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Abstract 

The replacement of old pipes for district heating is signified by high expenses. Traditionally, 

this includes major costs in terms of personnel and resources, but also in terms of collateral 

costs such as disruptions in traffic and the urban surroundings. By restoring the old pipes, 

instead of replacing them, the network owners hope to be able to carry out the renewal of the 

network pipes faster, at reduced costs and with less damage to the environment. 

Relining is pipe renewal. Relining has been used when restoring sewage pipes for several 

decades and, for the last twenty years, also when restoring drinking water pipes. Until now, 

district heating pipes have not been subject to relining. District heating pipes, unlike sewage 

pipes, are exposed to tough conditions in terms of both pressure and temperature. The 

conditions in the district heating pipe system and the limitations in the available materials 

have until now hindered the market for restoring these pipes. During 2013, a study was 

conducted on relining with a composition of modern plastics and fiber materials. The outcome 

of that study was that relining companies as well as potential customers noted that modern 

techniques and materials have the potential of managing the changes in temperature and 

pressure that the pipes in the district heating system are exposed to. 

There are still several unanalyzed aspects of restoring district heating pipes. Because of the 

lack of commercial products in the field, multiple parameters are missing for calculating the 

profitability of investments in pipe renewal through relining. One of the aspects is the potential 

differences in heat loss between relined old pipes and new modern pipes. These differences 

may affect the variable costs for the distributors of district heating. 

This study aims to present an estimate of the magnitude of the differences in heat loss caused 

by relining as a substitute to replacement of old pipes. The heat loss was calculated for a case 

study with multiple cases, where different circumstances apply in the system. 

The study concludes that the heat loss from relined pipes may be prominently larger in cases 

where the insulating materials around the pipe have degenerated. If the insulation consists of 

wet mineral wool, there is a risk of doubling the heat loss from a relined pipe in comparison 

with the heat loss from a new pipe. Also, the calculations show that relining of pipes, 

embedded in an undamaged culvert, contribute very small differences in the heat loss. The 

condition of the pipe network should be subject to consideration when making investment 

calculations for renewal of the district heating system. 

Insufficient knowledge of the condition of the pipes may lead to application of a lesser method 

for renewal of the system. In terms of heat loss, it may cause major costs for distributors of 

district heating. 

  



Sammanfattning 

Idag är det mycket kostsamt att byta ut fjärrvärmerör. Med traditionella metoder innebär det, 

förutom stora material- och personalkostnader, att övriga samhället drabbas i form av lång-

variga störningar i trafik och stadsbild. Genom att renovera rören istället för att byta ut dem 

hoppas nätägare kunna genomföra förnyelsearbetet såväl snabbare som billigare samt med 

minimal åverkan på miljön. 

Relining är ett samlingsnamn för förnyelse av rör inifrån. Relining har använts vid renovering 

av avloppsrör under längre tid och sedan ett par decennier även vid renovering av rör för 

dricksvatten till fastigheter. Hittills har relining inte använts för att renovera fjärrvärmerör. 

Fjärrvärmerör har, till skillnad från exempelvis avloppsrör, särskilda krav vad gäller både 

tryck och temperatur. Rådande förhållanden i fjärrvärmenätet och begränsningar i tillgängliga 

material har hittills helt hindrat marknaden från renovering av fjärrvärmerör. Under 2013 

genomfördes ett försök där såväl reliningföretag som kunder konstaterade att det nu finns 

tekniker och material med potential för att kunna hantera de temperatur- och tryck-

förändringar som är aktuella i fjärrvärmenätet. 

Det finns fortfarande flera outredda aspekter kring området renovering av fjärrvärmerör. 

Eftersom det saknas kommersiella produkter på marknaden, saknas flera parametrar för att 

beräkna lönsamheten i investeringar i rörförnyelse genom relining. En av aspekterna är 

eventuella skillnader i värmeförluster mellan relinade rör och helt nylagda. Dessa skillnader 

kan påverka de rörliga kostnaderna för fjärrvärmeleverantörerna.  

Denna rapport gör anspråk på att presentera en uppskattning av storleken på de skillnader i 

värmeförluster som uppkommer i samband med att fjärrvärmerör renoveras istället för att 

bytas ut. Värmeförlusterna beräknades för flera olika fall, där olika representativa 

förhållanden för dagens fjärrvärmenät antas råda.  

Denna studie har kommit fram till att värmeförlusterna för relinade rör kan vara markant 

större, i de fall som de isolerande lagren runt det gamla röret degenererat. Om isoleringen 

består av blöt mineralull, finns det risk att förlusterna uppgår till mer än de dubbla vid relining 

jämfört med de vid rörbyte. Samtidigt visar beräkningarna att relining av rör som ligger i en 

oskadd rörkulvert medför mycket små skillnader i värmeförluster. Skicket, i vilket nätet 

befinner sig bör spela en roll i framtida investeringskalkyler för förnyelse av fjärrvärmenätet.  

Dålig kännedom om skicket på det befintliga fjärrvärmenätet kan leda till fel val av metod för 

förnyelse av nätet. I form av ökade värmeförluster kan det innebära betydande kostnader för 

fjärrvärmeleverantörer. 
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Nomenklatur 

Benämning   Tecken  Enhet 

Diameter   d (m) 

Entalpi   ℎ (J/𝑘𝑔 ∙ 𝐾) 

Konvektivt värmeövergångstal ℎ𝑑 (W/𝑚2) 

Djup    H (m) 

Värmekonduktivitet  k (𝑊/𝑚 ∙ 𝐾) 

Längd   L (m) 

Massflöde   �̇� (kg/s) 

Nusselts tal   Nu (-) 

Prantls tal   Pr (-) 

Effekt    q (W) 

Radie   r (m) 

Termisk resistans  R (℃/W) 

Reynolds tal   Re (-) 

Formfaktor   S (m) 

Temperatur   T,t (℃) 

Kulverthöjd   W (m) 

Karakteristisk längd  x (-) 

Dynamisk viskositet  𝜇 𝑁 ∙ 𝑠/𝑚2 
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1. Introduktion 

Det första svenska fjärrvärmesystemet upprättades i Karlstad 1948 och utbyggnaden av det 

svenska fjärrvärmenätet fortsatte under 1950- och 1960-talet. Det var först efter oljekrisen 1973 

som utbyggnaden av fjärrvärmenätet verkligen tog fart på allvar. Under perioden 1975-1985 

fördubblades försäljningen av fjärrvärme i Sverige och idag har alla större svenska städer 

fjärrvärmesystem. De äldsta fjärrvärmesystemen i Sverige börjar nu närma sig en ålder på 60 

år vilket gör att risken för läckor ökar då rören skadas av markens rörelser och av inträngande 

vatten. Det finns ett behov att på ett effektivt och ekonomiskt sätt renovera dessa rör. 

Relining är ett samlingsnamn för metoder att renovera rör utan yttre påverkan på röret. Det 

finns ett antal metoder, vilka alla har som uppgift att belägga insidan av ett rör med ett 

materiallager. På detta sätt får det ursprungliga röret en ny inneryta. Fördelen med renovering 

i form av relining istället för byte av röret är att man slipper felsökning och arbeten för att 

komma åt röret. Relining användes ursprungligen i syftet att renovera stamrör för vatten och 

avlopp i fastigheter. Först under 1980-talet och början av 1990-talet genomfördes de första 

försöken att relina fjärrvärmerör. Det visade sig dock att den tidens material inte klarade av 

de höga tryck och temperaturer som förekommer i fjärrvärmenätet. I fallet fjärrvärmerör är 

rörbyten förknippade med omfattande grävarbeten, vilka tenderar att vara såväl tidskrävande 

som kostsamma. Genom att relina rören hoppas nätägare kunna undvika att gräva upp hela 

rörsegment, särskild de som ligger inne i städer. Under 2013 genomfördes ytterligare ett 

försök, denna gång med en materialsammansättning bestående av epoxi, aramidväv och 

glasfiber. Materialsammansättningen klarade här påfrestningarna i form av tryck och 

temperatur bättre än under de tidigare försök som gjorts. Projektgruppen för testet drog 

slutsatsen att de nu hade redskapen för att renovera fjärrvärmerör med befintliga 

reliningtekniker. 

Relining av fjärrvärmerör har ännu inte mynnat ut i en kommersialiserad tjänst och det finns 

fortfarande ett antal outredda lönsamhetsaspekter för de potentiella kunderna. Bland annat 

saknas kunskap om hur värmeförlusterna påverkas av att relina gamla rör jämfört med att 

lägga helt nya, bättre isolerade rör. Idag uppskattar Svensk Fjärrvärme att cirka 10 % av värme-

energin förloras på vägen mellan kraftverk och slutkund. Det finns ännu inte någon färdig 

produkt, inga prisuppgifter för tjänsten och heller inte några mätdata för värmeförluster eller 

livslängd; Alla dessa utgör parametrar som är högst relevanta inför en förestående investering. 

1.1 Problemformulering 

Nedan följer problem som projektarbetet syftar till att finna svar till. 

 Hur påverkas värmeförlusterna i fjärrvärmenätet av skador på relinade äldre fjärrvärme-

ledningar och deras isolerande konstruktioner? 

 Hur stora blir värmeförlusterna från relinade äldre rör jämfört med de från nylagda 

moderna rör? 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att presentera en uppskattning av hur stor skillnaden blir i värme-

förluster mellan olika alternativ för uppgradering av fjärrvärmenätet, med fokus på själva 

fjärrvärmerören. 

1.3 Mål 

Med hjälp av projektets modell för beräkning av energiförluster ska företag kunna uppskatta 

skillnaden i rörliga produktionskostnader vid renovering av gamla rör jämfört med att helt 

byta ut desamma mot nya. 

1.4 Projektplan 

Projektplanen beskriver hur projektgruppen planerat projektet och fördelat uppgifterna under 

arbetets gång. Syftet med projektplanen är att ge gruppmedlemmarna en överblick av 

projektet och en tydlig ansvarsfördelning samt att ge handledare en bild av hur projektet har 

genomförts. Projektplanen har uppdaterats kontinuerligt efter hand som projektet fortlöpt, 

dels för att omständigheterna kring projektets kontext förändrats, dels för att spegla 

verkligheten i de fall då projektplanen inte räckt till i sitt ursprungsutförande. 

1.4.1 Arbetsschema 

Arbetet har delats in i olika verksamhetsspår. Varje verksamhetsspår domineras av en 

verksamhet inom ramen för projektet. Varje spår har också tilldelats tidsramar för att driva 

projektet framåt i önskad takt. Nedan följer en genomgång av verksamhetsspåren, med 

respektive syfte och tidsramar.  

Problemformulering 

Inom detta verksamhetsspår ryms översiktlig inläsning på området, definiering av projekt-

gränser samt upprättande av en initial projektplan. 

Planerad tid för spår: 21 januari till 31 januari. 

Litteraturstudie 

Litteraturstudier påbörjades översiktligt redan i problemformuleringsfasen, men fick mer 

fokus, då ramarna för projektet hade formats. Trots spårets tidsbegränsning, har tid avsatts för 

kompletterande litteraturstudier ända fram till det att rapporten sammanställts i sin helhet. 

Planerad tid för spår: 21 januari till 25 mars. 

Intervjuer 

Tre planerade intervjuer genomfördes. Inom intervjuspåret har tid avsatts för att kontakta 

intervjuobjekt samt förbereda, genomföra och sammanställa intervjuerna. I förberedelserna 

studerades intervjuteknik, för att kvalitetssäkra intervjuerna. 

Planerad tid för spår: 31 januari till 25 mars. 
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Sammanställning 

Spåret syftar till rapportskrivning och bearbetning av information. En större del av detta spår 

innefattar omdefiniering av projektmål och projektgränser, efter hand som projektgruppen 

blir mer bekant med ämnet. 

Planerad tid för spår: 10 februari till 6 maj. 

Beräkningar 

I syfte att kunna presentera konkreta resultat har tid avsatts för att genomföra beräkningar 

inom ramen för projektet. Detta spår är det mest kritiska i projektet och kräver att såväl 

ämneskunskaper tillgodogjorts som att indata finns tillgänglig. 

Planerad tid för spår: 1 april till 27 april. 

Opposition 

Projektgruppen opponerar på en annan projektgrupps arbete.  

Planerad tid för spår: 6 maj till 16 maj. 

Komplettering 

Ingår som en obligatorisk del i samband med att opponentrapporten kommit projektgruppen 

till handa. Projektgruppen har planerat in tid för att svara på kritik och komplettera aktuella 

kapitel. 

Planerad tid för spår: 16 maj till 10 juni. 

1.4.2 Ansvarsfördelning 

Projektgruppens medlemmar har tilldelats huvudansvarsområden. En tydlig fördelning 

möjliggör ansvarsutkrävande och tvingar medlemmarna att bidra med rätt sak i rätt tid. 

(Maylor, 2010) Även om uppgifterna delas av gruppens medlemmar, är gruppmedlemmen 

med ansvar chef för respektive projektdel. Detta ska således inte ses som resursbeläggning. 

Eric Nyberg 

 Kontakter med företag och handledare 

 Beräkningar 

 Känslighetsanalys 

 Områden för framtida forskning 

Erik Rundgren 

 Rapportskrivning 

 Källkritik 

 Bilder och figurer 

1.5 Metod 

Metodiken för projektet har varit att med hjälp av intervjuer identifiera ett relevant område 

för studien. Därefter har en djupare litteraturstudie legat till grund för själva utformningen av 
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projektet. Beräkningarna är baserade på indata från såväl intervjuer som tillgängliga 

produkter på marknaden. De antaganden som gjorts för beräkningarna presenteras under ett 

eget stycke under kapitlet ”Modell”. 

1.5.1 Informationsinhämtning 

Informationsinhämtning till ämnet har skett genom två olika metoder. Dels har sökning skett 

i litteratur och på hemsidor, dels har intervjuer genomförts. Det faktum att den ännu inte finns 

någon färdig produkt för relining av fjärrvärmerör innebär att litteraturen på området är 

begränsad. Viss information kring metodiken och den grundläggande tekniken inom relining 

har inhämtats genom att studera litteratur om relining av VA-rör i fastigheter. 

Intervjuer 

Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervjumetod. Tekniken lämpar sig väl om 

intervjuaren önskar få en rikare datamängd. Öppna frågor med utförliga svar kan varvas med 

stängda, mer specifika frågor under intervjuns gång. (Newton, 2010) Nedan följer några av de 

riktlinjer som använts under intervjuerna: 

 Undvik att påverka 

För att undvika att påverka intervjuobjektet ska hänsyn tas för att inte lägga ord i 

munnen på denne. För att vara säker på att vara säker på att det inte är intervjuarens 

förutfattade meningar som lyser igenom, ska intervjuobjektet själv få formulera sina 

svar. Tystnad kan vara ett värdefullt verktyg för att uppmuntra intervjuobjektet till att 

utveckla sina svar ytterligare. (Zorn, 2005) 

 Öppna upp intervjun 

För att starta intervjun bör ett antal bakgrundsfrågor ställas för att förbereda 

intervjuobjetet mentalt och starta intervjun på ett mer naturligt sätt. Utöver det bör 

rena faktafrågor helst sparas till sist. (Zorn, 2005) 

 Bekräfta 

När varje fråga har avslutats bör intervjuaren kortfattat förklara vad intervjuobjektet 

har svarat (behöver inte vara mer än en mening), det visar att intervjuaren är 

intresserad och har förstått vad som svarats. (Leech, 2002) 

 Tala samma språk 

Senare i intervjun kan intervjuaren öka smidigheten genom att använda samma 

värdeuttryck som objektet. Vidare förordas en flexibilitet av intervjumetoden genom 

att både svar och frågor ska kunna diskuteras fritt under samtalet. Syftet är att skapa 

ett så naturligt samtal som möjligt. (Houtkoop-Steenstra, 2000) 

Intervjuer har skett med tre olika parter. En leverantör som endast är aktiv inom relining av 

fastigheter(Dakki AB), en leverantör som är aktiv inom relining av fastigheter och som även 

arbetar med att ta fram en produkt för relining av fjärrvärmerör (HWQ AB) samt en potentiell 

kund i form av en nätägare (Vattenfall AB). 
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1.5.2 Beräkningar 

Beräkningarna utgår från värmeöverföringsteori för att, tillsammans med antaganden gjorda 

inom ramen för projektet, mynna i konkreta uppskattningar av värmeförlusterna i renoverade 

gamla rör samt nya. Indata som använts kommer från såväl litteratur som intervjuer med 

kunder och branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Beräkningarna bygger på flera olika 

fall, där isoleringstjocklek och sammansättning av isolerande material hos gamla rör varieras. 

De olika fallen representerar olika representativa förhållanden i fjärrvärmenätet. 

1.5.3 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen består främst i att variera indataparametrar för bland annat 

värmekonduktivitet hos isolering och temperaturen. Därefter har olika scenarier simulerats 

för att undersöka hur tänkbara variationer i indata påverkar slutresultatet. Därefter 

presenteras en kvalitativ känslighetsanalys. 

2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av den befintliga litteraturen på området 

relining i allmänhet och i synnerhet relining av fjärrvärmerör i kombination med intervjuer 

och mailkontakter. 

2.1 Erfarenheter från relining av fastigheter 

Relining har sitt ursprung i fastighetsbranschen, där metoden har använts för att renovera 

tappvatten och vatten- och avloppsledningar. Fenomenet relining är dock så pass nytt att man 

ännu inte vet hur länge ett relinat rör håller. Det äldsta fallet av relining i fastigheter är drygt 

20 år gammalt och då dessa rör ännu inte är i behov av renovering (Eklund, Ovsiannikow, 

2014), så är det för tidigt för att kunna säga något om den faktiska livslängden hos 

produkterna. 

2.2 Tidigare studier inom relining av fjärrvärmerör 

Det finns omfattande litteratur på området relining, men endast ett fåtal rapporter som 

behandlar relining av fjärrvärmerör. Förutom dessa rapporter har fakta om reliningtekniker 

från bland annat relining av fastigheter och avlopp använts. Vidare finns även rapporter som 

söker utvärdera skicket hos befintliga fjärrvärmesystem samt rapporter som söker kvantifiera 

värmeförluster från befintliga fjärrvärmerör. 

Det finns ett antal tidigare studier som genomförts inom området relining av fjärrvärmerör. 

Därtill finns det studier som gjorts på värmeförluster från fjärrvärmerör samt skador på 

fjärrvärmerör. Nedan följer en sammanställning av litteratur som använts inom ramen för 

projektet. 

2.2.1 Reliningrapporter från 1989 och 1994 

Redan 1989-1990 valde Studsvik Energy att relina mindre rörsegment med hjälp av både epoxi 

och cement. Projektet omfattade kvalitetsprov, hållfasthetsprov och dynamiskt prov. Utfallet 
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efter 130 dygns test var att de helt epoxibaserade beläggningarna sprack. De cementbaserade 

beläggningarna hade klarat sig bättre, men i dessa fall upptäcktes kalkutfällning från 

materialet vilket riskerar att orsaka problem i form av igensättning till följd av 

temperatursänkning och utfällning av kalkslam. (Westin, 1989) År 1994 genomfördes 

ytterligare en studie på området relining av fjärrvärmerör av Fjärrvärmeutveckling AB och 

SwedPipe AB. Studien bestod både av laboratorieprov och av test där en relinad rörsträcka 

kopplades in till det ordinarie fjärrvärmenätet i Västerås och utsattes för 140 ℃ och 120 ℃ 

under 6 månaders tid. Vid inspektionen av materialet som följde upptäcktes dock att 

materialets delamineringsstyrka1 minskat med 80 % och att hållfastheten mer än halverats. 

Vidare återfanns vissa synliga skador på materialet i form av sprickor, delamineringar och 

luftinneslutningar. Testerna visade att ett relinat rör på kort sikt klarar de krav som ställs av 

fjärrvärmenätet. Rapporten betonade dock att vidare studier behövdes för att undersöka 

osäkerhet i hållfastheten. (Nilsson, 1996) 

2.2.2 Fjärrsyns rapport från 2013 

2013 genomfördes ett försök att relina fjärrvärmerör av Pollex AB och HWQ AB, projektet var 

en del av forskningsprogrammet Fjärrsyn.  Syftet var dels att testa hur olika material-

blandningar klarade hög temperatur och tryck och dels att testa materialblandningen i en 

provanläggning under en längre period. För att utvärdera egenskaperna hos materialet togs 

två olika blandningar av glasfiberduk, aramidväv (kevlar) och epoxiplast fram. Båda material-

blandningar utsattes för högt tryck och hög temperatur varvid slitningen studerades. I det 

andra testet skapades en testrigg som inhystes i en container. Materialet som användes under 

dessa tester bestod av en blandning av epoxi och dubbla aramidfibervävar, vilken formats till 

en flexibel rörformad duk, även kallad strumpa. Denna härdades på plats med hjälp av ånga. 

Processen att relina ett sådant fjärrvärmerörsegment tar idag cirka ett dygn, varav en större 

del innefattar härdningen av strumpan.  Testriggen bestod av flera olika rör som relinades 

med hjälp av strumpmetoden och anslöts till fjärrvärmenätet. Tanken bakom testriggen var 

att studera hur fjärrvärmevattnets höga temperatur och tryck påverkade strumpmaterialet på 

längre sikt (5000-10 000 timmar). Slutsatsen av testerna var att materialet på det stora hela 

klarade fjärrvärmenätets påfrestningar. Vissa svagheter återfanns dock efter 10 000 timmar på 

strumpan i form av delamineringar mellan aramidväven och epoxiplasten. (Håkansson, 2013) 

(Karlsson, 2014) 

2.2.3 Värmeförluster och rörskador 

Idag finns ett antal rapporter rörande statusen för de fjärrvärmesystem som finns i Sverige. 

Många av dessa har gjorts i Svensk Fjärrvärmes regi och i samband med dessa presenteras ofta 

tänkbara metoder att upptäcka läckor och skador i fjärrvärmenätet. Statistiken rörande 

skadetyp och skadefrekvens på fjärrvärmerör är dessutom otillräcklig, då alla skador som 

inträffat inte rapporterats nationellt. (Åkerström, 2004) Det är idag svårt att inspektera skicket 

på äldre betongkulvertar då det rör sig om nedgrävda konstruktioner vilka endast kan nås 

                                                     
1 Delaminering är teknisk separation av laminat mellan de olika lager som laminatet består av. 
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genom kammare och punkter där personal kan gå ner. På äldre fjärrvärmerör upptäcks läckor 

oftast okulärt genom besiktning, vilket gör att det kan dröja lång tid innan läckor upptäcks 

och kan åtgärdas. Reparationskostnaderna per skada för betongkulvert är högre jämfört med 

övriga konstruktionstyper, ofta beroende på att det krävs större arbete för att komma åt 

medierören, men även på grund av att rördimensionerna för betongkulvertar ofta är större.  

Äldre betongkulvert betyder nödvändigtvis inte sämre skick, det existerar dock en viss 

samvariation av skick och ålder till följd av att kraven på betongkonstruktionerna förändrats. 

Livslängden på betongkulvert anges av flera nätägare till mellan 50 och 100 år, nätägare 

betonar dock att den faktiska livslängden till stor del beror på vilka förhållanden som råder i 

kulvertens omgivning. En nackdel med betongkulvertar är att sprickbildning i betongen kan 

leda till att vatten läcker in och korroderar röret samt försämrar mineralullens 

isoleringsförmåga. Flera av de större läckorna som inträffat hittills har varit i betongkulvert. 

(Sernhed m.fl. 2012)  

Vidare fokuserar flera studier på att utvärdera befintliga metoder att upptäcka läckor, men 

även att presentera och utvärdera nya metoder. Detta beror som tidigare nämnts på att det är 

svårt att lokalisera läckor i äldre ledningskonstruktioner såsom betongkulvertar. Tidigare 

förslag för att upptäcka sträckor med höga förlustvärden har innefattat flygfotografering 

vintertid av områden för att identifiera snöfria områden som då indikerar höga värmeförluster 

från fjärrvärmerören. (Åkerström, 2004) En förfinad metod som utvärderats är läcksökning 

med hjälp av flygburen IR-teknik som bygger på att luftburna värmekameror detekterar läckor 

på fjärrvärmerör genom det varma vattnet som läcker ut. Metoden har flera fördelar i och med 

att ett stort område kan undersökas under en relativt kort tid. Problematiken i metoden ligger 

i att det saknas förfinade analysmetoder av data som samlas in vid flygningarna. (Sjökvist 

m.fl., 2012) 

2.3 Fjärrvärmerör 

Fjärrvärme distribueras genom ett rörsystem från kraftverk ut till konsumenten. Närmast 

kraftverken är rören som störst för att gradvis smalna av ju slutkonsumenten man kommer i 

systemet. Nätägaren är ansvarig för två olika ledningstyper, framlednings- och returledning. 

Framledningen leder vatten med en temperatur om ca 120 ℃ fram till konsumenten, medan 

returledningen leder tillbaka vattnet vars temperatur nu är ca 50 ℃ från kunden till 

kraftverket. (Svensk Fjärrvärme, 2014) På detta sätt är fjärrvärme ett slutet system. 2007 fanns 

i Sverige ca 1800 mil distributionsnät för fjärrvärme. (Bernstad, 2009)  

Det vatten som används till fjärrvärme är avjoniserat och flödar i ett slutet system. Därmed 

behöver insidan på fjärrvärmerör inget korrosionsskydd. Segmenten av fjärrvärmerör är 

mellan 80 m och 100 m långa beroende på plats, nätoperatör och område. (Karlsson, 2014) 

2.3.1 Äldre Fjärrvärmerör 

Det är vanligt att äldre distributionssystem för fjärrvärme består av två parallella rör av järn, 

dimensionerade för 16 bars tryck och 120 ℃. Rören som placerats i kulvert omges oftast av ett 
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50-70 mm tjockt lager med mineralull som isolerande material. Kulvertarna har väggar av 

armerad betong och ett betonglock ovanpå de parallella medierören som ses i figur 1. Ovanpå 

kulverten finns sedan ett jordlager. Kulverten kan sedan fyllas med antingen luft eller 

lättbetong.  (Karlsson, 2014) Utöver denna konstruktion tillämpades även så kallade eternit-

kulvertar som består av två medierör av stål som är omslutna av ett lager mineralull följt av 

ett lager asbestcement. Denna konstruktion anses av vissa bedömare vara den sämsta 

konstruktionen då mineralullen faller bort på sikt. (Lummi, 2014) 

 

 

Figur 1 Äldre fjärrvärmerör i betongkulvert. (Bildkälla: Gerth Karlsson) 

2.3.2 Moderna fjärrvärmerör 

Två olika typer av rör har dominerat på senare tid; enkelrör och dubbelrör eller twinrör. 

Moderna enkelrör illustreras i figur 2. Enkelrören består vanligast av ett innerrör av rostfritt 

stål vars tjocklek kan variera mellan 2,6 mm till 12,5 mm beroende på rördiametern vilket följer 

den europeiska standarden EN253 för raka fasta fjärrvärmerör (Svensk fjärrvärme, 2012). 

Därefter följer ett lager av polyuretanskum (PUR-skum) som fungerar som isolering. 

Polyuretanskum har varit det ledande isoleringsmaterialet sedan 1970-talet då det ersatte 

mineralull som huvudsakligt isoleringsmaterial. Polyuretanskum är en plast med slutna fickor 

(celler) vilka är fyllda med en cellgas (vanligtvis gasen pentan) som har en lägre värme-
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konduktivitet än luft. Isoleringens egenskaper förändras dock över tid och värme-

konduktiviteten i isoleringsmaterialet kan öka med så mycket som 50 %, vilket i sin tur ökar 

värmeförlusterna över tid. (Ali Khalifeh och Ofir, 2013) Tjockleken på denna isolering varierar 

mellan 25 mm och 75 mm beroende på rördiameter. (ECS, 2009) Parallellt med rören i 

isoleringen löper trådar av koppar, dessa trådar har till uppgift att fungera som fuktlarm. 

Skulle vatten tränga in i röret och komma i kontakt med koppartrådarna ger dessa utslag och 

läckan kan identifieras och repareras. (Lummi, 2014) Ytterst på röret finns ett tunt mantelrör 

som oftast består av plasten polyeten som har till uppgift att skydda mot att vatten ska tränga 

in och försämra isoleringen och korrodera röret. Mantelrörets tjocklek varierar mellan 3 och 

12,5 mm, även här beror denna tjocklek på rörets diameter. (ECS, 2009) Denna konstruktion 

av fjärrvärmerör har varit dominerande sedan 1970-talet då rören började produceras i stor 

skala. (Lummi, 2014) 

 

 

Figur 2 Moderna fjärrvärmerör före installation. I isoleringen syns även markeringarna för de koppartrådar, 

vilka fungerar som fuktlarm. (Bildkälla: Logstor) 

Moderna rör har flera fördelar jämfört med gamla rör; bland annat finns ett fuktlarm som 

varnar för fukt. Dessutom försämras inte isoleringsförmågan hos PUR-skum lika mycket av 

fukt jämfört med mineralull. (Åkerström, 2004) 
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2.3.3 Risk för komplikationer 

Grävningsarbetet associerat med att felsöka och reparera en sträcka fjärrvärmerör tenderar 

ofta att bli svårt att planera, kostsamt för samhället och riskabelt om det utförs i bebyggda 

områden. I städer såsom Berlin ligger ofta fiber och fjärrvärme parallellt med varandra vilket 

utgör en risk då man ska gräva. Risken finns att det blir ett brott på kablar och rör då reparation 

av fjärrvärmerör sker. (Karlsson, 2014) 

2.3.4 Hålen och läckorna 

I dagsläget uppkommer cirka 100 läckor per år i fjärrvärmeledningarna. Hålen upptäcks ofta 

genom en minskning av vattenflödet i rören som antyder att en läcka uppkommit. Därefter 

måste läckan lokaliseras och åtgärdas genom manuell felsökning. Vid renovering inifrån går 

det endast att förnya innerröret. Då ytterröret korroderat sönder blir innerröret exponerat för 

naturen och det blir en tidsfråga innan det också korroderar sönder. Även om det aktuella 

hålet lagats, kommer det alltså med säkerhet att bildas fler läckor i närområdet. (Karlsson, 

2014) 

De hål som uppkommer på fjärrvärmerör är ofta i storleksordningen en halv kvadrat-

centimeter, upp till en kvadratdecimeter stora. Det finns inga standardhål, men större hål än 

tidigare nämnt är sällsynt. Den vanligaste anledningen till hålen på fjärrvärmerören är att fukt 

på ytterröret skapar korrosion som bryter ned röret. Äldre fjärrvärmerör är oftast isolerade 

med mineralull. När mineralull blir våt, ger den upphov till en mycket korrosiv miljö, vilken 

påskyndar nedbrytningen av inneröret utifrån. (Åkerström, 2004) När innerröret utsatts för 

korrosion under en längre tid kommer innerröret vid en viss punkt att ge vika för trycket från 

insidan och ett hål kommer att uppstå. Hålet kan sedan expandera som följd av vattentrycket. 

Hålen kan uppstå både på rörsegmenten, men även i kompensatorerna2. I det senare fallet 

samlas fukt mellan kompensatorerna och fjärrvärmerören, vilket på sikt gör att rören 

korroderar sönder. (Karlsson, 2014) Under kommande år förväntas ett ökat antal läckor i 

fjärrvärmenätet, då stora delar av näten är äldre än 50 år. Det finns ingen enkel metod för att 

lokalisera läckor i äldre fjärrvärmerör, då dessa ofta ligger ingjutna i betongkulvertar. (Sjökvist 

m.fl., 2012) 

                                                     
2 Kompensatorer kallas de stöd som fjärrvärmerören är fastkopplade i. Kompensatorerna utgör den 

underjordiska ställning, genom vilken fjärrvärmenätet är sammankopplat. 
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Figur 3 Installerad lining i ett avkapat fjärrvärmerör vilket användes under tester. (Bildkälla: Stefan 

Håkansson) 

2.4 Förutsättningar för relining av fjärrvärmerör 

Förutsättningarna för relining av fjärrvärmerör skiljer sig från de vid relining av avloppsrör 

och dricksvattenledningar i vissa avseenden. De främsta skillnaderna är de temperaturer och 

det tryck som förekommer i fjärrvärmerör. (Håkansson, 2014) Det material som används för 

att renovera insidan av röret måste klara cykliska temperaturförändringar mellan 70 ℃ och 

120 ℃ och ett övertryck på 16 bar under hela livslängden. (Svensk Fjärrvärme, 2014) 

Enligt den senaste studien är endast relining med olika textilmaterial aktuell. Endast plast-

beläggning anses vara slitstark och vattentät, men inte bärande i sin funktion. (Håkansson, 

2014) Den materialblandning som krävs för att belägga innerytan ska klara både höga 

temperaturer, ha en relativt hög hållfasthet och vara tålig för tryck. Materialblandningen bör 

även vara relativt elastisk för att möjliggöra installation på insidan av röret. Material-

sammansättningen för innerbeläggningen förväntas ensam klara dessa krav. Då branschen 

vanligtvis jobbar med textilier såsom glasfiber och plast- och kompositbaserade material, 

exempelvis epoxi, är det ett tänkbart teknologiskt spår för branschen att utvärdera dessa typer 

av material. (Karlsson, 2014) Figur 3 visar ett prov från rör som renoverats med en material-

sammansättning av epoxi och aramidväv. 
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Den reliningbeläggning som antas i denna rapport består av en blandning av epoxi, 

glasfiberduk och aramidväv. 

För stora rördiamterar är det inte lika relevant att relina eftersom dessa rör ofta sitter 

lättillgängliga nära kraftverket. Rör med så stora diametrar är kritiska för fjärrvärmenätets 

funktion och nätägare ser, i nuläget, hellre att dessa byts ut. (Karlsson, 2014) 

2.4.1 Efterfrågade materialegenskaper 

För att materialet ska kunna belägga innerytan i ett fjärrvärmerör krävs att det har en 

brotthållfasthet på 73 MPa, vilket motsvarar 16 bars övertryck i ett rör med 10 cm diameter. 

Brotthållfastheten, eller skjuvhållfastheten, är ett mått på hur stor påfrestning ett material 

klarar av innan det deformeras irreversibelt längs med materialets struktur. Brotthållfastheten 

bildar ett linjärt samband med diametern, vilket innebär att ett rör med 30 cm diameter 

behöver tre gånger så stor brotthållfasthet som ett rör med 10 cm diameter. Vidare ska 

materialet klara av en temperatur om 120 ℃  under en längre tid utan att deformeras. 

Beräkningarna måste även innehålla en viss säkerhetsmarginal. (Håkansson, 2013) 

Stålet i innerröret i moderna fjärrvärmerör är av typen P235GH (Lummi, 2014), som har den 

termiska linjära expansionskoefficienten 12,5 ∙ 10−6 𝑚/𝑚 ∙ 𝐾 . Den termiska linjära 

expansionskoefficienten indikerar hur många gånger materialet expanderar om temperaturen 

ökar med en grad Kelvin. (Thyssen-Krupp, 2011) Vid kompensatorerna finns muffar3 som 

anpassar sin längd efter rörets, vilket gör att man kan hantera längdförändringen som sker i 

rören då temperaturen varierar. (Karlsson, 2014) 

Det faktum att längden på röret av stål förändras med temperaturen innebär en problematik 

vid materialval, som måste tas i beaktning. Ett alternativ är att belägga insidan med ett 

vidhäftande material som har samma expansionskoefficient som stålet. (Håkansson, 2014) Ett 

annat är att låta liningen röra sig relativt rörets innervägg och hantera de olika längd-

utvidgningarna med extra muffar i kompensatorerna. (Karlsson, 2014) 

Om beläggningen förväntas vara självbärande ska den, förutom det inre trycket, också klara 

av ett yttre tryck från jordlagren. I de fall som ytterröret i stål är skadat, ibland med hål som 

följd, finns det inget annat material som skyddar beläggningen. (Karlsson, 2014) 

2.4.2 Värmeförluster 

Förutom de krav som ställs på temperaturtålighet och bärighet, finns även värmeförluster med 

som en parameter vid val mellan relining och byte av rör. (Karlsson, 2014) De rör som är 

föremål för renovering saknar ofta den isoleringsgrad som finns till ett nytt rör. Även om det 

gamla röret en gång haft isolering, så innebär det faktum att det måste renoveras, att 

isoleringen kanske inte längre fyller sin funktion. (Sernhed m.fl., 2012) Frågan om isolering 

och värmeförluster blir en del i den ekonomiska kalkylen. Kostnaderna för de värmeförluster 

som uppstår kommer att ställas emot kostnaderna för grävarbete och kostnaderna för 

                                                     
3 Muffar är korta och ihåliga cylindrar som tätslutande omsluter och sammanfogar rören. 
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förstörelse av stadsmiljön under arbetet. Det blir en avvägning mellan relining för en mindre 

summa, men med löpande kostnader för värmeförluster, mot nya isolerade rör genom en 

större grundinvestering. För mindre hål eller för renovering av rör i stadsmiljö blir den relativa 

kostnaden för värmeförluster mindre jämfört med längre sträckor eller sträckor under åkrar 

eller parker. (Karlsson, 2014) Genom att välja en metod som minskar värmeförlusterna jämfört 

med tidigare konstruktioner kan man på detta sätt skapa ett mer energieffektivt system.  

År 2007 stod fossila bränslen för 18 % av värmeproduktionen och siffran väntas enligt Svensk 

Fjärrvärme minska till 8 % 2015. (Svensk Fjärrvärme, 2009) Även om energimixen i svensk 

fjärrvärme till större del består av förnybara bränslen såsom förädlade och oförädlade 

trädbränslen så skulle en minskning av värmeförlusterna innebära en förbättring av den 

ekologiska hållbarheten i fråga om energieffektiviseringar.) År 2007 levererades 49 TWh 

värme, vilket kan jämföras med de 135,4 TWh som elkonsumtionen uppgick till. (SCB, 2013) 

Små procentuella energieffektiviseringar kan alltså ge stor effekt på den mängd värme som 

måste produceras. Vidare kan även minskade värmeförluster medföra en ökad ekonomisk 

hållbarhet för nätägare. (Dahlin, 2013) Storleken på den senare beror på prognostiserade 

framtida priser på värme samt priset för att minska värmeförlusterna. 

2.4.3 Tillfälliga lösningar 

I de fall som ett rör som är schemalagt för renovering eller byte inom en begränsad tidshorisont 

springer läck kan det te sig onödigt att byta ut eller renovera ett helt segment. Då man vet att 

lagningen sker med lägre krav på livslängd är det intressant med lösningar som fungerar som 

plåster, designade att fungera som tillfälliga lösningar. (Karlsson, 2014) 

2.4.4 Miljökrav 

Relining av vattenledningar har tidigare fått kritik ifrån kemikalieinspektionen, som uppmätt 

låga halter av det hormonstörande ämnet bisfenol A i dricksvatten från ledningar som 

renoverats. Kritiker har dragit slutsatsen att den epoxibeläggning som används i relining-

processen, för att belägga innerytan på en ledning, kan ha avgett bisfenol A. (DN, 2013) 

Då fjärrvärme är ett slutet system där människor aldrig kommer i fysisk kontakt med vattnet, 

innebär detta att kraven på vattenkvalitet inte är relevanta. Nätägare betonar att det som 

däremot är relevant i fråga om miljökrav är arbetsmiljön och säkerheten för personal som 

arbetar med renovering eller byte av ledningarna. Detta kan komma att ställa vissa krav ifråga 

om materialval, processer och säkerhetsrutiner, vid både relining och installation av nya rör. 

(Karlsson, 2014) Med avseende på social hållbarhet är det viktigt att personal som arbetar med 

materialen inte utsätter sig för några risker. Den ekologiska hållbarheten säkras i den mån 

systemet verkligen förblir slutet och vatten från fjärrvärmerör inte läcker ut i naturen. 

2.5 Installation med strumpmetoden 

För att få en tätslutande beläggning samt återställa volymen i rören rengörs rörens insida inför 

samtliga befintliga reliningförfaranden idag. Rengöringsmetoden anpassas för de 

förhållanden som råder i det specifika röret. En metod är att spola igenom röret med roterande 
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munstycke som sprutar ut hetvatten med ett tryck om 500 bar. Skulle det förekomma orenheter 

i röret efter denna rengöring kan ett cylindriskt plastverktyg pressas in i röret med tryckluft 

eller vattentryck, för att få bort de återstående orenheterna. (Pollex AB, 2014) Strumpan 

(liningen) skjuts sedan in med tryckluft och härdas på plats med hjälp av ånga. (Håkansson, 

2014) 

En risk vid installation är att liningen4 kan tappa fästet vid innerröret. I detta fall måste röret 

grävas upp och bytas ut oavsett. (Håkansson, 2014) Förutom tiden det tar att åtgärda, kommer 

kostnaderna i ett sådant fall att uppgå till minst kostnaden för att byta rören i första hand. 

3. Modell 

Beräkningsmodeller och antaganden för beräkning av skillnader i värmeförluster mellan nya 

fjärrvärmerör och äldre fjärrvärmerör som relinats. Äldre fjärrvärmerör har delats upp i ett 

antal olika fall för att kunna simulera värmeförluster beroende på vilket skick ledningen och 

dess isolerande funktioner är i. 

3.1 Fallstudie 

Den använda modellen utgör en grund för beräkning av värmeförluster i fem olika fall. Dessa 

fall kan utgöra en referens för framtida empiriska beräkningar av värmeförluster. Bland fallen 

ingår bland annat extremfallet att en lining läggs ensam i marken, utan isolerande material i 

övrigt mellan liningen och jorden. I det fallet antas att betongkulverten helt rasat samma, 

isoleringen skadats och förlorat sin isolerande förmåga samt att röret korroderat sönder till en 

försumbar tjocklek. 

Fall 2 behandlar fallet där kulverten rasat samman och där isoleringen blivit fuktig medan Fall 

3 behandlar en intakt kulvert och rör med fuktig isolering. Fall 4 representerar en intakt 

kulvert med intakt isolering. Fall 5 är ett nyinstallerat modernt fjärrvärmerör. 

Med dessa fall som referenspunktet anges de maximala teoretiska värmeförlusterna, både från 

ett relinade rör och från ett nylagt rör. Genom att beräkna skillnaden i värmeförluster och 

studera priset på värmeenergi över tid kan den ekonomiska skillnaden i värmeförluster mellan 

alternativen att relina rör och att lägga nya beräknas. Fall 2, 3 och 4 utgör olika mellanlägen, 

där den äldre isoleringen fortfarande finns kvar fyller hela eller del av sin funktion. Nedan 

illustreras de olika studerade fallen var för sig i figur 4 till 8. Höjden H i Fall 1,2 och 5 betecknar 

avståndet från markytan till rörets mittpunkt och är summan av läggningsdjupet och rörets 

ytterradie. 

  

                                                     
4 Med lining menas det strumpliknande textiliestycke som fästs vid innerröret och bildar en ny 

beläggning. 
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Fall 1 Endast lining i skadad kulvert med förstörd isolering 

Endast en lining av epoxi och aramidväv, lagd på 60 cm djup i jord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 2 Relinat rör i skadad kulvert med fuktig isolering 

En lining av epoxi och aramidväv belägger innerytan av ett gjutjärnsrör lagd på ett djup om 

60 cm i jord och omges av ett lager fuktig isolering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

H 

Figur 4 Lining i jord. 

Figur 5 Lining, gjutjärn och fuktig isolering i jord. 
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Fall 3 Relinat rör i intakt kulvert med fuktig isolering 

En lining av epoxi och aramidväv belägger innerytan av ett gjutjärnsrör isolerad och fuktig 

isolering som placerats i en betongkulvert.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fall 4 Relinat rör i intakt kulvert med ideal isolering 

En lining av epoxi och aramidväv belägger innerytan av ett gjutjärnsrör isolerad med torr 

oskadad isolering som placerats i en betongkulvert.  I det här fallet kan tänkas att relining 

utförts på rör i betongkulvert som hållit sig helt intakt och där både isolering samt rör är i 

nyskick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Lining, gjutjärn och fuktig isolering i luftfylld kulvert. 

Figur 7 Lining, gjutjärn och torr isolering i luftfylld kulvert. 



17 

 

Fall 5 Nytt enkelrör 

Fall 1 består i ett nytt enkelrör lagt på standarddjupet 60 cm i jord. Enkelröret består av ett 

medierör i rostfritt stål, polyuretanskum (PUR-skum) som isolering och ett mantelrör i plast 

(Polyeten, PE-HD). Dimensioner för respektive rör ges av standard EN 253. (CEN, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Fysikaliska samband 

Nedan förklaras de fysikaliska och matematiska samband som ingår i modellen.  

3.2.1 Massflöde och värmeövergångstal i fjärrvärmerör 

Värmeverket i Uppsala har en maxeffekt om 600 MW och vid halverad effekt 300 MW där 

uttemperaturen på fjärrvärmevattnet är 115 ℃  vid maximal effekt och 90 ℃  vid halverad 

effekt. (Karlsson, 2014) Returtemperaturen tenderar att variera i nätet och antas här vara 50 ℃.  

Havtun5 föreslår följande samband för beräkning av massflöde i ett öppet system: 

  𝑞 = 𝑚 ∙̇ (ℎ1 − ℎ2)  (1) 

Vidare föreslår Havtun följande värden på entalpin hos det inkommande och det utgående 

mediet för maximal respektive halverad effekt: 

ℎ1,𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙 = {
𝑡1 = 115 ℃
𝑝1 = 16 𝑏𝑎𝑟

} = 482,52 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ1,𝐻𝑎𝑙𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 = {
𝑡1 = 90 ℃
𝑝1 = 16 𝑏𝑎𝑟

} = 376,94 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

ℎ2,𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟 = {
𝑡2 = 50 ℃
𝑝2 = 16 𝑏𝑎𝑟

} = 209,26 𝑘𝐽/𝑘𝑔 

                                                     
5 Referens ekv. 1,2,3: Havtun, 2013. 

H 

Figur 8 Rostfritt stål, PUR-skum och mantelrör i plast i jord. 
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Massflödet för mediet beräknas: 

 �̇� =
𝑞

(ℎ1−ℎ2)
   (2) vilket ger:  

�̇�𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑓𝑙ö𝑑𝑒   = 2195,7𝑘𝑔/𝑠

�̇�𝐻𝑎𝑙𝑣𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 1789 𝑘𝑔/𝑠
 

Massflödet �̇�𝑑 genom ett rör med innerdiameter d i nätet beräknas: 

�̇�𝑑 = 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ �̇�   (3) 

Egenskaperna för vatten med en temperatur om 87 ℃ antas till (Granryd, 2009): 

{
𝜇 = 0,32 ∙ 10−3 𝑁 ∙ 𝑠/𝑚2

𝑘𝑣 = 0,674 𝑊/𝑚 ∙ 𝐾
 

Reynolds tal på insidan av ett rör med innerdiameter d kan med enligt Granryd6 beräknas 

som: 

𝑅𝑒𝑑 =
4�̇�𝑑

𝜋𝑑𝜇
    (4) 

Då Re är i storleksordningen 107 för både maximalt och halverat flöde så kan fullt utvecklat 

turbulent flöde antas. Då Pr > 0,7 och L/d > 60 föreslår Granryd Dittus-Boelters ekvation för 

beräkning av Nusselts tal för ett rör med innerdiameter d: 

𝑁𝑢𝑑 = 0,023 ∙ Re𝑑
0,8 ∙ Pr0,4  (5) 

Sambandet mellan Nusselts tal och konvektivt värmeövergångstal ℎ𝑑 kan beskrivas: 

𝑁𝑢𝑑 =
ℎ𝑑∙𝑑

𝑘𝑣
    (6) 

Vilket i sin tur ger ett uttryck för det konvektiva värmeövergångstalet: 

ℎ𝑑 =
𝑁𝑢𝑑∙𝑘𝑣

𝑑
    (7) 

Då det konvektiva värmeövergångstalet ℎ𝑑 för studerade diametrar d sträcker sig mellan 2,1 ∙

104𝑊/𝑚2och 1,7 ∙ 106𝑊/𝑚2  vid maximalt flöde och vid halverat flöde 1,5 ∙ 106𝑊/𝑚2och 1,8 ∙

104𝑊/𝑚2så kan värmeutbytet mellan innerrör och medium antas oändligt stort. Detta innebär 

även att den termiska resistansen mellan rörets inneryta och medium kan försummas och 

temperaturskillnaden mellan fjärrvärmevattnets bulktemperatur och rörväggens insida kan 

försummas. Då denna resistans bortses ifrån, är effekt och flöde irrelevant för modellen i 3.2.2. 

3.2.2 Värmeförluster  

Värmetransport definieras som energitransport från ett varmare medium till ett kallare. Enligt 

Holman7 kan endimensionell värmeöverföring, q, definieras som:  

                                                     
6 Referens ekv. 4,5,6,7: Granryd, 2009. 
7 Referens ekv. 8,9,11,12,13,14: Holman, 2010. 
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q =
ΔTOverall

∑Rth
  (8) 

Där ∑Rth  betecknar summan av de termiska resistanserna mellan de två medierna vars 

temperaturskillnad betecknas ΔTOverall. 

Ett modernt fjärrvärmerör likt det som behandlas i Fall 5 kan betraktas som tre termiska 

resistanser i form av ett stålrör, en isolering samt ett ytterrör. Värmekonduktiviteten betecknas 

k med olika index beroende på material. Ekv. (8) kan tillämpas på Fall 5 och uttryckas som: 

q =
2πL(T1−T4)

1

ℎ1𝑟1
+
ln(

r1
r2⁄ )

kA
+
ln(

r2
r3⁄ )

kB
+
ln(

r3
r4⁄ )

kC

     (9) 

Vidare fås då värmeförlust per meter: 

q/L =
2π(T1−T4)

1

ℎ1∙𝑟1
+
ln(

r1
r2⁄ )

kA
+
ln(

r2
r3⁄ )

kB
+
ln(

r3
r4⁄ )

kC

 (10) 

Då varken värmeflödet per meter q/L eller temperaturen på mantelröret T4 är kända storheter 

krävs således ytterliggare ett samband för dessa. Som tidigare nämnts kan den termiska 

resistansen mellan fjärrvärmevattnet och rörväggen försummas. Således antas 
1

ℎ1∙𝑟1
≈ 0. 

Både Granryd och Holman föreslår sambandet: 

q = k ∙ S ∙ ΔT   (11) 

Där S betecknar den formfaktor som avgörs av geometrin hos det studerade systemet, k avser 

värmekonduktiviteten hos det omgivande mediet. ΔT  betecknar skillnaden i temperatur 

mellan ytan på det studerade objektet och omgivningen.  

Ett fjärrvärmerör som placeras i jord kan approximeras som en oändligt lång isotermisk 

cylinder som placeras i ett semi-oändligt medium. Figur 9 illustrerar ett fjärrvärmerör i jord 

utan kulvert. Holman föreslår en formfaktor vilken kan beskrivas som: 

S𝑅ö𝑟 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘 =
2𝜋𝐿

ln [𝑥+(𝑥2−1)0,5]
  (12) 

Där den karakteristiska längden x ovanstående samband definieras: 

 

𝑥 = 𝐻/𝑟3   (13) 
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Figur 9 Illustration av mätpunkter för rör utan kulvert. 

Vidare kan formfaktorn för ett fjärrvärmerör av längd L placerad i kulvert approximeras som 

ett cirkulärt rör med yttre radie r i en kvadratisk omgivning med sidan W. Rör i kulvert 

illustreras i figur 10. Holman föreslår: 

S 𝑅ö𝑟 𝑖 𝑘𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡 = 
2πL

ln [0,54𝑊 𝑟3⁄ ]
 (14) 

Där 𝐿 ≫ 𝑊. 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Illustration av mätpunkter för rör i kulvert. 

Beteckningen r anger ytterdiameter hos röret som kan betecknas 𝑟3.  Vi får således ett uttryck 

för värmeförlust per meter rör från kulvert och från enkelrör i mark och kan beskrivas som: 

q/L =
2𝜋𝑘ΔTrör i mark

ln [𝑥+(𝑥2−1)0,5]
  (Enkelrör i mark)  (15)  

q/L =   
2𝜋 𝑘 ΔTrör i kulvert

ln [0,54𝑊 𝑟⁄ ]
  (Rör i kulvert)  (16)  

Där ΔTrör i mark = 𝑇1 − 𝑇4 och 

 ΔTrör i kulvert = T2 − T3 

r1 r2 

r3 

T2 

T3 

T0 

W 

W 

T1 

r1 r2 

r3 

T0 

T4 

H 



21 

 

Vi får i de båda fallen två funktioner var för värmeförluster per meter rör som funktion av 

temperaturen på rörets utsida: 

(𝑞 𝐿⁄ )𝑅ö𝑟 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘 =

{
  
 

  
 

 

       
2𝜋𝑘(𝑇1 − 𝑇4)

ln[𝑥 + (𝑥2 − 1)0,5]
                              (17)      

2π(T0 − T1)

ln(
r1
r2⁄ )

kA
+
ln(
r2
r3⁄ )

kB
+
ln(
r3
r4⁄ )

kC

    (18) 
                          

(𝑞 𝐿⁄ )𝑅ö𝑟 𝑖 𝑘𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡 =

{
  
 

  
       

2𝜋 𝑘 (T2 − T3)

ln [0,54𝑊 𝑟3⁄ ]
                                      (19)

    
2π(T0 − T2)

ln(
r1
r2⁄ )

kD
+
ln(
r2
r3⁄ )

kE
+
ln(
r3
r4⁄ )

kF

     (20)  
                                

Båda ekvationssystem har således två obekanta var och två ekvationer var vilket innebär att 

exakta lösningar är möjliga. 

Det övre ekvationssystemet har två ekvationer (17) och (18) och två obekanta 𝑇1  samt 

(𝑞 𝐿⁄ )𝑅ö𝑟 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘 och kan således lösas. 

Det undre ekvationssystemet har två ekvationer (19) och (20) samt två obekanta T2  samt 

(𝑞 𝐿⁄ )𝑅ö𝑟 𝑖 𝑘𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡 och kan således lösas. 

Genom ekvationslösning fås 𝑇1 ,   T2 . (𝑞 𝐿⁄ )𝑅ö𝑟 𝑖 𝑘𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡  och (𝑞 𝐿⁄ )𝑅ö𝑟 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘  kan då beräknas 

genom att använda de ursprungliga uttrycken (15) och (16): 

(𝑞 𝐿⁄ )𝑅ö𝑟 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘 =
2𝜋𝑘(𝑇1 − 𝑇4)

ln[𝑥 + (𝑥2 − 1)0,5]
 

(𝑞 𝐿⁄ )𝑅ö𝑟 𝑖 𝑘𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡  =
2𝜋 𝑘 (T2 − T3)

ln [0,54𝑊 𝑟3⁄ ]
 

Dessa ger då ett värde på värmeförluster per meter rör (𝑞 𝐿⁄ )𝑅ö𝑟 𝑖 𝑚𝑎𝑟𝑘, (𝑞 𝐿⁄ )𝑅ö𝑟 𝑖 𝑘𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡 för de 

olika rördiametrar som tidigare presenterats. 

Det som skiljer de olika fallen åt är antalet termer i nämnaren i (18) och (20) samt värdet på 

dessa. Detta då antal termiska resistanser och värdet på dessa varierar mellan fallen. Se Bilaga 

1 för formler till de enskilda fallen. 

3.3 Antaganden 

För att kvantifiera värmeförluster från rör krävs att ett antal förenklingar och antaganden görs 

rörande geometri, temperaturer och värmekonduktivitet. Värmekonduktiviteten hos olika i 

modellen ingående material redovisas i bilaga 2. 
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3.3.1 Jordtemperatur 

Vid beräkningar har konstant jordtemperatur antagits. Detta baseras på de temperaturdata för 

marken som tillhandahålls från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Då formlerna är 

konstruerade för att beräkna förlusterna vid ett jämviktsläge, antas en ungefärlig medel-

temperatur för att kompensera för trögheten i jordens temperaturförändringar. Antagandet 

för lufttemperaturen som gjorts är 5 ℃, vilket är den förväntade jordtemperaturen på 6 dm 

djup. (SLU, 2002)  

3.3.2 Konvektivt värmeövergångstal 

Beräkningar enligt kapitel 3.2 visade att det konvektiva värmeövergångstalet mellan det 

strömmande fjärrvärmevattnet och rörytan på insidan av röret kan antas oändligt stor. Detta 

antagande grundas i att det konvektiva värmeövergångstalet är så högt att temperatur-

skillnaden mellan vattnet och rörväggen är försumbar. Det konvektiva värmeövergångstalet 

anger hur mycket värme som transporteras mellan ett medium såsom vatten och en yta. I 

nuvarande fall innebär det att rörets insida i beräkningarna har samma temperatur som 

vattnets bulktemperatur. Bulktemperaturen representerar den genomsnittliga medie-

temperaturen vid tvärsnittet i aktuellt rörsegment. (Holman, 2010) Termisk resistans kan 

analogt likställas med sin elektriska motsvarighet. Termisk resistans anger ett materials 

förmåga att leda värme likt den elektriska resistansens förmåga att leda elektricitet. (Sofia, 

1995) 

3.3.3 Isolerande förmåga hos kulvert. 

Betongkulvertens väggar antas ha en försumbar isolerande effekt. Detta grundas i att 

kulvertväggarna består av armerad betong som har en högre värmekonduktivitet jämfört med 

jorden. Detta innebär att kulvertens inre väggar kan antas ha samma temperatur som den 

omgivande jorden. 

3.3.4 Dimensionering av rör 

För att kunna få en konsekvent jämförelse mellan äldre fjärrvärmerör och nyare fjärrvärmerör 

har det antagits att äldre fjärrvärmerör har samma dimensionering som nya rör ifråga om 

innerdiameter, innerrörets godstjocklek samt isoleringstjocklek. På äldre fjärrvärmerör i 

betongkulvert är isoleringstjockleken oftast 50-70 mm vilket ligger nära isoleringstjockleken 

på moderna rör av större dimensioner. (Karlsson, 2014) Bristen på tillförlitlig statistik 

resulterar i osäkerhet vid uppskattning av hur mycket betongkulvert som finns i Sverige. Det, 

i sin tur, leder till osäkerhet vid uppskattning av hur vanliga olika typer av rör är i 

fjärrvärmenäten. (Sernhed m.fl., 2012) 

3.3.5 Mineralullens värmekonduktivitet 

Värmekonduktiviteten hos mineralull kan variera mellan 0,03-0,04 𝑊/𝑚 ∙ 𝐾 beroende på typ 

och kvalitet. (Sjökvist m.fl., 2012) För att vara konsekventa i jämförelsen antas det tal på 

värmekonduktivitet hos torr mineralull som presenteras i studien av fuktig isolering. Detta 

syftar till att få fram en konsekvent jämförelse där samma typ och kvalitet av mineralull 

studeras.  
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3.3.6 Fuktig isolering 

De flesta äldre fjärrvärmerör är isolerade med mineralull. (Karlsson, 2014) Då mineralull en 

gång tagit upp fukt, tar det lång tid att torka den. Under rådande omständigheter i en 

fjärrvärmekulvert kan det antas att mineralullen inte torkar under kulvertens livstid. (Vrána, 

2007) Det är svårt att uppskatta hur högt fuktinnehållet är i isoleringen. För att uppskatta 

fuktens inverkan på värmeförlusterna, så antas i beräkningar ett fuktinnehåll i isoleringen om 

6,5 % som ett referensfall för fuktig isolering. Det skall betonas att denna siffra, som varierar 

beroende på hur mycket vatten som trängt in i kulverten, betydande påverkar isoleringens 

konduktivitet. Konduktiviteten för olika fuktinnehåll och temperaturer varierar mellan 0,035 

𝑊/𝑚 ∙ 𝐾 och 1,35 𝑊/𝑚 ∙ 𝐾. (Ochs och Müller-Steinhagen, 2005) 

3.3.7 Approximationer för medium 

För att på ett principfast sätt kunna jämföra de olika fallen approximeras de fall med intakt 

kulvert som en cylinder med längd L centrerad i ett rätblock med längd W. Vidare betraktas 

fallen utan kulvert som en cylinder med längd L placerad i ett semi-oändligt medium.  

(Holman, 2010) 

3.3.8 Ledning genom stöttor 

I modellen tas ej hänsyn till värmeförluster genom fixar, balkar och ventilation i betong-

kulvertar. Fixar är grova balkar som har till uppgift att hålla rör av oftast stora dimensioner 

på plats. Dessa extra förluster har i tidigare studier uppskattats till cirka 10 % av värme-

förlusterna från rör och isolering. (Ali Khalifeh och Ofir, 2013) Modellen tar ej hänsyn till dessa 

förluster då det är svårt att göra en rimlig kvantifiering av inverkan när annat än torr isolering 

studeras. 

3.3.9 Liningens tjocklek och sammansättning 

I modellen antas att liningens tjocklek överensstämmer med den som användes vid HWQ:s  

försök 2013. Liningen antas vara 7 mm tjock och bestå av en blandning mellan epoxi och 

aramidväv. Värmekonduktiviteten antas ha ett medelvärde mellan motsvarande värden för 

epoxi och aramidväv. 

3.3.10 Representativt värmeverk 

Antagandet har gjorts att värmeverket i Uppsala utgör ett representativt kraftverk i Sverige, 

vad gäller effekt och massflöde.  

3.3.11 Jordens egenskaper 

Den runt fjärrvärmeledningarna omkringliggande jorden kan ha olika värmekonduktivitet 

beroende på typ, exempelvis har lera en högre värmekonduktivitet jämfört med sand. I 

modellen har ett generellt värde på jordens värmekonduktivitet antagits för att möjliggöra en 

så konsekvent jämförelse som möjligt. (Granryd, 2009) 
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4. Resultat 

Värmeförlusterna per meter rör för de olika fallen tenderar alla att öka linjärt med nominell 

innerdiameter (DN). Fallet med nylagt rör (Fall 5) och en intakt kulvert med oskadad isolering 

(Fall 4) har nästan lika stora värmeförluster. Isoleringens kvalitet har tydlig inverkan på 

värmeförlusterna. Mellan de två fallen med torr (Fall 4) respektive fuktig isolering (Fall 3) i 

betongkulvert iakttas betydande skillnad i värmeförluster. I Fall 1 och Fall 2 ökar förlusterna 

per meter snabbare jämfört med de övriga fallen då nominell innerdiameter på röret ökar. 

I figurerna 11-14 presenteras värmeförlusterna per meter som funktion av den nominella 

rördiametern. Mellan figurerna varieras bulktemperaturen på vattnet enligt: 115 ℃ i figur 11, 

90 ℃ i figur 12, 70 ℃ i figur 13 och 50 ℃ i figur 14. 

 

 

 

Figur 11 Värmeförlust per meter som funktion av nominell innerdiameter (DN) för behandlade fall. 

Bulktemperatur fjärrvärmevatten 115 ℃. 
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Figur 12 Värmeförlust per meter som funktion av nominell innerdiameter (DN) för behandlade fall. 

Bulktemperatur fjärrvärmevatten 90 ℃. 

 

Figur 13 Värmeförlust per meter som funktion av nominell innerdiameter (DN) för behandlade fall. 

Bulktemperatur fjärrvärmevatten 70 ℃. 
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Figur 14 Värmeförlust per meter som funktion av nominell innerdiameter (DN) för behandlade fall. 

Bulktemperatur fjärrvärmevatten 50 ℃. 

Samtliga diagram visar att värmeförlusterna från de fall där kulverten hållits intakt är mindre. 

Av diagrammen kan utläsas att betongkulvertens isolerande funktioner inte ska underskattas. 

Värmeförlusterna i fjärrvärmenätet blir tydligare under vintermånaderna till följd av att kraft-

verk går på högre effekt och uttemperaturen hos vattnet är högre. 

5. Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen syftar till att presentera felmarginaler och diskutera risken för fel i indata, 

men även att studera hur tänkbara variationer i indata påverkar resultatet. 

5.1 Känslighetsanalys av beräkningar 

Genom att variera tänkbara indata kan påverkan på resultatet studeras utifrån ett kvantitativt 

perspektiv. Fokus läggs här på att variera egenskaperna hos fjärrvärmerörens isolering. Detta 

då omgivningsförhållandena visat sig ha stor påverkan på isoleringens termiska egenskaper. 

5.1.1 PUR-skummets isolerande förmåga 

PUR-skummets isolerande förmåga minskar med tiden genom att gasen i skummets fickor 

diffunderar ut och ersätts med luft. På detta sätt ökar värmekonduktiviteten hos isoleringen 

och värmeförlusterna ökar. Detta kan förbättras genom att minska storleken på de fickor som 

gasen finns i, syftet är då att få gasen att diffundera långsammare. Över längre tid (ca 20 år) 

konvergerar PUR-skummets värmekonduktivitet mot värdet 0,038  𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ . (Jarfelt, 2002) 

Skulle fukt tränga in i PUR-skummet ökar dess värmekonduktivitet till 0,35 𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄ . Då 

moderna fjärrvärmerör oftast har larmtrådar som varnar för fukt kan inträngande vatten 
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identifieras relativt fort. (Zinko m.fl., 2002) Figur 15 visar hur värmeförlusterna påverkas av 

kvaliteten på PUR-skummet i Fall 5 vid 90 ℃. 

 

 

Figur 15 Värmeförluster som funktion av nominell innerdiameter (DN) för olika åverkan på PUR-skum. 

5.1.2 Mineralullens isolerande förmåga 

Värmkonduktiviteten hos mineralull varierar betydande med avseende på fuktinnehållet. 

(Ochs och Müller-Steinhagen, 2005) I figur 16 visas hur värmeförlusterna varierar med 

fuktinnehållet för en bulktemperatur hos vattnet på 90 ℃. Enligt Ochs och Müller-Steinhagen 

avtar ökningen av värmekonduktiviteten, då fuktinnehållet ökar, men ökningen avstannar 

inte helt förrän konduktiviteten når ca 1,3 𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄  för fuktinnehållet 35 % och temperaturen 

90 ℃. I figur 16 kan ses att fuktinnehållet i det isolerande materialet utgör en betydande post 

vid beräkning av värmeförluster för fjärrvärmerör som ligger i en bädd av mineralull. I figur 

16 har konduktiviteten 1,1 𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄  använts för fuktinnehållet 19,5 %, 0,52 𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄  för 

fuktinnehållet 6,5 % och 0,05 𝑊 𝑚 ∙ 𝐾⁄  för 0,0 % fukt. (Ochs och Müller-Steinhagen, 2005) 
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Figur 16 Värmeförluster som funktion av nominell innerdiameter för olika andelar fuktinnehåll i mineralull. 

5.2 Kvalitativ känslighetsanalys av indata 

Då en rad antaganden har gjorts rörande fjärrvärmesystemens dimensionering och 

uppbyggnad så kan vissa aspekter analyseras kvalitativt. Bland annat så har modellen 

utarbetats med hjälp av användandet av formfaktor där hänsyn till röret med returvattnet ej 

har tagits någon hänsyn till. Effekten av ett intilliggande rör på värmeförlusterna betraktas 

dock som försumbar och alltför komplex att utreda. Normalt ligger fjärrvärmerör parvis i 

kulvertar. I denna undersökning har beräkningarna gjorts för endast ett rör i kulverten för att 

förenkla beräkningar. I beräkningarna av värmeförluster i Fall 1-5 har samma värme-

konduktivitet för omgivande jord antagits, detta syftade till att få till en konsekvent jämförelse. 

Skulle värmekonduktiviteten för jorden ökas (man kan då tänka sig att omgivande jord består 

av lera) så kommer förlusterna att öka. 

Tjockleken hos mineralullen kan variera hos äldre rör. Genomgående i beräkningarna har 

isoleringstjockleken på gamla fjärrvärmerör antagits vara densamma som hos moderna 

fjärrvärmerör. Då lagret med isolering utgör det främsta skyddet mot värmeförluster, är detta 

en större potentiell felkälla.  

5.3 Riskanalys av källor 

En mindre del av informationsinhämtningen kring ämnet baserat sig på intervjuer med 

personer verksamma i företag med egenintresse i studien. Det innebär en risk för medvetet 

undanhållande av information. Publikationer gjorda åt Svensk Fjärrvärme har använts i stor 

omfattning, organisationen har inget tydligt egenintresse i att styra utvecklingen i riktning 

mot eller från relining. Därmed anses dessa publikationer utgöra trovärdiga källor. Indata för 

nya fjärrvärmerör kommer från rörtillverkaren LOGSTOR och följer fjärrvärmerörstandarden 

EN253 från 2009, vilket bedöms som en säker källa. Det är denna standard som tillverkare 
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hänvisar till i sina produktkataloger.(LOGSTOR, 2012) Temperaturen i jorden baseras på 

temperaturdata för marken och luften i Uppsala och uppgifterna är hämtade från SLU. Data 

beskriver medelvärden från 30 års mätningar. (SLU, 2002) 

6. Diskussion 

Det saknas fortfarande en färdig produkt på marknaden för relining av fjärrvärmerör. Först 

när konceptet kommersialiserats finns det reella möjligheter att mäta hur stora skillnaderna 

blir mellan värmeförlusterna i renoverade gamla rör och nylagda moderna rör. Vad resultaten 

visar, är att förutsättningarna för att relina ett rörssegment kan skilja sig avsevärt, beroende 

på skicket som det gamla röret och dess isolering befinner sig i. 

6.1 Relina eller byta ett rör 

Det finns idag (maj 2014) fortfarande ingen färdig kommersiell produkt för att relina 

fjärrvärmerör och därmed ingen tydlig prisuppgift. Det går således inte att göra en rättvis 

ekonomisk jämförelse mellan att relina ett fjärrvärmerör och att lägga ett nytt rör. Det har dock 

visat sig att skicket på rörkonstruktionen som relinas har betydelse för hur stora 

värmeförlusterna blir. I tabell 1 kan ses hur stor procentuell ökning i värmeförluster blir för 

Fall 1 respektive Fall 3 jämfört med ett helt nylagt rör (Fall 5). Det kan noteras att värme-

förlusterna blir som maximalt bli 270 % högre för Fall 3 jämfört med Fall 5, då för en 

innerrördiameter på 50 mm. För nästan samtliga studerade rördiametrar i Fall 1 och Fall 3 blir 

värmeförlusterna mer än dubbelt så stora jämfört med för motsvarande diametrar hos ett 

nylagt rör (Fall 5). Det gäller för samtliga diametrar upp till åtminstone DN700. För större 

rördiamterar är det inte lika relevant att relina eftersom dessa rör ofta sitter lättillgängliga nära 

kraftverket. Rör med så stora diametrar är kritiska för fjärrvärmenätets funktion och nätägare 

ser, i nuläget, hellre att dessa byts ut. Hur stora skillnaderna i värmeförluster blir i finansiella 

termer är dock en funktion av framtida produktionskostnader för värme, något som inte 

behandlas i denna rapport.  

Tidigt kunde antas att konvektiva värmeövergångstalet var mycket stort oavsett om 

kraftverket kördes på full effekt eller ej. Således kunde antas att temperaturen på rörväggen 

var samma som bulktemperaturen hos fjärrvärmevattnet. 
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Procentuell ökning av värmeförluster jämfört med Fall 5 

DN [mm] Fall 1 Fall 3 

25 220 % 202 % 

50 273 % 248 % 

100 331 % 270 % 

200 295 % 218 % 

500 256 % 139 % 

700 339 % 152 % 

1000 275 % 97 % 

1200 245 % 72 % 

Tabell 1 Procentuell jämförelse mellan Fall 1 och Fall 5 samt Fall 3 och Fall 5. 

 

6.2 Betongkulvert 

Då äldre betongkulvertar är svåra att inspektera och bristen på samlad skadestatistik är stor 

är det svårt att göra uppskattningar om hur stora värmeförlusterna egentligen är. En relining 

av ett äldre rör i betongkulvert gör att risken för läckor minskar. Problematiken ligger i att det 

efter reliningen inte går att dra några slutsatser om skicket på isolering, kulvert och rör. De 

ökade värmeförluster som uppstår till följd av att isolering blir blöt och röret korroderar 

kommer att vara svåra att detektera då inga läckor uppstår. Vidare ökar då behovet av en 

metod för att undersöka status hos befintliga betongkulvertar exempelvis med hjälp av 

flygburna IR-kameror. 

6.3 Termiska egenskaper hos isoleringsmaterial 

Då isoleringen står för större delen av den termiska resistansen i fjärrvärmerör blir dess 

värmekonduktivitet en viktig faktor i sammanhanget. Skicket och åldern på denna isolering 

har visat sig ha betydande påverkan på värmeförlusterna. Både fuktinnehåll och ålder har 

betydelse för värmekonduktiviteten hos såväl mineralull som PUR-skum. Fuktskyddet hos 

fjärrvärmesystemen blir därefter en mycket viktig faktor för att förhindra att mineralullen 

respektive PUR-skummets isolerande förmåga minskar till följd av vattenskador. Särskilt 

äldre fjärrvärmeledningar som saknar de fuktlarm som modernare fjärrvärmerör har riskerar 

att bli särskilt utsatta då det är svårt att få snabba indikationer om inträngande fukt. För 

mineralull gäller att värmekonduktiviteten varierar från 0,035 W⁄(m∙K) för låga temperaturer 

och 0 % fuktinnehåll, till ungefär 1,3 W⁄(m∙K) för 90 ℃ och 30 % fuktinnehåll. För PUR-skum 

är ökningen av värmekonduktivitet till följd av fuktinnehåll något mindre, från 0,027 W⁄(m∙K) 

mot 0,35 W⁄(m∙K), då det blir vattenskadat. 



31 

 

Att inte ta hänsyn till kvaliteten på det isolerande materialet kan innebära stor diskrepans mot 

verkligheten. För att kunna bedöma värmeförlusterna i ett rörsegment krävs att kvaliteten på 

fjärrvärmerören och deras isolering är känd. Är kvaliteten okänd rekommenderas att 

försiktighet iakttas vid uppskattning av värmeförluster. 

6.4 Jämförelse med tidigare studier 

Tidigare studier av moderna enkelrör har visat att värmeförlusterna för DN50-rör ligger 

omkring 30 W/m (Jarfelt, 2002) eller 36,5 W/m (Åkerström, 2004) vid vattentemperaturen 80 ℃ 

och vid marktemperaturen 7 ℃. I samma studier anges förlusterna för DN100-rör till ca 40 

W/m (Jarfelt, 2002) och 43,07 W/m (Åkerström, 2004) vid vattentemperaturen 80 ℃ och vid 

marktemperaturen 7 ℃. I denna studie beräknades värmeförlusterna till ca 17 W/m för DN50 

och ca 20 W/m för DN100, vid samma temperaturförhållanden.  

En orsak till de lägre värdena i denna rapport är att olika värden på PUR-skummets 

konduktivitet använts. I resultatdelen i denna rapport presenteras endast värmeförluster från 

nylagda moderna rör, där PUR-skummet antagits vara i nyskick; 0,027 W⁄(m∙K). Värden för 

andra konduktiviteter på PUR-skummet presenteras under känslighetsanalysen i figur 15. 

Med en konduktivitet på 0,038 W⁄(m∙K) uppgår värmeförlusterna istället till 22 W/m 

respektive 26 W/m. 

7. Slutsatser 

Från de beräkning som har gjorts kan ett antal slutsatser dras om hur värmeförlusterna skiljer 

sig åt mellan olika alternativ för rörförnyelse och om vikten av vissa antaganden för indata. 

7.1 Fuktig isolering och Relining 

Slutsats kan dras att fuktig isolering ökar värmeförlusterna markant. Som tidigare nämnts 

innebär dessutom en ökning av fuktinnehållet i isoleringen att en korrosiv miljö skapas vilket 

skadar och bryter ned innerröret. Vid relining minskar som tidigare nämnts risken för läckor 

i dessa äldre rör men återigen är det svårt att bedöma kulvertens skick utan bättre 

inspektionsmetoder. I det fall att ett rör relinas kommer värmeförlusterna alltså att befinna sig 

i ett spann mellan Fall 1 och Fall 4, där Fall 1 beskrivet endast lining i jord och Fall 4 beskriver 

ett relinat gjutjärnsrör i kulvert under optimala förhållanden. Ett fall som, med ett åldrande 

fjärrvärmenät, torde bli vanligare är Fall 3, vilket symboliserar ett relinat gjutjärnsrör i kulvert 

med fuktskadad isolering. Vilket fuktinnehåll som ska användas vid beräkningen avgörs bäst 

av nätägaren utifrån en bedömning av varje enskilt rörsegment i nätet. Tabell 1 visar ökningen 

av förluster för Fall 1 och Fall 3 mot Fall 5, som innebär att ett modernt rör grävts ner istället 

för att renovera de gamla. Tabell 13 visar hur värmeförluster gradvis ökar med fuktinnehåll 

och att även en liten ökning av fuktinnehåll torde leda till en försämring av isolerings-

förmågan. Fukt i de isolerande materialen påverkar värmeförlusterna negativt och därmed 

direkt den ekonomiska och ekologiska hållbarheten åt samma håll. 
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7.2 Betongkulvert och nya rör 

Beräkningarna visar att förluster från ett rör isolerat med torr isolering i äldre betongkulvert 

uppgår till ungefär samma som för ett nylagt rör isolerat med PUR-skum. I den mån 

betongkulverten är intakt innebär det alltså ingen betydande skillnad för kostnader 

associerade med värmeförluster. Om kulverten inte är intakt bör värmeförlusterna inkluderas 

i investeringsanalysen inför en förestående förnyelse av ett segment i fjärrvärmenätet. 

Problematiken med betongkulvertar och att ta reda på i vilket skick de är i ligger dock i att det 

är svårt att inspektera äldre ledningstyper utan larmsystem. 

Vid sidan av liknande värde på värmeförluster har moderna rör andra fördelar; bland annat 

finns ett fuktlarm som varnar för fukt i isoleringen. Dessutom försämras inte isolerings-

förmågan hos PUR-skum lika mycket av fukt jämfört med mineralull.  

Värmeförlusterna i fjärrvärmenätet blir tydligare under vintermånaderna till följd av att 

kraftverk går på högre effekt och uttemperaturen hos vattnet är högre, men även på grund av 

ökade temperaturdifferens mellan fjärrvärmevattnet och markytan.  

7.3 Rekommendation till nätägare 

Den metod för rörförnyelse som på sikt genererar störst ekonomisk hållbarhet kan inte slås 

fast enbart med data för värmeförluster. Däremot kan skillnaden i rörliga produktions-

kostnader beräknas utifrån modeller för värmeförluster. 

Beräkningar har visat att fukthaltens påverkan på mineralullens värmeledningsförmåga inte 

ska underskattas och kan ge upphov till ökade värmeförluster. Fuktig mineralull tar mycket 

lång tid att torka och ger samtidigt upphov till en korrosiv miljö, vilken kan leda till skador på 

medieröret. I ett led att förhindra att fukt tränger in i kulvertar bör dessa inspekteras och 

sprickor tätas så snart som möjligt. Då varje fjärrvärmenät är unikt i sin sammansättning är 

riskbilden varierande för olika nätägare. Vidare är det svårt att göra en generell bedömning 

av värmeförluster från kulvertar då den nationella statistiken på området är bristfällig.  

Rekommendationen till nätägare är att söka utvärdera skicket hos de äldre delarna av sina nät 

för att kunna kvantifiera värmeförlusterna för de olika segmenten. Först då de känner sitt nät, 

finns det en möjlighet att använda sig av värmeförluster som ett argument för eller emot 

investering i rörförnyelse genom relining. 

8. Förslag till framtida forskning 

Nedan presenteras förslag till områden för vidare undersökning, med anknytning till detta 

projekt. 

8.1 Empiriska studier av värmeförluster  

För att kunna få en bättre bild av hur väl denna rapports teoretiska uppskattningar av 

värmeförluster står sig jämfört med verkliga faktiska, föreslås experiment utifrån samma 
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fallstudie. Värmeförluster från gamla relinade rör i kulvert, gamla rör utan kulvert och från 

ett nya rör kan då jämföras. Liknande studier har utförts på fjärrvärmerör, med syftet att 

utvärdera nya typer av kulvertar och jämföra dessa mot andra konstruktioner. Ett förslag som 

använts tidigare och som levererat överensstämmande resultat mellan teori och praktiska 

mätningar har varit att använda sensorer som placerats på flera punkter kring fjärrvärmeröret. 

(Persson och Wollerstrand, 2011)  

8.2  Skador på fjärrvärmerör 

För att vidare kunna uppskatta hur olika skador påverkar fjärrvärmerörets isolerande förmåga 

bör värmeförluster skulle en mer ingående studie kunna genomföras. Få studier har gjorts på 

egenskaper hos skadade fjärrvärmerör och de flesta studier av förluster förutsätter torr och 

oskadad isolering. Syftet bör således vara att undersöka hur skador på ytterrör och isolering 

som uppstår över tid påverkar värmeförlusterna i systemet. Skadad isolering minskar 

värmemotståndet och ökar värmeförlusterna. Tidigare simuleringar har dessutom visat att 

den omkringliggande jordens termiska egenskaper får större betydelse vid skadad och våt 

isolering jämfört med torr och oskadad isolering, Bland annat kan värmekonduktiviteten i 

isoleringsmaterialet öka med så mycket som 50 % över tid, vilket leder till ökade förluster. 

(Sjökvist m.fl., 2012) 

8.3 Ekonomiska aspekter av värmeförluster 

För att möjliggöra en utvärdering av hur nätets sammansättning, i avseendet renovering mot 

byte mot nya rör, påverkar den långsiktiga ekonomin rekommenderas en investeringsanalys 

på området. Med utgångspunkt i resultaten från denna rapport kan en nätägare uppskatta 

skillnaden i rörlig leveranskostnad mellan olika alternativ. De olika fall som presenterats i 

denna rapport visar tillsammans en heltäckande bild av vilka förhållanden som kan råda i ett 

segment fjärrvärmerör. De förhållanden som är tillämpliga för varje segment kan bedömas av 

nätägaren, som efter kontroll kan avgöra vilka beräkningar från denna rapport, som ska gälla 

för respektive segment. Eftersom rapporten presenterar såväl de bästa som de sämsta 

förhållanden som kan råda i ett nyrenoverat rör, visas det spann som värmeförlusterna håller 

sig inom, där nätägarens bedömning avgör vilken del av spannet som är tillämplig. Med 

indata för skillnaden i rörlig leveranskostnad återstår det således insamling av kostnadsförslag 

till investeringar för respektive metod för förnyelse av fjärrvärmenätet. 

8.4 Fjärrkyla 

Fjärrkyla är ett område som likt fjärrvärme har höga krav vad gäller tryck men inte lika höga 

krav vad gäller temperatur, vilket skapar ett behov av att ta fram en separat produkt för detta 

tillämpningsområde. Samma modell över värmeförluster kan användas som i denna rapport, 

men då för värmeöverföring in genom rörväggarna. (Karlsson, 2014)  
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Bilaga 1 Beräkningar för olika fall 

Nedan beskrivs de ekvationssystem som måste lösas för att beräkna värmeförlusterna i 

respektive fall.  

Fall 1: Endast lining i skadad kulvert med förstörd isolering 
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Fall 2: Relinat rör i skadad kulvert med fuktig isolering 
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Fall 3: Relinat rör i intakt kulvert med fuktig isolering 
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Fall 4: Relinat rör i intakt kulvert med ideal isolering 
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Fall 5: Nytt enkelrör 
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Bilaga 2 Indata 

Material  Konduktivitet (𝑊/𝑚 ∙ 𝐾) Källa 

Aramidväv och Epoxi  0,105  Dupont, 2014 

Gjutjärn  55  Holman, 2010 

Jord  0,8  Holman, 2010 

Luft (20 C)  0,0257  Havtun, 2013 

Mineralull (0 %) 0,05  Ochs, Müller-Steinhagen, 2005 

Mineralull (6,5 %, 40℃) 0,2  Ochs, Müller-Steinhagen, 2005 

Mineralull (6,5 %, 50℃) 0,24  Ochs, Müller-Steinhagen, 2005 

Mineralull (6,5 %, 70℃) 0,38  Ochs, Müller-Steinhagen, 2005 

Mineralull (6,5 %, 90℃) 0,6  Ochs, Müller-Steinhagen, 2005 

Mineralull (19,5 %, 90℃) 1,2  Ochs, Müller-Steinhagen, 2005 

Plast (Polyeten) 0,19  Holman, 2010 

PUR-skum (torrt) 0,027  Jarfelt, 2005 

PUR-skum (20 år) 0,038  Jarfelt, 2002  

PUR-skum (Vattenskadat) 0,35  Zinko, 2002 

Rostfritt stål (P235GH) 56  Thyssen-Krupp, 2011 


