
 

EXAMENSARBETE    

KEMITEKNIK 

HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN 

 

 

 

 

 

 

 

Utmattnings- och slitageuppskatting på 

fjärrvärmesystem 

- Till följd av tryck- och temperaturförändringar  
 

Gustav Sten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KTH 

Stockholm 

2013 

 



 

 

KTH KEMITEKNIK 

HÖGSKOLEINGENJÖRSUTBILDNINGEN 

 
 
 

EXAMENSARBETE 
 
 

TITEL: Utmattnings- och slitageuppskatting på fjärrvärmesystem 
- Till följd av tryck- och temperaturförändringar 

ENGELSK TITEL: The estimated effect of pressure and temperature 

fluctuations on district heating systems  
 
SÖKORD: Fjärrvärmesystem, slitageuppskattning, utmattning, 

temperaturförändringar, temperaturcykler, tryckslag, 
trycktransienter, tryckförändringar 
  

ARBETSPLATS: Telge Nät 
HANDLEDARE PÅ  
ARBETSPLATSEN: Janne Paavilainen  
HANDLEDARE  
PÅ KTH: Janne Vedin 
 
 
 
STUDENT: Gustav Sten 
 
 
 
 

DATUM: 020000 (datum för godkännande) 
GODKÄND: (examinators underskrift) 
 
 
EXAMINATOR: Janne Vedin 



 

Förord 
Detta examensarbete har en omfattning på 10 veckor vilket motsvarar 15 HP. Arbetet har utförts 

som ett sista moment på min högskoleingenjörsutbildning inom kemiteknik vid Kungliga tekniska 

högskolan. Arbetet är utfärdat av Telge Nät i ett direkt sammarbete med DynaMate. Projektet har 

delvis involverat arbete på Telge Näts kontor men även i fält med mätningar direkt på Scanias 

område. Detta har resulterat i en varierande och utmanande projektuppgift som har varit väldigt 

givande för min utbildning. 

För att detta projekt skulle kunna genomföras effektivt har ett flertal personer handlett och hjälp till 

under projektets gång. Jag vill därmed tacka dessa nedan. 

Janne Paavilainen som har agerat uppdragsgivare och handledare vid Telge Nät.  

Janne Vedin som har agerat som min handledare vid KTH.  

Peter Tingstig från DynaMate som har hjälpt till med framtagning av data för uppgiften samt agerat 

guide vid arbetet på Scanias område. 

Martin Masla från kemitekniska utbildningen vid KTH som har hjälp till med den slutgiltiga 

korrekturläsningen av rapporten. 
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Sammanfattning 
Telge Nät äger och står för driften av fjärrvärmenätet i Södertälje. Detta fjärrvärmenät innefattar 

bland annat ett delnät som inkluderar Scania industriområde samt bostadsområden Pershagen och 

Värdsholmen. Värmen till delnätet levereras dels från Igelstaverket men även från värmeåtervinning i 

Scaniaområdet, något som bland annat lett till en ostabilitet på delnätet i sin helhet.  

Syftet med detta projekt var att utreda om dessa eller andra instabiliteter på nätet bidrog till större 

temperatur- eller tryckvariationer som på lång sikt kan påskynda slitaget och utmattningen på 

systemet. Temperaturvariationen på nätet analyserades för de större byggnadskomplexen B006, 

B210 och Clab samt för huvudledningen. Tryckvariationerna i nätet analyserades främst för B210 där 

såväl hetvatten som fjärrvärme förbrukas, vilket leder till snabba regleringar av ventiler och pumpar. 

Därutöver genomfördes även tryckmätningar på huvudledningen för att analysera om 

tryckvariationerna från B210 fortplantar sig vidare samt om bytet av flödesriktningen i systemet 

orsakar några tryckslag.  

Temperaturvariationer kommer att leda till ökad axiell påfrestning på systemet och kommer främst 

att matta ut särskilt utsatta komponenter som T-rör och andra kraftiga rörböjar. På längre sikt kan 

dock även de rundgående svetsfogar som sammanfogar raka rör riskera att brista. 

Vid analysen av temperaturvariationer i nätet granskades data över hela året 2012 vilket visade att 

det fanns en koppling mellan utetemperaturen och temperaturvariationerna på nätet. Vid följande 

undersökning analyserades hur många temperaturcykler av olika storlekar som förekommer vid 

komplexen. Därefter sammanställdes dessa för att beräkna hur många fulla temperaturcykler på 

110°C som motsvaras av dessa mindre cykler. Detta skedde med hjälp av Palmgren-Miners 

delskadehypotes. Resultatet av denna analys visade att delnätet Clab var förhållande stabilt och att 

variationerna höll sig inom tillåtna gränser. Temperaturen på framledningen vid B006 visade sig dock 

vara ganska instabil, detta kan delvis bero på instabiliteter på huvudledningen skapade av 

variationerna i de övriga komplex som levererar värme till systemet. 

B210 visade sig ha mycket ostabila temperaturer på returledningen för hetvattnet och extremt 

ostabila temperaturer gällande returledningen för fjärrvärmen, något som kan leda till kraftigt 

påskyndad utmattning på såväl B210 komplexet som huvudledningen. Dessa problem beror till stor 

del på att hetvatten konstant matas för värmning av en målerianläggning som ligger i B210 området, 

där det stundvis inte finns någon förbrukning på detta. Då hetvattnet inte förbrukas leds det istället 

vidare för att matas ut direkt på fjärrvärmenätets huvudledning samt används för värmning av andra 

byggnadskomplex vid B210 där fjärrvärme normalt används som värmekälla. Detta leder till att 

fjärrvärmeledningarna periodvis värms upp kraftigt och hastigt av hetvattnet vilket skapar en stor 

mängd temperaturcykler på systemet. Genom att minimera denna onödiga leverans av hetvatten 

skulle en stor del av temperaturproblemen på nätet förhindras. 

Tryckvariationerna vid B210 mättes med ett mätintervall på såväl 30 sekunder som 0,1 sekunder 

mellan mätningarna. Intervallskillnaden mellan mätningarna visade på att snabba trycktransienter 

loggas som minimalt mycket större och måttligt mycket snabbare vid loggning med ett kortare 

intervall. Ett mätintervall på 0,1 sekunder tros dock fortfarande ge en alldeless för låg upplösning för 

att registrera fulla tryckslag, något som leder till resultatet av mätningarna ska betraktas med 

försiktighet.  



 

De största trycktransienter som registrerades vid B210 skedde på morgonen vid uppstarten av 

måleriet. Dessa höll sig dock till en nivå där de inte uppskattas göra någon skada på systemet. Vid 

mätningarna på huvudledningen kunde inga spår av trycktransienterna vid B210 registreras. Utifrån 

dessa data tros därmed inga tryckslag förekomma på det analyserade delnätet.  



 

Abstract 
Telge Nät is the current owner and operator for Södertäljes district heating system. In this project a 

part of this system which includes Scania industial area as well as the residential areas of Pershagen 

and Värdsholmen will be investigated.  The heating for this system is provided partly by the 

cogeneration plant of Igelsta as well as from heat production and recovery within the area of Scania. 

The main purpose of this project is to investigate whether or not these unusual operation 

circumstances result in any temperature or pressure fluctuations which could lead to advanced 

fatigue on the system. Temperature fluctuations have been analyzed for main pipe as well as for 

B006, B210 and Clab which are all larger complexes within the area. 

Pressure fluctuations have been analyzed for the complex of B210 where hot water as well as 

superheated water is used. This leads to intense pump and valve adjustments which is likely to cause 

a lot of pressure fluctuations. The pressure is also measured at the main pipe to investigate if the 

fluctuations from B210 spread to other parts of the system. 

Analysis of the temperature fluctuations data from 2012 showed a correlation between the outdoors 

temperature and the temperature within the district heating system. Following investigations 

measured the amount of temperature cycles at the different complexes at several different 

magnitudes. The Temperature cycles were thereafter converted into full temperature cycle 

equivalents at 110°C using Palmgren-Miners hypothesis. These results were used to make 

temperature fatigue estimations for the different complexes. The estimations showed that Clab was 

a relatively stable system and that the fluctuations were kept within an acceptable range. The 

temperature of the feed pipe at B006 was proven to be quite unstable; this could be a direct result of 

the overall instabilities on the main pipe caused by heat production and heat recovery within Clabs 

and B210. 

The temperature at B210 was very unstable for the superheated water return pipe and extremely 

unstable for the hot water return pipe. This instability could in the long run lead to a severely 

decreased lifetime for the whole system. The instability is likely to be caused by a constant feed of 

superheated water for heating at a paint shop which is located within B210, water that is fed 

regardless if there is need for heating in the paint shop or not. Excess superheated water which is not 

used for heating the paint shop is redirected to heat areas and pipes where hot water is normally the 

heat source, something which leads to large fluctuations on the system. By reducing the excess feed 

of superheated water to the paint shop a large portion of the problems with the systems could be 

solved.  

The pressure fluctuations at B210 were analyzed with a measure interval of 0.1 seconds and 30 

seconds between the measurements. This was done to determine whether or not the interval 

between the measurements had a big influence on the registered pressure transient. Analysis 

indicated that pressure transients where registered as slightly bigger and relatively faster when the 

measure interval of 0.1 seconds was used. It is however known that even a measure interval of 0.1 

seconds is far too slow to provide any results on the actual magnitude of the pressure transient. The 

result of this analyze should therefore not be considered as definitive. 

 



 

The largest pressure transients at B210 were registered at the startup of the paint shop.  These were 

however still at a level where no damage is expected to occur on the system. Measurements at the 

main pipe showed no traces of the pressure transients from B210. This leads to the concussion that 

the analyzed pressure fluctuations are kept within an acceptable range.  
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1 Inledning 
Telge Nät äger, underhåller samt står för driften av fjärrvärmenätet i Södertälje. Detta fjärrvärmenät 

innefattar bland annat ett delnät där Scania industriområde och bostadsområdena Pershagen och 

Värdsholmen är inkluderade. Värmen till detta delnät levereras från två olika källor, Igelstaverket och 

från värmeåtervinningen i Scaniaområdet.  

Samdriften mellan dessa två system är i dagsläget inte optimerad vilket resulterar i kraftiga 

svängningar i såväl temperaturen som i flödet, något som leder till att kvalitén på fjärrvärmen till 

hushållen varierar. Då systemet i grundtanken endast är designat för statisk drift tros även dessa 

variationer förkorta livslängden på fjärrvärmesystemet. 

Det är därmed av intresse att undersöka hur pass stor utmattningen och förslitningen är på 

delsystemet Scania/Pershagen/Värdsholmen. För att kunna genomföra detta behöver de områden 

på delnätet som är mest utsatta identifieras och utredas. Detta innebär att komponenterna som 

ingår i systemet behöver kartläggas och den mätdata som finns tillgänglig sammanställas. 

Resultatet av denna studie är sammanställd i en rapport vars mål är att ge en bättre förståelse för 

det befintliga tillståndet på systemet men även ligga till grund för att kunna begränsa framtida 

slitage- och utmattningsproblem. 

1.1 Syfte 
Projektet är beställt av Telge Nät för att uppskatta förslitningen och utmattningen på 

fjärrvärmesystemet som inkluderar Scania/Pershagen/Världsholmen.  

1.2 Mål 
Rapporten ska identifiera eventuella riskområden i systemet där förslitningen uppskattas vara som 

störst. Studien ska även ligga till grund för att kunna ställa upp riktlinjer på hur stora svängningar som 

ska tillåtas i delsystemet samt avgöra om det finns något ytterligare behov av vidare utredning. 

1.2.1 Projektets förväntade resultat 

Rapporten ska inkludera fyra huvuddelar enligt följande. 

1. En litteraturstudie på utmattning och slitage av fjärrvärmesystem. 
2. En kartläggning och inventering av nätet samt utrustningen som inkluderas i det bestämda 

delnätet. 
3. Insamling och analys av mätdata för systemet. 
4. En uppskattning av utmattning och slitage på systemet baserad på erhållen mätdata. 

1.2.2 Avgränsningar 

I projektet kommer endast en del av det totala systemet att behandlas. Delsystemet är markerat i 

figur 1 och kan även ses i Bilaga 5 – Högupplösta flödesscheman. 
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Figur 1. Behandlat delsystem (Paavilainen, 2013) 

1.2.3 Beräkningar samt förslitningsuppskattning 

Beräkningarna samt uppskattningarna inom förslitning och utmattning sker med grund i den 

genomförda förstudie som behandlar tidigare utförda försök inom livstidsuppskattning på 

fjärrvärmesystem.   

1.2.4 Ekonomiska aspekter 

Projektet innefattar inga ekonomiska beräkningar för att byta ut eventuellt utsatta komponenter i 

systemet utan lägger endast grunden till en uppskattning för dessa. 

1.2.5 Lösningsmetoder 

Rapporten samt förslitningsuppskattningen har genomförts med hjälp av litteraturstudier samt 

genom direkt kontakt med företag relaterade till området. Därutöver har mätningar skett inom de 

utsatta områdena, dessa data har därefter analyserats i denna rapport. 
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2 Bakgrund till behandlad analysdata 
Den teoretiska förstudien behandlar tidigare utförda arbeten kring förslitning och utmattning av 

fjärrvärmesystem. Därutöver beskrivs de formler och avgränsningar som används vid beräkningarna 

på systemet.   

2.1 Allmänt om fjärrvärmesystemet hos Telge Nät 
Fjärrvärmesystemet hos Telge Nät används som värmekälla för såväl bostadsområdena 

Pershagen/Värdsholmen som för industrin vid Scania.  Detta innebär att temperaturen varierar 

kraftigt i de olika delarna av systemet. 

Fjärrvärmen till nätet levereras dels från Igelstaverket som även levererar värme till övriga delar av 

Södertälje samt genom värmeåtervinning i Scaniaområdet. Detta resulterar i att flödesriktningen på 

vattnet i systemets olika delnät hastigt kan förändras beroende på vart ifrån värmen levereras. 

Denna hastiga förändring av flöden tros kunna ge upphov till tryckslag genom systemet då ventiler 

samt pumpar justeras i samband med flödesregleringen.  

Då leveransen till systemet sker från flera olika håll tros även detta kunna resultera i kraftiga 

temperatursvängningar i systemets olika delar, något som på lång sikt kan leda till utmattning av de 

olika komponenterna i systemet.  

2.1.1 Temperaturkrav på nätet 

Måleriet i Scaniaområdet som är lokaliserat vid B210 (se figur 1) kräver en framledningstemperatur 

på minst 108°C, detta krav möts genom att pumpa hetvatten direkt från Igelstaverket till 

värmeväxlare vid måleribyggnaden. Hetvattnet kan därefter användas i närliggande byggnader då 

temperaturen på vattnet som passerat måleriet ofta håller lika hög eller högre temperatur än de 

fjärrvärmevatten som pumpas till kringliggande byggnader. Detta tros dessvärre kunna bidra till 

obalansen i delnätet då temperaturskillnaden ibland är stor mellan hetvattnet och fjärrvärmevattnet. 

Telge nät har enligt kundavtal som krav att leverera minst 65°C på vattenet till bostadsområdena 

Pershagen/Värdsholmen, detta innebär en tydlig undre gräns för dimensioneringen samt minskar 

riskeren för sjukdomen legionella.  

2.2 Temperaturvariationer i fjärrvärmesystemet 
Mindre temperaturvariationer i ett fjärrvärmesystem är att se som normalt på grund av bland annat 

ändrade driftförhållanden under dygnet.  Det är dock känt att temperaturvariationer även kan bidra 

till slitage och direkt utmattning av systemet, vilket gör det viktigt att minimera dessa variationer i 

den utsträckning som är möjlig. 

Utmattning uppstår som en följd av den stress som systemet utsätts för vid temperaturvariationer i 

form av axiell utvidgning i ledningarna. Detta innebär att stora variationer i temperaturen utsätter 

systemet för betydligt större påfrestning än vad mindre variationer gör. Idag finns det skilda 

meningar om mindre temperaturvariationer på endast ett fåtal grader påverkar systemet över 

huvudtaget eller om endast temperaturvariationer på över 20°C ska tas till hänsyn till när slitaget på 

ett fjärrvärmesystem uppskattas.  (Christensen, 1999) (Randlov, Hansen, & Penderos, 1996) 
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2.2.1 Risker med temperaturcykler 

Den axiella stressen som uppstår vid temperaturförändringar kan ofta hanteras ganska väl över raka 

rör då expansionen fördelas jämt över hela röret, detta innebär samtidigt att komponenter så som T-

stycken och andra kraftiga böjar är betydligt mer utsatta för termisk påverkan. Vid en längre 

utmattning av fjärrvärmerör kan dock även de rundgående svetsfogarna som sammanfogar raka rör 

riskera att brista.  (SIS/TK 300, 2010) 

För att motverka dessa försvagade zoner uppger rörtillverkaren PowerPipe att utsatta rör som till 

exempel T-stycken enligt standard är förstärkta för att kunna hantera den ökade axiella 

påfrestningen. Dessa komponenter ska dock fortfarande ses som de största riskområdena när det 

kommer till termisk utmattning. (Powerpipe Systems AB, 2005)  

2.2.2 Metoder för att beräkna termisk förslitning och utmattning 

För att kunna uppskatta den termiska förslitningen och utmattningen på fjärrvärmesystem är det 

viktigt att analysera hur stora temperaturvariationerna är samt hur ofta dem sker. För detta mäts 

vanligen antalet temperaturcykler som systemet utsätts för under en bestämd period, förtydligat 

innebär detta hur många gånger temperaturen varierar med ett bestämt antal grader. 

Vid beräkningar används ofta begreppet ”full temperaturcykel” vilket innebär en förändring i 

temperaturen på motsvarande maxtemperaturen i systemet (eller i en del fall maxtemperaturen 

minus tio grader). Detta innebär dock i praktiken att det i princip aldrig skulle ges några utslag för att 

en full cykel har genomförts.  För att kompensera för detta kan även mindre cykler (lägre ∆T) 

registreras som en del av en full temperaturcykel genom att multiplicera denna med en faktor, på så 

vis kan det uppskattas hur många cykler på till exempel 50°C som behövs för att motsvara en full 

temperaturcykel. 

Vid analysen är det även viktigt att ta hänsyn till en tillräcklig mätperiod för att få en korrekt bild av 

förslitningen på systemet. Tidigare analyser (Randlov et al, 1996) har visat att en mätperiod på ett år 

ger tillräckligt mycket data för att kunna genomföra en livstidsuppskattning på ett system över 30 år. 

Större förändringar som ombyggnationer och ändrade driftförhållanden kan dock göra denna 

analysperiod något bristfällig vid längre uppskattningar.  

2.2.2.1 Palmgren-Miners delskadehypotes 

Palmgren-Miners ekvation har länge används för att beräkna mängden förslitning som en komponent 

eller konstruktion tros kunna stå emot innan den går sönder. Detta innebär att mängden förslitning 

av olika slag som skett på komponenten uppskattas över en viss period och att detta sätts i 

förhållande till hur mycket komponenten tros tåla.  

Vid beräkning av antalet fulla cykler på fjärrvärmesystem kan formeln beskrivas enligt formel 1. 
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Formel 1. Palmgren-Miners delskadehypotes för fjärrvärmesystem. (Randlov, Hansen, & Penderos, 1996) 
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N0 är antalet fulla temperaturcykler som sammanställs genom att räkna ihop mindre cykler.  

n är antalet cykler av en viss magnitud. 

Tn är temperaturen för den specifika cykeln. 

TRef är den bestämda temperaturen för en full cykel. 

b är en konstant som kan variera mellan 3-5 beroende på vilken förslitningsstandard som används för 

den specifika komponenten (ofta 3-4 i norden för fjärrvärmesystem) 

2.2.3 Standarder för tillåtna temperaturcykler 

Antalet fulla temperaturcykler som ett system tål uppskattas olika beroende på vilken 

förslitningsmodell som används. Den standardmodell som idag används inom fjärrvärmeindustrin i 

Sverige utgår ifrån cykler på 110°C. Enligt rörtillverkaren Powerpipe används riktvärden utgivna av 

Swedish Standards Institsute, SIS.  Dessa riktvärden motsvarar den minsta mängden 

temperaturcykler som rör ska designas att tåla. Riktvärdena presenteras i tabell 1 och gäller för 

fjärrvärmerör i stål. 

Typ av ledning Rördimension (mm) Antalet tillåtna cykler à 110°C 

Huvudledningar DN≥300  100 Stycken 
Delningsledningar DN65 – DN 250  250 Stycken 
Anslutningsledningar DN≤50 1000 Stycken 
Tabell 1. Riktvärden för antalet tillåtna temperaturcykler, (SIS/TK 300, 2010)  

Riktvärdena går även att använda i de fall då påverkan av mindre cykler beräknas som en del av en 

full cykel. Enligt EN 13941 (SIS/TK 300, 2010) lämpar sig exempelvis Palmgren-Miners 

delskadehypotes för ändamålet, i dessa fall bestäms enligt (SIS/TK 300, 2010) konstanten b till fyra. 

(Johansson, 2013)  

2.3 Allmänt om tryckslag 
Tryckslag är ett fenomen som innebär att en vätskas rörelseenergi omvandlas till tryckenergi. Detta 

kan förekomma vid snabba förändringar på vätskeflödet i ett system, till exempel då en ventil stängs. 

Dessa tryckslag uppkommer som en följd av att vätskans rörelse inte bromsas omedelbart utan 

fortsätter att trycka på ventilen även efter det att den har stängt.   

När ventilen stängs avstannar först det vatten som är närmast ventilen, därefter följer en 

kompression av detta vatten som en följd av att bakomliggande vatten trycker på. I nästa steg 

uppstår en expansion av rörvägarna närmast ventilen för att kunna absorbera rörelseenergin. Till 

följd av expansionen uppkommer en mycket snabb trycksvåg som färdas i motsatt riktning mot flödet 

i systemet. Processen kan beskrivas enligt figur 2-4. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Öppen ventil, vätskan flödar på som vanligt. 

Figur 3. Stängd ventil, vätskan närmast ventilen avstannar helt och en tryckhöjning uppstår vid ventilen. 

Figur 4. Rörelseenergin i flödet omvandlas till tryckenergi som fortplantar sig tillbaka genom systemet. 
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Magnituden av denna tryckvåg beror på ett flertal faktor, däribland massflödet i vätskan och 

stängningstiden på ventilen. Detta innebär att tryckslaget i systemet kan reduceras genom att till 

exempel förlänga stängningstiden för ventilen. (KSB know-how, 2006) 

2.3.1 Påverkan av tryckslag på komponenter 

Tryckslag förekommer i olika utsträckning i alla typer av rörsystem, exempelvis uppstår ett mindre 

tryckslag även när en kran stängs av i ett hushåll. På grund av den låga mängd vatten som färdas 

genom systemet begränsas dock detta tryckslag till en storlek där det inte finns någon risk för skador 

på komponenter (KSB know-how, 2006) 

Det finns ett flertal högriskkomponenter vid tryckslag i större ledningar enligt 

mätutrustningstillverkaren Resom (Resom.com, 2013), dessa presenteras nedan: 

Plattvärmeväxlare kan påverkas genom att packningarna mellan plattorna spricker, vid större 

tryckslag kan även direkta sprickor ske på plattorna. 

I rörsystemet ingår svetsfogarna som de svagaste länkarna i systemet och är därmed extra utsatta 

vid förhöjt tryck. Kraftiga rörsvängar som t.ex. t-rör är även de utsatta, t-rören kan även bidra till 

lokala tryckhöjningar då vattnet bromsas upp mot rörväggarna vid delningen.  

Pumpar som utsätts för tryckslag kan drabbas av högre mekaniska belastningar än vid vanlig drift. Då 

tryckslagen kan ge upphov till direkta undertryck i delar av systemet kan dessa även leda till tillfällig 

kavitation i pumparna vilket bidrar till det mekaniska slitaget.  

Ventiler kan deformeras och vid extremfall spricka utav större tryckslag i systemet. Vid deformation 

kan ventilerna börja läcka och därmed inte fylla sin fulla funktion.  

2.3.2 Val av analysmetod för tryckslag 

Tryckslag i rörsystem kan beräknas antingen genom simuleringar eller genom tillämpning av 
ekvationer för tryckskillnadsuppskattning som till exempel Jukowskis ekvation. Båda dessa metoder 
lämpar sig dock bäst när det finns en känd punkt där tryckslaget tros uppstå, något som gör att de 
inte är praktiska att använda på större system där tryckslagets ursprung är okänt. (Rasmusson, 2006) 
  
Vid denna studie har därför inga uppskattningar av tryckslag skett utan samtliga resultat har en direkt 
grund i utförda mätningar. Mätningarna har inledande utgått från mätdata från givare där det varit 
rimligt att anta att tryckförändringarna är hastiga. Därutöver har områden vid vilket det funnits ett 
stort intresse att undersöka möjliga tryckslag granskats med en högre upplösning. 
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2.3.2.1 Mätningar av tryckslag 

För att kunna registrera den fulla magnituden av ett tryckslag krävs en mycket hög upplösning. Detta 

innebär att den utrustning som normalt sett är installerad för tryckmätningar på fjärrvärmeledningar 

endast ger en indikation om en snabb tryckförändring förekommer. Mätutrustningstillverkan Resom 

använder utrustning med en upplösning på 2000 mätningar/sekund vilket de hävdar är något som 

krävs för en fullständig registrering av ett tryckslag.  Vid ett exempel framtaget av Resom framstår 

exempelvis ett tryckslag på 12 bar vid 2000 mätningar/sekund endast som ett tryckslag på 3.5 bar vid 

100 mätningar/sekund. Detta innebär att det är viktigt att undersöka ett system med hög upplösning 

vid de fall där mindre tryckslag registreras redan vid en låg upplösning. (Resom.com, 2013) 

2.3.3 Vilka riktvärden som finns på tillåtna tryckslag 

Enligt Göran Johansson på Powerpipe (Johansson, 2013) finns det i dagsläget ingen 

fjärrvärmestandard beträffande tryckvariationer.  Detta beror istället på vilka tryck som de enskilda 

komponenterna är designade att tåla. Trots detta kan komponenter ta skada även vid lägre tryck om 

tryckslagen sker snabbt nog. 
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3 Analys av Telge Näts fjärrvärmesystem 
Nedan presenteras de analyser som har utförts för det begränsade delnätet som definierats enligt 

kapitel 1.2.2 Avgränsningar. Därutöver presenteras även de mätpunkter som har valts i systemet 

samt vilken utrustning som har använts för mätningarna.  

3.1 Mätpunkter i systemet 
I detta kapitel presenteras de mätpunkter som efter en första analys har valt att nyttjas för att ta ut 

den mätdata som ska ligga till grund för uppskattningen av utmattningen och slitaget på systemet. 

3.1.1 Val av mätpunkter för temperaturmätningar 

Vid analysen av delsystemet Scania/Pershagen/Värdsholmen undersöktes huvudsakligen 

temperaturdata från tre områden i systemet där temperaturvariationerna antogs vara som störst. 

Mätpunkterna för dessa områden är markerade i figur 5( se även Bilaga 5 – Högupplösta 

flödesscheman). 

 

Figur 5. Markerade mätpunkter för analysdata.  

Enligt numreringen i figur 5 inkluderas följande mätstationer för de tre mätpunkterna: 

B006 (1) innefattar två parallella mätstationer för förbrukningen av fjärrvärme, dessa är döpta till 

FVC 100800 och FVC 110800 enligt flödesschemat. Därutöver inkluderas två mätstationer för 

leverans av fjärrvärme till systemet, dessa är döpta till FVC 120800 och FVC 130800 i flödesschemat. 

1. 

2. 

3. 
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Då mätpunkterna är parallellt kopplade är temperaturen samma i ledningarna vid 100800/110800 

och 120800/130800. 

B210(2) inkluderar mätpunkter för förbrukningen av såväl hetvatten(FVC 101889) som 

fjärrvärme(FVC 101880). 

Clab(3) har en mätare för leveransen(101062) till systemet och en mätare för förbrukningen vid 

delsystemet Clab (111062).  Clab inkluderar därmed hela området bakom mätarna. 

För att få referensvärden att jämföra med mättes även utetemperaturen samt temperaturen på 

ledningarna direkt vid Igelstaverket.  

3.1.2 Val av mätpunkter för tryckförändringarna 

Redan efter en inledande förundersökning blev det känt att driftförhållandena var väldigt speciella 

vid B210 då såväl fjärrvärme som hetvatten nyttjades, något som resulterar i att ett flertal pumpar 

och ventiler regleras beroende på temperaturen på de olika flödena. Det var därmed av intresse att 

lägga fokus på att undersöka tryckförändringarna vid just B210.  

 

Figur 6. Position av mätpunkter för B210 

Systemet vid B210 (se figur 6) är uppdelat i ett övre system, dit hetvatten går till ett måleri i 

Scaniaområdet samt ett undre byggnadskomplex, dit fjärrvärme samt hetvatten från måleriet leds. 

Mätdata för reglerventilerna i hetvattennätet har tagits för ventil SV13 och SV14 (markerade med 1. i 

figur 6), där SV 14 är den ventil som huvudsakligen reglerar flödet. 

Pumparna P61 och P62 (markerade med 2 i figur 6) används för att reglera om flödet skall gå ut som 

returvatten i systemet eller som framvatten till byggnadskomplexet och fjärrvärmehuvudledningen. 

1. 

3. 
2. 

3. 
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Dessa pumpar kan därmed ändra driftstatus beroende på temperaturen på hetvattnet från måleriet. 

Detta har lett till att det varit intressant att logga även driftdata från dessa pumpar.  

Mätdata för trycket på såväl framledningen och returledningen för hetvattnet har tagits ifrån givarna 

GP11 och GP 12 (markerade med 3 i figur 6).  

Trycket i ledningarna har även loggats med hjälp av givarna som markerade ”Scania givarna” i figur 5. 

Detta tryck har loggats vid en högre upplösning med hjälp av en snabbloggande multimeter. 

3.2 Mätutrustning vid tryck- och temperaturmätningar 
Temperaturmätningarna i systemet har skett med hjälp av temperaturgivare som varit direkt 

kopplade till värmemängdsmätare(se figur7 samt figur 8 ). 

Trycket i systemet har loggats med hjälp av tryckgivare som varit direktkopplade till rörets olika 

delsystem. Multimeteruppställningen har kopplats direkt till framledningens givare på 

huvudledningen (enligt figur 9) och har genom mjukvaran Agilent Multimeter därmed kunnat bidra 

med loggdata vid högre upplösning än vad som loggas ordinarie vid drift. 

 

 

 

 

  

Figur 9. Uppställning loggning av tryckdata med hög upplösning 

Figur 7. Temperaturgivare Figur 8. Värmemängdsgivare 
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3.3 Analys av temperaturförändringar i systemet 
I följande kapitel presenteras resultatet av de analyser som är relaterade till 

temperaturförändringarna i systemet.  

Detta innebär att direkta mätningar på temperaturvariationer presenteras tillsammans med de 

analyser som har genomförts angående vilka faktorer som påverkar temperaturmätningarna. 

3.3.1 Stabiliteten i de olika delnäten över året 

För att undersöka den årliga variationen i temperaturförändringarna ställdes diagram för år 2012 

upp. Därutöver presenteras även utetemperaturen mätt vid Igelstaverket över samma period, detta 

för att se vilken korrelation det finns med temperaturen i systemet. Då Igelstaverket höjer sin 

framledningstemperatur när utetemperaturen blir lägre går det därmed att anta att en majoritet av 

leveransen sker från Igelstaverket vid de fall där temperaturervariationerna infaller samtidigt. 

Diagram 1-5 visar data för varje enskilt delsystem (B006, Clab, B210).  

 

Diagram 1. Temperaturvariationer över året vid Clab. 

Enligt diagram 1 förekommer de största variationerna i temperaturen på nätet för Clab under vår- 

och höstmånaderna (mätvärde 1400-3900 samt 6000-7900). Vid jämförelse med utetemperaturen 

går många av de större variationerna på utetemperaturen att koppla direkt till temperaturen på 

framledningstemperaturen. Exempel på detta är markerat i diagram 1.  
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Diagram 2. Temperaturvariationer över året vid B006. 

Även vid B006 förekommer enligt diagram 2 de största variationerna på nätet under vår och 

höstmånaderna. Det finns även här tendenser till påverkan av utetemperaturen vilket är markerat i 

diagram 2. 

 

Diagram 3. Temperaturvariationer över året på hetvattenledningen vid B210. 

Hetvattenledningen vid B210 har enligt diagram 3 en väldigt stabil framledningstemperatur, något 

som beror på att det finns en direktleverans av hetvatten från Igelstaverket till B210. Temperaturen 

på returledningen är allmänt väldigt ostabil och det är därmed oklart om det finns något samband 

mellan utetemperaturen och temperaturen på nätet. 

 

Diagram 4. Temperaturvariationer över året på fjärrvärmeledningen vid B210. 
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På fjärrvärmeledningen vid B210 förekommer enligt diagram 4 en väldigt instabil temperatur på 

såväl fram- som returledningen. Vid granskning av endast returtemperaturen illustreras enligt 

diagram 5 en tydligare bild av hur pass kraftiga variationerna är på returledningen. Då 

temperaturerna är så pass instabila går det dock inte att dra någon tydlig koppling till 

utetemperatureren. 

 

Diagram 5. Temperaturvariationer på framledningen över året för fjärrvärmeledningen vid B210. 

3.3.2 Påverkan av intervallet mellan mätningarna 

Telge Nät loggar vid normaldrift endast förändringen i temperaturen på de olika ledningarna en gång 

per timme. Detta resulterar i att en stor del av de snabbare temperaturcykler som förekommer inte 

registreras vid dessa mätningar. För att undersöka vilken skillnad mätintervallet har på antalet 

registrerade cykler loggades temperaturen var femte minut (12 mätningar per timma) under en 

period på cirka två månader. Detta genomfördes för givare vid B006, B210 och Clabs. 

Femminutersloggningarna användes därefter för att beräkna fram ett medelvärde av temperaturen 

för varje timma. Därefter jämfördes skillnaden i antalet registrerade cykler för femminuters- och 

entimmasdatan. Utifrån detta gick det därmed att visa hur pass det skiljde i antalet registrerade 

cykler vid ett antal olika cykelstorlekar. 

Slutligen togs enligt tabell 1-4 faktorskillnaden mellan de två mätintervallen fram för såväl fram- som 

returledningen. 

Dessa faktorer som visar sambandet mellan entimmas- och femminutersintervall går därefter att 

använda för att konvertera antalet registrerade cykler vid en timma till ett mer korrekt värde. 
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Tabell 1. Clab, leveransgivare 101062, period 2013-02-11 22:05 till 2013-03-31 00:00 

Cykelstorlek Registrerade cykler 5min Registrerade cykler 1h Faktor 

 Returledning Framledning Returledning Framledning Returledning Framledning 

1-5°C 5546 4623 733 522 7,57 8,86 

6-10°C 365 175 83 86 4,40 2,03 

11-15°C 160 48 16 25 10,00 1,92 

16-20°C 46 14 2 2 23,00 7,00 

21-25°C 0 10 0 0 - - 

26-30°C 0 4 0 0 - - 
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Tabell 3. B210, Leveransgivare HV 101889, period 2013-02-18 23:05 till 2013-03-31 00:00 

 

Cykelstorlek Registrerade cykler 5min Registrerade cykler 1h Faktor 

 Returledning Framledning Returledning Framledning Returledning Framledning 

1-5°C 256 2266 64 349 4.00 6.49 

6-10°C 570 288 34 34 16.76 8.47 

11-15°C 453 138 64 27 7.08 5.11 

16-20°C 358 71 81 52 4.42 1.37 

21-25°C 252 50 57 42 4.42 1.19 

26-30°C 241 24 41 13 5.88 1.85 

31-35°C 176 28 41 0 4.29 - 

36-40°C 64 6 9 0 7.11 - 

41-45°C 38 10 7 0 5.43 - 

46-50°C 24 10 1 0 24.00 - 

49-55°C 47 14 9 0 5.22 - 

56-60°C 40 4 11 0 3.64 - 

61-65°C 23 6 5 0 4.60 - 

66-70°C 8 2 1 0 8.00 - 

71-75°C 8 0 0 0 - - 

76-80°C 4 0 0 0 - - 

81-85°C 0 0 0 0 - - 

Tabell 4. B210, Leveransgivare FV 101880, period 2013-02-18 23:05 till 2013-03-31 00:00 

Cykelstorlek Registrerade cykler 5min Registrerade cykler 1h Faktor 

 Returledning Framledning Returledning Framledning Returledning Framledning 

1-5°C 4895 3172 673 616 7,27 5,15 

6-10°C 117 98 34 73 3,44 1,34 

11-15°C 10 32 4 21 2,50 1,52 

16-20°C 2 10 2 6 1,00 1,67 

21-25°C 0 0 0 0 - - 

26-30°C 0 0 0 0 - - 

Tabell 2. B006, leveransgivare 100800, period 2013-02-11 22:05 till 2013-03-31 00:00 

Cykelstorlek Registrerade cykler 5min Registrerade cykler 1h Faktor 

 Returledning Framledning Returledning Framledning Returledning Framledning 
1-5°C 1105 2457 251 467 4,40 5,56 

6-10°C 59 16 47 4 1,26 4,00 

11-15°C 63 0 42 0 1,50 - 
16-20°C 44 0 32 0 1,38 - 

21-25°C 43 0 46 0 0,93 - 
26-30°C 50 0 28 0 1,79 - 
31-35°C 40 0 6 0 6,67 - 

36-40°C 36 0 10 0 - - 
41-45°C 54 0 0 0 - - 

46-50°C 50 0 0 0 - - 
49-55°C 32 0 0 0 - - 

56-60°C 4 0 0 0 - - 

61-65°C 0 0 0 0 - - 
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Ur tabell 1-4 går det att se att en stor majoritet av cyklerna ligger i ett temperaturintervall på 6°C 

eller mindre, dessa loggas i betydligt större utsträckning vid loggning på fem minuter. Då dessa 

cykler inte bidrar till någon betydande utmattning är det dock av mindre signifikans att många av 

dessa cykler missas vid entimmasloggning. Ur tabell 4 går syns det dock att ett större antal cykler 

sker även vid högre temperaturer.  

Ur tabell 1 går det att identifiera att inga cykler i intervallet 21-30°C registreras i fallet där 

entimmasloggning simuleras. 

Enligt Hetvattenmätningarna vid B210 (tabell 3) så registreras inga cykler vid temperaturintervallet 

41-60 °C när temperaturen simuleras till loggning varje timme. Ett liknande mönster går även att se 

för framledningen för fjärrvärmemätningarna (tabell 4). Detta innebär att de cykler som troligtvis 

bidrar med den största delen av förslitningen försvinner vid ett medelvärde på en timme.  

På grund av de snabba förändringarna i temperatur på hetvattnet och fjärrvärmen vid B210 är det 

därmed rimligt att anta att en stor del av temperaturcyklerna inte heller registreras vid en intervall 

på fem minuter mellan loggningarna 

I de fall där inga cykler registrerades vid omvandling till entimmasmätningar kommer istället en 

uppskattad faktor att användas vid omvandlingen. Initialt undersöktes möjligheterna att se en 

koppling mellan storleken på temperaturcykeln och faktorskillnaden mellan de två mätintervallen.  

Kopplingen mellan dessa två faktorer visade sig dock följa ett oregelbundet mönster vilket även 

presenteras i Bilaga 1 – Jämförelse av faktorskillnaden vid olika temperaturer där kopplingen mellan 

temperaturen och faktorskillnaden presenteras för ett flertal temperaturer vid Clab-nätet.  

Av denna anledning kommer istället ett medelvärde av faktorerna för de olika cyklerna 

(presenterade i tabell 1-4) att användas i de fall där en faktor saknas. 

På grund av variationen av faktorn vid de olika delnäten är det därmed opraktiskt att sammanfatta 

dessa data i en standardiserad faktor som går att använda för samtliga cykler av en viss storlek. Vid 

omvandling av entimmasloggningar bör därför varje enskild faktor vid en viss cykeltemperatur för det 

specifika flödet användas för ett så korrekt värde som möjligt. 

3.3.3 Beräkning av antalet temperaturcykler på nätet 

Vid analysen av temperaturcyklerna har temperaturloggar för hela året 2012 undersökts. Då 

femminutersvärden saknas för hela denna period har istället entimmasvärden används. För att 

kompensera för de cykler som inte registreras vid entimmasloggningarna har faktorerna från 3.2.2 

används för att beräkna ett mer korrekt värde på antalet cykler. 

Vid analysen av temperaturcyklerna för 2012 visade det sig att cykler förekom även vid de 

temperaturintervall där faktorer enligt 3.2.2 saknades. Detta har lett till att ett medelvärde av övriga 

faktorer har används vid de punkter där ingen faktor fanns tillgänglig.  Denna uppskattning ger en 

osäkerhetet till analysen men är tillräckligt korrekt för att göra en bedömning om ytterligare studier 

på systemet är nödvändiga. 

I tabell 5,7,9 samt 11 presenteras hur många cykler av olika storlekar som förekommer på systemen 

vid B210, B006 och Clabs under hela året för 2012.  
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Därutöver presenteras även mängden fullständiga cykler som motsvaras av cyklerna vid varje 

temperaturområde med hjälp av Palmgren-Miners delskadehypotes. 

Samtliga ledningar som har undersökts har valt att klassas som fördelningsledningar i detta projekt. 

Det är dock känt att en del av de temperaturvariationer som förekommer i de system där leverans 

sker till nätet även kommer att påverka huvudledningarna. Antalet fulla cykler som förekommer i de 

olika ledningarna kommer att jämföras med SIS standard (SIS/TK 300, 2010) för minsta antalet 

temperaturcykler som ledningar ska vara designade för. Det är i dagsläget okänt om Telge Näts 

ledningar är designade för att tåla fler cykler än detta och denna jämförelse ska därmed endast ska 

ses som ett riktmärke för om skadligt många cykler tros förekomma. 

I tabell 5 presenteras det att 6,2 respektive 4,8 fullständiga cykler sker under ett år på retur- och 

framledningen vid Clab. Den största delen av dessa cykler förekommer för framledningen inom 

temperaturområdet 16-20 °C vilket till stor del beror på att en faktor på 23 har använts mellan 

omvandlingen från entimmasdata till femminutersdata enligt kapitel 3.2.2.   

 

Detta innebär att systemet överskrider SIS minimum gränser för antalet fulla temperaturcykler för 

retur- och framledningen vid Clab efter en tidsperiod enligt tabell 6. 

 Klassad som fördelningsledning Klassad som huvudledning 

Returledning 40,5 År 16,2 År 

Framledning 52,3 År 21,1 År 
Tabell 6. Beräknad tid för 250/100 fulla temperaturcykler att ske för retur och framledning vid Clab. 

  

Temperaturcykel[°C] Antal faktorkompenserade cykler Fullständiga cykler 

Från Till Returflöde Framflöde Returledning Framledning 

1 5 13710 13984 0.0076 0.0077 
6 10 1245 405 0.0348 0.0113 
11 15 1360 607 0.2653 0.1184 
16 20 3450 1624 2.4737 1.1644 
21 25 618 1040 1.1817 1.9880 
26 30 45 258 0.1888 1.0812 
31 35 45 30 0.3642 0.2407 
36 40 22 10 0.3202 0.1411 
41 45 22 0 0.5250 0.0000 
46 50 22 0 0.8151 0.0000 

   Summa: 6.18 4.75 

Tabell 5. Resultatet av cykelanalysen för faktorkompenserade cykler vid Clabs. 
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Temperaturcykel[°C] Antal faktorkompenserade cykler Fullständiga cykler 

Från Till Returflöde Framflöde Returledning Framledning 

1 5 26199 9835 0.0145 0.0054 

6 10 953 749 0.0267 0.0210 

11 15 645 486 0.1258 0.0948 

16 20 142 332 0.1018 0.2378 

21 25 199 392 0.3804 0.7495 

26 30 21 346 0.0895 1.4532 

31 35 7 278 0.0576 2.2548 

36 40 0 218 0.0000 3.1026 

41 45 0 10 0.0000 0.2261 

   Summa: 0.796 8.145 

Tabell 7. Resultatet av cykelanalysen för faktorkompenserade cykler vid B006. 

Tabell 7 visar att 0,8 respektive 8,1 cykler förekommer på retur- och framledningen vid B006. Det går 

här att åskådliga att det förekommer ett relativt stort antal cykler på framledningen även vid cykler 

på högre temperaturer. På framledningen går det även att se att 10 cykler på 41-45°C bidrar med 

nästan lika mycket slitage på systemet som 332 cykler vid en temperatur på 16-20 °C.  

I tabell 7 visas även det begränsade slitage som cykler i av storleken 1-5°C medför trots att hela 

26199 stycken cykler förekommer på returledningen. 

Systemet överskrider SIS minimum gränser för antalet fulla temperaturcykler för retur- och 

framledningen för B006 efter en tidsperiod enligt tabell 8. 

 Klassad som fördelningsledning Klassad som huvudledning 

Returledning 314,1 År 125,6 År 

Framledning 30,7  År 12,3  År 
Tabell 8. Beräknad tid för 250/100 fulla temperaturcykler att ske för retur och framledning vid B006 

Temperaturcykel[°C] Antal faktorkompenserade cykler Fullständiga cykler 

Från Till Returflöde Framflöde Returledning Framledning 

1 5 7902 15736 0.0044 0.0087 

6 10 968 108 0.0271 0.0030 

11 15 708 32 0.1381 0.0063 

16 20 470 37 0.3372 0.0266 

21 25 219 19 0.4181 0.0354 

26 30 339 19 1.4244 0.0778 

31 35 147 19 1.1880 0.1500 

36 40 82 19 1.1667 0.2638 

41 45 200 19 4.6627 0.4325 

46 50 87 19 3.1558 0.6716 

51 55 67 9 3.5871 0.4991 

56 60 5 9 0.3957 0.7158 

61 65 5 0 0.5509 0.0000 

   Summa: 17.056 2.891 

Tabell 9. Resultatet av cykelanalysen för faktorkompenserade cykler för hetvattenledning vid B210. 
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Hetvattenledningen vid B210 är ämnad för att ständigt leverera en temperatur på minst 108°C, detta 

innebär att temperaturen på denna ledning är extremt stabil. Vid analysen så förekommer det väldigt 

få cykler på över 5°C på framledning 

Enligt tabell 9 förekommer det 17,1 respektive 2,9 cykler på retur- och framledningen beräknat på 

hetvattenledningen vid B210. En stor del av dessa cykler förekommer inom det högre 

temperaturområdet för returledningen. Vid granskning av mätdatan som legat till grund för 

mätningarna i tabell 9 går det se att stora temperaturvariationer förekommer vid princip varje 

temperaturmätning. 

Systemet överskrider SIS minimum gränser för antalet fulla temperaturcykler för retur- och 

framledningen för hetvattenledningen vid B210 efter en tidsperiod enligt tabell 10. 

 Klassad som fördelningsledning Klassad som huvudledning 

Returledning 14,7 År 5,9 År 

Framledning 86,5 År 34,6 År 
Tabell 10. Beräknad tid för 250/100 fulla temperaturcykler att ske för retur och framledning på hetvattenledningen vid 
B210. 

Temperaturcykel [°C] Antal faktorkompenserade cykler Fullständiga cykler 

Från Till Returflöde Framflöde Returledning Framledning 

1 5 1392 13505 0.0008 0.0075 
6 10 10377 4142 0.2903 0.1159 

11 15 3284 2662 0.6407 0.5194 
16 20 1874 567 1.3436 0.4067 
21 25 1653 288 3.1604 0.5504 
26 30 1863 50 7.8226 0.2097 
31 35 957 114 7.7539 0.9253 
36 40 1586 49 22.5843 0.6973 
41 45 570 131 13.3100 3.0487 
46 50 1320 171 47.8595 6.2130 
51 55 26 16 1.4072 0.8795 
56 60 0 16 0.0000 1.2614 
61 65 32 0 3.4646 0.0000 
66 70 8 41 1.1683 5.9583 
71 75 7 0 1.4527 0.0000 
76 80 37 0 9.4680 0.0000 
81 85 37 0 12.1393 0.0000 
86 90 7 0 3.0677 0.0000 

   Summa: 140.761 20.793 
 

Tabell 11. Resultatet av cykelanalysen för faktorkompenserade cykler för fjärrvattenledning vid B210. 

Ur tabell 11 går det att se att 140,8 respektive 20,8 cykler förekommer på retur- och framledningen 

beräknat på fjärrvärmeledningen vid B210. Fjärrvärmeledningen vid B210 utsätts därmed för den 

överlägset största termiska utmattningen. Det höga antalet fullständiga cykler beror på att många 

cykler sker även vid höga temperaturer. Det är även värt att påpeka att faktorerna som användes vid 

omvandlingen av entimmasdata för fjärrvärmeledningen vid B210 var förhållandevis höga.  
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Systemet överskrider SIS minimum gränser för antalet fulla temperaturcykler för retur och 

framledningen för fjärrvärmeledningen vid B210 efter en tidsperiod enligt tabell 12. 

 Klassad som fördelningsledning Klassad som huvudledning 

Returledning 1,78 År 0,71 År 

Framledning 12,02 År 4,81 År 
Tabell 12. Beräknad tid för 250/100 fulla temperaturcykler att ske för retur och framledning på fjärrvärmeledningen vid 
B210. 

För att få ett referensvärde för hur många temperaturcykler som sker på en stabil ledning där 

driftförhållandet ändras minimalt ställdes även en analys upp för ledningen från Igelstaverket enligt 

tabell 13.  

Temperaturcykel[°C] Registrerade cykler, 1h Fullständiga cykler 

Från Till Returflöde Framledning Returledning Framledning 

1 5 1882 2612 0.00104 0.00145 

6 10 34 266 0.000951 0.00744 

11 15 6 66 0.00117 0.0129 

16 20 0 22 0 0.0158 

21 25 0 7 0 0.0138 

26 30 0 2 0 0.00840 

31 35 0 1 0 0.0081 

   Summa: 0.00316 0,068 

Tabell 13. Resultatet av cykelanalysen av entimmasloggningar på leveransledningen vid Igelstaverket. 

Då temperaturen vid Igelstaverket endast loggas varje timma registreras dock färre cykler än vad som 

sker i verkligheten. Trots detta går det dock att se hur pass stor skillnaden är i antalet registrerade 

cykler då inte ens en tiondels cykel registreras över en mätperiod på ett år. 

Allmänt för samtliga uppskattningar är det viktigt att förtydliga att Palmgren-Miners delskadehypotes 

endast är bekräftad att fungera bra på utmattningsuppskattningar på upp till 30 år. Detta leder till att 

de uppskattningar som resulterat i högre värde detta endast ska ses som ett riktvärde på att 

temperaturcyklerna inte har en så stor påverkan. 

Mätdata för antalet registrerade cykler vid entimmasmätningarna samt den faktor som används vid 

omvanligen till femminutersdata presenteras i Bilaga 4 – Data för cykelberäkningar. 

  



 

20 
 

0

20

40

60

80

100

8

8.5

9

9.5

10

10.5

7600 7650 7700 7750 7800
Lä

ge
 [

%
] 

Tr
yc

k 
[b

ar
] 

Mätvärde (enminutsintervall) 

B210 p HV fram

B210 p HV retur

SV14 läge

0

20

40

60

80

100

7

8

9

10

11

4000 4500 5000 5500 6000

Mätvärde (sekundintervall) 

Lä
ge

 [
%

] 

Tr
yc

k 
[b

ar
] B210 p HV fram

B210 p HV retur

SV14 Läge

Pump P61 Av/På

Pump P62 Av/På

3.4 Analys av tryckförändringar i systemet 
Vid analysen av tryckförändringarna i systemet granskades de områden där det fanns orsak att tro att 

ventiler och pumpar reglerades hastigt, detta inkluderade huvudsakligen områden inom B006 men 

även mätpunkter på huvudledningen.  För att utreda tryckförändringarna och dess potentiella 

orsaker har utöver tryckmätningar även regleringen av pumpar och ventiler undersökts. Målet med 

detta har varit att spåra tryckförändringarna till specifika sektioner i systemet och undersöka hur de 

olika faktorerna korrelerar med varandra. 

3.4.1 Analys av tryckförändringar vid B210 

Inledande granskades den data som kontinuerligt loggades av Telge Nät, denna höll ett 

loggningsintervall på mellan 30 sekunder och en minut. Datan visade som väntat att det finns ett 

samband mellan ventilregleringen och tryckförändringarna i röret.  Sambandet visualiseras i diagram 

6 där tryckförändringen i fram- och returledningen visas tillsammans med ventilläget för 

regleringsventilen SV 14 på hetvattenledningen 

 

I följande steg har ensekundersdata som har interpolerats fram från rådata på 30 sekunder 

undersökts vilket åskådliggörs enligt diagram 7. Detta ger en ungefärlig bild över hur 

tryckförändringarna sker i ledningen. Tryckförändringar på upp emot en bar visas i och med detta 

kunna ske under en tidsperiod på cirka 90 sekunder.   

I diagram 7 går det även att se korrelationen mellan ventilregleringen, pumpläget och 

tryckförändringarna. I detta fall sker tryckförändringarna i det läge där SV-14 ventilen stänger och 

öppnar vilket i sin tur reglerar läget på pumparna P61 och P62. Vid mindre justeringar på flödet är 

det dock vanligt att ventiler kan reglera flödet utan att detta innebär någon förändring på pumpläget. 

Diagram 6.  Tryckvariation samt ventilläge för HV-ledningen vid B210, 2014-04-09 06:40-10:00 

Diagram 7. Tryckförändringar samt pump och ventilregleringar vid B210. 
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Därutöver har pumparna även egna avstängningsventiler som möjligen bidrar till 

tryckförändringarna, i dagsläget finns det dock ingen loggningsmöjlighet för dessa.  

Vidare undersökning av mätdata från B210 visade på att den största tryckförändingen i systemet 

skedde vid uppstarten av målerianläggningen vid B210, detta skedde normalt runt klockan 05:00 på 

vardagar och runt klockan 01:00 på söndagar (vilket syns som transienter i diagram 8).  Diagram 8 

visar en typvecka för tryckförändringen vid måleriet vid B210. I Bilaga 2-Tryckförändringar vid B210 

visas även tryckförändringarna vid B210 för vecka 12, 13 och 15. 

 

Diagram 8. Typvecka för tryckförändingen på fram- och returledningen vid B210. 

En närmare undersökning av trycktransienten markerad i diagram 8 visas i diagram 9. Genom 

mätdata för diagram 9 går det att utläsa att en tryckförändring på 1,45 bar(markerat i diagram 9) 

sker inom loppet av 11 mätpunkter vilket motsvarar en mättid på 5,5 minuter. 

 

Diagram 9. Mätvärden för en trycktransient, torsdagen 2013-04-04 05:08-05:13 

För att undersöka om endast en del av den fulla trycktransienten registreras vid mätningar med ett 

30 sekundersintervall genomfördes även loggningar med den snabbloggande multimetern. Detta 

innebär att ett mätintervall på cirka 0,1 sekunder erhålls. Dessa data presenteras tillsammans med 

mätningen vid samma tidpunkt med 30 sekunderintervall i diagram 10. Då multimetern endast 

loggar vid en ändring av trycket sker loggningen inte alltid med 0,1 sekundersintervall, detta innebär 

att de olika mätningarna inte synkar fullständigt.  
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Därutöver har även tryckgivarna i systemet en tidskonstant på totalt 0,4 sekunder, något som 

innebär loggningar vid högre upplösning kan missas helt eller registreras med en lägre amplitud än 

vad som sker i verkligheten. 

 

Diagram 10. Jämförelse av trycktransient vid B210. 

Även med en upplösning som är uppemot 300 gånger så hög går det inte att urskilja några större 

skillnader i storleken på transienterna. Enligt mätdatan för 0,1 sekunders loggningen är den största 

transienten på 0,8 bar vilket sker under en period på 56,4 sekunder. Mätdata för 30 sekunders 

loggningen visar istället att samma transient sker under 94 sekunder. En högre upplösning visade 

därmed endast en kortare, mer korrekt transienttid och inte en betydande storleksskillnad på 

trycktransientens storlek. 

En undersökning av uppstarten vid ett annat datum visar på ett mycket likt mönster i 

tryckförändringen, detta visas för den 16e Maj i Bilaga 2-Tryckförändringar vid B210. 

3.4.2 Analys av tryckförändringar på huvudledningen 

Det var även av intresse att undersöka tryckvariationerna på huvudledningen för att se om 

variationerna från B210 fortplantade sig vidare ut i systemet. Genom att undersöka trycket på 

huvudledningen var det även möjligt att se om andra delsystem eller ändringar i flödesriktningen 

medförde tryckvariationer på huvudledningen, något som därmed skulle leda till att det var 

intressant att undersöka källan till dessa. 

Då ordinarie tryckmätningsutrustning var ur funktion för huvudledningen vid tidpunkten för detta 

projekt har data istället loggats med hjälp av en snabbloggande multimeter. På grund av bristande 

utrustning för loggning av data har mätningarna endast kunnat ske i kortare perioder och ej 

kontinuerligt. Loggningen har tack vare multimetern kunnat ske med betydligt högre upplösning än 

vad som annars är tillgängligt. Mätdatan som presentereras har en upplösning på 5-10 mätningar per 

sekund. Då mätningarna sker eventbaserat (när förändring sker) kan dock intervallet mellan två 

mätningar överstiga denna period. 

I diagram 11 presenteras ett exempel för hur tryckförändringarna ser ut vid uppstarten av måleriet 

vid B210, klockan 04:50 och framåt. Diagramet visar att det inte sker några större tryckförändringar 

då trycket ligger konstant mellan 11,8 och 12,1 bar vid uppstaten av B210.  
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Diagram 11. Tryckförändringarna vid huvudledningen vid uppstart av måleriet vid B210. 

I diagram 12 presenteras den punkt där den största tryckförändingen sker på nätet. Detta visar att 

trycktransienten som registreras endast uppgår till 0,15 bar, något som sker över ett tidsförlopp på 

11 sekunder.  

 

Diagram 12. Största registerade trycktransienten vid tidpunkten för uppstarten av måleriet vid B210. 

Vid jämförelse av data den sjätte maj vid en slumpmässigt vald punkt under dagen går det att se att 

skillnaderna i tryck inte är av någon betydande skillnad mot datan som mättes vid uppstarten av 

måleriet. Enligt diagram 13 uppgick den största registrerade trycktransienten till 0,09 bar och 

uppkom under ett förlopp av 2 sekunder. 

Diagram 13. Tryckförändringarna vid huvudledningen under slumpmässigt vald tidpunkt under dagen. 
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Även vid undersökningar av tryckförändringar på huvudledningen vid kringliggande dagar följs 

samma mönster. Detta presenteras i Bilaga 3-Tryckförändringar på huvudledningen för den sjunde 

och tionde maj. 

3.5 Inventering av utsatta komponenter i systemet 
Vid inventeringen av systemet har endast de komponenter och delsystem som visat sig vara under 

omfattande påfrestning undersökts. Denna lösningsmetod har valt att nyttjas då denna rapport inte 

behandlat de lokala näten vid Pershagen och Värdsholmen vilket gör en skadehypotes för dessa 

områden bristfällig. 

3.5.1 Utsatta komponenter vid B210 

Vid såväl utredningen av förekommande temperaturcykler samt tryckförändringar har komplexet vid 

B210 visat sig vara det mest utsatta nätet. De tryckförändringar som skett inom området har varit 

begränsade till den storlek där de inte tros medföra någon direkt skada på systemet.  

Temperaturvariationerna är dock av en storlek där en mycket påskyndad utmattning tros 

uppkomma.  

Dessa varianser kommer att påverka stora delar av komponenterna vid B210 då antalet fulla cykler 

var högt vid såväl returen på hetvattnet som fjärrvärmen. Då temperaturen på vattnet ifrån måleriet 

(hetvattnet) är direkt kopplat till vilken temperatur som levereras till fjärrvärmledningens nät 

kommer stora delar av B210 komplexet att påverkas av utmattningen. Temperaturvariationerna på 

hetvattnet efter måleriet kommer därutöver även att påverka utmattningen av huvudledningen för 

fjärrvärmen. Detta sker då stora delar av hetvattenflödet håller en temperatur där de lönar sig att 

leda vidare vattnet till fjärrvärmeledningen.  

3.5.2 Påverkan på huvudledningen  

Huvudledningarna kommer i samtliga fall att vara direkt påverkade av de temperaturvariationer som 

uppstår vid varje enskilt byggnadskomplex. Detta beror på att såväl leveransen som returen till och 

från de enskilda näten kommer direkt från huvudnätet. Denna variation kan vara av mycket 

varierande storlek då ett mindre flöde ofta blandas in med det större flödet i huvudledningen vilket 

minskar temperaturvariationen på ledningen. Vid de fall där stora flöden kommer ut på 

huvudledningen kan dock den fulla amplituden av temperaturförändringen märkas av på 

huvudledningen.. 

Enligt SIS standard för rör (SIS/TK 300, 2010)  kan godkända huvudledningar vara designade att tåla 

betydligt mindre termisk utmattning än mindre ledningar som fördelningsledningar. Det är därför 

extremt viktigt att minimera temperaturvariationerna vid de enskilda delnäten för att minimera 

utmattningen på huvudledningen.  
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4 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de val samt de oklarheter som har uppkommit under analysen av tryck- och 

temperaturförändringarna.  

4.1 Analysen av temperaturförändringarna 
Under och efter analysen av temperaturförändringarna på systemet förkom ett flertal punkter som 

där det finns en viss osäkerhet med de genomförda analyserna. En stor del av dessa förekommer på 

grund av den begränsade tid som fanns för detta projekt men även på grund av avsaknad data vid 

starten av projektet.  

4.1.1 Valet av mätpunkter för temperaturförändringarna 

Vid analysen av temperaturmätningarna på systemet valdes ett antal mätpunkter inom de zoner där 

variationerna antogs vara som störst. Vid dessa mätpunkter förekommer såväl leverans som 

förbrukning av värme, något som troligtvis leder till större variationer i temperaturen. Efter att 

analyserna hade genomförts framgick det att det hade varit intressant att undersöka 

temperaturförändringarna i de områden som är närliggande till där variationen visade sig vara som 

störst. Detta skulle kunna ge ytterligare information om hur mycket temperaturförändringarna vid till 

exempel B210 påverkar temperaturen på huvudledningen. 

4.1.2 Intervallet mellan mätningarna för temperaturförändringarna 

Analysen av temperaturförändringarna visade att det förekom betydligt fler fullständiga cykler när 

mätintervallet uppgick till fem minuter istället för en timma. Vid jämförelsen av 

temperaturförändringarna över året enligt kapitel 3.3.1 framgick det att antalet stora 

temperaturvariationer på de flesta nät var betydligt fler under vår- och sommarhalvåret.  

Då de faktorer som togs fram för omvandlingen av entimmasdata till femminutersdata endast utgick 

från data över två månader kan denna ge ett något vinklat resultat. Den data som användes för 

framtagningen av faktorerna var tagen över månaderna februari till mars vilket leder till att antalet 

cykler som räknats fram troligtvis är något fler än vad som förekommer i verkligheten. 

4.1.3 Analyserat tidförlopp för temperaturförändringarna 

Totalt analyserades data för en tidsperiod på ett år. Med utgångpunkt från (Randlov et al, 1996) ska 

en analysperiod på ett år vara tillräcklig för att göra en uppskattning på slitaget och utmattningen på 

ett system över 30 år.  

Ett flertal av de analyser som skett på systemets olika komplex visar på en överskridning av SIS 

minimum gräns för antalet tillåtna cykler på över 30 år. Dessa ska därmed endast ses som ett 

riktmärke på att slitaget inte är särskilt stort på grund av termisk utmattning. 

4.2 Analysen av tryckförändringarna på nätet 
Vid analysen av tryckförändringarna på nätet utfördes endast mätningar på begränsade delar av 

systemet där tryckförändringarna antogs vara som störst. Därutöver var den utrustning som fanns 

tillgänglig inte optimal för noggrannare mätningar, något som diskuteras i följande kapitel 
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4.2.1 Valet av mätpunkter för tryckförändringarna 

På grund av den ostabilitet som fanns i nätet vid B210 och den begränsade mätdata som fanns 

tillgänglig valdes B210 som huvudpunkt för mätningar av tryckförändringar. Detta innebär att det 

fortfarande är obekräftat att det inte förekommer några tryckslag vid till exempel B006 eller i Clab-

sektionen. Då ventiler och pumpar troligtvis regleras som snabbast vid B210 så bör dessa dock ej 

förekomma vid andra sektioner.  

Enligt ett projekt utfört av Rasmus Christensen (Christensen, 1999) så förekommer tryckslag ofta 

även ute på konsumentnätet (Pershagen/Värdsholmen) vilket är varför även dessa skulle vara 

intressanta att undersöka. Oftast är dock rördimensionen långt ut på nätet av den storlek där mindre 

tryckslag inte innebär någon direkt skada på systemet, hur det ser ut på Telge Näts system är dock 

fortfarande obekräftat. 

4.2.2 Upplösning och använd utrustning för mätningar av tryckslag 

Vid analysen av tryckförändringarna på nätet användes till en början Telge Näts ordinarie utrustning 

för tryckmätningar vilket gav en upplösning på 30 sekunder mellan mätningarna. Då denna 

upplösning enligt förstudierna var alldeles för låg för att detektera tryckslag användes även extern 

utrustning men en upplösning på 0,1 sekunder mellan mätningarna.  Vid nyttjandes av utrustningen 

med högre upplösning visade de sig att tryckförändringarna skedde under kortare tid och var 

marginellt större än vid mätningarna med låg upplösning.  

Enligt (Resom.com, 2013) krävs dock utrustning med en betydligt högre upplösning för att visa hur 

stora tryckförändringar som egentligen förekommer. Detta innebär att det finns en risk att tryckslag 

förekommer trots att dessa ej registrerades under analysen i detta projekt.  

4.2.3 Tidsförloppet för tryckmätningarna 

På grund av begränsad mätdata samt utrustning för att snabblogga data under en längre period 

undersöktes endast kortare perioder. Detta innebär att tryckslagen vid till exempel B210 kan vara 

större under andra delar av året. 

4.3 Övriga delar av nätet som kan påverkas 
Vid såväl tryckmätningarna som mätningarna på temperaturförändringarna granskades bara mätdata 

från ett mindre urval av mätpunkter. Till exempel granskades aldrig Pershagen och Världsholmens 

system i detalj utan förhållandet på dessa nät räknades vara direkt kopplat till hur variationerna såg 

ut på huvudledningen.  

Därutöver generaliserades vissa zoner som till exempel Clab och därmed gjordes aldrig några 

mätningar på detalj för byggnaderna inom detta område. Detta borde dock till stor del motsvaras av 

hur temperaturvariationerna ser ut vid mätpunkten precis efter delningen från huvudledningen som 

vid analys undersöktes. 
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5 Slutsats  
Under projektets gång fastställdes ett antal slutsatser om de olika delnäten vilket presenteras i detta 

kapitel. 

5.1 Påverkan av tryckförändringar på nätet 
Undersökningen av tryckförändringarna skedde främst vid delnätet B210 samt på huvudledningen. 

Dessa mätningar visar att de hastigaste och största tryckförändringarna vid B210 sker vid uppstarten 

av målerianläggningen som ligger i området. De största trycktransienterna som registrerades uppgick 

till cirka 1,5 bar och skedde under en tidsperiod på 5,5 minuter. Även kortare trycktransienter på upp 

emot 0,8 bar registreras under en period på cirka 56 sekunder.  

Mätningarna skedde delvis med en snabbloggande multimeter som hade ett loggningsintervall på 0,1 

sekunder mellan mätningarna samt med ordinarie loggsystem för nätet vilket medförde ett 

loggningsintervall på 30 sekunder mellan mätningarna. Den snabbloggande multimetern gav något 

skarpare transienter vilket innebar att tiden för till exempel en trycktransient på 0,8 bar kunde läsas 

av till 56 sekunder istället för 94 sekunder vilket var fallet för den långsammare loggern. 

Vid vidare undersökning av tryckförändringarna på huvudnätet skedde loggningarna endast med den 

snabbloggande multimetern. Dessa mätningar genomfördes dels vid uppstarten av måleriet vid B210 

samt under slumpmässigt valda punkter under dagen. Resultatet av dessa mätningar visade på 

tryckförändringar på mellan 0,07 och 0,15 bar, dessa skedde under tidsperioder på 2 till 11 sekunder. 

Ur analysen gick det att dra slutsaten att tryckförändringarna inte var av någon markant större 

storlek på huvudledningen vid uppstarten av måleriet vid B210 än vid övriga analyserade tider under 

dygnet. 

Genom dessa mätningar kan slutsatsen dras att inga tryckslag registrerats vid varken B210 eller på 

huvudnätet. Detta beror på att tryckförändringarna inte uppgår till den transientstorlek eller 

hastighet som krävs för att de ska klassas som att de bidrar till några direkta skador på systemet. Det 

är dock viktigt att anmärka att tryckgivarna som användes begränsar upplösningen och registeringen 

av tryckslaget, något som bidrar med en osäkerhet till resultatet. 

5.2 Påverkan av temperaturcyklerna på systemet 
De värden som har tagits fram för så kallade fulla temperaturcykler för byggnadskomplexen B210, 

B006 och Clab ska främst ses som riktvärden då det finns ett flertal osäkerheter vid framtagningen av 

dessa värden. Den analysmetod som har valts för detta projekt begränsar uppskattningen av slitaget 

och utmattningen på systemet till 30 år. Vid analysen jämförs antalet fulla temperaturcykler med SIS 

riktvärden (SIS/TK 300, 2010) för det minimala antalet temperaturcyklers om fjärrvärmeledningar ska 

tåla. Dessa riktvärden uppgår till 250 cykler för fördelningsledningar och 100 cykler för 

huvudledningar. 

En större osäkerhet vid analysen uppkommer på grund av att endast data över en kortare period 

används för framtagningen av de faktorer som används för att kompensera för den låga 

upplösningen vid mätningarna för 2012. För att få ett resultat med mindre osäkerhet bör ett helt år 

analyseras med en högre upplösning på till exempel fem minuter mellan mätningarna.  
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5.2.1 Påverkan av temperaturcykler vid Clabs 

Analyserna på delnätet Clabs vars mätdata är tagna direkt efter delningen från huvudledningen 

visade på att detta var ett förhållandevis stabilt nät. De ledningar som finns innanför delnätet Clabs 

klassificeras i denna analys som fördelningsledningar och uppskattas inte överskrida 250 

temperaturcykler under sin livstid för varken fram- eller returledningen. 

Då mätpunkten för Clabs är tagen direkt efter delningen från huvudledningen reflekterar detta 

troligtvis även temperaturvariatoner på denna. Då en mindre mängd temperaturcykler är tillåtet på 

huvudledningar (SIS/TK 300, 2010) leder detta till en uppskattning på 16 respektive 21 år på retur- 

och framledningen innan SIS gräns på 100 cykler överskrids vid den direkta anslutningen till 

huvudledningen. 

I dagsläget är detta nät så pass stabilt att de förändringar som sker i temperaturen troligtvis är till 

följd av naturliga variationer som ändrade driftförhållanden.  

5.2.2 Påverkan av temperaturcykler vid B006 

Analysen av temperaturcyklerna vid B006 visade att extremt få cykler förekom på returledningen. 

Anledningen till detta är att medeltemperaturen på returflödet är på 52°C vilket gör att nästan 

samtliga temperaturcykler som sker på returflödet är av en vid mycket låg cykelstorlek. Detta leder 

till att en minimal utmattning sker på returledningen. 

På framledningen sker betydligt fler cykler även vid högre temperaturer. Detta leder till att SIS 

gränser på 250/100 cykler kommer att överskridas efter 30 respektive 12 år beroende på 

klassificeringen av ledningen. Då detta är måttat mot den minimala gränsen av vad ledningar ska tåla 

gällande standard bör denna utmattning inte ses som överdriven. Det kan dock vara av intresse att 

undersöka hur dessa temperaturcykler påverkar närliggande mätpunkter på huvudledningen. 

De variationer som finns på framledningen kan delvis bero på instabiliteter på huvudledningen, något 

som bland annat de levererande komplexen Clabs och B210 bidrar till. 

5.2.3 Påverkan av temperaturcykler på hetvattenledningen vid B210 

Hetvattenledningens framledning visade sig i analysen vara väldigt stabil tack vara den konstanta 

temperaturen på det levereade vattnet och tros därmed inte påverkas av termisk utmattning. 

Då det inte alltid sker någon förbrukning av hetvattnet på måleriet vid B210 går detta ibland vidare 

med oförändrarad temperatur till returledningen. Detta leder till att temperaturen på returledningen 

hoppar från 80-90°C (vilket är normaltemperatur vid förbrukning i måleriet) till 115°C 

(medeltemperatur på framledningen). Dessa förändringar kan ibland vara större ändå och ske så ofta 

som ett par gånger i timman. Detta leder förutom onödig leverans av hetvatten till ett stort antal 

cykler inom det högre temperaturområdet på returledningen. Därmed beräknas returledningen 

passera SIS gränser på 250/100 cykler inom loppet av 14,7 respektive 5,9 år. 

Då stora delar av det hetvattenflöde som värmeväxlas mot måleriet håller en mycket hög temperatur 

även på returflödet matas stora delar av detta ut på fjärrvärmehuvudledningen. Därutöver nyttjas 

även hetvattnet för att värma övriga komplex vid B210. Detta innebär att såväl fördelningsledningar 

som huvudledningar påverkas till full magnitud av dessa temperaturförändringar.  
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5.2.4 Påverkan av temperaturcykler på fjärrvärmeledningen vid B210 

Temperaturvariationerna vid B210 är extremt stora vilket även resulterar i en stor mängd fulla 

temperaturcykler. På fram- och returledningen sker 140,8 respektive 20,8 fulla temperaturcykler på 

ett år. Enligt SIS är fördelningsledningar godkända om de tål totalt 250 temperaturcykler under sin 

livstid. Detta innebär att rören kan räknas som termiskt utmattade efter så lite som 1,8 år enligt 

denna modell.  Trots att det är okänt exakt hur många cykler rören vid B210 är beräknade att tåla bör 

detta ses som ett stort problem. 

De variationer som sker på ledningarna vid fjärrvärmesystemet vid B210 beror till stor del på den 

hetvattenleverans som periodvis sker till systemet. Denna leder till att temperaturen på det vatten 

som levereras till fjärrvärmesystemet varierar kraftigt och hastigt under dagens gång. 

Detta leder i sin tur till ännu större temperaturvariationer på returledningen där drifttemperaturen 

är extremt instabil. En väldigt stor del av de temperaturcykler som registrerats vid 

fjärrvärmeledningen vid B210 ligger inom ett mycket högre temperaturintervall än vad som ses vid 

de andra systemen. 

Då temperaturvariationerna på hetvattenledningen till stor del är anledning till även dessa cykler är 

det av mycket stor vikt att försöka optimera driften av systemet vid B210, detta för att undvika 

långsiktiga skador på systemet, dess kringliggande komponenter och huvudledningen. 
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6 Förslag på fortsatta arbeten 
Nedan presenteras de idéer och förslag på vidare arbeten som har dykt upp under processens gång. 

6.1 Vidare utredning om påverkan av temperaturcykler på 

huvudledningen 
De mätningar som genomfördes på systemet inkluderade inga mätpunkter direkt från 

huvudledningen. Detta berodde främst på att det inte fanns någon tillgänglig mätutrustning 

installerad vid tillfället av detta projekt.  

Trots att en stor del av de ledningar som har analyserats tros kunna reflektera temperaturen på 

huvudledningen skulle en vidare analys krävas för att bekräfta hur pass stor inverkan 

temperaturförändringarna i de enskilda ledningarna har på temperaturen i huvudledningen. Detta är 

av vikt då temperaturvariationerna i zoner som B210 visat sig innebär en risk för påskyndad 

utmattning på huvudledningarna.  

6.2 Vidare utredning av Pershagen och Värdsholmen 
Vid detta projekt genomfördes ingen fullständig analys över hur temperatur- och tryckvariationerna 

såg ut på konsumentnätet vid Pershagen och Värdsholmen. Enligt tidigare studier (Christensen, 1999) 

förekom ofta tryckslag på just dessa mindre nät. Därutöver är det känt att temperaturvariationerna 

vid till exempel B210 ibland kan märkas av till den fulla magnituden hela vägen ut på nätet. Detta 

leder till att dessa kan nät kan vara intressanta att undersöka i detalj för att försäkra sig om att 

utmattningen inte är påskyndad inom dessa områden. 

6.3 Vidare mätningar på temperaturcykler med ett kortare intervall 

mellan mätningarna 
Då de analyser som har skett i detta projekt har visat på en markant skillnad mellan antalet 

registrerade cykler då entimmas- eller femminutersdata har använts är det av intresse att utföra 

ytterligare mätningar.  

Intervallet mellan mätningarna begränsades i detta projekt då data endast fanns tillgänglig för 

kortare period med ett kort intervall mellan mätningarna. Vid den tidpunkt då data över 

tillexempelvis ett år har loggats med detta intervall skulle det vara av intresse att undersöka denna 

med hjälp av samma eller liknande metod. Detta skulle resultera i en analys som gav mer exakta 

värden än den undersökning som genomförts i detta projekt. Därutöver skulle detta resultera i en 

bättre helhetsbild över hur variationerna ser ut över året. 

6.4 Vidare utredning av tryckslag med högre upplösning 
De tryckmätningar som skedde på systemet visade att trycktransienter som registrerades skedde 

under ett kortare förelopp och var av något större storlek vid mätningar med en högre upplösning. 

Då denna upplösning fortfarande är betydligt lägre än den rekommenderade upplösningen för att 

mäta tryckslag är det möjligt att dessa fortfarande förekommer trots att dem ej registrerades i denna 

analys. För att försäkra att dessa ej sker på systemet bör därför en analys med korrekt utrustning ske.  
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Bilaga 1 – Jämförelse av faktorskillnaden vid olika temperaturer 
 

Temperatur Faktor returledning Faktor framledning 

 

 
 

   1 9.065 7.043708609 
    2 6.466512702 4.05974026 
    3 5.602272727 2.932489451 
    4 5.267045455 2.377906977 
    5 5.024793388 1.9375 
    6 4.666666667 2.204545455 
    7 5.151515152 2.607142857 
    8 6.318181818 2.652173913 
    9 6.153846154 2.25 
    10 9.409090909 2.03125 
    11 11.875 2.2 
    12 11.07142857 2.5 

 

   13 29.5 1.7 
    14 24.25 3.75 
    15 33 3 
    16 23 9.5 
    17 16   
    18 /   
    19 /   
    20 /   
          
    Medel: 9.065 2.553571429 
    

       

Diagram 1. Temperaturcykel och faktorförhållande för returledningen. 

 Diagram 2. Temperaturcykel och faktorförhållande för framledningen. 



 

 
  

Bilaga 2-Tryckförändringar vid B210  
 

 

Diagram 1. Mätdata för tryckförändringar vid B210 för vecka 12. 

 

Diagram 2. Mätdata för tryckförändringar vid B210 för vecka 12. 

 

Diagram 3. Mätdata för tryckförändringar vid B210 för vecka 12. 
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Diagram 4. tryckförändring vid uppstarten av måleriet vid B210 den 16de Maj. 

 
Diagram 5. Inzoomad tryckförändring vid uppstarten av måleriet vid B210 den 16de Maj.  
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Bilaga 3-Tryckförändringar på huvudledningen  
 

 

 

 

Diagram 3. Mätdata för huvudledningen vid uppstarten av B210 den tionde maj. 
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Diagram 1. Mätdata för huvudledningen vid uppstarten av B210 den sjunde maj. 

Diagram 2. Inzoomad mätdata för huvudledningen vid uppstarten av B210 den sjunde maj. 



 

 
  

 

Diagram 4. Inzoomad mätdata för huvudledningen vid uppstarten av B210 den tionde maj. 
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Bilaga 4 – Data för cykelberäkningar 
 

Temperatur Registrerade cykler 1h Faktor Faktorkompenserade cykler 

Från Till Returflöde Framflöde Returflöde Framflöde Returflöde Framflöde 

1 5 1812 1579 7.6 8.90 13710 13984 

6 10 283 199 4.4 2.03 1245 405 

11 15 136 316 10 1.92 1360 607 

16 20 150 232 23 7 3450 1624 

21 25 55 210 11.2 4.95 618 1040 

26 30 4 52 11.2 4.95 45 258 

31 35 4 6 11.2 4.95 45 30 

36 40 2 2 11.2 4.95 22 10 

41 45 2 0 11.2   22 0 

46 50 2 0 11.2   22 0 

51 55 0 0     0 0 

56 60 0 0     0 0 

61 65 0 0     0 0 

66 70 0 0     0 0 

71 75 0 0     0 0 

76 80 0 0     0 0 

81 85 0 0     0 0 
Tabell 1. Registrerade cykler från entimmasdatan samt faktorer för Clabs. 

 

 

 



 

 
  

Temperatur Registrerade cykler 1h Faktor Faktorkompenserade cykler 

Från Till 
Returflöde Framflöde Returflöde Framflöde Returflöde Framflöde 

1 5 3602 1910 7.27 5.15 26199 9835 

6 10 277 558 3.44 1.34 953 749 

11 15 258 319 2.5 1.52 645 486 

16 20 142 199 1 1.67 142 332 

21 25 56 162 3.56 2.42 199 392 

26 30 6 143 3.56 2.42 21 346 

31 35 2 115 3.56 2.42 7 278 

36 40 0 90   2.42 0 218 

41 45 0 4   2.42 0 10 

46 50 0 0     0 0 

51 55 0 0     0 0 

56 60 0 0     0 0 

61 65 0 0     0 0 

66 70 0 0     0 0 

71 75 0 0     0 0 

76 80 0 0     0 0 

81 85 0 0     0 0 
Tabell 2. Registrerade cykler från entimmasdatan samt faktorer för B006. 

 

 

 

 

 



 

 
  

Temperatur   Registrerade cykler 1h Faktor 
Faktorkompenserade 

cykler 

Från Till 
Returflöde Framflöde Returflöde Framflöde Returflöde Framflöde 

1 5 1795 2991 4.40 5.23 7902 15736 

6 10 771 27 1.26 4 968 108 

11 15 472 7 1.5 4.63 708 32 

16 20 342 8 1.38 4.63 470 37 

21 25 234 4 0.93 4.63 219 19 

26 30 190 4 1.79 4.63 339 19 

31 35 22 4 6.67 4.63 147 19 

36 40 32 4 2.56 4.63 82 19 

41 45 78 4 2.56 4.63 200 19 

46 50 34 4 2.56 4.63 87 19 

51 55 26 2 2.56  4.63 67 9 

56 60 2 2 2.56 4.63 5 9 

61 65 2 0 2.56   5 0 

66 70 0 0     0 0 

71 75 0 0     0 0 

76 80 0 0     0 0 

81 85 0 0     0 0 
Tabell 3. Registrerade cykler från entimmasdatan samt faktorer för hetvattenledningen vid B210. 

  



 

 
  

Temperatur   Registrerade cykler 1h Faktor 
Faktorkompenserade 

cykler 

Från Till 
Returflöde Framflöde Returflöde Framflöde Returflöde Framflöde 

1 5 348 2080 4.00 6.49 1392 13505 

6 10 619 489 16.76 8.47 10377 4142 

11 15 464 521 7.08 5.11 3284 2662 

16 20 424 414 4.42 1.37 1874 567 

21 25 374 242 4.42 1.19 1653 288 

26 30 317 27 5.88 1.85 1863 50 

31 35 223 28 4.29 4.08 957 114 

36 40 223 12 7.11 4.08 1586 49 

41 45 105 32 5.43 4.08 570 131 

46 50 55 42 24.00 4.08 1320 171 

51 55 5 4 5.22 4.08 26 16 

56 60 0 4 3.64 4.08 0 16 

61 65 7 0 4.60 4.08 32 0 

66 70 1 10 8.00 4.08 8 41 

71 75 1 0 7.49 4.08 7 0 

76 80 5 0 7.49 4.08 37 0 

81 85 5 0 7.49 4.08 37 0 

86 90 1 0 7.49 4.08 7 0 

91 95 1 0 7.49 4.08 7 0 
 

Tabell 3. Registrerade cykler från entimmasdatan samt faktorer för fjärrvärmeledningen vid B210. 

  



 

 
  

Bilaga 5 – Högupplösta flödesscheman 
 

 

Figur 1. Översiktsschema över större delar av systemet 



 

 
  

 

Figur 2. Översiktsschema över behandlat delsystem 
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