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Sammanfattning 

Fjärrvärme har blivit det mest dominerande systemet för att leverera värme 

till bostäder och kommersiella byggnader i Sverige. Gällande fjärrvärmens 

roll och utmaningar i de framtida energisystemen är det mycket viktigt att 

kontinuerligt utforska nya tekniker för att förbättra det redan omfattande 

implementerade systemet. Ett av de viktiga problemen med fjärrvärme är 

värmeförlusten från systemets ledningar. I ett stort och välfungerande 

fjärrvärmesystem står värmeförluster från ledningar normalt för cirka 10% 

av den totalt producerade värmen. Dessa förluster har emellertid särskilt stor 

betydelse i småskaliga fjärrvärmesystem på grund av deras lägre linjetäthet. 

Detta examensarbete studerade värmeledningsförluster i småskaliga 

fjärrvärmesystem med hjälp av Lessebo fjärrvärmes systemet som en 

fallstudie. År 2013 rapporterades värmeförluster från detta system uppgå till 

38% av den totala värmen som producerats. Detta värde är mycket högre än 

de som har liknande storlek och egenskaper i regionen. Därför är det i 

Lessebo Fjärrvärmes intresse att få klarhet i dessa stora förluster. Två olika 

beräknings- och simuleringsmetoder genomfördes för att bestämma hur 

mycket av de totala förlusterna som kan identifieras som värmeförluster från 

systemets rörledningar på grund av dess värmeledningsförmåga, vilket bör 

utgöra huvuddelen av de totala förlusterna. Den kvalitativa uppskattningen 

baserades på den befintliga nätdesignen och konfigurationen av de isolerade 

rören som används i nätverket. Dessutom genomfördes en ingående 

litteraturstudie för att få mer kunskap om tekniker, begränsningar och 

framtida utveckling av fjärrvärmesystem. 

Resultatet visade att endast 35 % av de faktiska förlusterna har identifierats 

utifrån de befintliga värden för värmesystemet. De beräknade 

värmeförlusterna som uppkommer på grund av rörets värmeledningsförmåga 

genom rörisoleringen är cirka 13.4 % av den totalt producerade värmen. 

Därför anses distributionsnätet i Lessebo vara väl utformat. Dessutom visar 

simulering att det är möjligt att sänka värmeförlusterna med 32% i Lessebo 

genom att sänka systemets tillförsel- och returtemperatur. Detta kan vara ett 

alternativ för Lessebo Fjärrvärme såväl som andra verksamheter för att 

anpassa värmesystemets drift till lägre temperaturer vilket leder till 

minskning av förluster. Dessutom kommer den lägre temperaturen också att 

underlätta integrering av andra förnybara energikällor såsom solvärme i 

framtiden 

 

  



 

Summary 

District heating has become the most dominant system for supplying heat to 

residential and commercial buildings in Sweden. Regarding to district 

heating’s role and challenges in the future energy systems it is of great 

importance to continuously explore new technologies to improve this 

already wide implemented system. One of the important issues with district 

heating is the heat loss from the systems pipelines. In a large and well-

functioning district heating system, distribution heat losses usually account 

for about 10 % of the total produced heat. However, these losses have 

especially higher importance in small-scale district heating systems due to 

their lower heat density. 

This thesis studied the distribution heat losses in small scale district heating 

systems using the Lessebo district heating system as a case study. In 2013, 

distribution heat losses from this case study system was reported to be 38 % 

of the total district heat produced. This value is much higher than those 

having similar size and characteristics in the region. Therefore, it is the 

Lessebo Fjärrvärme’s interest to gain more clarity to these high losses. Two 

different calculation and simulation approaches were conducted to determine 

how much of the total losses that can be accounted for by the heat 

distribution pipelines due to its thermal conductivity, which should account 

for the majority of the total losses. The qualitative estimation was based on 

the existing networks design and the configurations of the insulated pipes 

used in the network. Also, a thorough literature study was conducted to gain 

more knowledge about the technologies, limitations and future 

developments of district heating systems. 

The result showed that only 35 % of the actual losses has been identified to 

be from the existing data of the heat distribution network. The calculated 

heat losses due to pipe’s thermal conductivity through the pipe insulation is 

approximately 13.4 % of the total produced heat. Hence, the heat 

distribution system in Lessebo is considered to be well-performed. Besides, 

simulation show that it is possible to lower the distribution heat losses by 32 

% in Lessebo by lowering the supply and return temperature of the system. 

This could be an option for Lessebo Fjärrvärme along with other operations 

to adjust their operation of district heating system to lower temperatures 

leading to a reduction of losses. Furthermore, the lower temperature will 

also facilitate the integration of other renewable energy sources such as solar 

heating in the future. 

 

 

 



 

Abstract 

Denna studie analyserar de rapporterat höga förlusterna i ett småskaligt 

fjärrvärmenät i Lessebo där styrkort för år 2013 redovisar förluster på 38 %. 

Genom att med en kvantitativ metod beräkna de värmeförluster som sker 

genom värmeledning i rörnätet görs en bedömning om rörnätets utformning 

är källan till de höga förlusterna eller ej. Studien ger indikationer på att 

fjärrvärmenätet i Lessebo är bra utformat och det därför finns oidentifierade 

orsaker till de höga förlusterna. Utöver redogörande av värmeförluster ger 

rapporten även kunskaper om fjärrvärmebranschens flera tekniker, 

begränsningar och framtida utvecklingsmöjligheter.  

Nyckelord: värmeförlust, småskalig fjärrvärme, nätkartor, Lessebo, 

lågtemperatur, solvärme, rörförluster 



 

Förord 

På begäran av Lessebo Fjärrvärme AB har en djupare analys av 

värmeförlusterna i deras fjärrvärmenät i Lessebo genomförts. Studien har 

utgjort ett examensarbete i kursen ”Examensarbete i Bioenergiteknik” vid 

Linnéuniversitetet i Växjö HT 2016 - VT 2017. Examensarbetet har 

genomförts av Filip Gustafsson och Kristian Johansson som har utbildat sig 

till högskoleingenjörer inom energi och miljö på Linnéuniversitetet. 

Arbetet grundar sig i en tidigare studie som gjordes på fjärrvärmenätet i 

Lessebo, det har därför varit intressant att fortsätta undersöka nätets förluster 

och få en klarare bild över anledning till de höga förlusterna. Det har varit 

extra motiverande att få fram ett resultat när en djupare analys nu har gjorts 

och vi är glada att få ha tagit del av Lessebo Fjärrvärmes verksamhet.  

Ett stort tack riktas därför till Lars Sjöquist, VD på Lessebo Fjärrvärme och 

drifttekniker Krister Lundquist på Lessebo Fjärrvärme som tillhandahållit 

information och givande möten viktiga för arbetet. Vidare vill vi tacka 

Professor Björn Zethraeus och samtliga lektorer på fakulteten för byggd 

miljö och energiteknik för all stöttning under hela utbildningen.  

Finally, we would like to thank Truong Nguyen for guidance and 

encouragement during our thesis work. It has been a pleasure to work on this 

project under your supervision. 
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1. Introduktion 

Energianvändningen bestod globalt sett till 80 % av fossila bränslen under år 

2014 och i takt med att jordens befolkning ökar finns risken att mängden 

fossila bränslen kan öka ytterligare för att mätta behovet av energi för 

uppvärmning av bostäder, transport, industriprocesser, et cetera. [1]  

Inom EU gick 23 % av den totala primära energin år 2010 till uppvärmning 

av byggnader varav ungefär 5 % utgörs av elektricitet för 

uppvärmningsändamål. Resterande 18 % kommer ifrån bränsleeldad 

värmeproduktion. Uppvärmning i byggnader och industrier utgör sedermera 

nästan hälften av den energin som används hos slutanvändaren. Den 

nuvarande användningen av värme inom hushåll och servicesektorn uppgår 

till cirka 3300 TWh/år, varav 430 TWh är försäljning från fjärrvärmesystem. 

Detta motsvarar 13 % av den europeiska värmeförsörjningen av byggnader. 

I framtiden förmodas enskilda pannor i hushåll fasas ut och ersättas med mer 

energieffektiva och miljövänliga tekniker såsom fjärrvärme. Vid år 2030 

uppskattas ungefär 30 % av värmebehovet kunna täckas av fjärrvärme, och 

potential finns till att denna siffra vid år 2050 kan uppgå till 50 %. [2] 

I kallare regioner såsom Sverige är fjärrvärme en vanlig 

uppvärmningsmetod. Dessa system applicerar flera tekniker för att 

konvertera och transportera energi från centralt eldade värmeverk till 

slutanvändare [3]. Fjärrvärmeverkens storlek och utformning kan variera 

kraftigt efter marknadens behov, det kan därför vara givande att studera 

fjärrvärmeverk och dess applikation i samhället då det kan ge en god inblick 

över hur värme- och elproduktion kan gå till. [4] [5]  

1.1 Bakgrund 

Fjärrvärme är ett system som används för att distribuera värme genererad i 

ett centraliserat värmeverk för att täcka värmebehov i form av uppvärmning 

och varmvatten i bostäder och kommersiella byggnader. Istället för att varje 

byggnad ska ha sin egen panna använder fjärrvärme en central panna som 

kan drivas med många olika bränslen och avancerade metoder vilket gynnar 

både hushåll och miljö. 
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Figur 1: Ett typiskt tvårörssystem med produktionsanläggning, distributionsnät, 

abonnentcentral och kundens värmesystem [6]. 

Ett fjärrvärmenät utgörs av tre huvudsakliga delar; centralt värmeverk, 

fjärrvärmenät samt fjärrvärmecentral i varje påkopplad byggnad [7].  

Fjärrvärme distribuerar värme via ett distributionsnät som består av ett 

nätverk av isolerade rör som i form av hetvatten eller ånga levererar värme 

från värmeverket till slutanvändare och returnerar vatten tillbaka till det 

centrala värmeverket för att återigen värmas upp. De isolerade rören varierar 

i storlek och längd och kan sträcka sig över flera kilometer långa avstånd för 

att förse hela samhällen och industriella områden med värme. [8]   

1.1.1 Fjärrvärmens historia 

Första generationens fjärrvärmenät använde sig utav ånga som 

värmemedium och i princip alla verk mellan 1880 - 1930 använde denna 

teknik. I de flesta fallen har denna teknik bytts ut, detta eftersom ånga 

genererar höga värmeförluster samt leder till stora problem gällande 

korrosion. Tekniken är dock inte helt utfasad; i stora delar av Manhattan och 

Paris agerar ånga fortfarande värmebärare. Möjligheten att byta ut dessa 

system ansågs motiverande till stor del eftersom första generationen ledde 

till ostabila system, som på grund av att ånga använts som värmebärare 

kunde resultera i explosioner i hemmets radiatorer. [3] 
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Figur 2: Gamla ångturbiner belägna på Lessebo Pappersbruk. 

År 1930 började nya system träda fram som kunde eliminera problematiken 

från ångan då man istället använde sig utav trycksatt vatten över 100 °C. 

Denna teknik som ofta var storskalig innefattade diverse problem med 

reglering av värme vid varierat behov. I grund och botten är denna teknik 

väldigt lik den som på senare tid kom att kallas den skandinaviska tekniken, 

den tredje generationen. Även denna teknik använder sig utav trycksatt 

vatten, men i detta fall med lägre temperaturer, strax under 100 °C. Man 

började även här att använda sig utav mer isolering med utgångspunkt att 

reducera förlusterna. Även mer anpassade värmeväxlare togs fram för att 

kunna tillhandahålla det värmebehov som finns i det enskilda huset. [3] 

Det var under oljekrisen på 1970-talet som denna teknik snabbt utvecklades 

med främsta motivation att ersätta oljan, då dess pris steg kraftigt. Det fanns 

även ett intresse från nationer att kunna vara självförsörjande av värme om 

eventuella krigstider åter skulle upptrappas. I det stora hela är det denna 

teknik som används runtom i världen idag. Utvecklingen sedan fjärrvärmens 

introduktion på slutet av 1800-talet har fokuserat på att sänka temperaturen 

på bärarna, men man har även på senare tid börjat integrera verken med 

solceller, solvärme och annan förnybar teknik. [3] [9] 

1.1.2 Fjärrvärmens framtid 

Fjärrvärme har i dagens samhälle blivit en av de mest framträdande 

metoderna för uppvärmning, framförallt i flerbostadshus och lokaler [10]. 

Möjligheten att kunna värma upp och förse byggnader med varmvatten är en 

nödvändighet i många länder. I dagsläget diskuteras intensivt hur man på 

bästa sätt kan utveckla energisystemen i samhället och därmed huruvida 

fjärrvärmenät kommer vara en del av framtidens energiförsörjning där målet 

är att till så låg grad som möjligt eller helt avstå från fossila bränslen. [11]  
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Det finns i det stora hela åtminstone två sätt att se på framtida 

uppvärmningsbehov varav det ena pekar på att lågenergibyggnader, så 

kallade passivhus, helt kan eliminera behovet av uppvärmning eller t.o.m. 

producera mer energi än vad de kräver med hjälp av exempelvis solenergi. 

Det andra synsättet menar på att överskottsvärme från industri, 

avfallsförbränning och kraftstationer tillsammans med geotermisk energi 

och storskalig solenergi kommer användas för att förse hus och byggnader 

med värme. Fjärrvärme blir alltså en nödvändighet i det sistnämnda fallet. I 

vilket fall som helst är - på grund av den långa livstiden på dagens 

byggnader - fjärrvärme högst relevant att fortsätta utveckla, och fortsatt 

underhållning av dagens fjärrvärmesystem är viktigt i flera decennier 

framöver så länge byggnaderna står kvar. [11] 

1.1.3 Miljömål 

I mars 2007 satte europeiska unionen nya klimat- och energimål som skall 

nås vid år 2020, de så kallade 20-20-20 målen. De tre målen är att 20 % av 

den totala energianvändningen skall komma från förnyelsebar energi, den 

totala primära energianvändningen skall minskas med 20 % samt att 

växthusgasutsläppen skall reduceras med 20 %. Somliga EU-länder har satt 

ännu högre mål för sig själva, där exempelvis Danmark siktar på att sänka 

utsläppen av växthusgaser med 30 % till 2020 [12] och Sverige önskar sänka 

utsläppen med 40 % till år 2020 mot vad de var år 1990 [13]. 

För att uppnå ett hållbart samhälle med en frisk miljö har Sveriges riksdag 

beslutat om flera mål som skall uppnås år 2020. Dessa innefattar bland annat 

levande miljöer, god bebyggd miljö, frisk luft och begränsad klimatpåverkan 

[13]. En högre kvalitet på luften kunde konstateras under slutet av 70-talet 

då man med inledningsvis fossila bränslen började elda i centraliserade 

pannor. Genom vidare ersättning av de fossila bränslena med biobränslen 

fortsatte den goda trenden och resulterade i friskare luft och en mindre 

påverkan på miljön. [3] 

1.1.4 Fjärrvärme i Sverige 

År 2014 uppgick den energi som används inom bostads- och servicesektorn 

till 140 TWh vilket motsvarar 25 % av den totalt producerade energin i 

Sverige. Av dessa 140 TWh står fjärrvärmen för 45 TWh - det blir alltså 

tydligt att fjärrvärmen har en direkt koppling till Sveriges miljömål då den 

utgör stommen i stora delar av Sveriges infrastruktur [14]. 

Genom användandet av fossila bränslen har ett hårt tryck på naturresurser 

och miljön utvecklats vilket leder till att energisektorn har en kritisk 

utmaning för en framtida hållbarhet [5]. Fjärrvärme har i Sverige utvecklats 
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mycket sedan år 1950 då man eldade med olja till dagens mer komplexa 

system, där biobränsleeldade kraftvärmeverk är vanligt. [15] 

 
Figur 3: Bränsleval för fjärrvärme i Sverige under perioden 1970 – 2011 [15] 

En studie genomförd av Svensk Fjärrvärme visar att drygt 60 % av 

fjärrvärmesystemen i Sverige 2011 drivs av mindre värmeverk med enbart 

värmeproduktion [16]. Däremot står de stora kraftvärmeverken för 70 % av 

den totala energin i fjärrvärmesektorn trots att de motsvarar 18 % av totala 

antalet fjärrvärmesystem [5]. 

1.1.5 Integrerade system 

Fjärrvärme kan i sig självt vara en bidragande faktor till ett bättre klimat 

med dess centraliserade förbränning av biobränslen. Men det finns flera 

anpassningar som kan göras för att bättre utnyttja den primärenergi som går 

åt i samhället. En av dem är att integrera värmenäten med lokala industrier 

som naturligt har spillvärme från sin produktion. Detta kan exempelvis vara 

industrier som producerar pappersmassa, järn eller glas där spillvärme, 

istället för att dumpas, kan skickas ut i fjärrvärmenätet. 

Vanligt i Sverige har varit att integrera pappersbruk med fjärrvärmesystem 

vilket kan ha stora fördelar för båda parter. Pappersbruken har ett stort 

behov av att kyla bort värme som kommer ifrån förbränningen av svartlut, 

vilket är en restprodukt sprungen från separationen av den önskvärda 

produkten i resten av trämassan [17]. Det kan också finnas ett intresse i 

framtiden att integrera passivhus med värmesystemet. Tanken med 

passivhus är att vara självförsörjande av energi och i vissa fall även generera 

värmeöverskott som kan skickas ut i systemet för vidare användning. [18] 
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Kanske den största utmaningen för förnybar energi är att garantera 

tillgänglighet för slutanvändaren. Generellt sett är biobränsleeldade 

kraftvärmeverk bra ur denna synpunkt då bränsleinmatningen kan regleras 

efter behovet på marknaden. Däremot kan problem uppstå när man 

integrerar system, till exempel vid utnyttjandet av spillvärme från industrier 

där produktionen inte anpassas efter värmebehovet. Ett effektivt sätt att 

hantera dessa problem är att lagra energi till dess att den kan nyttjas. Detta 

kan utföras med hjälp av en ackumulatortank som lagrar överblivet 

varmvatten med det ändamål att distribuera värmen när den väl behövs. [19] 

1.1.7 Förluster i småskaliga fjärrvärmeverk 

Ett av de största problemen med fjärrvärmesystem är den värmeförlust som 

uppkommer via värmeledning genom rörnätet. I småskaliga fjärrvärmenät 

kan dessa värmeförluster vara särskilt viktiga på grund av den lägre 

värmetätheten. Förlusterna kan bidra till en ökad kostnad för slutanvändaren 

samt att värmesystemets konkurrenskraft minskar. 

Tidigare studier genomförda av studenter på Linnéuniversitet i Växjö har 

visat på stora variationer av värmeförluster i tre småskaliga 

fjärrvärmesystem i Hovmantorp, Kosta och Lessebo som ägs och förvaltas 

av Lessebo Fjärrvärme [20]. Det är av intresse för företaget att få klarhet i 

vad som ligger bakom dessa förluster, därför har vidare studier föreslagits på 

nätet i Lessebo som konstaterats ha högre förluster än de andra två näten. 

För att få ett effektivare fjärrvärmenät i Lessebo är det även viktigt att ta 

fram förslag på framtida implementeringar som kan förbättra systemet. 

 
Figur 4: Karta som visar Lessebo, Hovmantorp, Kosta och Växjö. 
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Denna rapport studerar de rapporterade höga förlusterna som är baserade på 

såld respektive producerad energi. Styrkort för året 2013 redovisar förluster 

på 38 % i fjärrvärmesystemet. I styrkorten kan man se en tydlig variation av 

värmeförluster över året; exempelvis uppstiger förluster under juni månad 

till 79 % medan värdet för februari ligger på 24 %. Ingen ombyggnation 

eller förändring av systemet genomfördes under året. Fullständiga styrkort 

återfinns i bilaga 1. [20] 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att ge mer klarhet till de höga förluster som sker i 

Lessebos fjärrvärmenät då detta ligger i företagets intresse. Det finns också 

ett syfte att - genom i rapporten ge en överhängande bild på hur 

fjärrvärmesystem fungerar och förslag på hur man kan optimera driften – 

rapporten skall kunna användas som en handbok till framtida intressen och 

eventuella investeringar för optimering av fjärrvärmesystem inom företaget. 

I utbildningssyfte kommer en genomgående litteraturstudie ge breda 

kunskaper om fjärrvärmebranschens flera tekniker, begränsningar och 

framtida utvecklingsmöjligheter. Genom användning av litteraturstudie samt 

driftdata från studerat fjärrvärmenät är syftet att genomföra simuleringar och 

beräkningar för att kvantifiera de förluster som uppkommer genom 

värmeledning i nätets samtliga rörledningar.  

I detta examensarbete önskas följande mål uppnås: 

• Redogöra olika faktorers påverkan på värmeförlusterna genom 

kulvertrören i Lessebos fjärrvärmenät. 

• Genom beräkningar och simulering kvantifiera värmeförlusterna från 

rörnätet i fjärrvärmesystemet Lessebo. 

• Ge åtgärdsförslag på hur Lessebo Fjärrvärme kan sänka förlusterna i 

fjärrvärmesystemet i Lessebo.  

• Utvärdera noggrannheten för beräkningar och simuleringar genom att 

även utföra beräkningar på fjärrvärmenätet i Hovmantorp. 

• Studera nya tekniska åtgärder som kan implementeras med hänsyn 

till befintligt skick samt diskutera för- och nackdelar för varje 

förslag. 
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1.3 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har satts: 

• Temperatur i fram- och returledning har antagits vara konstanta 

genom rören. 

• Kulvertrören antas vara tillverkade vid samma tidpunkt och därmed 

isoleringsskikten ha samma ålder och värmeledningsförmåga. 

• Dagsmedeltemperatur för både värmemediet och utomhus används 

vid beräkningar av förluster i fjärrvärmenätet i Lessebo. 

• Vid jämförelseberäkningar används månadsmedeltemperatur för både 

värmemediet och utomhus för fjärrvärmenätet i Hovmantorp. 

• Vid beräkningar tas ingen hänsyn till skarvar och böjar i rörnätet. 
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2. Teori 

2.1 Rördimensioner & förluster 

Fjärrvärmenät utgörs av isolerade rör som distribuerar värme genom nätet. 

Med enrörssystem skickas varmt vatten till kunden via en värmeväxlare och 

sedan tillbaka i samma rör. Således kommer temperaturen i nätet sjunka 

efter varje kund vilket kan leda till att det värmebehov som finns i slutet av 

nätet inte kan täckas med den lägre temperaturen. Detta kringgås med 

tvårörssystem där man separerar fram- och returledning. I dessa system 

kommer samtliga användare ha samma temperatur på det vatten som ansluts 

till respektive värmeväxlare. Ett mindre temperaturfall kommer i 

verkligheten kunna uppmätas längs med rören men detta anses vara av så 

pass liten skala att det kan försummas vid beräkningar av värmeförluster. 

Det returnerande vattnet efter respektive byggnads värmeväxlare skickas 

istället till ett separat returrör, se figur 1. [21] 

Tvårörssystem som är den vanligaste typen av system inom fjärrvärme har i 

stort sett två olika utformningar. Antingen används två separata rör med 

egen isolering eller används två rör som delar på isolering, så kallade 

tvillingrör. Den fundamentala idén med att placera rören inom samma 

isoleringsskikt är att returröret ska ligga nära tillförselröret och inom dess 

omkringliggande temperaturfält. Värmeledningen från de sammanfallande 

temperaturfälten blir därmed lägre under dessa omständigheter, vilket 

resulterar i en väsentlig minskning av värmeförluster i nätet. Denna 

konstruktion, som är mest lämpad för rör av mindre dimensioner, kan vid 

tillämpning i områden med låg värmetäthet bidra med att minska 

värmeförlusterna med upp till 30 - 40%. Det finns dock begränsningar i hur 

stora dimensioner tvillingrör tillverkas i, vilket innebär att man i större 

system blir tvungen att använda det mer traditionella alternativet med två 

separata så kallade singelrör. [4] [22] 

 
Figur 5: Tvillingrör med fram- och returledning. 
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2.1.1 Dimensionering 

Svensk Fjärrvärme har presenterat flera tekniska bestämmelser och 

rekommendationer som kan ge en god bild över vilken materialtyp och 

dimension som är lämplig. Dessa kan användas vid utförande, planering, 

upphandling av fjärrvärmesystem där målsättningen är att uppnå god 

funktion, säkra system och långsiktig hållbarhet. [23] 

Förenklat är det två specifika egenskaper som kan vara vägledande vid 

dimensionering: 

• Vattenhastighet 

• Tryckfall per meter 

Tryckfallet förhåller sig till vattenhastigheten vilket betyder att ett grovt rör 

kommer ge upphov till lägre tryckfall. Styrning och injustering underlättas 

av ett lågt tryckfall vilket också kan anses vara en positiv effekt av en större 

dimensionering. Däremot finns det begränsningar i hur låg vattenhastigheten 

bör vara. En av dessa begränsningar är att en låg vattenhastighet kan 

resultera i att luftbubblor blir stående i ledningen vilket kan orsaka problem 

med cirkulationen. En låg vattenhastighet i kombination med en grov 

dimension kommer även naturligt ge upphov till större värmeförluster 

eftersom det finns mer mantelarea som kyls av omgivningen. Därför 

rekommenderas vattenhastigheten i rör ligga mellan 0.5 – 0.7 meter per 

sekund. Gällande tryckfall anses ett lämpligt värde per meter ligga runt 100 

Pascal. [7] 

Tryckskillnader 

En fluid som strömmar genom ett rör kommer utsättas för förluster som 

resultat av den friktion som uppstår mot rörets vägg i det strömmande 

vattnet samt av den virvelbildning som uppstår vid böjar och avgreningar.  

Fluiden kommer alltså att förlora tryck allt eftersom längden i systemet ökar 

[7]. För de raka sträckorna kan tryckfallet beräknas enligt formel 1. 

∆p = λ ∙
𝑙

𝑑
∙
𝜌∙𝑣2

2
  (1) 

Där:  

λ   Friktionskoefficient  

l   Rörets längd [m] 

d  Rörets inre diameter [m] 

ρ   Fluidens densitet [kg/m3] 

v  Fluidens hastighet [m/s] 
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Tryckfallet som uppstår från virvelbildning vid böjar eller avgreningar 

kommer bero på dess utformning. Formel 2 förklarar detta tryckfall, där z är 

ett motståndstal för en böj eller avgrening [7].  

 ∆𝑝 = 𝑧 ∙
𝜌∙𝑣2

2
   (2) 

Tabell 1: Motståndstal för tryckfall av stålrörsdelar 

Rördel  z  

Böj 90  0.2-0.7 

Vinkel 90  1.0-2.0 

Dimensionsökning  0.2 

Dimensionsminskning  0.0 

T-rör, huvudflöde till avgrening  1.3-1.5 

T-rör, huvudflöde från avgrening  0.9-1.0 

T-rör, huvudflöde rakt igenom  0.0-0.3 

T-rör, huvudflöde till avgrening  1.0-3.0 

T-rör, huvudflöde från avgrening  0.5-2.0 

Gällande fjärrvärmesystem kan det tryckfall som uppstår i den strömmande 

fluiden försummas då man i vattnet har en stationär strömning. Däremot så 

bör man ta hänsyn till eventuellt tryckfall från panna, värmeväxlare, 

radiatorer och eventuellt andra apparater. Dessa tryckfall återfinns på 

produktblad, utgivna av tillverkare. [7] 

Nätkartor 

Fjärrvärmenätets utformning kan avläsas på ritningar över rörledningar, så 

kallade nätkartor. Dessa är ett utmärkt verktyg vid beräkning av värmetäthet 

såväl som linjetäthet där man vill veta nätets area respektive totala nätlängd 

[8] [24]. En viktig detalj som bör finnas med på nätkartor är även rörens 

varierande dimensioner över hela distributionsnätet. Med dimensionerna 

läsbara på kartan kan denna användas då förlusterna genom rörledningarna 

skall beräknas, där en viktig faktor är rörens storlek och tjockleken på dess 

isolering [4] [25]. Hur man vill använda sig av de olika dimensionerna på 

rören finns det olika alternativ för, om man så använder ett genomsnittligt 

värde för hela rörsystemet eller om man beräknar förlusterna för varje typ av 

rördimension för sig. [8] 
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Figur 6: Nätkarta för fjärrvärmenätet i Lessebo. 

Då det finns rörsträckor av okänd diameter kan två olika metoder tillämpas 

för att approximera ett rimligt genomsnittligt värde för dessa sträckor. En 

metod är att beräkna den genomsnittliga diametern i distributionsnätet och 

sedan tillsätta detta värde för de okända diametrarna. Vidare finns 

procentmetoden att tillgå. Här sätts längden på de rör med okänd diameter 

till noll, varpå motsvarande längd istället procentuellt fördelas ut till de rör 

med känd diameter så att den procentuella diameterfördelningen är samma 

före och efter, men rören med känd diameter antas vara längre. [8] 

2.1.2 Isolering & värmeförluster 

Vid kartläggning av förlusterna i fjärrvärmenäten tittar man främst på de 

primära rörnäten, det är nämligen här det i huvudsak sker värmeförluster till 

omgivningen. Förlusterna här räknas som det tredje största värmebehovet i 

ett fjärrvärmesystem, med kunderna som största värmeanvändaren och 

varmvattenproduktionen på andra plats [8]. Gemenligen anser man att en 

tiondel av den producerade värmen kommer gå förlorad i form av förluster 

genom rören [26]. Denna siffra skall hållas så låg som möjligt om man vill 

uppnå en hög effektivitet i fjärrvärmenätet. [27] 

De fyra viktigaste parametrarna som ligger till grund för förluster i ett 

fjärrvärmenät är: 

• Mängden och typ av isolering kring rören 

• Rörens dimensioner 

• Tillförsel- och returtemperatur 

• Den geografiska utläggningen av värmebehov som skall tillgodoses 



 

13 

 

För att få en första anblick på hur effektiv en utbyggnation av fjärrvärmenät 

skulle kunna vara är det vanligt att beräkna värmetätheten. Denna motsvaras 

av det totala värmebehovet inom en specifik geografisk area. Liknande 

metod används för att se hur effektivt ett befintligt rörsystem är anlagt, då 

man istället räknar på linjetätheten som motsvaras av det totala 

värmebehovet på den totala sträckan kulvert. [26] [24] 

Värmetäthet 

Värmebehoven som ska tillgodoses i en stad är geografiskt utspridda. Var 

dessa behov föreligger och hur stort anspråk det är i de olika delarna av 

området kan illustreras med en värmetäthetskarta, där värmetätheten 

motsvaras av värmebehovet dividerat med motsvarande områdes area. Detta 

ger en indikation på hur effektivt det är att bygga ut ett fjärrvärmesystem i 

det studerade geografiska område. Områden som kan övervägas att bygga ut 

ett fjärrvärmenät i bör ha en värmetäthet över ett visst gränsvärde. Vanligen 

är ett typiskt gränsvärde för detta runt 40 - 50 kWh/m², medan i länder där 

det är hög konkurrens inom fjärrvärmesektorn kan värdet sättas så lågt som 

20 kWh/m². [4] 

I tidigare studie på Lessebo Fjärrvärmes tre nät i Kosta, Hovmantorp och 

Lessebo har värmetätheten beräknats. Resultatet från den undersökningen 

visar på att värmetätheten i Lessebo är under gränsvärdet för var man bör 

bygga ut fjärrvärmenät. Den beräknade värmetätheten i Lessebo under åren 

2013, -14 och -15 var 5.9, 5.5 resp. 5.7 kWh/m² baserat på den totalt sålda 

fjärrvärmen i Lessebo under respektive år [28]. 

Linjetäthet 

I tidigare studier har även linjetätheten studerats i fjärrvärmenätet i Lessebo. 

Linjetätheten definieras som kvoten mellan den årligt sålda värmen till 

kunderna och längden på kulvertarna i fjärrvärmenätet [29]. Meningen med 

att beräkna linjetätheten är att få en uppfattning om hur värmeglest ett 

fjärrvärmenät är eller hur effektivt värmen distribueras till de påkopplade 

kunderna. En hög linjetäthet är också en faktor som ökar chanserna att få 

igenom beslut om att utöka ett fjärrvärmenät. Linjetätheten har visat sig vara 

en utmärkt parameter för att mäta livskraften för ett fjärrvärmenät. [4] 

I en studie utförd av International Energy Agency studerades värmeförluster 

beroende av linjetäthet i olika anläggningar från flera olika länder, bland 

annat Danmark och Finland. I Danmark där linjetätheten vanligen ligger på 

värden mellan 0.2–1 MWh/m uppmättes förluster på 15–35 %. Från de 

finländska verken som innehar en något högre linjetäthet, 1–2.5 MWh/m, 

presenteras förluster mellan 5–25 %, se figur 7. [30] 
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Figur 7: Förluster i fjärrvärmenät med varierande linjetäthet i Danmark respektive Finland [30]. 

I tidigare studier på nätet i Lessebo blev det även tydligt att liksom en låg 

värmetäthet har nätet även en låg linjetäthet som med det beräknade värdet 

0.61 MWh/m hamnar inom ramen för värmeglest nät: 0.56-1.39 MWh/m. 

Ett effektivt distribuerande nät har en linjetäthet mellan 13.9-19.4 MWh/m 

medan medelvärdet för fjärrvärmenät i Sverige är 2.28-4.17 MWh/m [4]. 

Det anses vara miljömässigt tveksamt att med dagens tillgängliga teknik 

bygga fjärrvärmenät som har en lägre linjetäthet än 0.2 MWh/m [31]. 
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Isolering 

Den absolut vanligaste typen av isolering i normala skumbaserade kulvertrör 

är polyuretanskum, PUR. Det finns flertalet fördelar med att använda denna 

isolering såsom dess goda hållfasthet och isolerförmåga, den innehar även 

bra stabilitet vid de högsta driftstemperaturerna som används i dagens 

fjärrvärmenät. I ett nykonstruerat fjärrvärmenät har isoleringen i de nya 

kulvertrören en ledningsförmåga på ungefär 0.025 W/m·K vilken med åren 

varierar då isoleringen blir äldre. PUR-isolering har även en fördelaktig 

kostnad, detta eftersom det används flitigt inom flera olika områden vilket 

gör att efterfrågan är hög. [4] 

 
Figur 8: Singelrör med PUR-skum isolering från Logstor. 

I isoleringen finner man också en isolergas, som innan det förbjöds bestod 

utav freoner men utgörs i dagens kulvertrör av koldioxid och cyklopentan. 

Anledningen till att isolerförmågan med åren försämras är att gasdiffusion 

sker, detta innebär att isolergaserna cyklopentan och koldioxid gradvis 

ersätts av kväve och syre från omgivningen. Vid användning av grövre 

diametrar på rören fås en tjockare isolering vilket saktar ner gasdiffusionens 

process då gaserna måste vandra genom fler cellväggar. Detta medför en 

långsammare ökning av värmeledningsförmågan. Isoleringens totala 

värmeledningsförmåga utgörs av värmeledningen i cellväggarna samt den 

värmeledning som sker då isolergasen går ut genom isoleringen. För att 

hålla nere förluster önskas en så låg värmeledningsförmåga som möjligt, 

vilken kan hållas ned med en lägre densitet på isoleringen. En lägre densitet 

på isoleringen resulterar i en försämring av hållfastheten i isoleringen; detta 

måste tas i beaktning vid tillverkning av de isolerade rören. [4] 

2.1.3 Beräkning av förluster 

Singelrör 

I fallet för singelrör är två separata rör med identiska radier och 

isoleringsskikt placerade i marken. De båda rören är placerade på djupet H 

och avståndet mellan rörens centrum är 2·D, se figur 9. Inre radien, alltså 

medierörens radie betecknas ri och yttre rörskiktets radie r0. Värmemediet i 
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rören, har temperaturerna T1 och T2 för tillförsel- respektive returrör och 

markytans temperatur betecknas som T0. Det matematiska problemet är att 

bestämma värmeförlusterna i jämvikt q1 och q2 per längdenhet från de två 

rören. [25] 

 
Figur 9: Två singelrör, tillförsel och retur. 

Koefficienten för den totala värmeledningen motsvarar den totala 

värmeresistansen, vilken i sin tur består av tre betydande komponenter; 

isoleringens och markens värmeresistans och den kompletterande 

värmeresistansen från de sammanfallande temperaturfälten. De 

sammanfallande temperaturfälten är en störningseffekt som uppstår på grund 

av att returröret är förlagt inom tillförselrörets temperaturfält och vice versa. 

Markens värmeresistans och de sammanfallande temperaturfälten har desto 

mindre påverkar ju lägre isoleringens värmeledning är [4]. Problemet kan 

delas in i ett symmetriskt och ett asymmetriskt problem. Temperaturen i 

rören i det symmetriska problemet är Ts för både tillförsel och retur, medan i 

det asymmetriska problemet är temperaturen Ta, respektive –Ta. Dessa 

temperaturer definieras enligt följande [25]: 

𝑇𝑠 =
𝑇1+𝑇2

2
  (3) 

𝑇𝑎 =
𝑇1−𝑇2

2
  (4) 

I beräkningarna för värmeförlusterna används även den dimensionslösa 

parametern β som definieras enligt följande: 

𝛽 =
𝜆𝑚

𝜆𝑖
∙ ln (

𝑟0

𝑟𝑖
)  (5) 

Värmeförlusterna qₛ från ett av rören i det symmetriska problemet är 

proportionell mot temperaturdifferensen Ts-T0 och värmekonduktiviteten λm i 

marken. Detta beräknas enligt följande: 

𝑞𝑠 = (𝑇𝑠 − 𝑇0) ∙ 2𝜋𝜆𝑚 ∙ ℎ𝑠(𝑟𝑖 𝑟0, 𝐷 𝑟0⁄⁄ )  (6) 
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I formeln för qs används även faktorn hs, detta är en dimensionslös 

värmefaktor för det symmetriska problemet. Värmeförlusten qa från ett av 

rören i det asymmetriska problemet är proportionell mot temperaturen Ta 

samt värmekonduktiviteten λm enligt följande: 

𝑞𝑎 = 𝑇𝑎 ∙ 2𝜋𝜆𝑚 ∙ ℎ𝑎(𝑟𝑖 𝑟0, 𝐷 𝑟0⁄⁄ )  (7) 

Här är hₐ en dimensionslös värmefaktor för det asymmetriska problemet. 

Temperaturen Ta motsvarar halva temperaturdifferensen mellan de två 

medierören. Genom superpositionsmetoden fås värmeförlusterna q1 och q2 

från de faktiska rören: 

𝑞1 = 𝑞𝑠 + 𝑞𝑎  (8) 

𝑞2 = 𝑞𝑠 − 𝑞𝑎  (9) 

Den totala värmeförlusten från de två medierören beror enligt formeln nedan 

bara på den symmetriska delen: 

𝑞1 + 𝑞2 = 2 ∙ 𝑞𝑠  (10) 

Formler för att beräkna faktorerna hs och ha finns att tillgå för olika 

ordningars approximationer. Med användning av första ordningens 

approximation fås säkrare och mer noggranna resultat på värmeförlusterna 

genom rören med en felmarginal under 0.5 % kontra 0:e ordningen som 

använder färre faktorer i beräkningen med dess felmarginal under 3 %. 

Första ordningens approximation för värmefaktorerna hs och ha görs enligt 

följande: 

ℎ𝑠
−1 = ln (

2𝐻

𝑟0
) + 𝛽 + ln (√1 + (

𝐻

𝐷
)
2

) −
(
𝑟0
2𝐷
)
2
+(

𝑟0
2𝐻

)
2
+

𝑟0
2

4(𝐷2+𝐻2)

1+𝛽

1−𝛽
+(

𝑟0
2𝐷
)
2   (11) 

ℎ𝑎
−1 = ln (

2𝐻

𝑟0
) + 𝛽 − ln(√1 + (

𝐻

𝐷
)
2

) −
(
𝑟0
2𝐷
)
2
+(

𝑟0
2𝐻

)
2
−

3𝑟0
2

4(𝐷2+𝐻2)

1+𝛽

1−𝛽
−(

𝑟0
2𝐷
)
2   (12) 

 

Tvillingrör 

Petter Wallentén redogör i rapporten ”Steady-state heat loss from insulated 

pipes” en metod för beräkning av värmeförluster från tvillingrör [25]. Denna 

matematiska metod som tidigare presenterats av Johan Claesson använder 

sig av multipla parametrar som med vardera värde används för beräkning av 

värmeförlusterna med en godtycklig noggrannhet [32]. Beräkningsformlerna 

för tvillingrör är mycket komplicerade och följer flertalet ordningars system 

[4] [25]. Nedan redogörs de slutgiltiga ekvationerna för beräkning av 

värmeförluster från tvillingrör. 
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Beläget i marken finns två rör med radien ri omgärdade av en cirkulär 

isolering och yttre mantelrör med radien ry. Djupet från markytan till rören 

är H, temperatur i tillförselröret och returröret är T1 resp. T2 och 

temperaturen på markytan betecknas T0. Värmekonduktiviteten i den 

kringliggande isoleringen är λi och markens värmekonduktivitet är λm. 

Problemet i fråga är att bestämma jämviktsförlusterna q1 och q2 per 

längdenhet från respektive medierör. 

  
Figur 10: Ett tvillingrör i marken. 

Enligt superpositions-metoden utgörs temperaturerna - på grund av att de 

sker utbyte av värme mellan rören - av ett symmetriskt och ett asymmetriskt 

problem. Temperaturen i rören i det symmetriska problemet är Ts för både 

tillförsel och retur, medan i det asymmetriska problemet är temperaturen Ta, 

respektive -Ta. Dessa temperaturer definieras enligt följande [25]: 

𝑇𝑠 =
𝑇1+𝑇2

2
  (13) 

𝑇𝑎 =
𝑇1−𝑇2

2
  (14) 

Temperaturerna i det ordinarie problemet, T1 och T2 motsvarar följande: 

𝑇1 = 𝑇𝑠 + 𝑇𝑎  (15) 

𝑇2 = 𝑇𝑠 − 𝑇𝑎  (16) 

I beräkningsmodellen används även en dimensionslös parameter σ som 

definieras enligt följande: 

𝜎 =
𝜆𝑖−𝜆𝑚

𝜆𝑖+𝜆𝑚
 (17) 
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Värmeförlusten qₛ från ett av rören i det symmetriska problemet är 

proportionell mot temperaturdifferensen Ts-T0 och värmekonduktiviteten λi i 

isoleringen. Detta beräknas enligt följande: 

𝑞𝑠 = (𝑇𝑠 − 𝑇0) ∙ 2𝜋λᵢ ∙ ℎ𝑠(𝑟𝑖 𝑟0, 𝐷 𝑟0⁄⁄ ) (18) 

I formeln för qs används även faktorn hs, detta är en dimensionslös 

värmefaktor för det symmetriska problemet. Värmeförlusten qa från ett av 

rören i det asymmetriska problemet är proportionell mot temperaturen Ta 

samt värmekonduktiviteten λi enligt följande: 

𝑞𝑎 = 𝑇𝑎 ∙ 2𝜋λᵢ ∙ ℎ𝑎(𝑟𝑖 𝑟0, 𝐷 𝑟0⁄⁄ ) (19) 

Här är hₐ en dimensionslös värmefaktor för det asymmetriska problemet. 

Temperaturen Ta motsvarar halva temperaturdifferensen mellan de två 

medierören. Genom superpositionsmetoden fås värmeförlusterna q1 och q2 

från de faktiska rören: 

𝑞1 = 𝑞𝑠 + 𝑞𝑎  (20) 

𝑞2 = 𝑞𝑠 − 𝑞𝑎  (21) 

Den totala värmeförlusten från de två medierören beror enligt formeln nedan 

bara på den symmetriska delen: 

𝑞1 + 𝑞2 = 2 ∙ 𝑞𝑠  (22) 

De symmetriska och asymmetriska problemen beräknas var för sig när hs 

och ha är erhållna. Värmeförlusterna q1 och q2 beräknas därefter med formel 

20 respektive 21 och fås ut i W/m. 

Vid beräkning av hs resp. ha ger tillämpning av olika ordningens 

approximationer olika svar med olika noggrannhet. Vid approximation av 

0:te ordningen är de relativa felen i värmeförlusterna 10 % för qs gentemot 

20 % för qa. Säkrare blir beräkningarna med approximation av första 

ordningen där de relativa felen endast är 1 % för qs kontra 5 % för qa. Första 

ordningens approximation görs enligt följande [25]: 
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Där 𝛾 =
2(1−𝜎2)

1−𝜎(
𝑟0
2𝐻

)
2  (25) 

Vad gäller positionering av de två medierören inom kulverten finns det en 

generell uppfattning om att det är effektivare att placera det varmare 

tillförselröret under det kallare returröret. Denna lösning används i ändamål 

att reducera värmeförlusterna. I praktiken stämmer denna teori att 

värmeförlusterna minskar när rören placeras vertikalt i förhållande till 

varandra, men den reducering som uppnås är så liten att den kan försummas. 

Beräkningar visar på att de totala värmeförlusterna endast reduceras med 

knappt 0.2 % med denna metod. [25] 

2.2 Optimering av fjärrvärmesystem 

2.2.3 Sänkning av temperatur 

I en rapport utgiven av IEA år 1998 gällande olika forskningsprojekt inom 

fjärrvärme ansågs det som icke förmånligt att sänka tillförseltemperatur 

lägre än till 90 °C, baserat på den ökade nätverkskostnaden och kostnader på 

kundbasis. Men under det senaste decenniet har trenden varit att sänka 

tillförseltemperaturen mycket lägre än så i fjärrvärmenäten. Trenden har 

drivits på mycket utav krav på bättre energianvändning, ökade 

energikostnader och det faktum att fler har fått upp ögonen för miljöfrågor. 

Detta har lett till statliga ambitiösa mål och ändringar utav bestämmelser vad 

gäller energianvändning och forskning inom olika områden med målet att 

verkliggöra idén med låg-temperaturs fjärrvärmesystem. [12] 

En viktig del i att kunna uppnå dessa mål kan vara att sänka temperaturerna i 

de redan existerande fjärrvärmenäten, vilket kan ha flera olika fördelar. En 

av de stora fördelarna med fjärrvärme är dess oberoende till vilken 

energikälla som används, dock är de flesta fjärrvärmesystemen idag 

dimensionerade för höga temperaturer vilket kan begränsa möjligheterna för 

användning av energikällor av låg kvalitet. [12] 

Lägre temperatur i fjärrvärmenäten leder till mindre förluster, men det finns 

flera andra fördelar med att driva verksamheten med en lägre temperatur. 

Integrering av förnybara källor blir mer effektiv om temperaturen i 

framledningsröret är lägre än 60 °C [33] vilket ger ökade valmöjligheter att 

använda lågkvalitativa bränslen såsom solpaneler och lågtempererad 

geotermisk värme [12]. Det blir även lättare och mer effektivt att utnyttja 

spillvärme från industrier samt att det ger minskade koldioxidutsläpp, vilket 

är en viktig aspekt [12]. Som generell regel har värmepumpar högre 

verkningsgrad med lägre temperaturer och dessutom finns det med lägre 

temperaturer möjlighet att använda mer tekniskt anpassade värmepumpar för 

att förse specifika värmebehov [34].  
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Då temperaturen i returvattnet hålls nere blir eventuell rökgaskondensering 

mer effektiv, detta gäller främst för verk som drivs med avfall eller 

biobränslen som vanligtvis har en relativt hög fukthalt [33]. Studier har visat 

att rökgaskondenserings effektivitet i specifika fall kan dubbleras genom att 

sänka kylningsvattnet från 40 till 30 °C. Det blir alltså fördelaktigt att 

använda lägre temperaturer i fjärrvärmesystem vars värmeproduktion 

innefattar rökgaskondensering [34] [35]. Lägre temperaturer kommer även 

resultera i mindre påfrestningar på nätet vilket leder till att underhållsarbete 

som följd av sprickor eller slitage minskar och näten får en längre livstid. En 

annan fördel med lägre temperaturer är att temperaturgradienten genom 

framledningsröret har mer konstant nivå, alltså kommer temperaturen falla 

mindre genom rörets längd. [33] 

Ett av de största bekymren när man planerar att övergå från högtemperatur 

till lågtemperaturssystem är den förutsatta ökningen av flödet genom nätet 

vilken krävs för att kunna leverera samma mängd värme som tidigare. 

Ökningen av flödet i nätet leder även till förhöjda tryckförluster i systemet 

vilket måste kompenseras för, där trycket traditionellt underhålls och 

regleras vid värmecentralen. Dock finns det begränsningar på trycknivån i 

fjärrvärmenät vilken till viss del påverkas av kundinstallationerna, där det 

finns gränser för vilket tryck som kan användas vid drift. Om nätet inte är i 

god hydraulisk balans kommer kunder längst bort i nätet inte få tillräckligt 

högt flöde för att tillfredsställa sina värmebehov [12].  

För att lösa problemet med tryckskillnader och därmed hålla uppe en lagom 

trycknivå kan det vara fördelaktigt att sätta ut pumpar vid kritiska punkter i 

nätet för att justera trycket till godtagbara nivåer. I vissa fall kan det hända 

att trycket efter de distribuerade pumparna blir för högt, då krävs det 

antingen indirekt påkopplade undercentraler som kan reglera trycket 

och/eller installerad säkerhetsutrustning såsom tryckreducerande valv som 

öppnas då trycket blir för högt [12]. Enligt riktlinjer från Euroheat & Power 

måste det absoluta trycket vara högre än 0.5 bar överallt i nätet och får inte 

överstiga 10 bar någonstans i nätet, detta för att försäkra funktionsdugliga 

arbetsvillkor hos kundens installation. [36] 

Tryckförlusterna genom huvudledningen beror på flera faktorer; flödet, 

rördimension, medierörets grovhet, rörlängd, böjar i rören och andra 

komponenter såsom valv, regulatorer och filter. De sekundära rörnäten i de 

påkopplade byggnaderna kommer dra ett flöde ifrån huvudledningen enligt 

det tillgängliga differentiella trycket mellan in- och utlopp i byggnadens 

installation. Det är alltså viktigt att kontrollera skillnaden i tryck mellan in- 

och utlopp hos kunden för att upprätthålla en god hydraulisk balans i 

systemet. [12] 

Det kan i många fall anses ekonomiskt fördelaktigt att förändra redan 

existerande högtemperatursystem och anpassa dem till låg temperatursystem 

[12], dock bör installationen ske i etapper. Att sänka temperaturen i 
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fjärrvärmenät leder till att effektutbytet i befintliga värmeväxlare blir lägre. 

Detta kan dock kompenseras med att istället öka flödet, vilket förklaras 

enligt effektformeln. [33] 

𝑃 = �̇� ∙ 𝐶𝑝 ∙ ∆𝑇  (26) 

Dimensionering av fjärrvärmenät görs så att nätet klarar av 1.2 - 1.5 gånger 

högre tryck än medelvärdet. För att garantera att inget slitage förekommer 

måste rörledningarna klara av maximalt tryck, oavsett om det endast 

förekommer en liten del av året (50 - 300 drifttimmar). Det är ur 

energisynpunkt fördelaktigt att anpassa nätet så att maximalt flöde uppnås, 

eftersom den energi som krävs för att pumpa vattnet understiger de 

värmeförluster som kommer av högre temperaturer. Om befintligt nät är 

dimensionerat efter optimala förhållanden med avseende på tryck kan det 

därför vara problematiskt att sänka temperaturen. Om fallet istället är att 

man dimensionerat med utgångspunkt för att expandera nätet kan det vara 

fullt möjligt att öka flödet i rören och således även sänka temperaturerna. 

[33] 

En problematik som finns i fjärrvärmenät är att den svagaste länken, alltså 

den byggnad som kräver mest värmeleverans, bestämmer framledningsrörets 

operativa temperatur. Det är därför svårt att gå över till låga temperaturer i 

ett redan befintligt nät under en kort tid. Genom att dela in fjärrvärmenätet i 

olika zoner kan områden introduceras till lågtemperatur succesivt - detta 

genom att använda sekundära nät som växlar värme från befintlig 

temperatur, 75 - 90 °C, till 45 - 60 °C för att förse det nya lågtempererade 

området med värme. [33] 

 
Figur 11: Etablering av lågtemperatur i befintligt nät, bilden visar indelade områden som 

med värmeväxlare i näten succesivt introduceras till lägre temperaturer. [33] 
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Anpassningar i byggnader 

Det finns tekniker som kan lösa problemet med ett varierat värmebehov över 

nätet. Stora lokaler eller dåligt isolerade byggnader kan kompletteras med 

värmepumpar för att säkra värmebehovet. För byggnader där behovet är 

strax över medelbehovet kan mindre investeringar i undercentralen till 

byggnaden göras. Exempelvis kan värmeväxlaren innehålla ackumulatortank 

som jämnar ut värmebehovet. [33] 

Med hänsyn till vattenkvalitet kan det krävas vissa anpassningar vid 

användning av lågtemperaturssystem. Med lägre temperatur, omkring 45 °C, 

kan sjukdomsframkallande bakterier såsom legionella förekomma i fall där 

vattenmängden i fastigheten överstiger tre liter. Lågtemperaturssystem är 

även känsliga för förluster och det är därför nödvändigt att garantera att en 

effektiv värmeväxling till varje ansluten byggnad kan ske. [33] 

År 1982 bestämdes att tillförseltemperaturen till radiatorer i svenska 

byggnader skulle begränsas till 55 - 60 °C, vilket innebär att befintliga 

radiatorsystem arbetar med temperaturer enligt lågtemperaturssystem [4]. 

Detta kan underlätta processen att sänka temperaturer i befintliga system om 

slutanvändare ej behöver investera i nya radiatorsystem. För att garanterat 

kunna täcka värmebehovet är de flesta av dagens installerade radiatorer 

överdimensionerade med upp till den dubbla nödvändiga storleken. Att 

radiatorerna är överdimensionerade kan också bero på huruvida byggnaden 

har energieffektiviserats sedan installationen av radiatorsystemet. [37] 

2.2.4 Integrering av solvärme 

Under sommarhalvåret är efterfrågan på uppvärmning av boytor låg till icke 

existerande, däremot är användningen av varmt kranvatten ungefär den 

samma under hela året. Av denna anledningen behöver fjärrvärmesystemet 

arbeta med varierande värmeproduktion under året och uppskattningsvis är 

värmebehovet under sommaren 10 % av det maximala behovet under 

vintern. Vid låga värmeeffekter, såsom under sommaren, måste de flesta 

system arbeta i intervall genom att stängas av emellanåt vilket dels resulterar 

i lägre effektivitet samt att icke fullständig förbränning sker och därmed ger 

ökade utsläpp av kolväten. [38] 

Som alternativ kan solvärme användas för uppvärmning av kranvatten och 

även som komplement vid uppvärmning av boyta. Med assisterande 

solvärme i ett fjärrvärmenät kan värmeproduktionstimmarna vid låg 

värmelast reduceras vilket innebär att värmepannan inte behöver köras 

sporadiskt under varmare perioder. Detta resulterar i ökad effektivitet och 

minskade utsläpp av föroreningar [39]. En annan fördel är att underhåll och 

service av värmepannan kan utföras under sommaren för att slippa avbryta 

värmeproduktionen under resterande delar av året när behovet är högt [38]. 
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Vanligt i Sverige och andra skandinaviska länder är att man, vid integrering 

av solvärme i ett fjärrvärmenät, bygger ut fält med solpaneler nära beläget 

till värmecentralen. I detta fall är det rimligt att även ha en kortvarig 

värmeförvaring i form av en ackumulatortank placerad i närheten av pannan. 

Ett annat tillvägagångssätt är att installera solpaneler hos kunden och på så 

sätt producera varmvatten på plats under de förlustrika månaderna på 

sommaren. Detta möjliggörs genom att takplacerade solpaneler och 

ackumulatortankar distribueras till varje hus kopplat till fjärrvärmenätet. Det 

är dock inte alltid möjligt att placera solpaneler på varje hus; placeringen är 

beroende av husets geografiska orientering och andra faktorer som kan 

påverka solinstrålningen och lönsamheten för en installation. [38] 

En ackumulatortank är nödvändig som värmelagring i båda de nämnda 

metoderna för integrering av solvärme; den ska täcka några dagars behov av 

varmvatten då det inte finns tillräckligt med solinstrålning att nyttja. [38] 

Miljöfördelarna med användning av solenergi är i stor mån uppenbara. 

Under dess långa livstid sker inga utsläpp av föroreningar och växthusgaser, 

det ger heller inte upphov till något avfall under drifttiden. I förhållande till 

dess livslängd och den energi som kan ersättas i ett värmesystem är den 

miljöpåverkan som sker vid tillverkningen också liten [40]. Idag finns 

statligt investeringsstöd att få vid installation av solceller och 

solvärmesystem i syfte att bidra till omställningen av energisystem [41]. 
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3. Metod 

Förlusterna som uppstår ut från rörsystemet under leveransen av värme till 

kund beräknas med en kvantitativ metod. Beräkningarna görs i första hand i 

excel för att sedan kunna jämföras med resultat från alternativa metoder. 

Beräkningsmodellen som görs i excel grundar sig i formel 11 för singelrör 

och formel 23 för tvillingrör och använder värden specifika för det studerade 

fjärrvärmesystemet. Ytterligare beräkningsprogram för förluster genom 

rören finns på kulverttillverkaren Logstors hemsida, vilket används som 

referens och i jämförelse med de resultat som beräknas. Beräkning av 

rörförluster görs även på ett liknande fjärrvärmenät, detta för att jämföra 

resultat och på så sätt se om beräkningsmodellen är tillförlitlig och om 

resultatet är rimligt. 

För att beräkna de totala förlusterna mäts de olika rörtypernas totala längd 

utifrån ritningar över fjärrvärmenätet. De olika dimensionerna av rör har 

även olika tjocklekar på isolering, detta tas hänsyn till i beräkningen genom 

värden diameter för mantel- resp. medierör. Även värmeledningsförmågan i 

isoleringen varierar mellan de olika rördimensionerna; dessa värden liksom 

diametrarna hämtas från tillverkaren av rören. I beräkningen är även 

tillförsel- och returtemperaturer från värmeverket liksom utetemperatur 

viktiga parametrar; dessa används i beräkningen i form av dagsvisa 

medeltemperaturer under det studerade året. Samtliga faktorer som påverkar 

beräkningen är samlade i tabell 2. 

Tabell 2: Faktorer som påverkar rörförluster och används i beräkningen 

Inre radie Meter [m] 

Yttre radie Meter [m] 

Rörlängd Meter [m] 

Värmeledningsförmåga, isolering Lambda [W/m·K] 

Värmeledningsförmåga, mark Lambda [W/m·K] 

Nedgrävningsdjup av rör Meter [m] 

Distans mellan tillförsel- och returrör Meter [m] 

Temperatur, tillförsel Kelvin [K] 

Temperatur, retur Kelvin [K] 

Temperatur, utomhus Kelvin [K] 

Beräkningen ger ett värde som kan jämföras med de totala förlusterna på 

styrkorten vilket visar hur stor del av de totala förlusterna som rören står för. 

Vidare studeras ekvationen för att se vilka parametrar som ökar respektive 

minskar förlusterna genom rören mest. Genom att växla värden i 
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beräkningen fås en antydan om vilka faktorer som ger mest upphov till 

förluster genom rören. 

Vidare studeras framtida åtgärdsförslag för att minska förlusterna i 

fjärrvärmeverk. Integrerade system, lägre temperaturer, mer isolering är 

faktorer som kan sänka förluster i fjärrvärmesystem. Genom litteraturstudie 

kan olika åtgärder värderas kvalitativt och sedan presenteras för intressenter. 

Om förlusterna inte kan förklaras med de kvantitativa beräkningarna kan 

metoder för att sänka förluster riktas till gemene fjärrvärmeverk med 

lämplig storlek. 
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4. Genomförande 

4.1 Förberedande arbete 

Vid arbetets början bestämdes vilka mål som fanns att uppnå och vilka 

avgränsningar som var viktiga att sätta. Genom diskussioner inom 

arbetsgruppen och med handledare valdes vilken metod som skulle användas 

för att uppnå projektets mål. 

Genom den inledande litteraturstudien på tidigare arbeten inom 

fjärrvärmesektorn kunde en god övergripande bild på hur fjärrvärme 

fungerar fås. Rapporter och artiklar om fjärrvärmens historia och 

framtidsutsikter lästes för att få en förståelse om hur 

fjärrvärmedistributionen har sett ut tidigare och hur den kan komma att 

utvecklas under de kommande åren. Eftersom det är viktigt att följa med i 

utvecklingen och anamma nya metoder studerades integrering av olika 

system till fjärrvärmen, detta för att sedan kunna ge förslag på framtida 

utvecklingsmöjligheter för verksamheter inom branschen. 

Vidare studerades ämnen som rördimensionering, värmeledning och 

beräkningsmetoder av förluster för att kunna bestämma den kvantitativa 

metoden för arbetet. För att kunna klargöra om förlusterna i fjärrvärmenätet 

i Lessebo härstammar ifrån förluster i form av värmeledning genom 

kulvertarna behövdes en beräkningsmodell för att kvantifiera rörförlusterna. 

Utifrån metoder som använts i tidigare analyser av fjärrvärmenät och 

kunskap om värmeledning och rördimensionering gjordes en 

beräkningsmodell i Excel med ändamålet att kvantifiera rörförlusterna. Till 

beräkningen behövdes flera olika värden samlas in från både Lessebo 

Fjärrvärme samt kulverttillverkaren Logstor. 

4.2 Insamling av data 

Insamlingen av data innebar flertalet möten med Lessebo Fjärrvärme och 

resor till Lessebo för att diskutera vilken data som fanns tillgänglig för 

beräkningarna. I denna process var stödet från personalen på Lessebo 

Fjärrvärme till stor hjälp för att förstå situationen och den detaljerade 

utformningen av systemet samt hur systemet drivs. Från verksamheten 

kunde data i form av temperaturer per timme för hela året 2013 fås. 

Eftersom de styrkort som fanns att jämföra emot enbart fanns på 

månadsbasis bestämdes, efter rådfrågning av universitetshandleraren, att 

dagliga temperaturer uppfyllde de krav på noggrannhet som projektet hade. 

Dessa temperaturer fanns dessutom enbart i papperskopia och följaktligen 

krävdes att de manuellt matades in i beräkningsmodellen, vilket också var en 

anledning till att just dagliga istället för timvisa temperaturer användes.  
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Temperaturskillnader för värmeproduktionen i Lessebo under året 2013 

finns presenterade i figur 12. Framledningstemperaturen är som högst under 

vintern och som lägst under sommaren då mindre värme produceras. 

Temperaturerna varierar mellan 89.7 och 66.4 °C under året förutom vid 

anomalin i juli då temperaturen rapporterats vara 46.7 °C. Temperaturen på 

returvattnet förhåller sig mer konstant under året men tenderar att öka under 

sommaren, variationen under året sträcker sig mellan 51.8 och 36.3 °C med 

undantag för avvikelsen i juli då värdet var 30.8 °C. Utomhustemperaturen i 

Lessebo år 2013 var som högst den 6:e augusti med 22.8 °C och var som 

lägst den 25:e januari då den var nere vid -10.7 °C samma dag som 

returtemperaturen var som högst. Av diagrammet går utläsa att 

framledningstemperaturen följer samma kurvor som utomhustemperaturen 

upp till en viss topplast. 

 
Figur 12: Temperaturvariationer för framledning, retur och utomhus år 2013 

Nätkartor fanns att tillgå i digital form, dessa studerades i programmet 

AutoCAD Mechanical. För att kartlägga vilka rördimensioner som användes 

i nätet och i vilken utsträckning, användes en linjalfunktion i programmet 

som talar om hur långa de dragna sträcken är. Utöver detta var varje sträcka 

markerad med dimension och huruvida det var tvilling-, singel- eller 

kopparrör. I kartorna fanns det ett fåtal familjehus som saknade påkopplade 

rör, men som var indikerat anslutna till fjärrvärmenätet. För dessa sträckor 

antogs att kopparrör med minsta möjliga längd var installerat. Dessa sträckor 

uppgick till mindre än 50 meter. Samtliga längder per dimension finns i 

bilaga 2 och summerat uppgår rörens totala längd till 16 657 m. Denna längd 

jämfördes med tidigare studie som beräknat rörsystemets längd till 16 759 

meter. Skillnaden i rörlängder kunde konstateras skilja med mindre än 1 %. 
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Figur 13: Skärmdump på mätning av rörlängder i AutoCAD 

Samtliga rör är inköpta ifrån Logstor. Från verksamheten kunde 

produktkatalog fås som innehöll tekniska specifikationer för deras produkter 

såsom data över rörgeometri och isoleringens värmeledningsförmåga [42]. I 

beräkningsprogrammet Logstor Calculation, som kan användas kostnadsfritt 

via deras hemsida, kan rörens värmeledningsförmåga sett över tid simuleras 

[43]. De traditionellt tillverkade rören som finns i Lessebo kommer att 

succesivt få en försämrad isoleringsförmåga över dess livstid. För de 

beräkningar som utförts på förlusterna genom rörsystemet har en ålder på 

fjärrvärmenätets rör antagits vara 10 år eftersom mellanlagring av rören efter 

produktionen är vanligt. 

I produktkatalogen återfinns även mått över de olika rörtyperas utformning. 

En viktig parameter som användes i beräkningarna är vilket avstånd som 

finns mellan de två medierören, som fanns att avläsas i manual för singel-, 

tvilling- och kopparrör. I dessa manualer fanns även information om inre 

och yttre radie samt vilken godstjocklek de olika medierören har, vilket har 

en stor inverkan på isoleringsskiktets tjocklek och således rörets 

värmeförluster.  

Övriga parametrar som använts i beräkningarna är vilket djup rören är 

nedgrävda på och vilken värmeledningsförmåga marken har. Det sistnämnda 

fanns att hitta i Logstors beräkningsprogram men har också jämförts med 

data från litteraturstudie. Det värde som användes vid dessa beräkningar 

ansattes till 1.6 W/m·K. Gällande rörens djup har detta värde, 0.6 meter till 
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överkant av rören, avlästs i installationsdokument för nätet som anskaffats 

från Lessebo Fjärrvärme. Rördata för fjärrvärmenätet visas i figur 14. 

 
Figur 14: Skärmdump på rördata för fjärrvärmenätet i Lessebo. Se bilaga 2 för rördata för 

nätet i Hovmantorp. 

4.3 Beräkningar och analys 

Efter all data var insamlad sammanställdes det i beräkningsmodellen i Excel. 

För att beräkna värmeledningen per meter rörlängd användes först formel 11 

och formel 23 för att beräkna förlustfaktorn hs för respektive rördimension. 

Med hs faktorn tillsammans med de olika temperaturerna under år 2013 

beräknades värmeförlusterna per meter rör i nätet. Beräkningen utfördes för 

varje dag under året och multiplicerades sedan med de uppmätta 

rörlängderna över fjärrvärmesystemet i Lessebo; detta resulterade i de totala 

värmeförlusterna genom rören under 2013. Med dessa värden analyserades 

hur stor del utav de totala förlusterna som utgjordes av identifierade 

rörförluster genom att dividera rörförlusterna med de förluster som avlästes 

på styrkorten. Den producerade respektive sålda energin återfinns på 

styrkort i bilaga 1. 

Samma beräkningar utfördes även på fjärrvärmenätet i Hovmantorp. Med 

resultatet från denna beräkning kunde en jämförelse göras mellan de två 

näten, detta för att se om rörförlusterna i Hovmantorp stod för den största 

delen av de totala förlusterna i dess nät. På så sätt kan tillförlitligheten för 

beräkningsmodellen bekräftas och resultatet från Lessebo accepteras. 

Rördata för fjärrvärmenätet i Hovmantorp återfinns i bilaga 2.  

Vidare jämförelser för att verifiera tillförlitligheten gjordes för de beräknade 

förlusterna. Med hjälp av kulverttillverkaren Logstors beräkningsprogram 

för rörförluster kunde eventuella skillnader i beräknat värde av rörförluster 

för respektive rördimension antecknas. Skillnaden som kunde synas i 

Logstors beräkning var främst i värmekonduktivitetsvärdena för rörens 

isolering där Logstor använde något mer optimistiska siffror. 
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Figur 15: Skärmdump av Logstors beräkningsprogram av rörförluster. 

Som förslag på framtida metoder för Lessebo Fjärrvärme och andra 

verksamheter inom branschen beskrevs hur en sänkning av temperaturer i 

system kan minska förlusterna. För att styrka detta gjordes en jämförelse 

mellan de beräknade förlusterna i Lessebo år 2013 med ett nät anpassat efter 

lägre temperaturer. Nätet anpassat efter lägre temperaturer baseras på samma 

rördimensioner och rörlängder som nätet i Lessebo och beräkningarna av 

dess förluster utfördes med sänkta temperaturer under året, utöver detta var 

alla andra värden desamma. Simuleringen sammanställdes sedan i ett 

diagram liksom andra resultat från studien. 
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5. Resultat och analys 

De olika typerna av rördimensioner som används i fjärrvärmenätet i Lessebo 

finns presenterade i tabell 3. I tabellen finns även värden för beräknade 

rörförluster för respektive rördimension. De beräknade rörförlusterna kan 

jämföras med de förluster som fås genom Logstors beräkningsprogram. 

Lägst förluster per meter rör har kopparröret 22/90 med beräknade 8.81 

W/m respektive Logstors värde på 8.88 W/m. Det sämsta röret i avseende på 

förluster är singelröret 200/355 med en beräknad värmeledning på 33.32 

W/m. Trenden som kan avläsas ur tabellen är att singelrör har mestadels 

högre förluster än tvillingrör och att de tunnare kopparrör har relativt låga 

förluster. De beräknade värdena ligger alla under 4.65 % skillnad vid 

jämförelse med Logstors värden och majoriteten har en differens mellan 0 

och 2 %. 

Tabell 3: Visar beräknad samt Logstors värmeledning per meter rör för olika dimensioner 

som används i fjärrvärmenätet i Lessebo. 

Rördimension (ø) Rörtyp W/m beräknad W/m Logstor Differens [%] 

25/140 Tvilling 11.10 11.23 1.12 

32/160 Tvilling 12.00 12.16 1.35 

40/160 Tvilling 14.41 14.69 1.88 

50/200 Tvilling 13.74 14.14 2.80 

65/225 Tvilling 16.27 16.79 3.11 

80/250 Tvilling 18.52 18.61 0.46 

100/315 Tvilling 18.24 19.13 4.65 

125/400 Tvilling 16.51 16.85 2.03 

150/450 Tvilling 20.15 20.81 3.17 

200/560 Tvilling 22.61 23.10 2.13 

40/125 Singel 18.85 18.62 1.25 

80/180 Singel 24.19 24.04 0.63 

100/225 Singel 24.70 24.57 0.52 

150/280 Singel 32.14 31.61 1.68 

200/355 Singel 33.32 32.80 1.57 

22/90 Cu 8.81 8.88 0.78 

28/110 Cu 8.96 9.05 1.01 

35/140 Cu 11.02 10.62 3.80 

I figur 16 redovisas de olika rördimensionernas längd respektive 

värmeförlust för år 2013. Värmen i fjärrvärmenätet i Lessebo transporteras i 

stor utsträckning genom tvillingrör som står för 81.5 % av rörsystemet 
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medan singelrör och kopparrör representerar 5.4 respektive 13.1 % av nätet. 

Den rördimension som står för de största förlusterna är 80/250. 

Rördimensionen 40/160 har uppmätts till nästintill samma längd som 80/250 

men står för en mindre mängd värmeförluster. Flera olika rördimensioner, 

såsom 80/180 har obetydlig påverkan på nätet på grund av den minimala 

längd som används. 

 
Figur 16: Längd respektive värmeförluster under året 2013 för de olika rördimensionerna i 

Lessebos fjärrvärmesystem. 

De beräknade förlusterna från rörsystemet i Lessebo redovisas i figur 17. 

Här syns tydligt att dagsförlusterna följer samma mönster som 

framledningstemperaturen. Medelförlusterna under året är 6.3 MWh/dag 

vilket totalt uppgår till 2 298 MWh för år 2013. Under mitten av året är 

förlusterna som lägst 4.0 MWh förutom vid anomalin där det var så lågt som 

3.0 MWh. Högst förluster skedde 25 januari, alltså samma dag som 

temperaturen var som lägst, då det var 9.9 MWh som gick förlorade genom 

rören. 

 
Figur 17. Förluster och framledningstemperatur i rörnätet i Lessebo varje dag år 2013. 
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Figur 18 visar att en lägre differens mellan rörens temperaturer och 

utomhustemperaturen resulterar i mindre värmeförluster genom nätets 

rörledningar. Dagen då värmeförlusterna var som störst, den 25 januari, 

uppgick fram- och returledningens temperatur till 89.7 respektive 51.8 °C. 

Temperaturdifferensen var då 81.5 °C och de dagliga värmeförlusterna 9.9 

MWh. Bortsett från anomalin den 29 juli inträffade lägsta 

temperaturdifferensen den 25 juli med 33.2 °C, då fram-, retur- och 

utomhustemperatur var 66.4 °C, 44.1 °C respektive 22.1 °C. 

 
Figur 18: Grafen belyser den dagliga värmeförlusten som uppstår från rören baserat på 

differensen mellan utomhustemperaturen och rörens temperatur, Tdiff 

De beräknade värmeförlusterna från fjärrvärmenätet i Lessebo presenteras i 

figur 19 för varje månad år 2013. Den generella trenden för rörförlusterna är 

att de sjunker framåt mitten av året och ökar sedan vid de kallare månaderna. 

De totala förlusterna från styrkorten motsvarar hela staplarna och är som 

högst under december med 946 MWh. Trots att december månad har högst 

totala förluster är rörförlusterna denna månad lägre än vad de är i januari, 

februari och mars och motsvarar bara 23.2 % av de totala förlusterna under 

månaden. De beräknade värmeförlusterna genom rören är lägst under 

sommarmånaderna, trots detta står juni månad för den tredje största 

värmeförlusten under året enligt styrkort.  

De förluster som inte härstammar från rörens värmeledning är oidentifierade 

förluster som inte går att spåra, det går heller inte se någon trend för hur 

dessa förluster beter sig under året. Det syns däremot en tydligare trend i 

figur 20 där värmeåtgången i fjärrvärmenätet är procentuellt fördelade. Här 

följer de oidentifierade förlusterna en liknande ökning under sommaren som 

rörförlusterna och likaså en minskning under vintern. Procentuellt är det 

högst totala förluster i juni månad där 79 % av den producerade värmen går 

förlorad men bara 17 % utgörs av rörförluster. Det är alltså 60 % av värmen 

som går förlorad någon annanstans än genom rörens isoleringsskikt i juni 

2013. Lägst förluster förekommer i februari där rörförlusterna står för 

knappt hälften av de totala 23.5 % förlusterna. Årets totalt producerade 
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värme uppgår till 17 170 MWh, av detta går ungefär 38 % förlorat och 

endast 35 % av dessa förlusterna går att identifiera med beräkningar. 

Värmeförlusterna som går ut genom rörens isoleringsskikt är beräknade till 

2 298 MWh vilket motsvarar 13.4 % av den producerade värmen. 

 
Figur 19: Värmeförluster som uppstår genom fjärrvärmenätets rör i förhållande till de 

totala förlusterna. 

 
Figur 20: Värmeåtgång procentuellt uppdelat för fjärrvärmenätet i Lessebo år 2013. 

I figur 21 presenteras en jämförelse mellan förlusterna i Lessebo och 

förlusterna i Hovmantorp. Vid motsvarande beräkningar av förluster i 

fjärrvärmenätet i Hovmantorp utgör rörförlusterna 78 % av de totala 

förlusterna år 2016 kontra de 35 % som går att identifiera i Lessebo. De 

jämförande beräkningarna bekräftar att det finns mer värmeförluster i 

Lessebos fjärrvärmenät än vad som kan identifieras via beräkning. Var dessa 

förluster föreligger kan beräkningarna inte redogöra för. 
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Figur 21: Jämförelse av förluster fjärrvärmenätet i Hovmantorp och i Lessebo.  

I tabell 4 redovisas en analys av vilka faktorer i beräkningsmodellen för 

rörförlusterna som har mest inverkan på effektförlusten. Under år 2013 var 

den genomsnittliga effektförlusten i Lessebos fjärrvärmenät 262.4 kW. 

Genom att sänka medierörets radie med 20 % kan en skillnad i effektförlust 

med upp till 31.9 % uppskattas. Minst påverkan på värmeförlusterna har de 

nedgrävda rörens djup, följt av markens ledningsförmåga med 0.7 respektive 

2.0 % skillnad i förluster. Rörnätets längd förhåller sig till förlusterna med 

förhållandet 1:1.  

Tabell 4: Största avvikelse för beräkningsparametrar. 

Parameter -20 % +20 % Största avvikelsen [%] 

Värmeledning mark (λm) 257.1 266.1 2.0 

Värmeledning isolering (λi) 213.4 309.8 18.7 

Djup (H) 264.4 260.8 0.7 

Avstånd medierör (D) 226.5 321.1 22.4 

Längd 209.9 314.9 20.0 

Inre radie 207.6 346.1 31.9 
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En jämförelse mellan rörförlusterna i Lessebo år 2013 och motsvarande 

förluster för ett lågtemperatursanpassat nät presenteras i figur 22. Genom att 

sänka tillförsel- och returtemperaturerna till 60/35 °C för sommarhalvåret 

och 60/30 °C för vinterhalvåret uppskattas värmeförlusterna i rören sänkas 

från 2298 till 1557 MWh. Störst skillnad av värmeförluster observeras under 

den kallare perioden november - mars. Simuleringen visar att de sänkta 

temperaturerna resulterar i en värmeförlustminskning motsvarande 32 %. 

 
Figur 22: Värmeförlustsimulering för året 2013 med rapporterade temperaturer samt för 

lågtemperatur. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Värmeförlusterna i distributionsnätet har beräknats och simulerats för 

fjärrvärmesystemen i Lessebo och Hovmantorp. Utifrån resultatet syns det 

att de naturliga rörförlusterna inte motsvarar mer än 35 % av de totala 

förlusterna i fjärrvärmenätet i Lessebo. Detta tyder på att resterande 65 % av 

förlusterna är onaturliga eftersom förlusterna i ett fjärrvärmenät till största 

del ska ske i form av rörförluster [8]. Rörförlusterna som totalt under året 

uppgår till 13.4 % av den producerade värmen anses däremot ligga på en 

helt acceptabel nivå då det är vanligt att ha rörförluster mellan 10 - 15 % 

[26]. Tydligt vid jämförelse mellan de olika rördimensionerna är att 

singelrören, som i Lessebo inte utgör så stor del av nätet, står för de högsta 

värmeförlusterna per meter rörlängd. I singelrören delar inte tillförsel- och 

returrör isolering till skillnad från i tvillingrören, vilket tillsammans med ett 

mindre isoleringsskikt bidrar till ökade förluster; det är alltså fullt rimligt att 

tvillingrören ger upphov till lägre förluster än singelrör rent generellt. Att 

fjärrvärmenätet i Lessebo i största utsträckning använder tvillingrör till 

värmeleveransen är absolut en faktor till att rörförlusterna är så pass låga 

som de visat sig vara och slutsatsen kan dras att fjärrvärmenätet i Lessebo är 

bra utformat med avseende på rörförluster.  

Ytterligare stärkt blev beviset för att det finns onaturliga förluster i 

fjärrvärmenätet i Lessebo då jämförelsen med nätet i Hovmantorp gjordes. 

Enligt beräkningen av rörförlusterna i Lessebo respektive Hovmantorp är 

utformningen av rörnätet bättre i Lessebo jämfört med Hovmantorp där 

knappt 21 % av den producerade värmen går förlorad i rören. Rörförlusterna 

i Hovmantorp är något högre än det normala värdet som förväntas i ett 

fjärrvärmenät men är fortfarande acceptabelt [26]. Detta styrks även av att 

tidigare studier har visat att nätet i Hovmantorp har en lägre linjetäthet än 

det i Lessebo [28] vilket indikerar en sämre utformning [4]. Däremot kunde 

rörförlusterna i Hovmantorp svara för 78 % av de totala förlusterna i 

fjärrvärmenätet vilket är mer rimligt för ett fungerande fjärrvärmenät jämfört 

med de 35 % som kunde identifieras i fjärrvärmenätet i Lessebo. 

Jämförelsen styrker slutsatsen om att det finns onaturliga förluster i 

fjärrvärmenätet i Lessebo som inte går att identifiera som rörförluster. 

Identifiering av förlusterna i Hovmantorp styrker även att beräkningar av 

rörförluster har genomförts på ett korrekt vis eftersom samma 

beräkningsmodell användes till Hovmantorp som till Lessebo. 

Att beräkningarna genomfördes korrekt styrktes ännu mer då jämförelse 

gjordes med Logstors egna beräkningsprogram. Den största delen av 

beräkningen innebar att få fram hur mycket förluster som rören gav upphov 

till per meter; dessa viktiga värden jämfördes med Logstor. De värden som 

beräknades skilde sig som mest med knappt 5 % mot de värden som 

Logstors program visade. En utgörande faktor i att Logstor visade lite 
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annorlunda förluster kan vara att dess program använde något mer 

optimistiska värden på isoleringsförmågan. Utöver detta redovisas inte hur 

Logstors program beräknar förlusterna, det kan alltså vara flera faktorer som 

spelar in i att värdena skiljer sig åt. 

Bortsett från de temperaturer som använts vid beräkningar har samtliga 

parametrar jämförts med flera olika källor och har visat sig falla inom 

snarlika intervaller vilket stärker reliabiliteten för använda värden. Dock är 

det viktigt att säkerställa att parametrar såsom drifttemperaturer och flöden i 

fjärrvärmenätet i Lessebo är korrekta. Felaktiga data för temperaturer och 

flöden kan förklara att den mängd förluster som kan identifieras genom 

beräkningar är liten. 

En aspekt som inte tagits hänsyn till i de mätningar som genomförts är att 

samtliga rörledningarna är skarvade med rörmuffar. Dessa har bortsetts ifrån 

och istället har nätet betraktats som ett långt rakt rör med flera olika 

dimensioner. De rören som finns i Lessebo är traditionellt tillverkade och 

kommer med den maximala längden 16 meter. Eftersom rörnätets totala 

längd uppgår till över 16 000 meter finns det väldigt många skarvar och 

böjar där värmeledningsförmågan kan avvika. Om studien skulle göras om 

är det rekommenderat att även beräkna förlusterna i dessa skarvar och böjar.  

I de beräkningar som genomförts för att bestämma den procentuella energin 

som årligen går förlorad genom rörledningarna har olika år använts för 

Lessebo och Hovmantorp. Eftersom utomhustemperaturerna skiljer sig för 

varje år bör jämförelsen av prestanda mellan näten inte anses definitiva. 

Anmärkningsvärt är att årsmedeltemperaturen år 2013 i Lessebo uppgick till 

8.7 °C, jämförbart med normalårstemperaturen 7 °C framtagen av SMHI 

(1961-1990) [44]. Alltså var det ett varmare år än det normala vilket kan 

förklara en viss förhöjning av förluster. 

Tidigare har beskrivits att den mängd förluster som uppkommer från rören 

bara kan redogöra för en liten del av den totala mängden förluster. Ingen 

hänsyn har dock tagits till att de styrkort som rörförlusterna jämförts med 

kan vara felaktiga. Det kan därför vara lämpligt att kontrollera dessa värden 

för att säkerhetsställa att den mätutrustning som finns fungerar. 

Om metoden ska upprepas kan det vara en bra idé att ta hänsyn till skarvar 

och muffar vid beräkning av förluster. Vid beräkningen kan det även öka 

noggrannheten om godstjockleken för medierören och mantelrören och dess 

isoleringsförmågor tas in i beräkning vilka i detta fallet har antagits utgöras 

av vatten respektive isolering. Om ytterligare noggrannhet önskas kan 

timvisa temperaturer för året användas i beräkningen istället för de dagsvisa 

medeltemperaturerna som använts i denna studien. De dagsvisa 

temperaturerna är dock rimligt att använda vid en första analys av 

rörförlusterna och har tillräckligt god precision. 
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Slutsatsen av studien på fjärrvärmenätet i Lessebo är att det finns stora 

mängder förluster som inte kan identifieras genom beräkning av rörens 

värmeförluster - det finns alltså onaturliga förluster. Vidare åtgärder som 

kan genomföras för att hitta var dessa förluster förekommer är svårt 

fastställa. Däremot kan det vara lämpligt att kontrollera mätare och givare på 

anläggningen för värmeproduktionen. Det är viktigt att inte utesluta att 

styrkorten kan vara den bristande faktorn i problemet; om mätare inte 

fungerar som de ska resulterar det i felaktiga värden på styrkorten och det 

kan då vara den producerade värmen som inte är korrekt avläst. Om så vore 

fallet skulle det innebära att de totala förlusterna inte är så höga som man 

tror utan att de istället är närmre det värde för de beräknade rörförlusterna. 

För att vidare utveckla fjärrvärmesystem vid framtida investeringar har 

litteraturstudien visat på att en övergång till lågtemperaturssystem blir allt 

vanligare. Detta kan vara ett alternativ för Lessebo Fjärrvärme såväl som 

andra verksamheter inom branschen med liknande fjärrvärmenät. Att 

anpassa fjärrvärmesystemet efter lägre temperatur sänker förlusterna som 

sker genom rören då temperaturdifferensen mot omgivningen kommer vara 

lägre. Beräkningen på vad förlusterna i Lessebo hade varit med lägre 

temperaturer år 2013 påvisade samma sänkning av rörförluster som teorin 

föreslog. Det har visat sig vara problematiskt att införa 

lågtemperaturssystem i redan befintliga fjärrvärmenät just på grund av detta. 

Det är därför viktigt att en tydlig riktlinje och planering finns gällande 

utveckling av nya bostadsområden och att de sträcker sig mellan de olika 

involverade aktörerna. Idag kan mer energieffektiva byggnader konstrueras; 

lägre temperaturer i fjärrvärmenätet kan då användas vilket leder till att flera 

energikällor såsom spillvärme och solceller kan integreras. 

En investering i solpaneler kan vara ett alternativ för Lessebo och skulle då 

kunna täcka värmebehovet under varmare perioder under året. För just 

fjärrvärmesystemet i Lessebo där resultatet har visat att förlusterna är desto 

högre under sommaren kan det vara extra lukrativt att istället använda 

solvärme under denna period. Därmed behöver förlusterna under den varma 

perioden inte täckas av inköpt biobränsle. Om intresse finns föreslås i första 

hand beräkningar på hur stor yta som krävs för att täcka värmebehov i nätet 

och vad en möjlig investering skulle komma att kosta med hänsyn till de 

ekonomiska stöd man kan få vid investering av förnybara källor. Det kan 

även vara attraktivt som ett incitament för potentiella kunder att ansluta sig 

till ett modernt fjärrvärmenät som nyttjar solvärme. 
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Bilaga 2a – Rördata för fjärrvärmenätet i Lessebo 

 



 

 

 

Bilaga 2b – Rördata för fjärrvärmenätet i Hovmantorp 

 



 

 

 

Bilaga 3a – Månadsvisa förluster Lessebo 2013 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 3b – Månadsvisa förluster Hovmantorp 2016 
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