material har, desto bättre isolerings förmåga har det. Värdet anger mängden energi i 

Wh som passerar materialet under en timme. Det är ett konstant värde och beror inte 

av materialets tjocklek eller temperatur, dock brukar de flesta materialen ha en dålig 

isolering vid höga temperaturer. [32]  

  

3.1.5 Diffusion  

Diffusion uppstår när det sker skillnad i ånghalten i luften mellan enskilda 

utrymmen. Där ånghalt är störst kommer vattenmolekylerna att ta sig vidare till 

områden där ånghalten är mindre. Vanligen brukar ånghalten vara mindre utomhus 

än inomhus. Detta är hur naturenslag fungerar, målet är att ånghalts skillnaderna 

skall jämnad ut för att få lika stor tryck både inom-och utomhus[33]  

3.2 Fjärrvärmeledningar  

3.2.1 Rörtyper  

Det finns två typer av fjärrvärmeledningar, dessa två är singelrör och dubbelrör.  

Värmeförlusterna är lägre för dubbelrör än vad de är för singelrör.[22]   
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3.2.2  Framledning- och returledningstemperaturer  

Framlednings-och returledningstemperaturer är relativt oberoende av geografisk 

placering, de beror mer på hur systemet är tänkt att fungera ursprungligen. Med 

detta menas till exempel ifall det är ett högtemperatursystem eller  

lågtemperatursystem. Utöver detta så påverkar bland annat dimensioneringen av 

nätet samt i vilken fas av tillväxten nätet är i, för områden med stor oförutsedd 

tillväxt finns en risk att ledningar blir ”trånga” och för att då minska tryckfallet så kan 

en tillfällig lösning utföras genom att öka framledningstemperaturen som leder till 

minskat flöde. (Janne Paavilainen, E.ON Värme Sverige AB, 2017-05-10)  

3.2.3 Temperaturdifferens  

Under uppvärmningsperioden ligger differensen mellan framledningstemperaturen 

och returledningstemperaturen vanligtvis mellan 30-45 °C, ju större denna differens 

är desto mer effektiv är avkylningen i fastighetens fjärrvärmecentral. [27]  

  

  

  

  

    

4. Faktainsamling  
Examensarbetet har påbörjats genom att först skriva en förstudie efter utförda 

litteraturstudier, när förstudien blivit godkänd har examensarbetet följt den uppsatta 

tidsplanen. Gamla examensarbeten har även studerats för att vara inspirationskällor 

för arbetet vad gäller fakta och upplägget. Intervjuer och faktainsamling från olika 

internet källor har gjorts som sedan analyserats och resulterat olika slutsatser.  

4.1 Litteratur  

Inför och under examensarbetet har liknande rapporter granskats, underlag från 

olika företag inom branschen har lästs igenom och även fakta funnen på internet har 

använts.   

Äldre examensarbeten anses vara säkra källor då de granskats och godkänts av 

personer med expertis i ämnet, även rapporter och underlag utgivna av 

branschorganisationer anses som säkra källor.  

Då underlag från företag kan vara vinklade ur ett försäljarperspektiv så har en 

faktagranskning varit nödvändig.  

Likaså faktaunderlag funnen på internet har krävt en faktagranskning då ingen 

garanti för att författaren har låg eller ingen expertis inom ämnet finns.  
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4.2 Intervjuer  

Flera personliga intervjuer och telefonsamtal med kunniga personer inom området 

har gjorts för att vara hjälp till faktainsamling och även för att få ett brett perspektiv 

av åsikter. Intervjuerna har varit mycket givande och gett en gedigen kunskap och 

grund inom ämnet då flera diskussioner har gjorts under intervjuerna. Dessa har 

frambringat olika idéer och synvinklar till problemförmuleringen och hur detta ska 

lösas på bästa möjliga sätt.   

4.3 Beräkningar  

Förlustberäkning   

Värmeförlustberäkningar har beräknats genom att använda en statisk modell för 

både singelrör och dubbelrör.   

    

Ekvationen som användes för att beräkna värmeförluster i parallella singelrör enligt 

den statiska modellen kan ses nedan. [28]  

  Ekvation(1) effektförlust 

            

  

Vid uträkning för värmeförluster hos dubbelrör så användes nedstående ekvation, 

även denna ekvation är enligt den statiska metoden. [29]    

  

 [W/m]   Ekvation (2)effektförlust  
  

där värmeöverföringskoefficient   

°C]  

           Ekvation (3)  

  

Tabell 1 Tabell för avstånd mellan stålrör, avstånd mellan markyta och rörcentrum samt dimensioner, för respektive 

fjärrvärmeledning.  

  Singelrör    

   Serie 2  Ser ie 3   

  DN50  DN150  DN50   DN150  

𝑸 = 𝟒 ∙ ( 
𝑻 𝒕 + 𝑻 𝒓 

𝟐 − 𝑻 𝒖 ) ∙ 𝝅 ∙ 𝛌 𝒊   ∙   𝐡 𝒔   
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D [m]  0,14  0,28  0,16   0.315   

d [m]  0,0603  0,1683  0,0603   0,1683   

H [m]  0,87  0,94  0,88   0,9575   

S  [m]  0,27  0,39  0,28   0,4075   

  Twinrör    

                      Serie 2  

  DN50  DN150  

S  [m]  0,083  0,2083  

H [m]  0,9125  1,05  

ry   [m]  0,1125  0,25  

Sh [m]  0,0415  0,10415  

ri    [m]  0,0287  0,08215  

  

För att beräkna energiförlusten hos hela fjärrvärmeläggningen över en tidsperiod av 

ett år så användes följande ekvation. [30]  

      [MWh/år]    Ekvation (4)  

  

Ekonomisk beräkning  

Det finns två lämpliga metoder för att beräkna lönsamheten i denna analys av 

energiförluster, återbetalningsmetoden samt diskonteringsmetoden.  

Återbetalningsmetoden är en metod lämplig för kortsiktiga analyser då 

beräkningarna visar hur lång tid det tar tills investeringen betalat sin egen 

kostnad. Diskonteringsmetoden, även kallad nuvärdesmetoden, lämpar sig bättre i 

detta fall då denna visar hur lönsam investeringen är över en vald tidsperiod.  Den 

valda tidsperioden för denna analys är 30 år.   

  

Förläggningsskostnad för respektive ledning per meter kan avläsas i tabell (2)  

  
Tabell 2 Pris i kronor per kulvertmeter. Se bilaga 2.  

  DN50  
Serie 2  

DN50  
Serie 3  

DN150  
Serie 2  

DN150  
Serie 3  

DN50  
Twin  
Serie 2  

DN150  
Twin  
Serie 2  

Projektering  

  

354  354  524  524  354  524  

Byggledning  744  744  1289  1289  744  1289  

Mark-och 

byggentreprenad  
2539  2539  4400  4400  2158  4620  
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Svetsentreprenad  669  669  876  876  669  876  

Rörmaterial  1027  1120  1537  1691  873  1614  

Skarvning  268  268  435  435  268  435  

Total kostnad:  5600  5755  9061  9216  5066  9358  

  

  

  

    

  

Ekvation (5) användes för att beräkna värmeeffektförlusten per meter rör. [30]  

    [Wh/m]      Ekvation (5)  

Genom att ta differensen mellan förlusterna och multiplicera förlusterna med 

energipriset E samt omräkningsfaktorn α, enligt ekvation (6), beräknas den årliga 

besparingen B(t). [30]    

  𝑩(𝒕) = 𝜶 ∙ (𝑭𝒂𝒍𝒕𝟏(𝒕) − 𝑭𝒂𝒍𝒕𝟐(𝒕)) ∙ 𝑬 [kr/m]    Ekvation (6)  

Omräkningsfaktorn, 𝛼, är en funktion av energiprisändringen, e, och kalkylräntan, r, 

räknat under den ekonomiska livslängden, n, se ekvation (7). [30]  

Kalkylräntan är satt till 5 procent, av dessa är 2 procentenheter inflation och 3 

procentenheter riskpåslag. (Sven Dahlström, KTH. 2017-05-15). Elbolaget Bixia utför 

långtidsprognoser för elprisutveckling, i prognosen räknar de med att snittpriset 

mellan år 2016 och år 2019 kommer att vara 26 öre/kWh samt att elpriset kommer 

att vara uppe i cirka 40 öre/kWh år 2030. Dessa data har lett till att 

energiprisändringen, e, är satt till 3 procent.  

        Ekvation (7)  

Den totala besparingen under livstiden, n, blir enligt ekvation (8). [30]  

    [kr/m]    Ekvation (8)  

  

Ekvation (9) användes för att beräkna vinsten i kronor per meter, där den totala 

besparingen minskas med differensen i investeringskostnad mellan de två 

alternativen. [30]  

    𝑽 = 𝑩𝒕𝒐𝒕 − (𝑰𝒂𝒍𝒕𝟐 − 𝑰𝒂𝒍𝒕𝟏) [kr/m]  Ekvation (9)  
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Metodkritik  

Källornas ursprung, bakgrunder och erfarenheter för olika författare och hur 

trovärdig källorna är jämfört med andra källor är vad riskanalysen grundat sig på.   

Under hela genomförandet av arbetet finns det risker som kan vara särskilt stor 

under faktainsamlingen, därför är det viktigt att vara mer källkritisk och 

uppmärksam som källornas ursprung. Internetkällor som är mindre trovärdiga kan 

leda till felaktiga slutsatser för arbetet vilket gör att detta blir otillförlitlig och inte kan 

användas av andra tekniska personer inom installation branschen    

Risken som kan finnas vid intervjuer är att den röda tråden bryts och irrelevanta 

information uppkommer vid fel formulering av frågorna som ställs till rätt personer 

och vice versa.   

  

  

  

  

    

5. Resultat och Diskussion  

5.1 Resultat  
  

I detta kapitel så redovisas resultat för de undersökta dimensionerna utav 

fjärrvärmerör. Resultaten består av värmeförluster samt ekonomiska besparingar.  

 5.1.1  Värmeförluster  

Resultaten för värmeförluster redovisas här i form av diagram, uppdelade i respektive 

jämförelse.  

För singelrör har effekten [W/m]beräknats med ekvation (1) och för dubbelrör har 

effekten [W/m] beräknats med ekvation (2). Värmeeffektförlusten [MWh/år] har 

beräknats med ekvation (4) för både singelrör och dubbelrör.  Se bilaga (3) och 

bilaga (4) för sammanställda resultat.   
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Respektive fiktiv fjärrvärmeförläggning har en längd på 100 m.  

a. DN50 Singelrör  

Diagram (2) visar att skillnaden mellan värmeeffektförlusterna är 12,4% eller 2,42 MWh/år, där serie 3 har en lägre förlust.  

 

  

    
b. DN150 Singelrör  

Diagram (3) visar att skillnaden mellan värmeeffektförlusterna är 16,6% eller 5,19 MWh/år, där serie 3 har en lägre förlust.  
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c. DN50 Dubbelrör – Singelrör  

Diagram (4) visar att skillnaden mellan värmeeffektförlusterna är 46,7% eller 9,2 MWh/år, där dubbelröret har en lägre förlust.  

 

d. DN50 Dubbelrör – Singelrör  

Diagram (5) visar att skillnaden mellan värmeeffektförlusterna är 39,2% eller 6,74 MWh/år, där dubbelröret har en lägre förlust.   

 
  

e. DN150 Dubbelrör – Singelrör  

Diagram (6) visar att skillnaden mellan värmeeffektförlusterna är 56,3% eller 17,62 MWh/år, där dubbelröret har en lägre 

förlust.   
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 Diagram (7) visar att skillnaden mellan värmeeffektförlusterna är 47,6% eller 12,4 MWh/år, där dubbelröret har 

en lägre förlust.  

 

  

  

5.1.2 Ekonomisk kalkyl  
För att utföra en ekonomisk kalkyl så valdes, liksom för värmeförluster, en fiktiv 

fjärrvärmeförläggning på 100 m för respektive dimension.   

Här jämförs investeringskostnader för singelrör serie 2 och serie 3 samt twinrör serie 

2 för både DN50 samt DN150. Utöver investeringskostnader så redovisas besparingar 

per år och meter samt vinsten efter 30 år, i krona per meter.  
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Vinsten, V, inkluderar besparingar över 30 år samt eventuella vinster i 

investeringskostnad.    

För ekonomisk kalkyl användes ekvation (5), ekvation (6), ekvation (7), ekvation (8) 

och ekvation (9).  

För sammanställning av resultat se bilaga (5).   

Pris för kulvertmaterial kan variera beroende på pris för olja och stål samt så kan 

kostnader för entreprenörer variera beroende på hög- och lågkonjuktur. Vid 

prisskillnader på olja och stål har +-10 procent avvikelser förekommit för 

materialkostnader och vid hög- och lågkonjuktur har +-20 procent avvikelser 

förekommit i projekt. Se bilaga (2).  

  

  

  

  

a. DN50  
  DN50 Serie 2 

och  
DN50 Serie 3 

 DN50 Serie 2 och  
 DN50 Twin Serie 2 

DN50 Serie  3 och  
 DN50 Twin Serie 3  

Differens  

investeringskostnad 

[kr]  

155  534  689  

Besparing per år 

[kr/m]  

7,5  28,3  20,8  

Vinst efter 30 år 

[kr/m]  

70  1382  1313  

  

5.1.1 DN150   

  
  DN150 Serie 2 

och  
DN150 Serie 3  

DN150 Serie 2 och  
DN150 Twin Serie 2 

DN150 Serie  3 och  
DN150 Twin Serie 3  

Differens  

investeringskostnad 

[kr]  

155  297  142  

Besparing per år 

[kr/m]  

16  54  38  
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Vinst efter 30 år 

[kr/m]  

325  1333  1008  

  

5.2 Diskussion  
Målet med detta examensarbete har varit att utreda fördelar med att öka 

soleringsstjockleken eller använda sig utav dubbelrör istället för singelrör, för 

fjärrvärmerörsförläggning. En fiktiv förläggning av 100m för DN50 Serie 2, DN50  

Serie 3, dubbelrör DN50 Serie 2, DN150 Serie 2, DN50 Serie3 samt dubbelrör DN150 

Serie 2, har utretts för att visa besparingar i form av värmeförluster och även 

ekonomiska besparingar samt en eventuell vinst. Resultaten bygger på information 

hämtade från materialtillverkaren Logstors produktkatalog samt från en bilaga 

tillhandahållen av Wiktor Westerdahl från Fjärrvärmeprojekt Sverige AB. Den 

information tillhandahållen från materialtillverkare samt Fjärrvärmeprojekt Sverige 

AB har antagits riktiga.  

Resultaten kan vara något missvisande då beräkningarna baseras på  

medeltemperaturer för både utetemperatur samt för ledningstemperaturer, alltså inte 

faktiska temperaturer, vid mycket kalla vintrar så kan antas att värmeförlusterna 

varit högre då årsmedelstemperaturen varit lägre samt att framlednings-och 

tilloppstemperaturer varit högre. Isoleringens materialförändring över tiden har inte 

tagits till hänsyn och är en faktor som kan leda till att de hyptotetiska resultaten inte 

stämmer överens med de praktiska. Beräkningarna har kontrollerats genom att 

utföra uträkningarna för hand, jämfört examensarbetets resultat mot Logstor 

Calculator samt så har exceldokumenten som använts för beräkningarna 

kontrollerats. Logstor Calculator är åtkomlig för gemene man och är ett 

förlustberäkningsprogram, vid kontrollen mot Logstor Calculator så hittades 

försumbara skillnader i watt per meter för värmeförlusterna  

  

  

6. Slutsats  
Detta examensarbete visar att det är lönsamt att använda sig utav isoleringsserie 3 

istället för isoleringsserie 2, dock så ska inte den beräknade vinsten i kronor tas allt 

för exakt då investeringskostnaderna är cirkapriser och kan ändras beroende på 

priset för stål och olja samt hög-och lågkonjuktur. Utöver detta så spelar även hur 

exakta värmeförlustberäkningarna in samt så skiljer sig investeringskostnaderna för 

t.ex innerstadsmiljö och parkområde. Dock så borde alltid dubbelrör användas när 

förutsättningarna tillåter det då investeringskostnaderna är lägre för dimensioner 

under DN150 samt då värmeförlusterna är tydligt lägre oavsett dimension. 

Frågeställningen löd hur det gynnar fjärrvärmenätsägare att använda sig utav 

isoleringsserie 3 eller dubbelrör istället för isoleringsserie 2. Resultaten visar att det 

gynnar nätägaren ekonomiskt ur ett längre perspektiv att använda sig utav serie 3 för 
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både DN50 och DN150 samt dubbelrör DN150 serie 2. Utöver detta så gynnas 

nätägaren ekonomiskt ur både ett kortare perspektiv och ett längre perspektiv när 

förutsättningarna tillåter att dubbelrör DN50 serie 2 används då både 

investeringskostnader och värmeförluster är lägre i detta alternativ.  
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8. Bilagor  
Bilaga 1 -Nättemperaturer i 178 svenska fjärrvärmesystem. FVB Sverige AB  

Bilaga 2 - Fjärrvärmekulvert Kategori D. Kostnader per kulvertmeter i kronor för 

innerstadsmiljö.  

Bilaga 3 -Effektförlust för singelrör, ekvation (1).  

Bilaga 4 - Effektförlust för dubbelrör. Ekvation (2) och ekvation (3).  

Bilaga 5- Energiförluster för singelrör och dubbelrör. Ekvation (4).  

Bilaga 6 -Effektförlust per meter. Ekvation (5)  

Bilaga 7 - Ekonomisk kalkyl tabell. Ekvation (6),(7),(8),(9).  

Bilaga8 - Sektionsritningar för jämförda ledningar med isoleringsserie 2.  

Innerstadsmiljö Stockholm  

  

    
Bilaga 1- Nättemperaturer i 178 svenska fjärrvärmesystem. Årsmedelvärden (8760 timmar), 

modifierad. Modifieringen avser tillägg av ”8760 timmar” samt ”Fjärrvärmesystem”, ändring 

avser ”Tt” och ”Tr”, tidigare ”Tfram” och ”Tretur”.  
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Bilaga 2.   Fjärrvärmekulvert Kategori D. Kostnader per kulvertmeter i kronor för innerstadsmiljö .   
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Bilaga 3.  Effektförlust för singelrör, ekvation (1).  
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   Bilaga 4. Effektförlust för dubbelrör. Ekvation (2) och ekvation (3).      
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Bilaga 5. Energiförluster för singelrör och dubbelrör. Ekvation (4).  
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Bilaga 6- Effektförlust per meter. Ekvation (5)  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Bilaga 7 – Ekonomisk kalkyl tabell. Ekvation (6),(7),(8),(9).  
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Bilaga 8 . Sektionsritningar för jämförda ledningar med isolering sserie 2. Innerstadsmiljö  Stockholm   
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