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Sammanfattning 

Målet för arbetet var att beskriva hur förluster och kostnader i ett fjärrvärme-

system beror av rördiametrar, volymflöde och vattentemperatur i ledningar-

na. Beskrivningen är dels teoretisk och underbyggs dessutom av empiriska 

data från fjärrvärmenäten vid Kalmar flygplats och Hovmantorp. 

Syftet var att med hjälp av dessa data undersöka om var möjligt att göra 

kostnadsbesparingar genom att minska temperaturen på vattnet vilket ger 

mindre värmeförluster för att istället höja volymflödet och därmed pumpar-

betet. Kostnadsberäkningar har gjorts både för en vintermånad som januari 

och dessutom en varmare period som maj.  

Vid flygplatsområdet i Kalmar var det möjligt att göra besparingar under en 

varm månad som maj, nämligen 1,5 % av de totala kostnaderna. Under en 

kallare period som januari var det dock inte möjligt. Detta beror i huvudsak 

på att distributionspumpen är feldimensionerad och arbetar med en verk-

ningsgrad runt 26 %, vilket är långt ifrån optimalt. Med en annan, korrekt 

dimensionerad pump är det möjligt att göra större besparingar. Hur stora be-

sparingar detta skulle leda till har dock inte beräknats. 

I Hovmantorp var det möjligt att göra en besparing i maj, men inte i januari. 

I maj var det möjligt att göra en besparing på 0,9 % av de totala kostnaderna 

för bränsle och pumpenergi. En besparing är alltså möjlig trots att pump-

verkningsgraden är så låg som ca 48 %. Även här är det alltså möjligt att 

göra större besparingar med en bättre dimensionerad pump.   

Arbetet har också resulterat i ett tredimensionellt diagram där olika ekono-

miskt optimala rördiametrar redovisas vid olika volymflöden samt förhål-

landen mellan el/bränslepriser. 

Med tanke på att båda näten har feldimensionerade pumpar trots att de är 

nybyggda kan man dra slutsatsen att flera nät i Sverige säkert lider av onö-

diga pumpkostnader. Besparing runt någon procent räknat i kronor betyder 

inte mycket för små nät som Hovmantorp eller flygplatsnätet i Kalmar, men 

för större stadsnät kan det röra sig om tiotusentals kronor och ha betydelse. 

För att undersöka detta kan fler analyser liknande detta arbete göras på fler 

men framförallt större nät. 
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Summary 

 

The objective of this thesis was to describe how losses and costs in a district 

heating system depend on parameters such as pipe dimensions, volume flow 

and water temperature. The description is both theoretical and also support-

ed by empirical data from the district heating systems by Kalmar Airport and 

the town of Hovmantorp.  

The purpose was to use these data and examine whether it was possible to 

make cost savings by lowering the water temperature and decrease the heat 

losses to instead increase the volume flow and therefore also pumping ener-

gy. Calculations have been made both for a cold month such as January and 

also a warmer period such as May. 

In Kalmar it was possible to make savings during May. During this month it 

was possible to save 1,5 % of the total costs. For January, no savings were 

possible. The main reason for this is that the distribution pump is wrongly 

dimensioned and therefore running with a very low efficiency of roughly 26 

%, which is far from optimal. With another, correctly dimensioned pump 

there are possibilities for greater cost savings. How big these savings would 

be have however not been calculated.   

In Hovmantorp it was possible to make savings during May, but not during 

the winter. In May it was possible to make savings of 0,9 % of the total costs 

for fuel and pump electricity. Even though the efficiency of the pump in this 

system was only about 48 %, savings still could be made. Greater savings 

can be made with a better suited pump. 

The thesis has also resulted in a three dimensional chart in which different 

economically optimal pipe dimensions are presented at different volume 

flows and relations between electricity/fuel costs. 

With these things in mind, that both these district heating systems have over 

dimensioned distribution pumps even though they are new, there is a strong 

possibility that other systems in Sweden also suffer from unnecessary costs 

for pumping energy. A few percent cost savings don't mean much for small 

systems like Hovmantorp or the airport in terms of real money, but can be a 

difference for bigger systems in cities. To explore this more analyzes such as 

this thesis can be done on more but mainly bigger district heating systems. 
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Abstract 

I detta arbete har undersökningar genomförts för att beskriva hur förluster 

och kostnader i ett fjärrvärmesystem beror av rördiametrar, volymflöde och 

vattentemperatur i ledningarna. Beskrivningen är dels teoretisk och under-

byggs dessutom med empiriska data från fjärrvärmenäten vid Kalmar flyg-

plats och Hovmantorp 

Syftet var att med hjälp av dessa data undersöka om var möjligt att göra 

kostnadsbesparingar genom att minska temperaturen på vattnet för att istället 

höja volymflödet.  

Resultaten tyder på att det finns möjligheter till förbättringar och besparingar 

i dessa undersökta nät. Resultaten tyder även på att trots dessa båda nät bara 

är några år gamla är pumparna feldimensionerade vilket kan betyda att 

många fler fjärrvärmenät i Sverige lider av onödiga pumpkostnader. 

Nyckelord: Fjärrvärme, Pumparbete, Värmeförluster 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

I fjärrvärmenät ställs det krav på att produktionsanläggningar ska vara så ef-

fektiva som möjligt då det gäller både produktion och distribution. Med sti-

gande elpriser ställs också högre krav på den interna elförbrukningen där 

pumpar, fläktar och elfilter står för majoriteten av förbrukningen.  

 

Fjärrvärmenät lider av värmeförluster i form av värmeöverföring genom de 

nedgrävda rören som beror på temperatur på vattnet, rördimensioner och 

omgivande faktorer. Dessa förluster kan uttryckas som förhållandet mellan 

producerad energi och såld energi som kan uppgå mot 10 - 30 % i svenska 

system. Den högre siffran gäller i värmeglesa områden, t.ex. småhusområ-

den. 

 

Parametrar som flöden och temperaturer kan varieras och optimeras för att 

ge en minskad energiförlust men påverkar i sin tur kostnader för pumpar och 

energiproduktion. 

 

Kalmar Energi har visat intresse att få en överblick i deras värmeförluster 

och effektförbrukning på distributionspumpar vilket levereras i denna rap-

port. Det har även genomförts en liknande analys av nätet i Hovmantorp. 

1.2 Syfte och mål 

Målet för arbetet var att beskriva hur förluster och kostnader i ett fjärrvärme-

system beror av rördiametrar, volymflöde och vattentemperatur i ledningar-

na. Beskrivningen är dels teoretisk och underbyggs dessutom av empiriska 

data från fjärrvärmenäten vid Kalmar flygplats och Hovmantorp. 

Syftet var att med hjälp av dessa data undersöka om var möjligt att göra 

kostnadsbesparingar genom att minska temperaturen på vattnet vilket ger 

mindre värmeförluster för att istället höja volymflödet och därmed pumpar-

betet. Kostnadsberäkningar har gjorts både för en vintermånad som januari 

och dessutom en varmare period som maj.  

1.3 Avgränsningar 

Projektet avgränsar sig till fjärrvärmenätet på flygplansområdet i Kalmar 

och Hovmantorps fjärrvärmenät. Dessa nät skiljer sig i förhållande till stor-

lek, men har vissa likheter vilket gör dem intressanta att undersöka. T.ex. är 

dessa nät ungefär lika gamla och använder sig endast av en distributions-

pump. Kostnadsberäkningar görs endast med befintlig pump.  
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2. Teori 

2.1 Allmän beskrivning av fjärrvärme 

Fjärrvärme är en teknik som används för att värma upp mindre orter, stads-

delar eller t.o.m. hela städer genom ett gemensamt värmeledningssystem. 

Fjärrvärmesystemet kan delas upp i tre delsystem, nämligen produktionsan-

läggningar, distributionsledningar och abonnentcentraler  

I produktionsanläggningarna omvandlas energikällan, som t.ex. kan vara trä-

flis, till värme i form av hetvatten med högt tryck och hög temperatur. Det 

varma vattnet transporteras sedan vidare med hjälp av eldrivna pumpar ge-

nom distributionsledningarna. Dessa ledningar är oftast nedgrävda i marken 

och är väl isolerade för att minimera värmeförluster.  

Vid abonnentcentralerna överförs sedan värme till husets egna vattensystem 

genom skilda värmeväxlare för lokaluppvärmning och uppvärmning av 

tappvarmvatten. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till produktionsan-

läggningarna för att åter värmas upp [1]. 

2.2 Produktionsanläggning 

Ett fjärrvärmesystem består av en eller flera produktionsanläggningar, an-

tingen värmeverk eller kraftvärmeverk. Anläggningarnas uppgift är att förse 

distributionsvattnet med värmeenergi. I både värmeverk och kraftvärmeverk 

sker detta oftast genom att kemiskt bunden energi i bränslen frigörs genom 

förbränning och överförs till vattnet. Skillnaden mellan dessa två system är 

att värmeverk endast värmer upp vatten medan kraftvärmeverk också produ-

cerar ånga för att driva en ångturbin. Turbinen är kopplad till en generator 

som omvandlar den mekaniska energin från turbinen till elektrisk energi. 

Returvattnet från fjärrvärmenätet används för kylning av vattenångan vilket 

medför att returvattnet värms upp till önskad temperatur [1].  

Under 2010 tillfördes totalt 70 TWh energi för fjärrvärmeproduktion och 

den totala leveransen var 57,3 TWh. Fördelningen av tillförd energi till 

svenska fjärr- och kraftvärmeverk år 2010 kan studeras i Figur 2.1 [2].  
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Figur 2.1 Fördelning av tillförd energi till svenska fjärr- och kraftvärmeverk 

år 2010 [2] 

2.3 Distribution 

Distributionsnätets uppgift är att transportera energin i värmebärarmediet ut 

till abonnenterna. Under svenska förhållanden är det vatten i vätskeform 

som används. Vatten används för att det är billigt, lättillgängligt och har hög 

värmekapacitet [1].  

Fjärrvärmerör har utvecklats mycket sedan de första fjärrvärmeledningarna 

byggdes. Förr var konstruktionen ett medierör av stål med mineralullsisole-

ring placerat i kanaler av betong under marken, s.k. betongkulvert, vanligt.  

Dagens moderna fjärrvärmerör förläggs direkt i mark, utan omgivande ka-

nal.  

Rören är uppbyggda av tre lager: ett medierör som innesluter vattnet, ett la-

ger isolering och en mantel.  Den här typen av kulvert kallas direktskummad 

plastmantelrörsledning där medieröret består av stål, isoleringen av polyure-

tan (PUR), och plastmantel av polyeten (PE). Den här typen av rör tillverkas 

genom att medieröret placeras i mantelröret och utrymmet mellan skummas 

med PUR-isolering.  I skummet integreras vanligen koppartrådar vars funk-

tion är fuktövervakning. Detta underlättar lokalisering av fukt till följd av 

läckor [3].  

Framledningstemperaturen på vattnet ut från produktionsanläggningarna 

skiljer sig beroende på utomhustemperatur och årstid. Vid lägre utomhus-

temperatur stiger värmebehovet hos abonnenterna vilket medför att man 

måste höja temperaturen på distributionsvattnet. Detta görs genom att man 

ökar effekten på produktionsanläggningarna. Dock försöker man hålla så 

låga framledningstemperaturer som möjligt för att minimera värmeförluster-
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na. Under sommarhalvåret är abonnenterna överhuvudtaget inte beroende av 

uppvärmning utan bara tappvarmvatten.  

2.3.1  Rörsystem 

Det vanligaste rörsystemet som används till fjärrvärme i Sverige är 2-

rörsprincipen. I utlandet används även 1-, 3-, och 4-rörsystem. En jämförelse 

mellan de olika systemen illustreras i Figur 2.2. 1-, 3- och 4-rörsystem är 

inte relevant för arbetet och nämns därför endast kort. Rent generellt gäller 

att nätets anläggningskostnad ökar med antalet rör, men samtidigt ökar drift-

flexibiliteten [1].  

 

Figur 2.2: a) 1-, b) 2-, c) 3- och d) 4-rörsystem 

Med 2-rörsprincipen menas att två rör ligger parallellt, där det ena röret är 

för framledning och det andra returledning. Idag är det även vanligt att man 

placerar fram- och returledningarna inuti ett s.k. tvillingrör, se Figur 2.3. 

 

Figur 2.3: Tvillingrör.  

Tvillingrör kan medföra besparingar vid investering eftersom man bara be-

höver gräva ner ett rör i marken istället för två. Tvillingrör har dessutom en 

bättre isolerförmåga än enkelrör [4].  

2.3.2 Nätgeografi 

Att bygga fjärrvärmenät är kostsamt, räknat i kr/kW transportkapacitet. 

P.g.a. detta byggs fjärrvärmeverk i första hand i stadsdelar inom vilken be-

hovet av värme är tillräckligt hög. Detta kan mätas som värmetäthet och kan 

t.ex. uttryckas i kWh värmeförbrukning per år och m
2
. Vid projektering an-
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vänder man sig ofta av en värmetäthetskarta som visar värmebehovet vid 

olika områden. Även linjebelastning är viktig vid projektering. Linjebelast-

ning uttrycks som levererad värmemängd per meter rör. Linjebelastningen 

kan uttryckas i kWh levererad värmemängd per år och meter ledning [1].  

Värmetätheten går hand i hand med befolkningstätheten, d.v.s. fler personer 

bosatta per m
2 

ger högre värmetäthet. Befolkningstätheten minskar generellt 

sett från stadskärnan och utåt.  Detta illustreras i Figur 2.4 [1]. 

 

Figur 2.4; Variationer av befolkningstäthet med avstånd från stadskärnan i 

olika tätorter [1]. 

Diametern på distributionsrören minskar generellt med ökat avstånd till pro-

duktionsanläggningen. Ledningarna som utgår från produktionsanläggning-

en är grövst och kallas huvudledningar. Ledningar som går till anslutna fas-

tigheter kallas servisledningar och ledningarna mellan huvud- och servisled-

ningarna kallas fördelningsledningar [1]. 

Ett fjärrvärmenät kan vara ihopkopplat på flera olika sätt. Figur 2.5 visar 

olika exempel på hur de kan vara sammankopplade. 

 
Figur 2.5: a) Nät med öar b) Sammanhängande nät med trädstruktur c) Nät 

med ringledning d) Maskat nät 
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I nät med ringledning och maskade nät kan distributionsvattnet färdas mer 

än en väg mellan produktionsanläggningar och abonnenter. Detta är en för-

del eftersom vid ledningsbrott eller ledningsarbeten har vattnet alternativa 

vägar att gå. Även produktionsanläggningarna kan utnyttjas mer optimalt 

vid ökad grad av sammanbindning i nätet, t.ex. genom att den mest kost-

nadseffektiva anläggningen utnyttjas maximalt innan anläggningar som är 

mindre kostnadseffektiva tas i drift. Maskade nät har högre investerings-

kostnader, men de uppstår ofta naturligt ändå när man bygger ut nätet [1].  

2.3.3 Linjetäthet 

Värmeförlusterna i nätet kan uppskattas genom skillnaden mellan produce-

rad och levererad värme till kund. Värmeförlusterna minskar med bättre iso-

lering av rören, kortare ledningsnät och ökad linjetäthet. Linjetäthet är ett 

viktigt begrepp och definieras som årlig såld värmemängd per total längd 

distributionsrör, ofta MWh/(m*år) [3, 4].  

Linjetäthet används för att ekonomiskt bedöma om det är lönsamt att ansluta 

småhusområden till fjärrvärmenätet. Olika fjärrvärmenät i Sverige har i regel 

en linjetäthet på 1 – 10 MWh/m och år. Det finns dock nät med lägre linje-

täthet men då krävs det att större förbrukare är anslutna. Ur en ekonomisk 

synpunkt är hög linjetäthet bättre än låg eftersom det både kostar mindre att 

bygga och driva en 10-meterskulvert än en 100-meterskulvert till en och 

samma kund [4].  

Högre anslutningsgrad, d.v.s. att fler hus i ett område ansluter sig till fjärr-

värme, medför högre linjetäthet. Linjetätheten ökar även om behovet av 

fjärrvärme i ett område ökar, t.ex. genom att redan anslutna kunder vill in-

stallera en utomhuspool eller liknande. Fler anslutna hus betyder alltså 

mindre värmeförluster per levererad värmemängd. Detta betyder att värme-

förlusterna är mindre i stadsmiljö än i värmeglesa områden. [3] 

2.3.4 Backventiler 

I fjärrvärmenät finns backventiler som brukar vara placerade precis efter 

pumpens utlopp och vid större delningar. De har i syfte att hindra vattnet 

från att rinna baklänges och att ge möjlighet att kunna stänga av sektioner i 

nätet. Dessa ventiler kan vara både fjäder och magnetstyrda och öppnas suc-

cessivt i förhållande till pumpens tryck eller kan de stängas vid behov. Vid 

effektberäkningar måste man ta hänsyn till dessa backventiler då pumpen ut-

för arbete även om volymflödet i nätet är lika med noll (se kapitel 2.6.2). I 

Figur 2.6 nedan visas två typiska backventiler.  
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Figur 2.6. Exempel på två stycken backventiler [6] 

 

2.4 Rördimensionering  

När man skall välja dimensioner av fjärrvärmerör är det i huvudsak vatten-

flödet som avgör dessa dimensioner. Flödet i sin tur bestäms från den effekt 

som ledningen skall transportera samt temperaturskillnaden mellan framled-

nings- och returledningsvattnet. Ekvation 2.1 tillämpas till denna frågeställ-

ning och används även till beräkning av överförd effekt till kund. 

                           (2.1) 

där: 

P = värmeeffekt [W] 

ṁ = massflöde [kg/s] 

Cpf = specifik värmekapacitet vid Tf [kJ/kg * °C] 

Tf = framledningstemperatur [°C] 

Cpr = specifik värmekapacitet vid Tr [kJ/kg * °C] 

Tr = returledningstemperatur [°C] 

Eftersom den specifika värmekapaciteten beror på vattnets fram och retur-

temperatur är dessa värden olika. Men eftersom skillnaden på fram och re-

turtemperaturen är liten förenklas ekvation 2.1 genom att Cpf och Cpr anses 

vara lika med        för medeltemperaturen på vattnet i fram och returledning-

en. T.ex. är Cp-värdet för vatten vid 100 °C 4210 J/kg*°C och 4177 J/kg*°C 

vid 50 °C. Detta ger ekvationen 2.2 nedan: 

                          (2.2)   

där: 

       = medelvärde av Cp-värdet i temperaturintervallet 
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I ekvation 2.2 kan man se att temperaturdifferensen (Tf – Tr) bör vara så stor 

som möjligt för att minska flödet som i sin tur kräver mindre rördimensio-

ner. Detta genom att öka temperaturen ut eller åstadkomma en lägre retur-

temperatur. Med detta i åtanke måste man ta hänsyn till att en ökad tempera-

tur ut bidrar till högre värmeförluster. Optimalt är att försöka få en så låg re-

turtemperatur som möjligt men är dock svårare att genomföra. 

Massflödet ges av ekvation 2.3: 

 

            
  

 
                                                                                             

 

där: 

   = volymflödet [m
3
/s] 

ρ = vattnets densitet vid medeltemperatur [kg/m
3
] 

Densiteten för vattnet är likt den specifika värmekapaciteten beroende av 

vattnets temperatur men kan även här väljas vid vattnets medeltemperatur då 

skillnaden inte är stor. Vid 100 °C och 1 bar är densiteten 958,4 kg/m
3
 och 

vid 50 °C 988,1 kg/m
3
. 

Sammanfogade ekvationer ger ekvation 2.4: 

   
 

                  
   
  

 
                                                                       

 

Volymflödet för cirkulärt tvärsnitt ges av ekvation 2.5: 

    
      

 
   
  

 
                                                                                       

där: 

d = rörets innerdiameter [m] 

v = vattnets hastighet [m/s] 

Ger en diameter på: 

   
     

   
                                                                                                  

För beräkning av rekommenderad diameter på rörledning enligt ekvation 2.6 

krävs att vattnets hastighet är givet. Man väljer denna hastighet baserat på 
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totalkostnader för fjärrvärmenätet och pumparna. Man brukar välja 3,5 m/s 

för huvudledningar och 1 m/s för serviceledningar som högsta tillåtna 

strömningshastighet. [1] 

Om överföringsbehovet är givet kan man enligt exemplet i Figur 2.7 nedan 

se hur val av rördiameter kan påverka distributionskostnaderna. Vid ett kon-

stant flöde kan man se hur värmeförlusterna och kostnaderna varierar och i 

sin tur avgöra vad som är optimalt.  

 

Figur 2.7: Exempel på hur distributionskostnader orsakad av pumparbete, 

värmeförluster och kapitalkostnader beror på rördimensioner.  

Vid val av dimensioner måste man också ta hänsyn till pumpens förmåga att 

leverera ett tillräckligt flöde och kostnaderna för pumparbetet. En mindre 

rördiameter har både lägre kapitalkostnad och ger mindre värmeförluster än 

ett grövre rör. Pumparbetet och därmed elkostnaden för pumparna ökar dock 

snabbt vid mindre rördiametrar. Detta beror på att om rördiametern minskas 

ökas flödeshastigheten och eftersom pumparbetet beror av flödeshastigheten 

i kubik ökar pumpkostnaderna mycket snabbt vid mindre rördiametrar. 

Kostnaden för pumparbetet beror inte bara på rördiametern utan även på el-

priset och vattentemperaturen. Vid lägre elpriser kommer kurvan för 

pumparbetet att flyttas mer till vänster vilket betyder att man kan tillåta 

mindre rördiametrar. Vid högre bränslepriser kommer istället kostnaderna 

för värmeförlusterna att öka. Den årliga kapitalkostnaden beror på hur lång 

livslängd ledningarna har. 

I Sverige har vi låga elpriser jämfört med kontinenten, men ungefär samma 

fjärrvärmepriser. Det betyder att i Sverige borde man i teorin kunna tillåta 

högre volymflöden, och därmed pumpkostnader, men minska bränslekost-

naderna för att ändå leverera samma värmeeffekt. I framtiden är det dock 
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troligt att elpriserna i Sverige kommer stiga fortare än fjärrvärmepriserna 

och Figur 2.7 kommer att förändas som beskrivet ovan. 

I Figur 2.8 nedan kan man istället studera hur distributionskostnaderna även 

beror på vattentemperaturen. I detta diagram är det dock inte möjligt att läsa 

av hur stor del som utgörs av pumparbete eller värmeförlust, utan endast den 

totala distributionskostnaden visas. Vid högre temperaturer blir kostnaden 

för pumparbetet något lägre eftersom vattnets densitet och viskositet mins-

kar, men kostnaden för värmeförlusterna ökar mer betydligt. 

 

Figur 2.8: Exempel på hur distributionskostnader orsakad av pumparbete 

och värmeförluster varierar med rördiameter och vattentemperatur.  

Man kan även dimensionera genom att nyttja ett förvalt tryckfall som ges av 

ekvation 2.7 

    
         

     
                                                                                    

där: 

Δp = tryckfall [Pa] 

L = rörets längd [m] 

Rören bör enligt rörtillverkarna dimensioneras efter tryckfallet 100 Pa/m 

men brukar medföra onödigt stora rör som ger högre distributionskostnad 

gällande smala servisrör. För dimensionering av grövre transportrör kan di-

mensionering med avseende på tryckfall dock vara ett lämpligt sätt. [5] 

För en djupare och mer exakt analys bör man ta hänsyn till flödesvariationer 

vid olika tidpunkter på året. Efterfrågan är markant mindre på sommaren än 
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på vintern och den efterfrågan måste kunna uppfyllas oavsett. Eftersom flö-

det för det mesta ligger under dimensionerat flöde kan man tillåta en högre 

distributionskostnad under en viss tid då man tar igen det då efterfrågan är 

mindre. En sådan analys leder oftast till att en mindre rördiameter kan väljas. 

Utifrån detta är det bättre att dimensionera utifrån förvald vattenhastighet än 

förvalt tryckfall eftersom man hamnar närmare en ekonomisk optimal di-

mensionering. [5] 

2.5 Tryckförluster i rör 

I fjärrvärmenätet uppstår det förluster i tryck som beror på vattnets friktion 

mot rörväggarna, engångsförluster i ventiler, böjar m.m. För att kompensera 

för dessa tryckförluster och ge cirkulation i systemet krävs då tryckökning 

som åstadkoms genom att en eller flera pumpar kopplas till systemet. I detta 

sammanhang bör man också ta hänsyn till höjdskillnader i röret då detta ger 

en förändring i trycket i förhållande till pumpens placering. Detta för att inte 

riskera att trycket blir för högt på vissa ställen.  

För ett rakt rör kan tryckfallet beräknas enligt ekvation 2.8 nedan. 

    
   

 
 
    

 
                                                                                      

där: 

  = friktionstal [-] 

d = rörets inre diameter [m] 

ρ = densitet [kg/m
3
] 

Friktionstalet f beror på Reynolds tal och rörets ytråhet som är ett mått på rö-

rets jämnhet. Reynolds tal i sin tur beror på flödeshastigheten, den kinema-

tiska viskositeten för vattnet och rördiametern enligt ekvation 2.9: 

   
   

 
                                                                                                        

där: 

 

Re = Reynolds tal [-] 

  = kinematisk viskositet [m
2
/s] 

Reynolds tal avgör om flödet är laminärt eller turbulent enligt nedan [6]: 

Re < 2300  laminär strömning 

2300 < Re < 4000
 
 övergångsområde mellan laminär och turbulent ström-

ning
 

Re > 4000
 
 turbulent strömning 
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Friktionstalet kan avläsas från ett Moodydiagram om man känner till Rey-

nolds tal samt den relativa ytråheten, se Figur 2.9 nedan. Studerar man figu-

ren kan man konstatera att det alltid råder turbulent strömning i fjärrvärme-

rör. 

 
Figur 2.9: Moodydiagram för tryckfall i raka rör. [1] 

 

Ytråheten beror på rörets ålder och brukar för nya stålrör anges till 0,05 mm 

för nya rör och kan för äldre korrugerade stålrör vara så hög som 1 mm. [1] 

För beräkningar av engångsförluster från krökar, böjar och ventiler kan des-

sa beräknas var för sig enligt ekvation 2.10: 

     
      

 
                                                                                            

där: 

Δpm = engångsförluster [Pa] 

ξ = motståndstal för engångsförluster  

Motståndstalet ges av tabeller för ventiler, böjar och delningar. Vid över-

slagsberäkningar kan istället 10-20 % tilläggas på de totala förlusterna som 

uppstår genom motståndet i de raka rören. [1] 

Sammanslagning av ekvation 2.8 och 2.10 ger i sin tur den totala tryckför-

lusten i en rördel enligt ekvation 2.11 nedan: 
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2.6 Systemkurva & pumpkurva 

Om en pump är kopplad till ett fjärrvärmenät måste pumpen övervinna ett 

visst motstånd i nätet för att låta ett givet flöde passera.  För att få reda på 

pumpens driftpunkt i nätet måste en så kallad systemkurva beräknas. Med 

detta menas summan av den statiska höjden och förlusterna vid olika flöden. 

Vid uppbyggnad av en systemkurva antas olika volymflöden med lagom 

mellanrum och sedan beräknas förluster vid dessa flöden. Driftpunkten blir 

då skärningspunkten mellan pumpkurvan och systemkurvan (Se Figur 2.10 

nedan). [15] 

 

 

Figur 2.10: Exempel på en pumpkurva med beräknad systemkurva. [15] 

2.6.1 Framtagande av systemkurva  

Ekvation 2.11 i kapitel 2.5 säger att tryckfallet i ett rörsystem är proportio-

nellt mot hastigheten i kvadrat. Detta gäller generellt så länge engångsmot-

stånden är konstanta, men så är det inte nödvändigtvis i hela systemet. Det är 

också vanligt med tryckhållnings- och backventiler (se kap 2.3.4). 

En del av engångsmotstånden har egenskapen att minska vid ökande flöden. 

För att ta hänsyn till detta kan en extra term införas i ekvation 2.11 vilket ger 

ekvation 2.12 nedan där       har enheten m
3
/s och representerar det flöde 

vid vilket backventilen öppnar och dessutom det engångsmotstånd som då 

gäller. 
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Utvecklar man detta får man ekvation 2.13 nedan:  

     
   

 
                                                                 

Utöver detta införs även ett öppningstryck i ekvationen,        , då back-

ventilen börjar öppna. Detta ger ekvation 2.14 

                             
   

 
                        

Ekvation 2.14 kan också allmänt uttryckas som 

                    
                                                                     

där: 

C0 = initialtryck då backventil börjar öppna [Pa] 

C1 = koefficient för engångsmotstånd i backventiler [Pa*h/m
3
] 

C2 = koefficient för friktions- och engångsförluster [Pa*h
2
/m

6
] 

För att ta fram dessa koefficienter behöver man känna till tre punkter på an-

läggningens systemkurva: 

1.          som är en startpunkt vid det tryck då backventilen börjar öppna 

och flödet startar. Detta tryck skiljer sig mellan olika backventiler. 

2.        vid flödet        ska representera en mätpunkt vid ett visst volym-

flöde och tryckdifferens. 

3.        vid flödet       är ett maximivärde som pumpen maximalt kan le-

verera då den snurrar på max varvtal specifikt för nätet i fråga. 

Dessa tre punkter ska stämma överrens med ekvation 2.15, vilket ger:  

   
 

            

  
              

     

 
               

      

                

och  

   
                          

         

      

                                                               

Kännedom om C0, C1 och C2 ger hela anläggningens systemkurva genom 

ekvation 2.15. 
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2.6.2 Framtagande av effektkurva 

För att kunna leverera en tryckhöjning enligt ekvation 2.15 krävs en inmatad 

eleffekt till pumpen enligt ekvation 2.18 nedan: 

     
     

    
                                                                                                      

där:  

     = pumpens totalverkningsgrad [%] 

Ekvation 2.18 kan skrivas om till  

    
 

    
             

       
                                                     

där: 

k = proportionalitets- och sortomvandingskonstant [Wh/Pa*m
3
] 

Konstanten k väljs till ett sådant värde att den tillförda effekten vid det max-

imala flödet,      , blir den eleffekt som pumpen förbrukar vid maxflödet. 

Utöver detta måste man ta hänsyn till den eleffekt som pumpen förbrukar 

innan flödet startar p.g.a. backventiler. Då kan man addera termen       till 

ekvation 2.19 vilket ger en ny ekvation nedan. 

    
 

    
             

       
                                         

Om man överslagsmässigt antar att verkningsgraden stiger linjärt från en 

verkningsgrad    vid flöde    till ett nytt och högre värde   vid flödet    kan 

ekvation 2.20 skrivas som ekvation 2.21 nedan. 

    
 

            
      
       

             
       

                     

Ekvation 2.21 används för att beräkna pumpens effektkurva. 

 

2.7 Värmeförluster från rör 

På årsbasis uppgår värmeförlusterna från distributionsledningar i fjärrvär-

menät i medeltal till 10 % för vanliga svenska system. I mindre bostadsom-

råden kan dock förlusterna vara så höga som 30 % av den årligen produce-

rade värmen. [1] 
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Värmeförluster från rör beror i huvudsak på: 

 Rörens isolation 

 Rörens diameter 

 Omgivningens värmeledningsförmåga 

 Placering av fram och returledningar 

 Fram- och returtemperatur 

 Den geografiska placeringen på värmebehovet 

För beräkning av värmeförlusten ∅ i ett nedgrävt rör används:  

∅                  
 

 
                                                                          

där: 

U = värmetransmissionskoefficient i ett rör [W/m*°C] 

Tf = framledningstemperatur [°C] 

Tr = returledningstemperatur [°C] 

Te = marktemperatur [°C] 

Värmetransmissionskoefficienten U ges av: 

  
 

                  
  

 

    
                                                

där: 

RPUR = isolation PUR [m*°C / W] 

RR = isolation mediarör [m*°C / W] 

RM = isolation mantelrör [m*°C / W] 

RJ = isolation från marken [m*°C / W] 

RH = isolation mellan framlopp & retur [m*°C / W] 

Isolationerna ges av: 
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där: 

Di = invändig diameter mantelrör [m] 

D = utvändig diameter mantelrör [m] 

di = invändig diameter mediarör [m] 

d = utvändig diameter mediarör [m] 

λPUR = värmeledning PUR [W/m*°C] 

λR = värmeledning mediarör [W/m*°C] 

λPE = värmeledning mantelrör [W/m*°C] 

λE = värmeledning mark [W/m*°C] 

z = läggningsdjup [m] 

C = avstånd mellan rörcentrum [m] 

Separata rör för fram- och returledning används mest i större fjärrvärmenät.  

I mindre nät är tvillingrör dock helt dominerande på grund av att kostnaden 

för nedläggning och värmeförluster är mindre än användning av separata rör 

(se kap 2.3.1). 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras den metod och tillvägagångssättet som har använts 

för att uppnå målet med arbetet. Metoden går att tillämpa på vilket fjärrvär-

menät som helst utan noder eller som bara har en produktionsanläggning. 

3.1 Insamling av data 

Intervjuer, fältstudier och litteraturstudier har genomförts för att samla in re-

levanta data för arbetet. Empiriska data som har samlats in för de båda fjärr-

värmenäten är bl.a. kundregister, rördimensioner, pumpkarakteristiska, pro-

ducerad och såld energi. Med dessa data har en nulägesbeskrivning gjorts 

och värmeförlusterna för år 2011 bestämts. 
 
Kundregister för både Kalmar och Hovmantorp täcker år 2011. I dessa regis-

ter har såld energi och levererad vattenmängd avlästs månad för månad.  
 
Rördimensionerna i Hovmantorp har avläst från en ritning (Bilaga 1). För att 

beräkna värmeförluster vid olika driftförhållanden behövde man veta hur 

många meter rör det finns av varje storlek i ett nät. Detta har mätts upp ma-

nuellt med linjal. För nätet i Kalmar (Bilaga 2) har istället datorprogrammet 

X-Power använts där hela nätet fanns dokumenterat i form av längder på rö-

ren samt rördiameter. 

3.2 Beräkning av värmeförluster 

Värmeförlusterna vid olika driftförhållanden har beräknats med datorpro-

grammet Logstor StaTech v2.3.2 [13]. För att programmet skulle kunna räk-

na behövde man mata in total längd av varje rörtyp. Parametrar som kunde 

varieras är marktemperatur, marktäckning, avstånd mellan rör samt fram- 

och returtemperatur på vattnet. Programmet tog dock inte hänsyn till tempe-

raturfall vid beräkning av värmeförlust. Detta medför att mängden värmeför-

lust är samma vid början av röret som i slutet. I verkligheten minskar tempe-

raturen på vattnet ju längre ut i nätet vattnet färdas, p.g.a. temperaturförlust. 

Det rör sig dock bara om någon enstaka grad, vilket gör att beräkningarna 

inte påverkats nämnvärt. 

3.3 Beräkning av pumparbete 

Vid framtagande av system- och effektkurvor för respektive nät har ekvation 

2.15 och 2.21 använts. Beskrivning av denna teknik ges i kapitel 2.6.1 och 

2.6.2. 
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Då C0 (       ) inte var känt valdes istället ett fiktivt värde på 50 kPa för 

både Kalmar och Hovmantorp. 

      var enligt pumptillverkaren ca 500 W för Hovmantorp och 162 W för 

flygplatsnätet i Kalmar [9]. 

Slutligen gjordes kostnadsberäkningar vid olika driftfall. Vad händer om 

man sänker framledningstemperaturen med t.ex. 5 °C? Hur mycket minskar 

då bränslekostnaderna? Hur mycket måste då pumparbetet och därmed vo-

lymflödet öka för att täcka effektbehovet? Dessa kostnader har vägts mot 

varandra för att avgöra om det var möjligt att göra besparingar. Vid kost-

nadsberäkningar har ett elpris på 1,25 kr/kWh antagits. 
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4. Genomförande 

4.1 Nulägesbeskrivning av fjärrvärmenäten 

I detta avsnitt ges allmän information om de båda undersökta fjärrvärmenäten.  

4.1.1 Fjärrvärmenätet vid flygplatsområdet i Kalmar 

Flygplatsområdet är beläget några kilometer väster om Kalmar. Fjärrvärme-

nätet är nytt och sattes i drift år 2009. Det är ett litet nät på ca 0,3 km
2
 med 

21 kunder. Nätet får sin värmeenergi ifrån Moskogen. Moskogen är ett 

kraftvärmeverk som togs i drift år 2009 och ligger ca en mil väster om Kal-

mar. Fjärrvärmevattnet från Moskogen pumpas via en pumpstation i Smed-

by till Draken i Kalmar. Draken är Kalmar Energis gamla fjärrvärmeanlägg-

ning och ligger i princip mitt i Kalmar. Förutom att pumparna vid Draken 

fortfarande används fungerar anläggningen som spets och reservproduktion. 

Flygplatsområdet ligger mellan Smedby och Kalmar. Fjärrvärmenätet vid 

flygplatsområdet är ett avgränsat system med egen distributionspump. Ge-

nom värmeväxlare på 1 MW vid flygplansområdets pumpstation tas värme 

upp ifrån den stora kulvertledningen som går från Moskogen till Kalmar. 

Vid pumpstationen finns även reservanläggningar i form av en pelletspanna 

på 750 kW och en oljeeldad panna på samma effekt.  

Framledningstemperaturen i nätet är vintertid ca 80 °C och ca 70 °C som-

martid. Vid ett besök vid anläggningen den 20 april 2012 var framlednings-

temperaturen 71°C och returtemperaturen 39°C. 

De anslutna kunderna i nätet består i huvudsakligen av gamla hangarer och 

andra mindre verksamheter med undantag för flygplatsterminalen, kanslihu-

set och en skola. Den abonnerade effekten i byggnaderna varierar från 20 

kW till 133 kW enligt [11]. 

Fördelningsledningarna i nätet består uteslutande av tvillingrör i stål ifrån 

tillverkaren KWH Pipe. Även servisledningarna är tvillingrör, från tillverka-

ren Aquawarm. Totalt finns det ca 3,1 km rör i nätet. 

Under 2011 tillfördes totalt 2042 MWh värmeenergi till nätet. Under samma 

år såldes 1573 MWh till kunderna. Detta ger en linjetäthet på ca 507 

kWh/m*år. Den geografiska fjärrvärmearean är ca 0,3 km
2
 vilket ger en 

värmetäthet på 5,2 kWh/m
2
.  
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4.1.2 Fjärrvärmenätet i Hovmantorp 

Hovmantorp är en ort med ca 3000 invånare. Fjärrvärmenätet byggdes år 

2009 och täcker i princip hela orten. Nätet är alltså litet med ca 300 kunder. 

Ungefär 250 av dessa är villor och resten större fastigheter, affärer, bow-

linghall m.m.  

På årsbasis levereras ungefär 11 GWh till kunderna enligt kundregister. 

Fjärrvärmen produceras i en fliseldad panna på 5 MW. Som reserv- och 

spetslast finns även en oljepanna med motsvarande effekt. Förutom en kort 

sträcka enkelrör ut från fjärrvärmeverket består distributionsledningarna ute-

slutande av tvillingrör. Totalt finns ca 22 km rör i nätet. 

Den geografiska fjärrvärmearean är ca 2,5 km
2
. Detta ger en värmetäthet på 

4,4 kWh/m
2
*år. Linjetätheten i nätet är ungefär 500 kWh/m*år. 

4.2 Systemkurvor 

I detta kapitel redovisas pumparnas systemkurvor. För beskrivning av den 

teknik som används för framtagande av systemkurvor, se kapitel 2.6.1. 

4.2.1 Systemkurva Kalmar 

Följande värden gäller för nätet i Kalmar: 

 Backventilens öppningstryck,        , är ansatt till 50 kPa och är 

alltså ett fiktivt värde då det verkliga värdet inte är känt. 

        och        är ett genomsnitt vid tre mätningar utförd av drift-

personal under tre olika dagar i maj månad. Mätpunkten är vid dis-

tributionspumpens utlopp. I det här fallet är        = 130 kPa och 

      = 5,65 m
3
/h 

 

 Distributionspumpens maxflöde       är specifikt för det här nätet 12 

m
3
/h enligt pumptillverkaren [9]. Vid detta maxflöde är uppfodrings-

höjden enligt pumpkarakteristikan (bilaga 3) 37 m vilket motsvarar 

ett       på ca 355 kPa med en vattendensitet på 978 kg/m
3
. 

Med ovanstående värden blir koefficienterna C0, C1 och C2 följande:  
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Dessa koefficienter ger sedan hela systemkurvan genom ekvation 2.15. Sy-

stemkurvan för flygplatsnätet i Kalmar illustreras i Figur 4.1 nedan. 

 

Figur 4.1 visar hur tryckdifferensen förhåller sig till volymflödet i Kalmar 

 

4.2.2 Systemkurva Hovmantorp 

Följande värden gäller för nätet i Hovmantorp: 

 Backventilens öppningstryck,        , är ansatt till 50 kPa och är 

alltså ett fiktivt värde då det verkliga värdet inte är känt. 

        och        är en uppmätt driftpunkt genomförd vid ett besök på 

anläggningen i april. Mätpunkten är vid distributionspumpens utlopp. I 

det här fallet är        = 200 kPa och       = 50 m
3
/h 

 

 Distributionspumpens maxflöde       är specifikt för det här nätet 92 

m
3
/h enligt pumptillverkaren [9]. Vid detta maxflöde är uppfodrings-

höjden enligt pumpkarakteristikan 55 m (bilaga 4) vilket motsvarar 

ett       på ca 524 kPa med en vattendensitet på 972 kg/m
3
. 

Med ovanstående värden blir koefficienterna C0, C1 och C2 följande:  
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Dessa koefficienter ger sedan hela systemkurvan genom ekvation 2.15. Sy-

stemkurvan för fjärrvärmenätet i Hovmantorp illustreras i Figur 4.2 nedan. 

 

 

Figur 4.2 visar hur tryckdifferensen förhåller sig till volymflödet i Hovman-

torp 

4.3 Effektkurvor  

I detta kapitel redovisas de båda pumparnas effektkurva. För beskrivning av 

framtagande av effektkurvor se kapitel 2.6.2.  

4.3.1 Effektkurva Kalmar 

Följande värden gäller för nätet i Kalmar: 

 Teoretiskt kan pumpen leverera ett volymflöde på 68 m
3
/h. Specifikt 

för detta nät kan pumpen dock bara leverera 12 m
3
/h. Den maximala 

tillförda eleffekten vid detta flöde är ca 4,3 kW (bilaga 3). 

 

 Pumpens totalverkningsgrad varierar mellan 25 % vid uppmätt flöde 

till 28 % vid maximalt flöde.  
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 Den eleffekt som måste tillföras pumpen innan flödet startar,      , 

är i det här fallet 162 W [9] 

 

 Sortomvandlingskonstanten k har beräknats till 27,4 * 10
-5

 

Wh/m
3
*Pa. 

Med hjälp av ovanstående värden och ekvation 2.21 ger detta pumpens ef-

fektkurva, se figur 4.3. 

 

 Figur 4.3 visar hur pumpeffekten förhåller sig till volymflödet i Kalmar 

4.3.2 Effektkurva Hovmantorp 

Följande värden gäller för nätet i Hovmantorp: 

 Teoretiskt kan pumpen leverera ett volymflöde på 230 m
3
/h. Speci-

fikt för detta nät kan pumpen dock bara leverera 92 m
3
/h. Den max-

imala tillförda eleffekten vid detta flöde är ca 25,4 kW (bilaga 4). 

 

 Pumpens totalverkningsgrad varierar mellan 48 % vid uppmätt flöde 

till 51 % vid maximalt flöde. 

 

 Den eleffekt som måste tillföras pumpen innan flödet startar     , är 

i det här fallet ca 500 W [9] 

 

 Sortomvandlingskonstanten k har beräknats till 26,3 * 10
-5
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Med hjälp av ovanstående värden och ekvation 2.21 ger detta pumpens ef-

fektkurva, se Figur 4.4. 

 

Figur 4.4  visar hur pumpeffekten förhåller sig till volymflödet i Hovman-

torp 

4.4 Värmeförluster 

Värmeförlusterna kan beräknas på olika sätt. Det enklaste sättet att uppskatta 

värmeförlusterna i ett fjärrvärmenät är att beräkna skillnaden mellan produ-

cerad och såld energi. Med hjälp av denna metod har de aktuella värmeför-

lusterna för år 2011 bestämts för både Hovmantorp och flygplatsområdet i 

Kalmar. Dessa värden har sedan använts för att kontrollera om resultaten 

från beräkningsprogrammet stämmer överens med verkligheten. 

 

Att beräkna värmeförluster i ett fjärrvärmenät vid olika förutsättningar som 

t.ex. olika framledningstemperaturer, dimensioner på rören eller hastighet på 

vattnet är väldigt tidskrävande att genomföra manuellt. Därför använder man 

sig ofta utav hjälpverktyg som beräknings- eller simuleringsprogram.  

För att beräkna hur stora värmeförlusterna är i ett specifikt nät behöver man 

veta följande: geografiskt läge, fram- och returledningstemperatur på vattnet, 

dimensioner på rören samt hur djupt nedgrävda de är. Det sistnämnda för att 

temperaturen i marken varierar under ett år beroende på djup och breddgrad. 

 

Framledningstemperaturen i näten regleras ofta i förhållande till utomhus-

temperaturen. Exakt hur den regleras kan avläsas från en temperaturkurva 

som varierar i olika nät. Regleringen sker ofta automatiskt. Annars regleras 

framledningstemperaturen manuellt av driftpersonal. 
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Data på hur utomhustemperaturen varierar vid olika platser i Sverige har 

hämtats från SMHI (Bilaga 5) [7]. Där fanns även data på medeltemperatu-

rer varje månad under ett normalår. Med hjälp av dessa värden, samt tempe-

raturkurvor har framledningstemperaturen uppskattats under samtliga måna-

der. 

Data på hur temperaturen i marken varierade under 2011 har hämtats från 

trafikverkets hemsida. Marktäckningen av rören är i båda näten är ca 0,6 me-

ter. [8] 

 

Dimensionerna på fjärrvärmerören bestäms genom att mäta upp hur många 

meter det finns av varje sorts rör. 

4.4.1 Värmeförluster Kalmar 

Dimensionerna på rören vid flygplatsområdet i Kalmar har bestämts på lik-

nande sätt som för Hovmantorp. Nätet fanns dokumenterat i datorprogram-

met X-Power som Kalmar Energi använder sig av. Med hjälp av X-Power 

kunde dimensioner, ledningsläge och isolering enkelt tas fram. För fullstän-

diga rördimensioner, se Bilaga 6. 

Vid flygplatsområdet i Kalmar sker reglering av framledningstemperaturen 

manuellt av driftpersonal. Detta försvårar beräkningarna eftersom detta bara 

ger ungefärliga värden. Framledningstemperaturen regleras i förhållande till 

utomhustemperaturen enligt följande [10]: 

 

 Över 5 
o
C ute: ca 70 

o
C framledningstemperatur 

 5 - -5 
o
C ute: ca 80 

o
C framledningstemperatur 

 Under -5 
o
C ute: ca 90

 o
C framledningstemperatur 

Utomhus-, framlednings- och jordtemperaturer i Kalmar varierade under år 

2011 och normalår enligt Bilaga 5. Framledningstemperaturerna är upp-

skattningar baserade på informationen ovan. Marktäckningen av rören är i 

nätet ca 0,6 meter. Jordtemperaturen i Småland varierar vid detta djup enligt 

Bilaga 5. Under sommarhalvåret saknas dock mätningar då istället en jord-

temperatur på 7 
o
C antagits. 

Värmeförlusterna vid flygplatsområdet i Kalmar uppgick under 2011 till ca 

469 MWh eller 23 %. Detta kunde fastställas med hjälp av kundregister och 

produktionsdata. Den största förlusten uppstod under november månad. Då 

producerades 219,2 MWh medan bara 160 MWh levererades till kunderna. 

Detta ger en förlust på 59,2 MWh eller 27 %. Detta beror antagligen på att 

framledningstemperaturen har varit för hög. Värmeförlusterna för alla må-

nader kan studeras i Tabell 4.1 nedan. I oktober var förlusten enligt produk-

tionsdata och kundregister bara 6,5 MWh. Detta är inte rimligt och värdet 

beror med största sannolikhet på mätfel. 
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Tabell 4.1: Värmeförluster baserade på produktionsdata och kundregis-
ter i Kalmar månadsvis under 2011 

  Prod. energi Såld energi Värmeförlust Värmeförlust 

  [MWh] [MWh] [MWh] [%] 

Januari 341,0 286,8 54,2 15,9 

Februari 328,8 285,6 43,2 13,1 

Mars 273,1 236,1 37,0 13,5 

April 161,2 116,6 44,6 27,7 

Maj 125,9 71,8 54,1 43,0 

Juni 46,0 18,1 27,9 60,7 

Juli 40,0 9,0 31,0 77,6 

Augusti 56,0 13,6 42,4 75,7 

September 75,0 40,2 34,8 46,3 

Oktober 120,8 114,3 6,5 5,4 

November 219,2 160,0 59,2 27,0 

December 255,0 220,8 34,2 13,4 

     

Totalt 2042,0 1572,9 469,1   

4.4.2 Värmeförluster Hovmantorp 

Dimensionerna på rören i nätet har bestämts med hjälp av en karta över nätet 

samt linjal. Detta är en säker metod, som bara beror på hur noggrann man är. 

För fullständiga rördimensioner, se Bilaga 6. 

För Hovmantorp fanns en temperaturkurva som systemet använder sig av. 

Framledningstemperaturen regleras i förhållande till utomhustemperaturen 

enligt Figur 4.5. 
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Figur 4.5. Temperaturkurva som visar hur framledningstemperaturen regle-

ras i Hovmantorp jämfört med Kalmar. 

Utomhus-, framlednings- och jordtemperaturer i Hovmantorp varierade un-

der år 2011 och normalår enligt Bilaga 5. Marktäckningen av rören är i nätet 

ca 0,6 meter. Detta betyder att jordtemperaturen i Småland varierar enligt 

Bilaga 5 [8]. Under sommarhalvåret saknas dock mätningar, vilket betyder 

att jordtemperaturer under den perioden antas till 7 
o
C. 

Värmeförlusterna i Hovmantorp uppgick under 2011 till ca 5169 MWh eller 

32,2 %. Detta kunde fastställas med hjälp utav kundregister och produk-

tionsdata för 2011. Den största förlusten uppstod under januari månad till 

564,6 MWh eller 23,7 %. Värmeförlusterna för alla månader kan studeras i 

Tabell 4.2.  
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Tabell 4.2: Värmeförluster baserade på produktionsdata och kundregister i 
Hovmantorp månadsvis under 2011 

  Prod. energi Såld energi Värmeförlust Värmeförlust 

  [MWh] [MWh] [MWh] [%] 

Januari 2385 1820,4 564,6 23,7 

Februari 2209 1791,1 417,9 18,9 

Mars 2003 1505,7 497,3 24,8 

April 1126 805,8 320,2 28,4 

Maj 991 496,9 494,1 49,9 

Juni 615 206,0 409,0 66,5 

Juli 525 206,0 319,0 60,8 

Augusti 640 206,0 434,0 67,8 

September 764 427,4 336,6 44,1 

Oktober 1290 807,0 483,0 37,4 

November 1541 1160,3 380,7 24,7 

December 1908 1395,5 512,5 26,9 

     

Totalt 15997 10828,0 5169,0   

4.5 Beräkning av värmeförluster genom beräkningsprogram 

För att beräkna hur värmeförlusterna förhåller sig till olika driftförutsätt-

ningar som temperatur på vattnet och omgivningstemperatur har datorpro-

grammet Logstor StaTech v.2.3.2 använts [13]. Programmet räknar hur stor 

effektförlust varje rördimension kommer att avge som sedan kan summeras 

till total effektförlust. Eftersom Logstor har utvecklat programmet är det de-

ras värden på bl.a. värmeledningstal i rören som används. Rören i Hovman-

torp är tillverkade av Logstor, men i Kalmar kommer rören ifrån KWH Pipe 

och Aquawarm. Isolerförmågan i rören från de båda rörtillverkarna kan dock 

enligt Kalmar Energi antas vara samma [11].  

 

Med hjälp utav empirisk data har värmeförlusterna i Hovmantorp och vid 

flygplatsen i Kalmar beräknats vid olika förutsättningar. Beräkningarna har 

skett månadsvis, eftersom variabler som framledningstemperatur på vattnet 

och marktemperatur varierar varje månad. För att begränsa antalet driftfall 

antas returtemperaturen vara konstant 45 
o
C både för Hovmantorp och för 

flygplatsområdet i Kalmar. 

I kapitel 4.6.1 och 4.6.2 redovisas skillnaden mellan verkliga och beräknade 

värmeförluster månadsvis för Hovmantorp och Kalmar. 
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4.5.1 Kalmar 

För flygplatsområdet antas en konstant returtemperatur på 45 
o
C. Framled-

nings- och jordtemperaturen varierar enligt Bilaga 5.  Månadsvis skiljer sig 

de beräknade värdena mot de verkliga värdena, men över hela året är skill-

naden bara ca 3 % . Detta kan bero på framledningstemperaturerna månads-

vis inte är helt korrekta eftersom de bara är uppskattningar baserat på hur 

driftpersonalen reglerar temperaturen manuellt.  Se Tabell 4.3 för beräknade 

och verkliga värmeförluster. 

 
Tabell 4.3: Beräknade värmeförluster jämfört med vär-
meförluster baserade på produktionsdata och såld energi 
vid flygplatsområdet månadsvis under år 2011 

  Ber. förlust Ber. förlust Verklig förlust 

  [kW] [MWh] [MWh] 

Januari 58,9 43,8 54,2 

Februari 60,4 40,6 43,2 

Mars 56,6 42,1 37,0 

April 51,8 37,3 44,6 

Maj 48,0 35,7 54,1 

Juni 48,0 34,6 27,9 

Juli 48,0 35,7 31,0 

Augusti 48,0 35,7 42,4 

September 48,0 34,6 34,8 

Oktober 48,0 35,7 6,5 

November 52,3 37,6 59,2 

December 56,6 42,1 34,2 

    

Totalt 624,4 455,4 469,1 

4.5.2 Hovmantorp 

För fjärrvärmenätet i Hovmantorp antas en konstant returtemperatur på 45 
o
C. Framlednings- och jordtemperaturen varierar enligt Bilaga 5. De beräk-

nade värmeförlusterna skiljer sig mycket mot de värmeförluster baserade på 

produktionsdata och kundregister. Enligt beräkningsprogrammet ska den år-

liga förlusten år 2011 vara ca 3,1 GWh men enligt kundregistret är de i verk-

ligheten ca 5,2 GWh. Att dessa siffror inte stämmer överrens beror på att 

kundregistret inte är komplett. Faktumet att kundregistret inte är komplett 

grundar sig på: 

 I Hovmantorp använder man sig av fjärravläsning på förbruknings-

mätaren, men detta fungerar inte hos alla kunder. Hos dessa kunder 

använder man sig utav självavläsningskort vilket medför att kunder-

na själva skickar in och redovisar sin förbrukning. En del kunder är 
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noggranna och skickar in varje månad, men långt ifrån alla. Detta 

medför att det bara finns en enda avläsning per år för vissa kunder, 

vilket gör det svårt att uppskatta årsförbrukningen (om man inte har 

tillgång till tidigare års kundregister d.v.s.). Dessutom finns det ny-

anslutna kunder i registret som har varit ansluta upp till 6 månader 

utan att det finns någon avläsning alls [14]. 
 

 De teoretiska värmeförlusterna stämmer överrens med de verkliga 

förlusterna för Kalmars del. 

Se Tabell 4.4 för beräknade och verkliga förluster. 

 

Tabell 4.4: Beräknade värmeförluster jämfört med värme-
förluster baserade på produktionsdata och såld energi i 
Hovmantorp månadsvis under år 2011 

  Ber. Förlust Ber. Förlust Verklig förlust 

  [kW] [MWh] [MWh] 

Januari 389,5 289,8 564,6 

Februari 398,7 267,9 417,9 

Mars 380,3 282,9 497,3 

April 358,8 258,4 320,2 

Maj 331,2 246,4 494,1 

Juni 325,1 234,1 409,0 

Juli 322,0 239,6 319,0 

Augusti 325,1 241,9 434,0 

September 328,2 236,3 336,6 

Oktober 334,3 248,7 483,0 

November 358,8 258,4 380,7 

December 380,3 282,9 512,5 

    

Totalt 4232,4 3087,3 5169,0 

4.6 Pumpkostnader 

För att kunna beräkna hur mycket det kostar att köra en pump för ett speci-

fikt nät har detta beräknats med hjälp av medelvärden per månad. Detta för 

att få ett mer noggrant värde på medelvolymflödet. För en mer exakt beräk-

ning skulle en timvis loggning av volymflöden vara att föredra men är inte 

genomförbart i nuläget.  



  

 

32 

Fredrik Svanberg & Linus Eriksson 

 

4.6.1 Pumpkostnader Kalmar 

Vid flygplatsområdet i Kalmar har den totala elkostnaden för pumpen be-

räknats med hjälp av ekvation 2.21. Enligt produktionsdata från Kalmar har 

medelvolymflödet under januari varit 8,5 m
3
/h. Med hänsyn till antal timmar 

i januari månad och ett elpris på 1,25 kr/kWh ger detta en elkostnad för 

pumpen på 1739 kr. I Tabell 4.5 nedan kan redovisas beräknade elkostnader 

för pumpen månadsvis under 2011. Pumpen har alltså totalt kostat 10536 kr 

att driva under året 2011. 

 
Tabell 4.5. Beräknade elkostnader för distributionspumpen i Kalmar 
år 2011. 

  Medelvolymflöde Pumpeffekt Elkostnad 

  [m3/h] [kW] [kr] 

Januari 8,5 1,9 1738,9 

Februari 9,5 2,4 2019,5 

Mars 7,1 1,3 1176,0 

April 5,2 0,7 609,2 

Maj 5,8 0,8 777,5 

Juni 3,3 0,3 277,5 

Juli 3,1 0,3 260,2 

Augusti 3,8 0,4 360,3 

September 3,9 0,4 364,2 

Oktober 4,5 0,5 482,4 

November 6,9 1,2 1071,6 

December 7,7 1,5 1399,2 

    

Årskostnad     10536,6 

 

4.6.2 Pumpkostnader Hovmantorp 

I brist på data av levererade volymflöden har dessa beräknats månadsvis 

med hjälp av ekvation 2.4. Detta har gjorts med hjälp av temperaturkurvan 

(Figur 4.5) som gav en temperaturdifferens för varje månad. I januari månad 

2011 levererades totalt 2385 MWh ut på nätet. Temperaturen ute var då -2,4 

°C vilket enligt Figur 4.5 ger en vattentemperatur på 82 °C och som i sin tur 

ger en densitet på 969 kg/m
3
. Cp-Värdet har ansatts till 4,18 kJ/(kg*°C) och 

returtemperaturen antogs vara konstant 45 °C. Medelvolymflödet under 

denna månad blev då enligt beräkningar ungefär 77 m
3
/h.  

För beräkning av pumpkostnaden har även här ekvation 2.21 tillämpats. 

Med det beräknade medelvolymflödet under januari, antalet timmar och ett 

elpris på 1,25 kr/kWh gav detta en elkostnad på pumpen på 14596 kr. I Ta-
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bell 4.6 nedan kan man månadsvis studera beräknade elkostnader för pum-

pen. Pumpen har totalt kostat ca 67806 kr att driva under 2011. 

 
Tabell 4.6. Beräknande elkostnader för distributionspum-
pen i Hovmantorp 

  Medelvolymflöde Pumpeffekt Elkostnad 
  [m3/h] [kW] [kr] 

Januari 77,0 15,7 14596,2 

februari 77,0 15,7 13183,7 

Mars 66,3 10,8 10005,1 

April 41,9 3,7 3287,3 

Maj 36,8 2,8 2571,2 

Juni 25,2 1,3 1195,2 

Juli 21,5 1,0 940,6 

Augusti 25,3 1,3 1243,8 

September 30,3 1,9 1682,5 

Oktober 46,5 4,6 4287,7 

November 54,2 6,6 5926,8 

December 63,2 9,6 8885,7 

    

Årskostnad     67805,8 

 

4.7 Bränslekostnader 

För att kunna väga pumpenergikostnader mot bränslekostnader och bestäm-

ma bästa driftförutsättning med tanke på kostnader behöver man veta vad 

det kostar att värma upp fjärrvärmevattnet. Bränslekostnaderna för Hovman-

torp och flygplatsområdet i Kalmar har bestämts nedan. 

4.7.1 Bränslekostnader Kalmar 

Kalmar Energi betalar ca 230 kr/producerad MWh för skogsbränslet som el-

das vid Moskogen och 440 kr/MWh för den pellets som eldas vid flygplats-

området. Till flygplatsområdet levererades totalt 1684 MWh värmeenergi 

från Moskogen under 2011. Utöver detta har även pelletspannan producerat 

358 MWh och fungerat som spetslast under vintermånaderna. 

Bränslekostnaden till flygplatsområdet (exklusive pellets) blev ca 387 000 kr 

och för pellets 157 000 kr. Detta gav en total bränslekostnad på 544 000 kr 

för året 2011. Den totala värmeförlusten i nätet var 469 MWh och kostnaden 

för dessa var ca 125 000 kr. En sammanställning av producerad energi och 

kostnaden för denna kan studeras i Tabell 4.7 
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Tabell 4.7. Bränslekostnader och producerad energi för flygplatsområdet 
2011.  VVX-kostnaden är baserad på vad det kostar att producera energi vid 
Moskogen. 

  Prod. energi     Kostnad   

        

 VVX Pellets Totalt  VVX Pellets Totalt 

  [MWh] [MWh] [MWh]   [kkr] [kkr] [kkr] 

Januari 212,0 129,0 341,0  48,8 56,8 105,5 

Februari 161,8 167,0 328,8  37,2 73,5 110,7 

Mars 211,1 62,0 273,1  48,6 27,3 75,8 

April 161,2 - 161,2  37,1 - 37,1 

Maj 125,9 - 125,9  29,0 - 29,0 

Juni 46,0 - 46,0  10,6 - 10,6 

Juli 40,0 - 40,0  9,2 - 9,2 

Augusti 56,0 - 56,0  12,9 - 12,9 

September 75,0 - 75,0  17,3 - 17,3 

Oktober 120,8 - 120,8  27,8 - 27,8 

November 219,2 - 219,2  50,4 - 50,4 

December 255,0 - 255,0  58,7 - 58,7 

        

Summa 1684,0 358,0 2042,0   387,3 157,5 544,8 

Studerar man tabellen ovan kan man konstatera att det är dyrt att köra pel-

letspannan som spetslast. Pelletspannan har stått för ca 17 % av den produ-

cerade värmeenergin och nästan 30 % av den totala årliga bränslekostnaden. 

4.7.2 Bränslekostnader Hovmantorp 

Lessebo Fjärrvärme betalar 227 kr/producerad MWh för skogsbränslet som 

eldas i Hovmantorp. Under 2011 producerades ca 16 GWh värmeenergi. Det 

har även eldats några få kubikmeter olja under samma period men detta an-

ses vara försumbart och har inte tagits med i beräkningarna. 

Bränslekostnaden för skogsbränslet blev ca 3,6 miljoner kronor för år 2011. 

Den totala värmeförlusten var enligt kundregister och produktionsdata ca 5,2 

GWh och kostnaden för dessa blev ca 1,2 miljoner kronor. Dock anses vär-

meförlusterna som är baserade på produktionsdata och kundregister orimliga 

(se kapitel 4.6.2). Istället har de beräknade värmeförlusterna använts. Med 

beräkningsprogrammet blev förlusterna ca 3,1 GWh för år 2011 och kostna-

den för dessa ca 703 000 kr. 
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En sammanställning av producerad energi och kostnaden för denna kan stu-

deras i Tabell 4.8 nedan. 

 
Tabell 4.8. Bränslekostnader och pro-
ducerad energi för Hovmantorp 2011.   

  Prod. energi Kostnad 

  [MWh] [kkr] 

Januari 2385 541,4 

Februari 2209 501,4 

Mars 2003 454,7 

April 1126 255,6 

Maj 991 225,0 

Juni 615 139,6 

Juli 525 119,2 

Augusti 640 145,3 

September 764 173,4 

Oktober 1290 292,8 

November 1541 349,8 

December 1908 433,1 

   

Summa 15997 3631,3 
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5. Resultat och analys 

5.1 Relationer mellan pumparbete, värmeförluster och kapitalkostnader 

I detta avsnitt kommer ett par diagram redovisas som illustrerar relationer 

mellan distributionskostnader för pumparbete, kapitalkostnader, värmeför-

luster och rördiametrar. Beräkningarna är teoretiska. Nedan följer en be-

skrivning hur dessa diagram har tagits fram. 

Distributionskostnader relaterade till fjärrvärme är alltså kapitalkostnader, 

värmeförluster och pumparbete. Kapitalkostnaderna i det här fallet gäller för 

småhusområden, där kostnaden att anlägga rören är lägre än i städer. Kapi-

talkostnaderna är baserade på statistik ifrån Svensk Fjärrvärme och innefat-

tar kulvertskarvning, kulvertmaterial, rörarbeten, markarbeten, projektering 

och kontroll [4]. 

Totalkostnaden per meter för ett DN25-rör är ca 2000 kr. Med en livslängd 

på 25 år blir detta 80 kr per meter och år. Med en sådan livslängd är kostna-

den för ett DN150-rör ca 215 kr per meter och år. Kostnadsförhållandet mel-

lan DN25 och DN150 är i princip linjärt vilket betyder att kostnaden för öv-

riga diametrar kan interpoleras fram. Räntekostnader har inte tagits med [4]. 

Kostnaden för värmeförlusterna har tagits fram med hjälp av beräkningspro-

grammet Logstor Statech. Värmeförlusterna beror på vattentemperaturen i 

fram- och returledningarna. Programmet har gett en effektförlust per meter 

rör för olika rördiametrar. Med ett bestämt bränslepris har sedan effektför-

lusten räknats om till förlustkostnad per meter rör och år. 

Distributionskostnaderna för olika rördiametrar relaterade till distributions-

pumpen har beräknats med ekvation 2.8, 2.9 och slutligen 2.18. För varje 

rördiameter vid ett givet volymflöde kommer hastigheten att variera och på 

så vis även Reynolds tal. Med varierande Reynoldstal kommer även frik-

tionskonstanten att variera. För att bestämma friktionskonstanten behöver 

man känna till ytråheten i rören. 

I figur 5.1 kan man studera hur den årliga distributionskostnaden varierar 

med rördiametern under förutsättningar som anges i tabell 5.1. 
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Figur 5.1: Årlig distributionskostnad orsakad av kapital, värmeförlust och 

pumparbete. Figuren gäller endast för ett driftfall enligt tabell 5.1 då volymflödet 

är 10 m3/h. 

 

Tabell 5.1: Tabellen visar vilka värden som har använts för att ta fram figur 
5.1. 

 
Värde   

 
Värde 

Verkningsgrad pump 50% 
 

Elkostnad pump 1,25 kr/kWh 
Ekonomisk livslängd rör 25 år 

 
Kostnad värmeförlust 0,25 kr/kWh 

Framtemperatur 80°C  
 

Returtemperatur 45°C  

Volymflöde 10 m3/h    Ytråhet  0,02 mm 

Figur 5.1 gäller alltså bara för ett driftfall. I figuren kan man läsa av en eko-

nomiskt optimal rördiameter då distributionskostnaderna är lägst. I det här 

fallet sker det vid en innerdiameter på ungefär 54 mm. Vid mindre rördia-

metrar ökar flödeshastigheten vilket medför att även pumparbetet ökar 

mycket snabbt eftersom pumparbetet är proportionellt mot flödeshastigheten 

i kubik. Vid mindre rördiameter minskar dock istället kostnaden för värme-

förlusterna och kapital. 

I Figur 5.2 nedan kan man istället studera vilken rördiameter som är ekono-

miskt optimal vid olika volymflöden i ledningarna. Kapitalkostnader är inte 

medtaget i detta diagram, utan endast kostnader för distributionspump och 

värmeförluster. Förutsättningarna för Figur 5.2 är temperaturerna 80/45 °C 

och en ytråhet i rören på 0,02 mm, d.v.s. nya rör. 
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Figur 5.2: Visar ekonomiskt optimal rördiameter vid olika volymflöden och 

el/bränsle prisförhållande vid temperaturerna 80/45 °C och en ytråhet på 0,02 mm. 

För att läsa av Figur 5.2 behöver man veta förhållandet mellan el- och bräns-

lepris. Om t.ex. elpriset är 1 kr/kWh och bränslet kostar 0,25 kr/kWh är för-

hållandet 4:1. Man måste också tänka på att ta med pumpverkningsgraden. 

Används en pump med en verkningsgrad på 50 % kan man räkna på att el-

priset är 2 kr/kWh istället för 1 kr/kWh vilket ger förhållandet 8:1 istället en-

ligt exemplet ovan. 

Diagrammet kan även användas till äldre fjärrvärmenät där värdet för ytrå-

heten i rören är högre. Figur 5.2 gäller för ytråheten 0,02 mm. Vid en dubbel 

ytråhet d.v.s. 0,04 mm kan man i ungefär addera 1 mm på avläst ekonomiskt 

optimal rördiameter ur figuren. Detta gäller för rördiametrar under 100 mm. 

För grövre rör mellan 100-150 mm kan 1-2 mm adderas. 

Idag är priset för 1 kWh el ungefär fyra gånger högre än 1 kWh skogsbräns-

le. I framtiden är det dock troligt att elpriset kommer öka mycket fortare än 

bränslepriset. Detta betyder att Figur 5.2 kan användas en bit framöver. Dia-

grammet kommer dock att se annorlunda ut vid högre eller lägre temperatu-

rer. Vid högre temperaturer kommer kostnaderna för värmeförlusterna att bli 

större vilket motiverar mindre rör. 
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5.2 Kalmar 

Under 2011 levererades totalt 2042 MWh värme ut i fjärrvärmevärmenätet 

på flygplatsområdet med en total bränslekostnad på 545 000 kr. Samtidigt 

har 469 MWh eller 125 000 kr gått förlorad som värmeförluster genom rören 

under samma tidsperiod. Elkostnaden för pumpen är beräknade med ett el-

pris på 1,25 kr/kWh och en verkningsgrad på 25-28 %. Under 2011 har el-

kostnaden för distributionspumpen uppgått till ca 10 536 kr. Elkostnaden för 

att driva pumpen är alltså ca 8,4 % av den totala distributionskostnaden. 

För en grundlig analys över bästa möjliga körsätt har beräkningar gjorts må-

nadsvis då det är stora variationer månad för månad. En analys av en typisk 

vintermånad (januari) samt en varmare månad (maj) har genomförts nedan. 

Med hjälp av ekvation 2.4 har olika driftfall beräknats för att undersöka om 

en sänkning av temperaturen är möjlig. 

5.2.1 Driftfall vintermånad 

Under januari 2011 var medeltemperaturen ute -1,6°C. Medeltemperaturen 

på vattnet var då ca 79 °C. Kostnaden för bränslet denna månad uppgick to-

talt till 105 500 kr och elkostnaden för pumpen uppgick till 1739 kr. Pumpen 

har levererat ett medelvolymflöde på 8,5 m
3
/h. Med en sänkning av levere-

rad temperatur utfaller en lägre bränslekostnad samt en mindre värmeförlust. 

Under denna månad har dock en större mängd pellets förbrukats vid spets-

laster och har då ökat bränslekostnaden avsevärt då pellets är nästintill dub-

belt så dyrt per producerad MWh [12]. 

Redan vid en sänkning av medeltemperaturen på framledningsvattnet till 75 

°C krävs ett volymflöde som är högre än det maximalt möjliga enligt figur 

4.1. 

5.2.2 Driftfall varm månad 

Under maj månad var medeltemperaturen ute ca 11°C. Den levererade vat-

tentemperaturen var ca 70 °C. Ingen pellets hade använts denna månad och 

den totala bränslekostnaden uppgick till ca 29 000 kr. Pumpens elkostnad 

uppgick till ca 777 kr och har under denna tidsperiod levererat ett medelvo-

lymflöde på ca 5,8 m
3
/h. Se tabell 5.2 för olika driftförutsättningar. 
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Tabell 5.2. Olika driftfall för maj där besparing eller förlust redovisas 
   Fram- Prod. Volym- Bränsle- Pump- Bränsle- Bränsle- Ökning  Ökning  Förlust/ Förlust/ 

temp energi flöde kostnad kostnad bespar. bespar. pumpkost. pumpkost. bespar. bespar. 

[C] [MWh] [m3/h] [kr] [kr] [kr] [%] [kr] [%] [kr] [%] 

70,0 125,9 5,8 28957,0 777,5 - - - - - 
 65,0 123,3 7,3 28354,1 1237,9 602,9 2,1 460,3 59,2 142,6 0,5 

60,0 118,2 9,3 27183,3 2117,7 1773,7 6,1 1340,1 172,4 433,5 1,5 

En sänkning av framledningstemperaturen till 65 °C leder till en minskad 

bränslekostnad med 2,1 % eller 603 kr. För att då kunna ge efterfrågad vär-

me till kunder krävs då en ökning av volymflödet till 7,3 m
3
/h. Elkostnaden 

för pumpen ökar då med 59,2 % eller 460 kr. Detta ger en vinst på 142,6 kr 

eller 0,5 %.  

Om man vidare sänker framledningstemperaturen till 60 °C minskar bräns-

lekostnaden med 6,1 % eller 1774 kr. Kravet på volymflödet blir då 9,5 m
3
/h 

vilket medför att elkostnaden för pumpen ökar med 172,4% eller 1340 kr 

vilket resulterar i en vinst på 433 kr eller 1,5 %. 

Beräkningar vid lägre framledningstemperatur än 60 °C görs inte då man 

måste garantera en temperatur på ca 55 °C hos kunden längst ut i nätet. 

5.3 Hovmantorp 

I Hovmantorp levererades totalt 16 GWh värme ut i nätet med en kostnad på 

3,6 miljoner kronor under året 2011. Med hjälp av kundregister har värme-

förlusterna under detta år beräknats till 5169 MWh (32 %) . Dock har en teo-

retisk beräkning gett en mer rimlig värmeförlust på 3087 MWh eller 19,3 %. 

Kostnaden för dessa är ca 700 000 kr. Den totala elkostnaden för pumpen 

har beräknats till ca 67 800 kr vilket betyder att den står för ca 9,7 % av de 

totala distributionskostnaderna.  

Likt Kalmars beräkningar har ett försök att analysera en typisk kall månad i 

januari och en varmare period i maj genomförts. Ekvation 2.4 har även här 

använts i ett försök att analysera om en sänkning av vattentemperaturen 

skulle löna sig. Dock har brister i kundregistret lett till orimliga resultat och 

därför har istället de förluster som beräkningsprogrammet Logstor Statech 

har bidragit med tillämpats. 

5.3.1 Driftfall vintermånad  

Medeltemperaturen ute under januari månad 2011 var -2,4 °C vilket enligt 

temperaturkurvan (Figur 4.5) ger en medeltemperatur på vattnet ut på 82 °C. 

Bränslekostnaden under denna period uppgick 541 400 kr och elkostnaden 

för pumpen till 14 596 kr. Pumpen har gett ett medelvolymflöde på 77 m
3
/h.  
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Resultaten har lett till att likt Kalmars beräkningar att en sänkning av tempe-

raturen i januari bara är rimlig med någon grad då pumpen redan körs med 

en hög kapacitet. En sänkning till 75 °C leder till att pumpen överskrider sin 

kapacitet enligt systemkurvan (Figur 4.2). En lägre sänkning med endast 2 

°C till 80 °C ger en bränslebesparing på 0,2 % eller 1044 kr. Samtidigt ökar 

pumpkostnaden med 13,9 % eller 2033 kr, vilket inte är lönsamt. Se tabell 

5.3 för beräkningsresultat. 

 

Tabell 5.3. Olika driftfall för januari där besparing eller förlust redovisas. 
   Fram- Prod. Volym- Bränsle- Pump- Bränsle- Bränsle- Ökning  Ökning  Förlust/ Förlust/ 

temp energi flöde kostnad kostnad bespar. bespar. pumpkost. pumpkost. bespar. bespar. 
[C] [MWh] [m3/h] [kr] [kr] [kr] [%] [kr] [%] [kr] [%] 

82,0 2385,0 77,0 541395,0 19590,8 - - - - - 
 80,0 2380,4 81,0 540350,8 22882,8 1044,2 0,2 2032,7 13,9 -988,5 -0,2 

77,0 2373,6 88,2 538807,2 20718,4 2587,8 0,5 6122,2 41,9 -3534,4 -0,6 

5.3.2 Driftfall varm månad 

Under maj månad var medeltemperaturen ute ca 11 °C. Levererad vatten-

temperatur uppgick till 77 °C och bränslekostnaden till ca 225 000 kr. Pum-

pen har levererat ett medelvolymflöde på 36,8 m
3
/h med en elkostnad på 

2571 kr. Se tabell 5.4 för beräkningsresultat. 

 

Tabell 5.4. Olika driftfall för maj där besparing eller förlust redovisas. 
   Fram- Prod. Volym- Bränsle- Pump- Bränsle- Bränsle- Ökning  Ökning  Förlust/ Förlust/ 

temp energi flöde kostnad kostnad bespar. bespar. pumpkost. pumpkost. bespar. bespar. 
[C] [MWh] [m3/h] [kr] [kr] [kr] [%] [kr] [%] [kr] [%] 

77,0 991,0 36,8 224957,0 2571,2 - - - - - 
 70,0 975,2 46,2 221370,4 4221,0 3586,6 1,6 1649,9 64,2 1936,7 0,9 

65,0 963,6 56,9 218737,2 6874,3 6219,8 2,8 4303,1 167,4 1916,7 0,8 

 

Vid en sänkning av framledningstemperaturen till 70 °C leder detta till 

minskad bränslekostnad med 1,6 % eller 3587 kr. För kunderna behövs då 

en ökning i volymflödet till 46,2 m
3
/h vilket ger en kostnadsökning för 

pumpen på 64,2 % eller 1650 kr. Detta ger en total besparing på 0,9 % eller 

1937 kr.  

Vid en sänkning till 65 °C minskar bränslekostnaden med 2,8 % eller 6220 

kr vilket ger ett krav på 56,9 m
3
/h. Elkostnaden för pumpen ökar då med 

167,4  % eller 4303 kr. Detta ger en total besparing på 0,8 % eller 1917 kr. 

Det är alltså mer lönsamt att sänka temperaturen till 70 °C istället för 65 °C. 
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6. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel presenteras egna funderingar och slutsatser baserat på de re-

sultat arbetet har lett till. 

6.1 Kalmar 

För Flygplatsområdet i Kalmar under året 2011 har olika driftfall framtagits 

vid en kall period i januari samt en varmare period i maj. Ett försök att fram-

ställa ett optimalt driftsätt under januari månad har gjorts genom att teore-

tiskt sänka levererad temperatur och att öka volymflödet för att spara på 

bränslekostnader. Resultatet av detta tyder på att ingen eller liten sänkning 

kan göras men snabbt leder till att pumpen överstiger sin kapacitet. Slutsat-

sen blir att vid en typisk kall månad för flygplatsområdet i Kalmar är inte en 

sänkning av temperaturen rimlig i detta fjärrvärmesystem eftersom pumpen 

begränsar flödet. Under denna månad har systemet körts optimalt med be-

fintlig pump. 

Under en varmare period som maj månad finns det dock möjligheter att spa-

ra på bränsle om man ökar volymflödet. Enligt resultaten skulle temperatu-

ren kunna sänkas med 10°C utan att pumpen överskrider sin kapacitet. Dock 

bör framledningstemperaturen inte underskrida 60 °C då sista kund måste få 

minst 55° vatten.  I detta fall kan bränslekostnaden minska med upp till 6 % 

enligt beräkningar. Däremot ökar pumpkostnaden i detta fall med upp mot 

170 %. Ser man detta ur ett kostnadsperspektiv kan en sänkning på 10°C 

spara lite över 1770 kr i bränslekostnader men ger då en ökning i elkostnad 

på 1340 kr. Detta ger en vinst på 1,5 %.  

Även en mindre sänkning av framledningstemperaturen till 65 °C resulterar i 

en vinst, dock mindre än vid 60 °C nämligen 0,5 %. Slutsatsen av detta blir 

att en sänkning av framledningstemperaturen även för en varmare period är 

lönsam. Större vinster hade kunnat göras om pumpens verkningsgrad varit 

så pass låg. Pumpen som flygplatsområdet använder sig av är enligt pump-

tillverkaren mycket överdimensionerad vilket är orsaken till dess dåliga 

verkningsgrad på 25-28 %. En rekommendation för ett effektivare körsätt är 

ett byte till en mindre pump på 3 kW med specifikationer enligt Bilaga 7.  

Denna mindre pump skulle ändå ha kapacitet att hantera utbyggnader i nätet 

för en lång tid framöver [9]. Kostnadsberäkningar med en sådan här pump 

har inte gjorts, men det skulle innebära större besparingar i distributions-

kostnader. 
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6.2 Hovmantorp 

För Hovmantorp har analyser och beräkningar genomförts på samma vis 

som för Flygplatsområdet i Kalmar. Dock har inte nödvändiga data som t.ex. 

levererad vattenmängd och kompletta kundregister varit tillgängliga. Detta 

har lett till att resultaten är mer teoretiskt beräknade utifrån kända data som 

framledningstemperatur och producerad energi. 

Enligt teoretiska beräkningar är en sänkning av temperaturen under en kall 

månad möjlig men meningslös då elkostnaden för pumpen överskrider 

bränslebesparingen. Slutsatsen blir då att under denna månad har systemet 

körts optimalt. 

Under en varmare period finns det likt för Kalmars nät möjligheter att spara 

på bränsle genom temperatursänkning.  Enligt de teoretiska resultaten skulle 

en sänkning med 7 °C leda till en besparing i bränsle med ungefär 3600 kr 

men en elkostnadsökning för pumpen på 1650 kr. Detta ger en total bespa-

ring på 0,9 % av de totala kostnaderna för detta nät. Vidare sänkning till 65 

°C resulterar i en total besparing på 0,8 %. Det är alltså mer lönsamt att sän-

ka framledningstemperaturen till 70 °C istället för 65 °C. Här finns en vinst 

att hämta men man måste komma ihåg att dessa siffror bygger på teoretiska 

beräkningar.  

Hovmantorps pump är likt flygplatsområdet mycket överdimensionerad en-

ligt pumptillverkaren. Även om dess verkningsgrad är nästan dubbelt så hög 

som Kalmars pump ligger den bara på mellan 48-51 %. Självklart måste 

man även ta hänsyn till framtida utbyggnader av nätet men i dagsläget skulle 

man ändå kunna klara sig med en mindre pump. Enligt pumptillverkaren 

skulle detta nät i nuläget klara sig med en pump liknande den som flygplats-

området i Kalmar använder sig av (Bilaga 3) eller någon aning större modell 

[9].  

6.3 Allmänna slutsatser 

 Vid flygplatsnätet i Kalmar är det inte möjligt att göra besparingar av 

bränslekostnader under en kall period som januari genom att öka vo-

lymflödet/pumparbetet. Detta beror på att pumpen sätter stopp tidigt 

för ökade volymflöden eftersom den ligger och arbetar långt ifrån sin 

optimala driftpunkt. Med en korrekt dimensionerad pump hade det 

varit möjligt att göra besparingar genom att justera volymflödet. Hur 

stora besparingar detta skulle medföra har dock inte genomförts. 

Under en varmare period som maj var det dock möjligt att göra be-

sparingar, nämligen 1,5 % eller 433 kr vid en sänkning på framled-

ningstemperaturen med 10 °C. 
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 I Hovmantorp var det möjligt att göra besparingar under en varmare 

period som maj. En sänkning av framledningstemperaturen till 70 °C 

från 77 °C under maj skulle innebära en besparing på 0,9 % eller ca 

1900 kr. Detta trots att pumpen arbetar med en verkningsgrad runt 50 

%. Med en bättre pump skulle det förstås vara möjligt att göra större 

besparingar, kanske upp mot ett par % av de totala kostnaderna för 

bränsle och pumpenergi. 0,9 % eller 1900 kr verkar inte som mycket 

pengar, men man måste komma ihåg att fjärrvärmenätet i Hovman-

torp är väldigt litet vilket alltså betyder att sådana här justeringar av 

bränsle/pumparbete kan innebära besparingar på tiotusentals kronor 

för större nät. 

 Trots att både fjärrvärmenätet vid flygplatsområdet i Kalmar och nä-

tet i Hovmantorp bara är ett par år gamla är pumparna feldimensio-

nerade. Detta kan betyda att många fler nät i Sverige lider av onödiga 

pumpkostnader. För att undersöka detta kan liknande analys som 

gjorts i det här arbetet utföras på fler och framförallt större nät. All-

mänt kan man dra slutsatsen att med bättre pump går det att göra 

större besparingar både i Hovmantorp och Kalmar. 

 I framtiden kommer dessutom prisrelationen mellan bränsle- och el-

kostnad att förändras. Troligen kommer elkostnaden att stiga fortare 

än bränslekostnaderna, eftersom kontinentala elpriser "importeras" 

till Sverige. Detta betyder att i framtiden kommer det vara ännu vik-

tigare att dimensionera pumparna korrekt i fjärrvärmenät för att mi-

nimera kostnaden för pumparbete. 
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Bilaga 1 - Karta över fjärrvärmenätet i Hovmantorp 

 

 



  

 

 

Bilaga 2 - Karta över fjärrvärmenätet vid flygplatsen i Kalmar 

 



  

 

 

Bilaga 3 - Pumpkurva Kalmar  

 

 



  

 

 

Bilaga 4 - Pumpkurva Hovmantorp  

 

 



  

 

 

Bilaga 5 – Medeltemperaturer för Hovmantorp och Kalmar  

 

Genomsnittliga utomhus- och framlednings- och jordtemperaturer (°C) för Hovmantorp 2011 och nor-
malår 

  År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medel 

Utetemp. 2011 -2,4 -3,6 0,8 9,3 10,9 15,4 17 15,3 13 7,7 5,1 1,9 7,5 
Utetemp. Normal -2,8 -2,8 0 4,7 10,2 14,3 15,3 14,9 11 7 2,3 -1,2 6,1 

               Fram.temp. 2011 82 83 81 78 77 75 74 75 76 78 80 81 78,3 
Fram.temp. Normal 83 83 82 80 77 75 75 75 77 79 81 82 79,1 

               Jordtemp. 2011 0 -1 1 3 7 7 7 7 7 7 4 1 4,2 
Jordtemp. Normal 0 -1 1 3 7 7 7 7 7 7 4 1 4,2 

 

Genomsnittliga utomhus- och framlednings- och jordtemperaturer (°C) för Kalmar 2011 och normalår 

  År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Medel 

Utetemp. 2011 -1,6 -2,5 1,9 8,5 11,1 16 17,5 16,3 13,6 8,2 5,6 3 8,1 
Utetemp. Normal -1,9 -1,9 0,7 4,3 9,8 14,7 16,4 15,7 12 8 3,3 -0,1 6,8 

               Fram.temp. 2011 79 80 76 70 70 70 70 70 70 70 73 76 72,8 
Fram.temp. Normal 79 79 78 75 70 70 70 70 70 70 76 78 73,8 

               Jordtemp. 2011 0 -1 1 3 7 7 7 7 7 7 4 1 4,2 
Jordtemp. Normal 0 -1 1 3 7 7 7 7 7 7 4 1 4,2 

 

  



  

 

 

Bilaga 6 – Rördimensioner Hovmantorp & flygplatsområdet i 

Kalmar 

 

Rördimensioner i Hovmantorp och Kalmar 

Hovmantorp   Kalmar 
Rörtyp Längd 

 
Rörtyp Längd 

  [m]     [m] 

DN 150/450 1508 
 

DN 125/400 749 
DN 125/400 1080 

 
DN 100/315 555 

DN 100/315 1472 
 

DN 80/250 71 
DN 80/250 2048 

 
DN 65/225 393 

DN 65/225 2644 
 

DN 54/225 75 
DN 50/200 3244 

 
DN 50/200 85 

DN 40/160 3640 
 

DN 42/186 42 
DN 32/160 2396 

 
DN 40/160 444 

DN 25/140 492 
 

DN 35/186 68 
Cu 22/90 3020 

 
DN 32/160 24 

   
DN 28/163 96 

   
DN 25/140 273 

   
Cu 22/128 186 

     Totalt 21544   
 

3059 

 

  



  

 

 

Bilaga 7 – Rekommenderad pump Kalmar 
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