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Sammanfattning 
 

Fjärrvärme är en metod för att värma upp områden på distans. Det sker genom förbränning 

av material, uppvärmning av vatten och distribution av detta i ett utbrett rörnätverk. Syftet 

med detta arbete är att undersöka faktorer som kan resurseffektivisera distributionen av 

fjärrvärme. Litteraturstudie och intervjuer med Fortum ligger till grund för de resultat och 

slutsatser som rapporten innehåller. Avgränsning har gjorts så att förbränningsprocesser 

och fjärrvärmecentraler inte innefattas i arbetet. 

 

Lägre temperatur på framledning ger mindre värmeförluster. Temperaturnivåerna i rören 

har under senare år gradvis sänkts, men kan genom framtidens nät fördelaktigt sänkas yt-

terligare. Även mindre temperaturdifferens mellan returledningstemperaturen och omgiv-

ningstemperaturen förbättrar resurseffektiviteten. Isolering och material i rören är en annan 

faktor som påverkar värmeförluster under distributionen. I dagsläget är rören oftast av stål, 

med isolering av polyuretan. Utvändig korrosion är det största problemet för nätets livs-

längd och bidrar till ökat underhåll. 

 

Det är viktigt med en ökad förnyelseprocess vilket är dyrbart i dagsläget men i framtiden 

hållbart. I framtiden kommer kraven kring utsläpp och därmed slöseri av resurser att skär-

pas, vilket gör att förädling av det befintliga nätet är av stort intresse. Studien visade att 

den ekonomiska faktorn är den mest begränsande och hämmar utvecklingen av resursef-

fektiviteten. Slutsatsen pekar på att fokus bör ligga på utveckling av nätets struktur, tem-

peraturnivåer och isolering. 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

District heating is a method for heating buildings in areas from a center point where the 

plant is situated. The plant converts the energy in the material by a combustion process to 

heating energy. The purpose of this report is to analyze the factors which can improve the 

resource efficiency of the distribution of district heating. The results and conclusions in the 

report are based on a literature study and interviews with Fortum. Delimitation has been 

done to ensure the focus is on distribution of district heating.  

 

The temperature levels in the pipes have gradually been reduced in the recent years, but 

might be further reduced in future networks. Lower temperature in the pipes contributes to 

less heat loss. Furthermore, a lower temperature difference between return temperature and 

the surrounding environments temperature leads to lower heat losses. Moreover, insulation 

and material of the pipes are factors affecting the heat losses during distribution. Nowadays 

the steel pipes usually have an insulation of polyurethane. External corrosion is the biggest 

problem regarding maintenance and lifespan of the network. 

 

It is important with increased renewal processes, which nowadays are costly, but a great 

investment for future sustainability. In the future, the requirements on emissions rights and 

waste of resources are expected to be even more constricted, making improvements on 

existing network a great interest. The report showed that the economic aspect inhibits fur-

ther development of resource efficiency. The conclusion states that focus should be on 

development of the networks structure, temperature levels and insulation. 
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1  Introduktion 

Detta är ett kandidatexamensarbete inom Industriell Produktion MG110X 15 hp, med av-

seende på resurseffektiv produktion. Rapporten behandlar hur distributionen av fjärr-

värme ska bli resurseffektivare. Arbetet är främst en litteraturstudie, men det innehåller 

även information från intervjuer med personer som arbetar inom området. 

 

1.1 Bakgrund 

Termisk energi är den energiform som oftast är en restprodukt från arbete. Alla former av 

arbete alstrar värme och denna värme används sällan till vidare arbete. Trots detta är värme 

en vara som produceras, säljs och är av stor vikt i vårt samhälle. I det klimat som råder i 

Norden är värme i hushållen viktigt. 

 

Människor har alltid varit i behov av värme. Sedan lång tid tillbaka har vi använt värme 

för att tillaga mat och framför allt för att hålla kroppsvärmen. Från att göra upp simpla 

brasor som man värmde sig kring, så började vi i städerna tidigt att elda med gas och alko-

hol för att värma upp bostäder. Stora mängder gas och etanol brändes till den grad att det 

blev försämrad luft och det märkes att det var ohållbart. Idag ses detta inte bara som nega-

tivt för växthuseffekten men även för att utsläpp av skadliga ämnen ökar. 

 

Produktionen av värme centraliserades kring år 1950 då det valdes att satsa på att använda 

vatten eller gas för att transportera värmen (Intervju Fortum 2016). Genom att transportera 

och centrera själva förbränningen av bränslet och kunna distribuera värmeenergin till hus-

hållen i städerna, kunde mängden spillvärme minskas och  det krävdes mindre resurser för 

att uppnå samma uppvärmning i hushållen. Uppkomsten av fjärrvärme innebar mindre far-

liga utsläpp, mindre användning av fossilt bränsle och ett säkert sätt att kontrollera upp-

värmningen. Detta gav en tydlig resurseffektivisering vid produktion och distribution av 

värme. Frågan är nu om det går att vidareutveckla denna produktion för att göra den ännu 

mer resurseffektiv.  

 

När fjärrvärmen installerades minskade lokala utsläpp i städerna då färre individer eldade 

lokalt. I och med att miljöaspekten i dagsläget är så viktig görs åtgärder för att använda så 

lite fossila bränslen som möjligt. Detta innebär att man helst övergår till att använda för-

nyelsebart material eller avfall i förbränningen. 

 

Idag finns det många värmeverk som ligger i utkanterna av städer. Värmeverken värmer 

upp delar av eller hela städer. På dessa anläggningar förbränns olika typer av material. Den 

värmeutveckling som erhålls används för att hetta upp vatten som i sin tur pumpas ut i de 

ledningar som går från verket och förgrenar sig till en mängd olika byggnader, allt efter 

behov. Nätets utformning består oftast av en framledning och returledning, på vissa platser 

används trerörssystem. Skillnaden i temperatur mellan dessa beror bland annat på fastig-

heternas ålder och utomhustemperatur. 

 

Uppkomsten av kraftvärmeverk har inneburit ytterligare effektivisering av fjärrvärme. Det 

är kombinerad produktion av el och värme som gör att mer energi erhålls från bränslet som 

förbränns.  
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1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att analysera hur distribution av fjärrvärme sker och hur denna kan 

resurseffektiviseras. Arbetet genomförs som en litteraturstudie där det utreds hur transpor-

ten har fungerat historiskt, i samtid och hur framtidens transport kan komma att ske. 

 

Fjärrvärmedistribution innefattar ett stort antal faktorer och beslutet har gjorts att denna 

rapport skall inriktas på rörnätet och temperaturen hos fjärrvärmevattnet. 

Huvudfrågeställningen som ställs för att uppfylla syftet är: 

 Hur kan distribution av fjärrvärme resurseffektiviseras? 

För att ge ett tydligt svar på huvudfrågeställningen så har den delats upp i två underfrågor: 

 Hur kan distribution resurseffektiviseras med hänsyn till rörsammansättning, 

livslängd, underhåll och struktur? 

 Hur kan temperaturen hos framledning och returledning bidra till resurseffek-

tiv distribution? 

 

1.3 Avgränsning 

Arbetet är fokuserat på hur man kan producera fjärrvärme på ett mer resurseffektivt sätt. 

Detta har smalnats ner till att se på hur en effektivisering av transportering av värmemediet 

kan göras med avseende på nätets utformning, material och temperatur för vattnet.  

 

Själva förbränningsprocessen kommer inte att redogöras för i detalj och inte heller för vil-

ket bränsle som används. Alternativa sätt att effektivisera fjärrvärme så som öppen fjärr-

värme och bättre isolerade bostäder är inte heller utredda i detta arbete. 

 

1.4 Metod 

Arbetet utförs som en litteraturstudie där det sammanställs information från främst veten-

skapliga artiklar inom ämnesområdet men även från företag som jobbar inom området. Vi 

har haft kontakt med Fortum Värme där vi fått information kring hur de arbetar. Intervjuer 

har utförts med personer som jobbar med de saker arbetet berör. Dessutom har två experi-

ment utförts. 
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2  Teori 

Förlust i samband med distribution har i Sverige visat sig vara kring 10%.(Frederiksen & 

Werner 1993) Detta innebär att en tiondel av den producerade värmen går förlorad. Stor-

leken på förlusterna beror på olika faktorer. Diameter på rören som transporterar mediet, 

temperaturen på framledning och returledning, rörsammansättning och nätets struktur är 

några av dessa.  

 

2.1 Fjärrvärmevattnets temperatur 

Dimensionerande Ute Temperaturer, DUT, är Fortums definition över vad hela fjärrvär-

mesystemet i Storstockholm ska klara av (Intervju Fortum 2016). DUT definieras som 

dygnsmedeltemperatur -21°C, i fem dygn. 

 

Fjärrvärmeproduktionen hos Fortum Värme Stockholm är dimensionerad till att klara av   

-21°C vid full produktion (Intervju Fortum 2016). Vid stort energibehov används spetsan-

läggningar för att säkerställa uppvärmningen i Stockholm. En spetsanläggning är en an-

läggning som kan säkerställa att energibehovet fylls genom att öka energiproduktionen. 

Spetsanläggningarna i Stockholm drivs i många fall inte endast av förnyelsebara källor 

utan även av olja eller kol. Utöver detta så finns det värmelager för att lagra värme till 

natten då temperaturen vanligtvis sjunker och ett tillskott av värme behövs. Värmelagren 

är även till för att minska användningen av spetsanläggningar. Korttidsvärmelagren använ-

des för att säkerställa en jämnare produktion så att inte för många kostnadsineffektiva pro-

duktionstoppar sker.  

 

Värmeförluster i distributionen sker i samband med transporten av fjärrvärmevatten från 

framledning och returledning. Energi som utvinns följer den isobariska processen, det vill 

säga med konstant tryck, vilket leder till ett konstant värde på värmekapaciteten, 𝑐𝑝 (Ekroth 

& Granryd 2006).  

 

 𝐸 = 𝑚 × 𝑐𝑝 × (𝑇𝑓 − 𝑇𝑟) (1) 

 

Begränsningar hos fjärrvärmenätet leder till att massflödeshastigheten som mest kan uppnå 

ett typvärde på 3 𝑘𝑔𝑚/𝑠, vilket gör att ekvation 1 endast beror på temperaturerna 

(Frederiksen & Werner 2013). Maximal massflödeshastighet är givetvis olika beroende på 

rörsystemets uppbyggnad. 𝑇𝑓 är framledningstemperatur, 𝑇𝑟 är returledningstemperatur 

och m är massan.  
 

Detta leder till att endast framledningstemperaturen kan förändras vid full belastning för 

att tillföra mer eller mindre energi till systemet. Egentligen är det exergi som står för för-

lusten enligt den andra termodynamiska lagen då energi inte kan gå förlorad utan endast 

omvandlas enligt den första termodynamiska lagen (Ekroth & Granryd 2006).  

 

Exergi förväxlas ofta med energi eftersom exergi är ordnad rörelse, alltså förmågan till 

arbete, medans energi är förmågan till rörelse.  Detta betyder att energi inte alltid är arbete. 

Således är den termiska transportförlusten en exergiförlust som kan minskas om tempera-

turen i fjärrvärmenätet minskas.  

 

Energin som transporteras generar värmeförluster då drivkraften att utjämna temperatur-

skillnaden mellan fjärrvärmevattnet och omgivningen är stor enligt termodynamikens 
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nollte huvudsats (Ekroth & Granryd 2006). Detta gör att ju högre temperaturdifferensen 

mellan vattnet och omgivningen är desto större är drivkraften för att utjämna temperatu-

rerna vilket resulterar i större värmeförluster.  

 

 𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖 = 1 −
𝑇0

𝑇
 (2) 

 

Exergifaktorn är ett mått på hur mycket exergi relaterat till energi som förbrukas (Gong & 

Wall 2001). Den är alltså ett mått på den termiska verkningsgraden som följer den nollte 

termiska huvudsatsen. En högre exergifaktor gör att mer exergi går till spillo. Därför vill 

man ha ett så lågt värde som möjligt. Måttet på exergi ges som referenstemperaturen, alltså 

omgivningstemperaturen,  𝑇0, som med rörtemperatur, 𝑇, transporteras i enligt ekvation 2.  

 

 𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔𝑖 = 1 −
𝑇0

𝑇𝑓 − 𝑇𝑟
𝑙𝑛

𝑇𝑓

𝑇𝑟
 (3) 

 

Detta leder till att exergifaktorn för ett tvårörigt fjärrvärmesystem kan beräknas enligt ek-

vation 3. Temperaturerna är i kelvin och 𝑇𝑓 är framledningstemperatur och 𝑇𝑟 är returled-

ningstemperatur. 
 

Då användning av returledning nyttjas beror exergifaktorn även på hur exergi utnyttjas hos 

kunderna (Gong et al. 2012). Med ett två rörigt system så är det ena röret framledning och 

den andra returledning vilka båda har en högre temperatur än den omgivande referenstem-

peraturen.  
 
Gong och Werner har gjort jämförelser mellan olika fjärrvärmenät i Sverige och Danmark, 

för att skapa en tydligare bild över faktorns inverkan per år (Gong & Werner 2015). Totalt 

har 109 nät i Sverige analyseras från 2004 till 2012 medan 196 nät i Danmark från 2010 

till 2011. Tabell 1 visar de systemet som har högst och lägst exergifaktor i Sverige medans 

tabell 2 visar detsamma i Danmark. Bästa systemet har lägst exergifaktor och sämsta har 

högst exergifaktor. 

 

Sverige Framledning Returledning Omgivning Exergifaktor 

Bästa 70°C 40°C 8°C 14% 
Sämsta 110°C 64°C 6°C 22% 
Tabell 1. Bästa och sämsta systemet i Sverige med hänsyn till exergifaktor.   

 

Danmark Framledning Returledning Omgivning Exergifaktor 

Bästa 62°C 38°C 8°C 13% 
Sämsta 88°C 56°C 6°C 18% 

Tabell 2. Bästa och sämsta systemet i Danmark med hänsyn till exergifaktor. 

 

För att öka resurseffektiviteten hos transporteringen av fjärrvärme behövs en sänkning av 

framledningstemperaturen och returledningstemperaturen enligt tabell 3. 
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Fjärrvärmesystem Tf (°C) Tr (°C) Ɛ (%) 

Generation 1 215  42 
Generation 2 120 70 24 

Generation 3 (Idag) 90 40 17 

Generation 4 50 20-25 9 
Tabell 3. De fyra olika generationernas inverkan på exergifaktorn d å framledning- 

och returledningstemperatur förändras (Gong & Werner 2015).  

Det teoretiska målet för generation 4 är att returledningstemperaturen är densamma som 

omgivningstemperaturen vilket eliminerar värmeutbytet mellan returledningstemperaturen 

och omgivningen enligt termodynamikens nollte huvudsats (Intervju Fortum 2016). Det är 

därför mycket arbetet kring hur minskade temperaturer i nätet ska uppnås, exempelvis i 

form av lågtemperaturnät, för att minska värmeförluster och göra distributionen av fjärr-

värme resurseffektivare (Li & Svendsen 2012). 

 

2.2 Rörsammansättning 

Rörsammansättning är en faktor för resurseffektiv distribution av fjärrvärme. Detta inne-

fattar material i både rör och isolering samt rörens dimensioner. 

 

Isoleringen har stor betydelse för hur väl värme hålls i en behållare  (Ohlsson & Lorenzi 

2016). Nya byggnader med mer effektiv isolering kräver inte lika höga temperaturer från 

värmeverket, vilket i sin tur leder till att mängden använda resurser minskar. Det arbetas 

ständigt med isolering i hus både genom ny innovation, men även med regler och bestäm-

melser. I näten är isolering inte lika uppmärksammad.  

 

Rörisoleringen har en standardiserad mängd som vidare benämns som standardgrad. Den 

standardiserade mängden isolering beror på rörets dimensioner. Studier av Roos har visat 

att isolering till halva standardgraden gav upphov till ungefär 90% mindre värmeförluster 

i jämförelse med ett icke isolerat rör (Roos 2010). Det är tydligt att isolering av distribut-

ionsrören är nödvändig för att inte förlusterna skall vara allt för stora. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv är det dock intressant att se var gränsen går för hur mycket det är rimligt att 

kosta på isolering och material innan förlusterna blir så försumbara att isolering inte behö-

ver förbättras. 

 

De isoleringsmaterial som används i dagsläget, det vill säga i fjärrvärme av generation tre, 

anses tillräckliga vad gäller termiska egenskaper (Lund & Mohammadi 2015). Kostnaden 

för isoleringen kompenseras med de värmeförluster som undviks och anses alltså vara värt 

att använda. Vid vidare utveckling av isoleringen, och med nya material, krävs det att man 

ser över hur den ekonomiska faktorn påverkas.  

 

Dimensioneringen av rören har stor påverkan på den totala kostnaden, inte bara med avse-

ende på de material som används, utan också med tanke på minimering av värmeöverfö-

ringen (Kalinci et al. 2008). Kalinci et al. kom fram till en optimal rördiameter på 0.298 m, 

vilket översätts till DN (nominell diameter) 300 mm. Optimal isolationstjockhet i ett fjärr-

värmesystem har enligt Kayfeci bestämts till att vara mellan 0.66 m och 0.146 m beroende 

på rörets tjocklek och isoleringsmaterial (Kayfeci 2014). Självklart ger större DN på isole-

ringen bättre resultat vad gäller värmeutbyte, men ställt emot kostnad, som ökar med ökad 

mängd isolation, så kom dessa fram till många olika dimensioner för olika material. 
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Genom att förbättra rörens termiska egenskaper kan förlusterna vid distribution minskas. 

Som det ser ut nu så finns det många möjligheter, som inte alla är testade i just detta syfte, 

men som uppfyller de teoretiska krav som ställs. Nya tekniker och alternativa material kan 

komma att ha en märkbart mycket bättre isoleringsförmåga jämfört med hur vanliga isole-

ringsmaterial presterar i rörledningar i dagsläget. Det finns många olika typer av material 

som används i distributionsnätverk. Det vanligaste är ett rör av stål som transporterar me-

diet. Detta är isolerat med någon typ av polyuretan och har slutligen ett mantelrör av annan 

hårdplast (Adl-zarrabi & Berge 2012). Plasten som skyddar mot fukt och skadedjur är van-

ligtvis av polyeten. Det finns tankar om att använda vakuumisolering, aero-gel-isolering 

och liknande. Prototyper med dessa material har tagits fram men används inte i praktiken.  

 

De material som vanligtvis används har visats ha en godkänd förmåga att minska värmeö-

verföring från röret. Studier har visat att rör åldras i en högre hastighet än vad som man 

tidigare trott och i och med detta gett upphov till nedsatta egenskaper på kortare tid än vad 

som förväntats (Leuteritz et al. 2016). Materialen som används idag utsätts i vissa delar för 

temperaturer upp till 120°C och detta, över en lång tid, innebär visst slitage på röret. Dess-

utom är det utvändig korrosion som bidrar till försämrad kvalité på rören över tid. Beroende 

på omständigheter så kan detta ha en mer eller mindre betydande påverkan på mängden 

spillvärme. 

 

Det har gjorts försök med vakuumpaneler som komplement till den nuvarande tekniken att 

använda sig av polyuretan. Enligt Berge et al. så har vakuumtekniken visat sig vara effek-

tivt för att minska utbytet av värme från röret (Berge et al. 2016). I försöken som gjorts 

bestod teströren av två olika delar. I en del användes det klassiska materialen utan vakuum. 

Den andra delen var en hybrid med det vanliga och med vakuum mellan stålröret och po-

lyuretanet.  

 

Bättre isolation i rören kommer på sikt, förutom värmeförluster, förhoppningsvis att leda 

till att byggnation av rör inte kommer att kräva samma utgrävning och att rören kan ligga 

grundare (Intervju Fortum 2016). Detta kommer att få ekonomisk och ekologisk påverkan. 

Dessutom kan det leda till att storleken på rören kan vara mindre.  

 

Rörens storlek är en sak som påverkar när det gäller att minimera resursförluster och ef-

fektivisera transporten av fjärrvärme. Stora rör ger större yta för värmen att gå till förlust, 

då mantelarenan är större. Rör med mindre diameter ger upphov till fler fördelar, såsom 

mindre förluster av värme och lägre kostnad, då det krävs mindre material (Dalla Rosa et 

al. 2011). Trycket i rören kan om de är formade på ett visst sätt, eller beroende på flödes-

mängd, överstiga en acceptabel nivå. Mindre rör ger större tryckskillnad och kan leda till 

bristningar i konstruktionen såsom sprickbildningar och andra defekter. Det finns många 

olika typer av rör, tvåröriga och treröriga system, asymmetriska flexibla rör och asymmet-

risk isolation (Nussbaumer & Thalmann 2016). Figur 1 visar ett exempel på hur samman-

sättningen ser ut för ett tvårörigt och trerörigt system. 

 

 
Figur 1. Tvårörig struktur till vänster och trerörig struktur till höger.  
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2.3 Underhåll och kulverttyper 

En längre livslängd på nätet bidrar till lägre kostnad. Givetvis genererar en längre livslängd 

en positiv resurseffekt miljömässigt, men även socialt då detta minskar komplicerade in-

stallationer och underhållsarbete. Likväl kan ingrepp i fjärrvärmenätet leda till exempelvis 

svårframkomlighet i trafiken om ingreppet ligger i anslutning till en trafikled. 

 

Rörens livslängd beror till stor del på materialstrukturen runtom röret. Då utvändig korros-

ion är en betydande faktor till att livslängden försämras krävs det ett bättre utvändigt kor-

rosionsskydd för att förbättra livslängden (Intervju Fortum 2016). Rören befinner sig i kul-

vertar under jord där fukt bidrar till problem. 

 

En typ av kulvert som finns i många delar av nätverket i dagsläget har en bas av betong. I 

formen av betong ligger rören, ofta med sand eller liknande kring sig som en typ av isole-

ring. Dessa kulvertar användes fram till 80-talet i Stockholm innan man började gå över 

till nya kulvertar av plast (De Lorenzi 2016). Den senare varianten är vad som nu används 

vid förnyelse av nätet. Då det kan vara stora temperaturdifferenser runt rören så kommer 

det uppstå spänningar i materialen. För att klara detta har de olika kulvertarna system för 

kraftkompensation. 

 

Den konstanta förlusten av värme vid transporten är en del av de totala förlusterna. Dock 

är det ofta vid brister och haveri av systemet som stora mängder värme går förlorat (Intervju 

Fortum 2016). Även vattnet går förlorat och det kostar mycket tid och pengar att åtgärda 

problemen beroende på deras karaktär. 

 

För att skapa resurseffektiv distribution av fjärrvärme är underhållsarbete en faktor att ta i 

beaktning. Kan man tidigt byta ut rör som läcker eller riskerar att läcka kan spillvärme och 

förluster av fjärrvärmevatten minskas (De Lorenzi 2016). För att upptäcka problem i nätet 

används olika verktyg. I de nyare plastkulvertarna har man i isoleringen en larmtråd som 

larmar om fukt kommer in. Dessutom finns tryckgivare anslutna längs rören för att upp-

täcka en tryckminsking, som vanligen beror på läckage. Detta gör att man lätt kan begränsa 

uppgrävning då man kan precisera bättre var i nätet problem uppstått. 

 

Vid de tidigare kulvertarna av betong så var och är det ett problem att betongen spricker 

över tid, vatten sipprar in och skapar en skadlig miljö i sanden kring rören (Intervju Fortum 

2016). Detta i sin tur leder till att rören går sönder vilket ger upphov till stora förluster. Det 

är även ett problem med reparation av dessa skador. I och med de nya plasthöljena till rören 

så får man bukt med detta problem till viss del.  

 

De nya kuverttyperna har en längre livslängd (De Lorenzi 2016). Plastkulvertarna har en 

livslängd på 60 till 80 år. Inomhusrören har den längsta livslängden på 100 år och det beror 

mycket på att de inte utsätts för en lika påfrestande miljö som utomhusrören. Livslängden 

beror även på vilken kulverttyp som används. Betongkulvert och hålrörskuvertet har en 

genomsnittlig livslängd på 40 år. Den beräknade livslängden tar hänsyn till att maximal 

temperatur enligt installationsanvisningarna sker 100 gånger under rörets livstid. Maximal-

temperatur i nätet sker vanligen då den dimensionerande utetemperaturen på -21°C upp-

står. För de större utloppsrören från kraftvärmeverken är maximaltemperaturen 120°C.  

 

Vad gäller utbyggnad och effektivisering av nätets utformning så är det mycket regler kring 

hur det får byggas. Det är svårt att ändra på dessa regler för att få till märkbar förändring 

(Ohlsson & De Lorenzi 2016). 
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2.4 Lågtemperatursnät  

I och med att nya byggnader är välisolerade så kräver inte längre alla områden samma höga 

temperatur i varmvattnet (Intervju Fortum 2016). Det vatten som värmer upp vissa områ-

den kan alltså fördelaktigt sänkas utan att det påverkar uppvärmningen. 

 

Olika områden kan ha olika behov vad gäller tillförd temperatur på fjärrvärmen. Det kan 

vara skillnader mellan områden i samma nätverk vilket leder till att man i optimalt fall kan 

skräddarsy nätverket så att det har olika temperaturzoner. Då vissa områden har lägre be-

hov så är det fördelaktigt att kunna anpassa nätet efter det. Lågtemperaturfjärrvärme är 

mycket fördelaktigt om det är möjligt. Att ha låg värme på framledningen innebär att det 

krävs mindre resurser för att uppnå tillräckliga resultat (Köfinger et al. 2016). Det är visat 

att lågtemperaturfjärrvärme är ett bra verktyg för att minska spillvärme och slitage på rören. 

 

Lågtemperaturfjärrvärme är dock inte möjligt att använda för alla ändamål. Byggnader som 

kräver högre temperaturer kan inte få sina behov tillgodosedda av endast ett lågtempera-

turnätverk (Baldvinsson & Nakata 2016). Lågtemperaturnätverk är speciellt fördelaktigt i 

ett kraftvärmeverk då mer fokus kan läggas på generering av el. 

 

Det nya system som Fortum utvecklar för att använda i Stockholm är uppdelat i tre olika 

nivåer (Intervju Fortum 2016). Den första nivån är den som kan liknas med en motorväg, 

där det transporteras stora mängder vatten över långa distanser. Rören är dimensionerade 

för en temperatur på 120°C och transporterar vattnet mot de senare nivåerna. Den andra 

nivån är anpassad med vattentemperatur på 110°C och kommer att föra ut vatten till områ-

den där det är stort behov av värme, exempelvis industrier och andra energikrävande an-

läggningar. Till sist så finns en del av nätverket som är anpassat till en vattentemperatur på 

90°C. Detta är den del av nätverket som skall föra ut värme till bostäder och byggnader där 

110-120°C är för mycket. Eftersom mycket av värmen då inte används förs den tillbaka i 

returledningarna. 

 

Det har visats av Ommen et al. att en sänkt temperatur till 60-70°C innebär en markant 

minskning av bränsleförbrukningen (Ommen et al. 2016). Att sänka ytterligare kan komma 

att höja kostnaderna. Detta visas genom att om fjärrvärmetemperaturen sänks ytterligare 

så kommer tappvattnet att kräva extra energi i form av elektricitet för att uppnå tillräcklig 

temperatur. Ommen et al. har analyserat system som finns i Köpenhamn, men dessa resultat 

är applicerbara på andra liknande system. 

 

Större skillnader i temperatur ger en större drivkraft för utjämning av dessa, alltså är det 

fördelaktigt att kunna sänka temperaturen på en del av vattnet där det inte krävs höga tem-

peraturer. Att transportera vatten med hög temperatur och tryck vid höga hastigheter inne-

bär stora påfrestningar på rören.  
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3  Resultat  

I detta kapitel behandlas de resultat som har tagits fram från interjuver, litteraturstudien 

och analyser i samband med syftet med rapporten. Felkällor på resultaten behandlas även 

här.  

 

3.1 Optimal temperatur 

De två faktorer som styr den optimala temperaturfördelningen är uppfyllnad av tempera-

turkraven för målet samt att ha en så liten differens mellan temperatur ut och temperatur 

in. 

 

För att ta vara på energin från produktionen av värme från kraftvärmeverket är det viktigt 

att minimera spillvärmen. Den optimala temperaturen på vattnet i framledningarna är svår 

att fastställa exakt då den är olika för olika mål och områden. Det har dock visats att en 

temperatur kring 50-70 grader på vattnet i framledningarna är bra vad gäller minimering 

av spillvärme vid distribution. Måttet på spillvärme kan ses som exergifaktorn som ska 

vara så låg som möjlig. Danmark har lägre exergifaktor än Sverige vilket beror på att de 

har lägre temperaturer i nätet vilket visas i tabell 1 och tabell 2. 

 

Optimalt är att returledningstemperaturen är densamma som omgivningstemperaturen så 

att inga förluster sker i samband med att vattnet transporteras tillbaka till produktions-

källan. För att uppnå detta behöver man återanvända returvattnet tills det nå den kritiska 

temperaturen. Enligt boverket är kravet för tappvatten 55°C vilket gör att returvattnet end-

ast kan användas för uppvärmning av lokaler och inte till tappvatten, då skadliga bakterier 

i vattnet förökar sig vid 50°C (Averfalk 2014). För att använda det sista av temperaturskill-

naden mellan returledningsvattnet och omgivningen kan man fokusera på större industri-

anläggningar som inte kräver värme av hög kvalitet då de inte använder sig av tappvatten 

utan endast behöver värmas upp till en tillräcklig nivå. 

 

Framledningstemperaturer ska inte vara för höga då detta leder till högre värmeförlust i 

nätet. En för hög temperatur medför även att slitaget på rören ökar. Den optimala tempe-

raturen är ungefär 60°C för ett lågtemperaturnät, 90°C för ett medeltemperaturnät och 

110°C för ett högtemperaturnät (Intervju Fortum 2016). Detta för att uppnå en ekonomisk, 

ekologisk och social resurseffektivitet i det befintliga systemet. I framtiden kan tempera-

turerna ytterligare sänkas då nätet lättare kan utnyttja den lågkvalitévärme som finns kvar 

innan den åter ska till kraftvärmeverket samt att nätet har effektiviserats likt Köpen-

hamns princip.  

 

3.2 Rörsammansättning och struktur 

Material som används nu är framför allt stål och polyuretan. Dessa har egenskaper som 

tillsammans innebär en tydlig minskning i spillvärme, jämfört med ett system utan isole-

ring. Fast polyuretanskum har en värmeledningskapacitet, 𝑐𝑝, på 1400-1500 J/(kg*K) 

(Nordic 2006).  

 

Storleken på rören och isoleringen påverkar värmeförlusterna. Enligt Kalinci et al är en 

diameter på 0.298 m, DN (nominell diameter) 300 mm, optimal för röret. Optimal isole-

rings tjocklek i ett fjärrvärmesystem har enligt Kayfeci bestämts till att vara mellan 0.66 

och 0.146 m beroende på rörets tjocklek och isoleringsmaterial (Kayfeci 2014). 
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Det mest optimala struktursystemet vad gäller rören är näst intill omöjligt att uppnå på 

grund av andra befintliga strukturer och hinder som finns under jord. Att ovan jord dra 

ledningar vore både oestetiskt, dyrt och ekonomiskt oförsvarbart då det kräver en mer eller 

mindre total ombyggnad. Det finns dock alternativa sätt att bygga nätet på som i andra 

länder visat sig vara fördelaktiga. I Köpenhamn är nätverket uppbyggt i en ringformad 

struktur (Intervju Fortum 2016). Jämfört med den modell som finns i Stockholm där nät-

verket grenar ut sig över en längre sträcka, vilket betyder att returledningar kommer att 

behöva dras tillbaka samma väg som framledningen. Den cirkulära strukturen har visat sig 

innebära lägre värmeförluster vid transport, och mindre tryck i rören (Kuosa et al. 2014). 

 

Det finns nya tekniker, exempelvis vakuum, som innebär en ännu bättre värmeisolerings-

förmåga, men ställt i ett ekonomiskt perspektiv så finns det inte något som i dagsläget kan 

utmana den nuvarande sammansättningen av rör. ”En 10 mm aerogel-filt eller en 5 mm 

vakuumisoleringspanel förbättrar värmekonduktiviten hos röret (DN 100/225) med 15 %. 

En 10 mm tjock vakuumisoleringspanel ger en förbättring så stor som 30 %.” Det återstår 

dock i dessa fall att se hur det skulle fungera under användning (Adl-zarrabi & Berge 

2012). Användning av vakuumpaneler i rörens isolering skulle alltså ge en kraftigt minskad 

värmeförlust vid distribution. De kan fördelaktigt användas i kombination med annan iso-

lering, föreslagvis polyuretan som används i dagsläget. 

 

En anledning till förlust av värme vid distribution är skador på nätverket, ofta i form av 

utvändig korrosion på rören och läckage på grund av detta. Betongkulvertar var det som 

främst användes fram till 80-talet. Dessa var inte effektiva på att hålla extern vätska ifrån 

rören. Efter en tids användning så var sprickbildning vanlig vilket innebar att fukt trängde 

in i miljön kring rören. Att rören skadas på grund av utvändig korrosion leder till försäm-

rade rör, läckage och annat som påverkar värmeförlusterna negativt. Enligt Fortum så är 

det ett större problem med läckage och bristningar i nätverket än vad det är med konstant 

värmeförlust vid distribution. Att rören går sönder innebär också reparationskostnader, för-

lust av värmetransportsmediet och tryckförändringar. De kulvertar som används i dagsläget 

är av plast och ger ett bättre skydd mot utvändig korrosion. För att tidigt och precist upp-

täcka avvikelser används larmtråd och tryckgivare. Teknikerna underlättar underhållsar-

betet och förbättrar produktionseffekten.  

 

Lågtemperaturnät är en möjlighet till att kunna minska förluster av värme vid distribution. 

Att genom sänkning av temperaturen i hela nätet eller i delar av nätet få temperaturer som 

är mer passande för ändamålen och på så sätt kunna sänka temperaturen på vattnet i retur-

ledningarna skulle innebära mindre temperaturförluster. Att använda så mycket av den vär-

meenergi som distribueras ut är viktigt med värmeförluster i åtanke. 

 

3.3 Dimensionerande temperatur 

En analys av den dimensionerande temperaturen vid full fjärrvärme produktion i Stock-

holm har gjorts. Historisk fakta från SMHI:s station Stockholm-Bromma, klimatnummer 

97200, med mäthöjd över mark på 2 meter har analyseras. Den exakta positioneringen av 

stationen är latitud 59,3537(decimalgrader) och longitud 17,9513(decimalgrader). Parame-

ter som analyseras är lufttemperaturen och den är rapporterad som ett momentanvärde, °C 

per timme. 

 

Analysen gjordes i Microsoft Excel 2016 med hjälp av inbyggda funktioner som redovi-

sade antalet mätpunkter under -21°C. Intervall på årtionde analyserades för att jämföras 

mot varandra. 
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Den centrala mätpunkten i Stockholm ligger vid Observatorielunden. Denna mätpunkt är 

inte relevant att analysera då den ligger i ett område där temperaturer många gånger är 

högre i staden då det värms upp av tätbebyggelsen. Utifrån den rapporterade lufttempera-

turen vid observatorielunden har det fyra gånger visats sig att temperaturen nått minus 

21°C under de senast 60 åren då fjärrvärme har funnits i modern struktur. Bromma är en 

relativ bra mätpunkt att analysera, då Stockholms temperatur är -21°C, därför området har 

ett väl utbyggd fjärrvärmenät och en stabil mätpunkt med timvis rapporterat lufttemperatur 

med lång historik. Tabell 4 visar antalet timmar per årtionde som temperaturen nått -21°C. 

 

Årtionden 
Antalet timmar per årtionde  

nått -21°C  

1970-1979 141 
1980-1989 130 
1990-1999 0 
2000-2009 46 
2010-2015 7 

Tabell 4. Diagrammet visar antalet timmar på ett årtionde då temperaturer nått 

minus 21°C i Bromma. 

    

3.4 Experimental mätning av ledningstemperatur i bostad 

Vi gjorde experiment för att få praktisk information om temperatur i en bostad.  För att 

mäta temperaturen på inkommande och utgående rör användes Fluke 1587 med en PT-100. 

Fluke är en multimeter och PT-100 en platina resistanstermometer. Rören är framledning 

och returledning på ett radhus i Bromma byggt på 1920-talet. Mätningen skedde på rören 

och en genomsnittstemperatur uppskattades. Flera mätningar gjordes på både ovansidan 

och undersidan där samma genomsnittstemperatur uppmättes. Rören befinner sig i en käl-

lare där rumstemperaturer vid mätningstillfället var 18,3°C. Genom denna mätning har 

temperaturerna hos både framledningsvattnet och returledningsvattnet uppskattats då rören 

är av koppar och har en mycket hög termisk konduktivitet.  

 

De inkommande ledningarna i ett radhus i Bromma mättes framledningstemperaturen till 

60,4°C och returledningstemperaturen till 44,3°C. Mätningen gjordes utanpå kopparröret i 

en icke kontrollerad miljö. 

 

Mätningen på inomhusrören gjordes främst för att analysera temperaturdifferensen mellan 

framledingstemperatur och returledningstemperatur. Då differensen var 15°C så returneras 

det en stor mängd energi tillbaka till kraftvärmeverket. Bortsett från förluster som exem-

pelvis sker i värmeväxlaren som är ca 2°C har radhuset då använt sig av temperaturdiffe-

rensen för att värma upp hus och tappvatten (Intervju Fortum 2016).  

 

3.5 Felkällor  

Då mätningen av framledningstemperatur och returledningstemperatur i ett bostadshus ge-

nomfördes uppkom felkällor. Genom att fjärrvärmevattnet uppmättes genom mätning på 

rörens utsida är den korrekta vattentemperaturen något högre än de uppmätta värdena. 

Detta på grund av kopparens isolerande förmåga som dock är väldigt begränsad. Dessutom 

gjordes mätningen i rumstemperatur i en källare och inte i en kontrollerad miljö. Tempe-

raturförlusten för mätning utanpå rören är icke-linjär med avseende på temperaturföränd-
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ringshastigheten vilket gör att förlusten på framledningsröret är större än på returlednings-

röret (Ekroth & Granryd 2006). Detta då temperaturskillnaden mellan omgivningstempe-

raturen och framledningstemperaturen är högre. Förlustskillnaden anses var obetydliga 

då temperaturdifferensen mellan rören var ca 15 °C. 

 

Vid analys av den historiska lufttemperaturen, rapporterad från SMHI:s station Stockholm-

Bromma, uppkom det felkällor. Då analysen för dimensionerande temperatur endast tar 

hänsyn till ett närområde i Stockholm (Bromma) kan denna information endast analyseras 

begränsat. Detta gör genom att endast skillnaden i årtionde betraktas då temperaturen nått 

-21°C.   
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4  Diskussion och slutsats 

I detta kapitel analyseras de resultat som har tagits fram från interjuver, litteraturstudien 

och analyser i samband med syftet med rapporten. Dessutom behandlas i detta kapitel hur 

tillämpningen av de resultat som har tagits fram ska praktiskt fungera i vårt samhälle.  

 
4.1 Diskussion 

I dagsläget kan det se problematiskt ut med dyra tekniker och material för att förbättra 

isolering. Det är även möjligt att det, som det ser ut nu, inte är lönsamt att som företag satsa 

på det. Kraven kring utsläpp och slöseri kommer rimligtvis att vara skärpta inom en snar 

framtid. Chansen är då att det i framtiden kommer att löna sig att satsa på ett fjärrvärme-

system i framkant. Det är då viktigt att lägga grund för forskningen och utvecklingen redan 

nu. Mycket handlar om att effektivisera användningen i slutskedet av transporten, det vill 

säga att värma så mycket som möjligt för att skicka tillbaka returvatten med lägsta möjliga 

temperatur utan att slösa. Detta kan göras genom att exempelvis värma upp vitvaror, såsom 

diskmaskin eller tvättmaskin, med samma vatten som värmer lokalen. 

 

Inom ingenjörsvetenskap så är det de material som är tillräckligt bra för att utföra en upp-

gift som är de intressanta. De som är för dåliga är ointressanta av uppenbara anledningar, 

och de som är av bästa slag är ofta för dyra. Det är möjligt att kompensera med mängden 

polyuretan som används i isoleringen av rören, i utbyte mot mindre använd isolering så 

kommer det bli ökade värmeförluster i användningen av rören. 

 

Minskningen av spillvärme som de material som förväntas användas som isolering i fjärr-

värmesystem av generation fyra kommer att resultera i, anses i dagsläget vara för låg för 

att rättfärdiga den kostnad som det innebär. Detta kommer troligtvis att förändras i framti-

den, och en ny typ av isolering är snart en rimlighet. Då rören vanligtvis ligger under jord 

är det viktigt att isolera inte bara för att minska temperaturförluster utan även för att skydda 

rören mot slitage. Vanligt är att rören ligger i en fuktig miljö och denna korroderar rören.  

 

Förnyelse kan orsak problem om inte kunskap om de äldre kulverttyperna finns på plats 

(Intervju Fortum 2016). Problem kan uppstå då förnyelse eller installation av nya kulvert-

typer ska utföras på befintliga betongkulvertar. Dock uppstår det inga ytterligare besvär, 

så som försämrad livslängd och ökad risk för problem i skarven mellan kulverttyperna då 

olika kuverttyper ansluts. 

 

Mindre rör innebär problem med tryck som ger upphov till större reparationskostnader och 

är inte hållbart. Optimalt vore alltså att hitta en diameter som är så liten som möjligt men 

inte skapar problem med underhåll och hållbarhet. 

 

Ringformad struktur på nätverk, liknande den som finns i Köpenhamn minskar förluster i 

tryck och kan bidra till lägre värmeförluster vid transport (Kuosa et al. 2014). De positiva 

aspekter som finns att tillgå med en nätverksstruktur så som den i Köpenhamn är många. 

Problematiken med att införa ett liknande system i exempelvis Stockholm är att stadspla-

neringen inte fungerar med en sådan utformning på nätet. Enligt Fortum så är utbyggnad 

av nätet ett samarbete med staden på så sätt att de i förväg får veta var nya byggprojekt 

skall ske och vilket energibehov dessa områden kommer att kräva (Intervju Fortum 2016). 

Det sker alltså en konstant förgrening av nätet och att forma om hela strukturen till ett mer 
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cirkulärt nätverk kan anses som näst intill omöjligt. Att bygga om skulle vara extremt kost-

samt, ekonomiskt så väl som socialt och miljömässigt. 

 

I framtida byggnationer av fjärrvärmenätverk kan det vara lönsamt att ha en cirkulär form 

på nätet. Att framledningsvattnet och returvattnet ligger i samma huvudledning, och endast 

cirkulerar runt, innebär att det skulle minska mängden rör i systemet. Systemet kan byggas 

i den form som är mest passande för landskapet, men att en cirkulär funktion används är 

en viktig del för framtida fjärrvärmenätverk. 

 

Saker såsom livslängd, påverkan på miljö, kostnad och säkerhet kopplat till de nya materi-

alen och teknikerna, kräver fortsatt forskning och utveckling.  

 

För att alltid vara på säkra sidan när det gäller vad fjärrvärmenätet i Storstockholm ska 

klara av är det väldigt viktigt med en god säkerhetsmarginal. Dock så leder en för hög 

säkerhetsmarginal på DUT till större kostnader när nätet byggs ut. Då antalet timmar då 

temperaturen nått -21°C har minskat under de senaste årtionden så kan DUT temperaturen 

minskas  i framtiden. Om kravet på DUT sänks kan investeringar, som utbyggnad av ett 

låg temperaturnät lättare introduceras. Vid DUT skickas vanligen en för hög temperatur i 

rören som försämrar rörenslivslängd. Så om kravet på DUT sätts tillsammans med ett 

sänkt max-krav på vilken temperatur som får skickas i rören så kommer förädlingen av 

fjärrvärmenätet ge en bättre resurseffektivitet. 

 

Med tanke på den förhöjda växthuseffektens påverkan så bör inte fjärrvärmeproduktionen 

hos Fortum Värme Stockholm dimensioneras till att klara en lägre temperatur då detta inte 

är ekonomisk hållbart för full produktionstakt.  I spetsanläggningarna används oftast fos-

sila bränslen vilket ur ett miljöperspektiv bör ändras. Emellertid kommer kravet på mins-

kad förbränning av fossila bränslen göra investeringar i förnyelsebara bränslen långsiktigt 

fördelaktigt ekonomisk, ekologiskt och socialt. Ekonomiska aspekten innebär kon-

kret  att ta hänsyn till de utsläppsrätterna som företag kan använda sig av eller sälja för att 

genera intäkter. Utsläppsrätterna, EUA,  kommer i framtiden bli allt dyrare värdepapper då 

färre rätter delas upp på grund av att kravet på utsläpp kommer att öka (Energimyndigheten 

2015).  

 

Genom framtidens lågtemperaturnät minskas exergifaktorn, alltså spillvärmen från nätet, 

vilket i sin tur leder till att anläggningarna inte behöver producera lika mycket energi då 

nätet byggs ut. En förbättring av exergifaktorn leder även till att DUT kan höjas. Vidare 

leder lägre temperaturer i nätet till mindre slitage, som minskar underhållskostnaderna och 

förbättrar rörens livslängd. 

 

4.2 Slutsats 

För att resurseffektivisera och minska värmeförluster vid distribution av fjärrvärme är det 

flertalet saker som är av stor vikt. Delfrågeställningarna besvaras nedan. 

 Hur kan distribution resurseffektiviseras med hänsyn till rörsammansättning, 

livslängd, underhåll och struktur? 

o Använda sig av lågtemperaturnät för att hålla temperaturer så låga som 

möjligt. 

o Cirkulärt nät om möjlighet finns. 

o Vakuum och förbättrade material, enligt oss är detta ett sekundärt mål i 

dagsläget, fokus bör ligga på lågtemperaturnät och struktur. 

o DN 300 mm på rör där det är rimligt. 
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 Hur kan temperaturen hos framledning och returledning bidra till resurseffek-

tiv distribution? 

o Cirkulärt nät för att slippa returledning och istället ha vad som kan lik-

nas med ett kontinuerligt framledningsnät.  

o Lägre temperaturnivåer ger mindre spillvärme och längre livslängd på 

rören.  

o Olika temperaturnivåer i nätet ger ett bättre anpassat nät mot kund. 

o Optimal temperatur till hushåll ca 60°C. 

 

Isolering av rören är en nödvändighet och de material som används idag är tillräckliga. Det 

finns dock potentiella förbättringar att göra, de flesta av dessa är dock ekonomiskt ohåll-

bara. Förändring i strukturen är inte realistiskt av ekonomiska, sociala och miljömässiga 

skäl. Att dimensionera rören mot lägre temperaturer än vad det är i dagsläget är också bra 

för att minska värmeförluster. I dagens generation tre så är temperaturerna högre än vad de 

behöver vara. Att sänka temperaturerna skulle bidra till mindre onyttjad värmeenergi vid 

upphettningsmålen och i och med det mindre förluster vid transport. 

 

4.3 Rekommendationer och framtida arbete 

Komplexiteten hos underhållsarbetet i rörnätet är i dagsläget en väldigt intressant punkt att 

analysera för att resurseffektivisera förnyelsen av fjärrvärmenätet. Att hitta nya smarta lös-

ningar på hur den dyra förnyelseprocessen kan resurseffektiviseras är en viktig faktor för 

distributionen av fjärrvärme. Svensk fjärrvärme arbetar i allra högsta grad med att hitta 

lösningar inom detta område för att dra ner kostnaden och öka rörenslivslängd. 

 

Ett förslag på framtida arbete är att se hur ett fjärrvärmesystem med tre olika temperatur-

nivåer kan appliceras i Stockholm. Köpenhamn har redan etablerat ett väldigt sådant fjärr-

värmenät vilket har visat sig var oerhört effektivt när man tittar på värmeförluster i rören. 

Den högsta temperaturnivån fungerar som en motorväg och cirkulerar runt Köpenhamn. 

Detta har visats sig vara väldigt resurseffektivt och det skulle vara intressant att analysera 

om en liknande metod skulle fungera i Stockholm. 
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