
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbetet i bioenergiteknik 

 

 
Värmeförlust från kulvertar 
Heatlosses from district heating pipes  
 

 

 

 

 

 

 

Författare:Johanna Valtersson 

Handledare företag: 

Ronny Gustavsson, Landstinget Kronoberg  

Tony Timm, InPro Installationsconsult AB 

Handledare LNU: Katarina Rupar-Gadd 

Examinator, LNU: Ulrika Welander 

Termin:HT13 15 hp 

 

Ämne/kurskod:2BT01E 



 

 

 

I 

Johanna Valtersson 

 

 

Sammanfattning 

Landstinget Kronobergs sekundära fjärrvärmenät på Sigfridsområdet förser 

ett 20-tal byggnader med värme för uppvärmning och tappvarmvatten. 

Kulvertarnas konstruktion och anläggningsår varierar från betongkulvertar 

från 1956 till moderna preisolerade rör från 2006. Landstinget Kronoberg 

har högt satta energieffektiviseringsmål. Syftet med det här projektet har 

varit att ge Landstinget Kronoberg ett underlag till framtida bedömningar av 

vilka investeringar, i Sigfridsområdets sekundära fjärrvärmenät, som bäst 

kan motiveras ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Jag har samlat in data för rördimensioner och material för kulvertarna i 

nätverket. De insamlade uppgifterna har använts för att beräkna specifik 

effektförlust och därefter månadsvis energiförlust. Teoretiska beräkningar av 

den specifika effektförlusten har gjorts med två olika stationära 

beräkningsmodeller – med Petter Wallenténs explita samband från 1991 

samt med beräkningsprogrammet Logstor Calculator 2.1. 

Beräkningar av den årliga teoretiska energivinsten efter att de äldsta 

kulvertarna i nätverket har bytts ut mot nya kulvertar har utförts. 

Energiförlusten för de kulvertar som är tänkta att ersättas har beräknats och 

jämförts med beräknad energiförlust från nya rörpar i isolerklass 2 och 3 

samt från nya tvillingrör i isolerklass 2. Jämförelsen visar att nya tvillingrör i 

isolerklass 2 ger 65 % mindre värmeförlust (116 MWh/år) jämfört med 

nuvarande kulvertar och 42 % mindre värmeförlust (44 MWh/år) jämfört 

med nya rörpar i isolerklass 2. I dagsläget köper Landstinget Kronoberg 

fjärrvärme från VEAB till Sigfridsområdets sekundära nät för ca 0,50 

kr/kWh. Minskade värmeförluster efter ett byte av de äldsta kulvertarna i 

nätet till tvillingrör i isolerklass 2 skulle ge en besparing på 57800 kr/år. 

Andra sätt att minska värmeförlusterna från kulvertar, än genom förbättrad 

isolering, behandlas även i rapporten. Det finns flera metoder för att få till en 

sänkning av systemtemperaturerna och därmed minska värmeförlusterna. 

Den metod som bäst verkar lämpa sig för Sigfridsområdet är att installera 

radiatorfläktar på befintliga radiatorer i några av byggnaderna. 

Vikten av att främst minska användningen av primärenergi kommer 

sannolikt att öka i framtiden. Fjärrvärmenätet på Sigfridsområdet bör ses 

som en tillgång som möjliggör att miljövänlig teknik driven av värme kan 

väljas framför teknik som kräver el.   
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Summary 

Kronoberg County Council secondary heating network on Sigfrid area 

supplies approximately 20 buildings with heat for space heating and 

domestic hot water. The design and year of installation of the culverts varies 

from concrete constructions from 1956 to modern pre-insulated pipes from 

2006. Kronoberg County Council has ambitious energy efficiency targets. 

The purpose of this project was to provide Kronoberg County Council a 

basis for future assessments of which investments in Sigfrid area's secondary 

heating networks that best can be justified from an economic and 

environmental perspective. 

I have collected data for pipe sizes and materials for culverts in the network. 

The collected data has been used in calculations of specific power 

dissipation and monthly energy losses. Theoretical calculations of the 

specific power dissipation have been made with two different stationary 

models (according to Wallentén, 1991, and with the calculation software 

LOGSTOR Calculator 2.1). 

Calculations of the theoretical energy gain after the oldest culverts in the 

network have been replaced with new culverts have been performed. Energy 

losses for the culverts that are supposed to be replaced has been calculated 

and compared with the calculated energy losses from new pairs of pipes in 

insulation class 2 and 3 as well as new twinpipes of insulation class 2. The 

comparison shows that the new twinpipes of insulation class 2 produces 65 

% less heat losses (116 MWh/year) compared to the current culverts, and 42 

% less heat losses (44 MWh/year) compared with new pairs of pipes of 

insulationclass 2. In the current state buys Kronoberg County Council 

district from VEAB to Sigfrid area's secondary networks for about 0,50 

kr/kWh. Reduced heat losses after a change of the current old culverts to 

twinpipes of insulation class 2 would produce savings of 57 800 kr/year. 

Other ways to reduce heat losses from culverts, than by improved insulation, 

are also treated in this report. There are several methods to achieve a 

lowering of systemtemperatures and thereby reduce heat losses. The method 

that best seems to be suitable for Sigfrid area is to install radiator fans on 

existing radiators in some of the buildings. 

The importance of reduce primary energy consumption will most likely 

increase in the future. The district heating network at Sigfrid area should be 

seen as an asset that enables that environmentally friendly technologies 

driven by heat can be chosen instead of technology that requires electricity. 
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Abstract 

I den har rapporten kartläggs och bedöms omfattningen av värmeförluster 

från kulvertar i Landstinget Kronobergs sekundära fjärrvärmenät på 

Sigfridsområdet. Teoretiska stationära värmeförlustberäkningar har utförts 

med Petter Wallenténs samband från 1991 samt med det via internet 

tillgängliga beräkningsprogrammet Logstor Calculator 2.1. 

Beräkningar över energibesparingen vid ett byte av de äldsta kulvertarna i 

det sekundära nätet till nya kulvertar visar att tvillingkulvertar i isolerklass 2 

är att föredra framför enkelrör både i isolerklass 2 såväl som 3. 

Rapporten behandlar miljöaspekter kring fjärrvärme samt möjligheter och 

konsekvenser kring en energieffektivisering av distributionen genom sänkta 

systemtemperaturer. 

  

Nyckelord: Kulvert, fjärrvärme, distribution, energieffektivisering, 

stationära värmeförluster 
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Förord 

Det här examensarbetet har tillkommit som ett sista steg i utbildning till 

högskoleingenjörer inom energi och miljö på Linnéuniversitetet. Arbetet har 

utförts efter en projektidé som förmedlats via föreningen Goda Hus i Växjö. 

Initiativtagare till projektet är två av föreningens medlemmar; Landstinget 

Kronoberg och InPro Installationsconsult AB, vilka har ett samarbete som 

sträcker sig flera år tillbaka. Samarbetet har bestått av att Landstinget 

Kronoberg flertalet gånger köpt in VVS-konsulttjänster från InPro 

Installationsconsult AB.  

Jag vill rikta ett tack till Ronny Gustafsson, energistrateg på Landstinget 

Kronoberg, och Tony Timm, VVS-konsult på InPro Installationsconsult AB, 

för framtagandet av projektet. Domingo Paine, styr- och reglertekniker på 

Landstinget Kronoberg, ska ha ett tack för att han tålmodigt svarat på mina 

frågor och Katarina Rupar-Gadd, min handledare på Linnéuniversitetet, för 

all uppmuntran.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Mänskans växthusgasutsläpp ligger bakom klimatförändringar 

FN´s klimatpanel IPCC har konstaterat att det i huvudsak är människans 

utsläpp av växthusgaser som gör att jordens klimat blir allt varmare. 1983–

2012 var sannolikt den varmaste 30-årsperioden på norra halvklotet under de 

senaste 1 400 åren. Några av de klimatförändringar som IPCC urskiljer med 

statistik och klimatmodeller är ökad temperatur i haven och i atmosfären, 

mindre glaciärer och mängder av snö/is, stigande havsnivåer och surare pH i 

haven, se figur 1 (IPCC WG1 AR5, 2013). En annan effekt av 

klimatförändringarna är att nederbörden allt oftare uteblir på en del platser 

på jorden samtidigt som det regnar ”för mycket” på andra platser. Om inte 

utsläppen av växthusgaser minskar mycket snabbt kommer uppvärmningen 

att fortsätta vilket globalt sett kan ge upphov till svår livsmedelsbrist, förlust 

av biologisk mångfald och social instabilitet (Naturvårdsverket, 2013).  

 

Figur 1: Observerad förändring av medelvärden för yttemperaturen på 

jorden 1901-2012. (IPCC WG1 AR5, 2013)
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Den främsta källan till mänskans utsläpp av växthusgaser är 

energiproduktion (Höök m.fl., juni 2010, s. 2). Förbränning av fossila 

bränslen står för 56 % av de antropogent skapade växthusgasemmisionerna, 

se figur 2. Växthusgasutsläpp relaterade till skogs- och jordbruk och 

motsvarar tillsammans ca 40 % av människans växthusgasutsläpp, se figur 

2. Skogs- och jordbruket måste bedrivas på ett mer hållbart sätt. 

 

Figur 2: Figuren visar andelar för olika antropogent skapade 

växthusgasemissioner (Höök m.fl., juni 2010, s. 2). 

1.1.2 Vi måste använda energi effektivare 

Ett stort uttag av billig energi från fossila källor och en samtida 

tekniskutveckling har gjort det möjligt för världens folkmängd att växa med 

400 % mellan år 1910 till 2011 (Wikipedia, 2013). Antalet människor på 

jorden förväntas fortsätta öka från de drygt 7 miljarder vi utgör idag till ca 

9,3 miljarder till år 2050 (UNFPA, 2011). Den billigt producerade fossila 

energin kommer däremot att minska kommande decennier eftersom de mest 

lättillgängliga tillgångarna är förbrukade. Meningarna går isär om när 

oljeproduktionstoppen inträffar. Det finns många som bedömer att 

oljeproduktionen i världen redan nådde sin topp år 2006 (Klotet, 2011). En 

annan bedömning är att oljeproduktionstoppen sker någon gång mellan 

2009-2021 (Maggio, G & Cacciola, 2012, s. 122). De oljetillgångar som 
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finns kvar att exploatera har överlag sämre kvalitet eller finns i källor som är 

svårare att producera en färdig produkt ifrån. Produktionstoppen för kol i 

världen förväntas inträffa mellan år 2020 och 2050 (Höök m. fl., november 

2010, s.23) och för naturgasrunt år 2035 (Maggio, G & Cacciola, 2012, s. 

111). Figur 3 visar förutspådd och historisk olje-, kol, och 

naturgasproduktion. 

 

Figur 3: Förutspådd och historisk olje-, kol, och naturgasproduktion 

(Maggio, G & Cacciola, 2012, s. 120). Y-axeln visar energiproduktion i 

enheten ”gigabarrels of oil equivalent/year”.  ”Barrel of oil 

equivalent”(boe) är en energienhet som refererar till mängden energi som 

frigörs då ett fat råolja förbränns. 1 Gboe = 6,1179 GJ. 

Konkurrensen om energin kommer att öka i framtiden. Det finns stora 

ekonomiska och moraliska incitament till att både minska och effektivisera 

vår energiförbrukning för framtiden samt till att göra satsningar på hållbar, 

förnyelsebar energiproduktion! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joule
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1.1.3 Energianvändning i Sveriges bostads- och servicesektor 

Den slutliga energianvändningen i Sverige år 2010 uppgick till 395 TWh, 

varav bostads- och servicesektorn använde 156 TWh, vilket motsvarar 39 % 

av användningen (Energimyndigheten -Energiläget, 2012, s.58). 

I flerbostadshus och lokaler användes 2010 i genomsnitt 140 kWh 

respektive 130 kWh per kvadratmeter för uppvärmning och varmvatten 

(Energimyndigheten, 2012). 

Fjärrvärme var den dominerande uppvärmningsformen år 2010 för 

flerbostadshus och lokaler med marknadsandelar på 93 % respektive 83 %. 

Distributions- och omvandlingsförlusterna i fjärrvärmesystemen uppgick 

2011 i genomsnitt till 16 % av den totala fjärrvärmeanvändningen 

(Energimyndigheten -Energiläget, 2012, s.58). 

1.1.4 EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda 

EU eftersträvar att byggnadernas sammanlagda energianvändning i unionen 

ska minska med 17 % till år 2020. Enligt EU-direktivet EPBD2 2010 ska 

dessutom alla nya byggnader från och med 2021 vara nära noll-

energibyggnader. Nya byggnader som används och ägs av offentliga 

myndigheter ska uppfylla samma kriterier för energianvändning från och 

med 2021. Samma minimikrav på energiprestanda ska eftersträvas för 

byggnadsdelar som genomgår större renoveringar (Energimyndigheten, 

2010, s. 7-9). 

Definitionen för vad som är ett nära-nollenergihus (NNE-hus) gör 

medlemsländerna själva. Den svenska regeringen anser att energinivåerna 

för ett NNE-hus ska vara samma som energikraven i nya BBR 2012. 

Energianvändningen för nya bostäder som värms upp utan el får då inte 

överstiga 90 kWh/m²och år för södra Sverige (klimatzon III). För nya 

lokalbyggnader gäller motsvarande 80 kWh per m
2
 och år, se figur 

4 (Boverket, 2011, s.266-269). 

Att 90 kWh/m² och år för ett hus skulle vara ”nära noll” är omdiskuterat och 

kraven kan komma att skärpas framöver. De målnivåer Energimyndigheten 

anser vara realistiska och lämpliga för nya och renoverade byggnaders 

energiprestanda år 2019 och 2021 är betydligt lägre. Ett icke eluppvärmt hus 

i klimatzon lll ska enligt dem max behöva 55 kWh/m
2

Atemp och år, vilket är 

39 % lägre än energikravet i BBR 2012 och 10 % högre än den maximala 
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energianvändningen i ett passivhus, se figur 4 (Energimyndigheten, 2010, s. 

8), (FEBY 12, 2012, s.5). 

 

Figur 4: Snittvärde för energianvändning i flerbostadshus idag samt olika 

värden för högsta tillåtna specifika energianvändning i södra Sverige. 

(geografisk zon III). För lokaler kan energitillägg för hygienluftflöde ibland 

vara tillåtet. 

1.1.5 Mål för energianvändning i Landstingets Kronobergs 

fastigheter 

Landstinget i Kronoberg har tagit fasta på att den offentliga sektorn ska 

föregå som ett gott exempel när det gäller energianvändning. Man strävar 

mot att uppfylla EU-målet att nya eller renoverade byggnader ska ha en 

energiförbrukning som är ”nära noll” redan 2019. 

Landstinget i Kronoberg har som mål att fastigheternas totala 

energianvändning ska minska med 20 % till 2014 jämfört med 2009 och 

med 35 % framtill år 2020 vilket motsvarar 10800 MWh respektive 18900 

MWh (Gustafsson m.fl., 2011, s. 13). Landstinget Kronoberg äger 

fastigheter på 8 orter inom Kronobergs län. Enligt en nulägesanalys 2011 
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hade fastigheterna en total yta på 256 000 m
2

Atemp och en sammanlagd 

energianvändning på 60 000 MWh/år (Gustafsson m.fl., 2011, s. 6). 

1.1.6 Kulvertsystemet på Sigfridsområdet 

Sigfridsområdet utgör centrum för Landstinget Kronobergs psykiatriska 

verksamhet i Växjö. På området finns regionens rättspsykiatriska klinik, 

centrum för rehabilitering samt Italienska Palatset som främst nyttjas av 

konstnärer. 17av Landstingets byggnader på området är anslutna till samma 

fjärrvärmeundercentral. Från den fördelas fjärrvärmen till byggnaderna via 

ett sekundärt fjärrvärmenät. Kulvertarna är byggda olika årtal, har olika 

slags isolering och konstruktion. 

1.1.7 Minskat värmebehov i framtiden? 

Ombyggnad sker ständigt av Landstingets lokaler och byggnader då 

verksamheten i dem ändrar karaktär efter landstingspolitikernas 

prioriteringar och efter den allmänna samhällsutvecklingen. Större 

energibesparande åtgärder som fönsterbyte är något som man passar på att 

genomföra då ändrade behov i vårdverksamheten ändå kräver en 

ombyggnad eller renovering. 

2009 energideklarerade Landstinget Kronoberg alla sina byggnader på 

Sigfridsområdet och har sedan dess arbetat med att genomföra de åtgärder 

som deklarationerna föreslagit. Vindsbjälklag har isolerats, belysningen har 

bytts ut till lågenergibelysning, återvinning på ventilationens frånluft, 

behovsstyrd ventilation och närvarostyrd belysning har installerats. Några av 

byggnaderna har anslutit sig till fjärrkyla från VEAB. 

En del av byggnaderna i området kan komma att rivas i framtiden för att 

ersättas av nya byggnader som bättre passar den verksamhet man önskar 

bedriva där. De nya byggnaderna ska ha en energiförbrukning nära noll. 

Värmeförluster i det sekundära nätet kan då komma utgöra större andel av 

den totala energiförbrukningen om inte driften och nätet anpassas och 

effektiviseras. Att köpa in och lägga ner nya kulvertar är dock mycket 

kostsamt och måste föregås av noggrann projektering. 
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1.2 Syfte 

För att i framtiden kunna ta kloka beslut som minimerar både miljöpåverkan 

och ekonomisk kostnad för uppvärmning av landstingets fastigheter på 

Sigfridsområdet vill Landstinget Kronoberg kartlägga utvändiga 

värmeledningsförluster i det sekundära fjärrvärmenätets olika kulvertar.  

1.3 Huvudmål 

Projektets huvudsakliga mål är att kartlägga värmeledningsförluster i olika 

delar av det sekundära fjärrvärmenätet på Sigfridsområdet.  

1.4 Delmål 

1. Leverera en sammanställning över kulvertarnas ålder, material, 

dimensioner, rörlängder, isoleringsklass, nedläggningsdjup samt avstånd 

mellan enkelrör för framledning och retur. 

2. Beräkna specifik värmeförlust (W/m) från de olika typerna av kulvertar på 

Sigfridsområdet med hjälp av en stationär beräkningsmodell införd i Excel. 

3. Jämföra resultatet av beräknad specifik värmeförlust från modellen i 

Excel med resultat från Logstor Calculator 2.1. Logstor Calculator 2.1 är en 

etablerad beräkningshjälp för värmeförluster från kulvertar som finns 

tillgänglig på internet. Beräkningar kommer genomföras för tre 

temperaturnivåer: januari, april respektive augusti. 

4. Beräkna i Logstor Calculator 2.1 hur mycket värmeförlusterna i 

kulvertsystemet skulle minska under ett år om man installerade nya kulvertar 

längs tidigare projekterad väg. 

5. Översätta energibesparingen i delmål 4 till årlig ekonomisk besparing. 

6. Beräkna hur stor del energibesparingen beräknad i delmål 4 skulle utgöra 

av Landstinget Kronoberg energieffektiviseringsmål för 2014. 

7. Föra en diskussion om möjligheter av och konsekvenser vid en framtida 

sänkning av framledningstemperaturen. 
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1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsades i ett tidigt skede till att omfatta det sekundära nätet 

förutom kulvertarna under hus 1-5. Hus 1-5 är ett stort sammanbyggt 

komplex där värmerören löper genom källaren. Figur 5 ger en bild av hur 

kulvertarna går mellan byggnaderna på Sigfridsområdet. 

 

Figur 5: Bilden är ett montage av ett flygfoto över Sigfridsområdet och en 

ritning. Bilden är därför inte exakt. 

Beräkningar har ej utförts utifrån data från värmemängdsmätarna (VMM). 

Avsikten var från början att kontrollera de teoretiska beräkningarna mot 

energidifferansen mellan total uppmätt energimängd ut i kulvertarna enligt 

VMM 8, och husens uppmätta förbrukning. Tidigare insamlad data från 

totalmätaren VVM8 kunde dock inte användas eftersom det finns en 

rundgång för flödet vid förgreningen in mot hus 3 och 5. Flödet i 

rundgången varierar beroende på hur mycket värme de olika shuntgrupperna 

i nätet kallar på. En avstängning några dagar av rundgången har inte 

bedömts ge en tillräckligt god uppskattning av hur mycket av flödet som 

generellt går via kulverten från hus 3-5 (Timm, 2013). En längre tids 

avstängning av rundgången ville inte Landstinget Kronoberg göra. Nästa idé 

för att få till en verifiering av teoretiska resultat mot uppmätta mätvärden var 
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att stänga av rundgången under ett dygn. Festsalen (FS43) saknade 

värmemängdsmätare och för att få en korrekt uppmätning av den totala 

energiförlusten var flödet tvunget att stängas av även mot den. En sådan 

avstängning krävde att det inte fanns någon frysrisk och   

mätvärdesinsamlingen kunde därför inte utföras inom planerad tid. Tanken 

slog mig inte att man istället för att vänta hade kunnat gjort en 

transmissionsberäkning av energiåtgången i festsalen. Att notera är att VMM 

8 är av en mycket äldre modell än de andra värmemängdsmätarna. Det 

viktigaste mätvärdet i en eventuell energiförlustberäkning via 

värmemängdsmätarna bedöms därför också vara det med störst potentiellt 

mätvärdesfel. 

Beräkningarna av värmeförlusterna i Excel och Logstor Calulator 2.1 

kommer att behandla alla kulvertarna som om de var prefabricerade rör 

direkt nedlagda i mark. Några sträckor i nätet utgörs av äldre rektangulära 

betongkonstruktioner som glasullsisolerade medierör omgivna av luftlöper i. 

Betongkulvertarna har ventilationsöppningar där den uppvärmda luften 

ventileras bort. Konvektion påverkar värmeavgivningen från 

betongkulvertarna mycket mer än för ett preisolerat rör direkt lagd i marken. 

Konvektion inne i medieröret och utan för ett preisolerat rör i lagt i mark 

anses ha så lite betydelse så att dess påverkan kan försummas. Ingen hänsyn 

tas till hur luftens och betongens värmekonduktivitet och 

betongkonstruktionens form påverkar värmeförlusterna från 

betongkulvertarna. 

Månadsvisa medelvärden för utomhustemperaturen och marktemperaturen 

kommer att användas vid värmeförlustberäkningarna i Excel och i Logstor. 

Den påverkan värmeförlusterna från rören för tappvarmvatten och 

varmvattencirkulation har på rören för uppvärmning har försummats. 

Eventuellt oisolerade rörsträckor vid förgreningar och ventiler kommer inte 

tas i beaktande. 

En stationär modell används för värmeförlustberäkningarna i Excel. Ett 

jämviktstillstånd beaktas där materialparametrarna är konstanta. Tiden ingår 

ej som parameter. Hur temperaturen i materialen varierar med tiden när de 

utsätts för störningar som varierandetemperatur, fasomvandlingar och 

fuktinnehåll behandlas ej. 

I mark förekommer olika skikt med olika egenskaper. Markens karaktär på 

Sigfridsområdet har inte undersökts och dess värmeledningsförmåga har 
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ansatts till att vara homogen. Materialegenskaperna för isolering, medierör 

och mantelrör behandlas även de som konstanta. 

Värmeförlustberäkningarna tar inte hänsyn till medierörets och mantelns 

tjocklek eller värmemotståndet i gränsskiktet mellan vatten och medierör 

samt mellan mark och luft. 

Enligt nedanstående resonemang har jag avgränsat arbetet till att inte 

omfatta någon närmare jämförelse mellan fjärrvärme och konkurrerande 

uppvärmningsalternativ som pelletseldning, värmepumpar och solvärme:    

 Växjö kommun, som strävar efter att vara Europas grönaste stad, 

satsar förtillfället stort på bygga ut produktionskapaciteten vid 

kraftvärmeverket i Växjö (Sandviksverket) med ett nytt 

biobränsleeldat kraftvärmeblock. Kommunen vill att uppvärmning av 

fastigheter i staden i första hand ska ske med fjärrvärme (Växjö 

kommun, 2011).  

 Sigfridsområdet är geografiskt nära beläget till kraftvärmeverket i 

Växjö (mindre än 1 km). Det känns därför naturligt att energi för 

uppvärmning levereras därifrån.  

 Växjö är beläget i en region som har en stor skogs- och 

sågverksnäring. Den lokala tillgången på förnyelsebara bränslen som 

flis från GROT, som Sandviksverket eldas med, är därför god.  

 En egen pelletspannan på Sigfridsområdet kan inte nå upp i samma 

effektiva förbränning och rening av rökgaserna som den storskaliga 

driften vid Sandviksverket gör. Möjligheten att generera 

konkurenskraftig koldioxidneutral el från förbränningsprocessen går 

dessutom till spillo.  

 Solvärmeanläggningar ger mest energi då uppvärmningsbehovet på 

Sigfridsområdet är som minst, på sommaren och man måste binda 

kapital i två uppvärmningssystem . Investeringar i renodlad solvärme 

brukar vara enklast att motivera om man har en 

förbränningsanläggning som man vill slippa elda i under sommaren 

eller om man har ett större värmebehov under sommaren jämfört 

med vintern.  

 Värmepumpar kräver ett tillskott av el för att kunna utvinna 

värmeenergi från källor som ytjorden, ventilationens frånluft, 

berggrunden eller sjövatten. 1 kWh el ger generellt 3-5 kWh 

värmeeneergi via en värmepump och kan därför göra stor miljönytta 

då de installeras i tidigare direkteluppvärmda hus som inte ligger i ett 

område där fjärrvärme finns tillgängligt. Fjärrvärmeanvändning ger 
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möjlighet för produktion av koldioxidneutral el medan all 

elanvändning ökar efterfrågan på fossil elkraft, se kap. 2.2.5 – 2.7.7. 

 En kombination av ett lokalt värmelager, solvärme och värmepump 

kan kan vara en bra uppvärmningslösning för en del lågenergihus i 

framtiden men utreds inte i mitt arbete p.g.a. arbetets begränsad 

tidsram. 
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2 Teori 

Teoriavsnittet behandlar den naturvetenskapliga och byggnadstekniska 

kontext som omger examensarbetet. 

2.1 Värmebehov hos byggnader 

De flesta människor vill ha runt 21 ˚C i sin inomhusmiljö för att trivas. 

Kapitlet behandlar hur uppvärmningen av en byggnad beräknas samt hur 

jämförelser mellan olika års energianvändning utförs. 

2.1.1 Värmeeffektbalans för en byggnad 

Värme bortförs från en byggnad genom transmission, ventilation samt 

genom oavsiktlig ventilation eller luftläckage. Värme tillförs byggnaden 

genom värmesystemet, solinstrålning samt via internt genererad värme från 

elapparater och människor. En värmeeffektbalans kan ställas upp enligt 

ekvation 2.1. 

                                     (ekv. 2.1) 

Solinstrålning och värme från elapparater och människor är gratis. 

Gratisenergins betydelse för byggnaders totala energibehov ökar i takt med 

att nybyggda hus förses med allt mer isolerade och täta klimatskal. 

Gratisenergins tillskott bortser man dock ifrån då man dimensionerar 

värmesystemet. Husets värmesystem ska ju klara av att värma upp huset till 

önskad inomhustemperatur även under årets kallaste och mörkaste dagar.  

Behovet av köpt energi till värmesystemet uttrycks i ekvation 2.2, utvecklas 

och uttrycks mer specifikt i ekvation 2.3 och 2.4 (Warfvinge, C. & 

Dahlblom, M. 2010, s. 4:9 – 4:11). För att uppnå god energieffektivitet 

gäller enligt ekvation 2.9 bland annat att bygga så att köldbryggor 

minimeras och att så att värme ur ventilationens frånluft kan återvinnas. 

                         (ekv. 2.2) 

 

                                    (ekv. 2.3) 
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        ∑      
 
    ∑    ∑   

 
   

 
     (           

 ̇    )  (      ̇    )             (ekv. 2.4) 

 

P= värmeeffekt (W) 

Q = specifik effekt (W/K) 

Ui = värmegenomgångstal för en byggnadsdel (W/m
2
K) 

Ai = Byggnadsdelens invändiga area (m
2
) 

Ψk = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga (W/mK) 

lk = linjära köldbryggans längd (m) 

Xj = värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga (W/K) 

η = temperaturverkningsgrad hos värmeåtervinnare för 

ventilationsluft 

ρ = luftens densitet (kg/m
3
) 

cp = luftens specifika värmekapacitet (J/kgK) 

   = volymflöde (m
3
/s ) 

Dimensionerande värmeeffektbehov anges ofta med nyckeltalet W/m
2
Atemp 

(Warfvinge, C. & Dahlblom, M. 2010, s. 4:4 – 4:8). Atemp avser den area 

som är begränsad av omslutande ytterväggens insida och som är värmd till 

mer än 10˚C. 

2.1.2 Dimensionerade temperaturer 

DVUT är en förkortning för dimensionerande vinterutetemperatur och avser 

lägsta medeltemperatur utomhus för ett till flera dygn. DVUT bestäms av 

var huset ligger geografiskt samt av storleken på husets tidskonstant. Husets 

tidskonstant, τb, är ett mått på dess värmetröghet. Ekvation 2.5 visar hus en 

byggnads tidskonstant beräknas (Boverket, 2009). 

 

   
    

          
 

 

    
 (ekv. 2.5) 

 

c = värmekapacivitet (J/kg˚C) 

m =husets massa innanför isoleringen (kg) 

Σc*m= summan av omslutande byggnadsdelars värmekapacivitet 

(kg/˚C) 

U = värmegenomgångskoefficient (W/m
2
˚C) 

A = area (m
2
) 
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ΣU*A = summanav transmissionsförlusterna inkl. köldbryggor 

(W/˚C) 

Qvent = värmeeffektförluster pga. ventilation och luftläckage (W/˚C) 

 

För äldre stenbyggnader är τb 28-80 h, där den kortare tiden avser villor och 

den längre tiden avser större byggnader. Hus med hög isoleringsstandard, 

god lufttätning och effektiv FTX-ventilation har oftast en tidskonstant som 

är längre än 5 dygn oavsett byggnadsmaterial (Boverket, 2009). Tabell 1 

visar DVUT för tidskonstanter på 1 till 8 dygn i Växjö. 

 

Tabell 1: DVUT för tidskonstanser på 1 till 8 dygn i Växjö (Boverket, 2009). 

τb 

(dygn) 

DVUT 

(˚C) 

1 -14,4 

2 -13,3 

3 -12,9 

4 -12,7 

5 -12,2 

6 -12,0 

7 -11,9 

8 -11,7 

Värmesystemet ska värma upp inomhusmiljön till en ansatt gränstemperatur, 

Tg. Höjningen upp till den önskade inomhustemperaturen från Tg står 

gratisvärmetillskottet från sol, människor och elapparater för. I äldre hus 

ligger gränstemperaturen på ca +17 ˚C medan den i välisolerade, täta hus 

med effektiv värmeåtervinning kan vara +5 ˚C eller lägre (Warfvinge, C. & 

Dahlblom, M. 2010, s. 4:17 - 4:18). Lufttemperaturen inomhus måste 

kompensera för kalla ytors inverkan på upplevelsen av inomhusklimatet. 

Myndigheter använder sig därför av begreppet ”operativ temperatur” för 

regler om lämplig temperatur inomhus.  

2.1.3 Varaktighetsdiagram och gradtimmar 

Ett år omfattar 8760 timmar. Genom att sortera utomhustemperaturen för ett 

år timme för timme i storleksordning efter temperaturnivå kan man rita en 
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kurva för Tute i ett s.k. varaktighetsdiagram. Efter att en linje för 

gränstemperaturen ritats in illustrerar varaktighetsdiagrammet tydligt det 

behov av köpt uppvärmningsenergi som finns under ett år, se figur 6. 

Diagramtypen kan användas för att jämföra olika energibesparande åtgärders 

påverkan på värmesystemets dimensionering och användning. 

 

Figur6: Varaktighetsdiagram. Den vita arean motsvarar behovet av köpt 

energi (Warfvinge, C. & Dahlblom, M. 2010,s. 4:19). 

Begreppet gradtimmar används för att beräkna en byggnads energibehov för 

uppvärmning under ett år, se ekvation 2.6. Antalet gradtimmar per år ges av 

arean mellan Tute och Tg i ett varaktighetsdiagram eller beräknas som 

summan av integralen i ekvation 2.7 (Warfvinge, C. & Dahlblom, M. 

2010,s. 4:17–4:19). 

                 (ekv. 2.6) 

    ∑ (       )        
    (ekv. 2.7) 

 

Gt = Gradtimmar (K*h/år) 

Euppv = Byggnadens energibehov (Wh/år) 

Qtot = Byggnadens specifika effektbehov (W/K) 

En graddag utgörs av 24 gradtimmar. 
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2.1.4 Normalårskorrigering 

Världsmeteorologiska organisationen (WMO) har bestämt att statistiska 

värden som används för klimatbeskrivningar ska beräknas för s. k. 

normalperioder. Normalperioderna är oftast 30-årsperioder. Den nu gällande 

standardnormalperioden som klimatdata jämförs emot är 1961-90 (SMHI, 

u.d.). 

En normalårskorrgering innebär att byggnadens energianvändning för 

uppvärmning korrigeras med hänsyn till det årets aktuella 

utomhustemperatur så att energiförbrukningen en varm vinter kan jämföras 

med en kall vinter. För att få fram korrektionsfaktorn för 

utomhustemperaturen beräknas byggnadens uppvärmningsbehov i antal 

graddagar och därefter nås en korrektionsfaktor med ekvation 2.8 (Adalberth 

& Wahlström, 2008, s.183). Antalet graddagar för en ”normal” månad kan 

erhållas från exempelvis SMHI. Byggnadens normalårskorrigerade 

uppvärmningsbehov ges slutligen av ekv. 2.9 (Adalberth & Wahlström, 

2008, s.183). 

                   
                            

                                     

 (ekv. 2.8) 

                                      
                          

                 

  (ekv. 2.9) 

Normalårstemperaturen för Växjö är 6,4˚C och avser medianvärdet under ett 

år (Warfvinge, C. & Dahlblom, M. 2010, s. 4:21). 

2.2 Fjärrvärme 

Kapitlet 2.2 om fjärrvärme redogör för några viktiga fjärrvärmebegrepp och 

behandlar miljöaspekter runt fjärrvärmeanvändning. 

2.2.1 Vad är fjärrvärme? 

Fjärrvärme utgörs av varmt vatten som produceras centralt i en eller flera 

produktions anläggningar för att sen distribueras via ett nedgrävt rörnät till 

fjärrvärmens kunder. Värmen vattnet bär med sig ska tillgodose behovet av 

komfortvärme och tappvarmvatten hos fjärrvärmens kunder. 

Produktionsanläggningen för fjärrvärme utgörs i Sverige vanligtvis av ett 
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kraftvärmeverk eller värmeverk men kan även vara en fabrik som har behov 

av att nyttigöra spillvärme från sin huvudsakliga produktion. Ett 

kraftvärmeverk producerar både elektricitet och fjärrvärme medan ett 

värmeverk enbart producerar fjärrvärme.  

2.2.2 Linjetäthet 

Linjetäthet definieras som såld värme i MWh/ kulvertlängd i meter och år. 

Begreppet används för att kunna bedöma lönsamheten i att ansluta 

småhusområden. Typvärde för svenska fjärrvärmenätens linjetäthet är 3,3 

MWh/m och år men varierar mellan 1-10 MWh/m och år. Småhusområden 

har en linjetäthet som varierar mellan 0,4 och 1,6 MWh/m och ett 

medelvärde på 0,8 MWh/m. Högst linjetäthet får man då fjärrvärmenätet 

byggs som en julgran, leveranssäkerheten förbättras dock av ringmatningar, 

se figur 7 (Kulvertskostnadskatalog, 2007, s. 21). 

 

Figur 7: Fjärrvärmenät i ett småhusområde (Ottosson, U. m.fl., 2012, s. 88). 

2.2.3 Värmetäthet 

Värmetäthet avser maximalt värmebehov per areaenhet. Vid 

utbyggnadsplanering kan man använda sig av värmetäthetskartor som visar 

värmetäthetens geografiska fördelning. Ser man till att fjärrvärmenätet 

försörjer sammanhängande värmetäta områden samt får en hög 

anslutningsgrad uppnås hög linjetäthet vilket utgör bra förutsättningar för en 

effektiv distribution (Frederiksen, S. & Werner, S., 1993, s. 296). 
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2.2.4 Sekundära fjärrvärmesystem 

I ett generellt svenskt fjärrvärmenät uppskattas att ungefär 5 % av de 

befintliga fjärrvärmecentralerna representera värmeväxling till sekundära 

fjärrvärmesystem. Även om de sekundära näten inte är så många till antalet 

så motsvarar de ofta mer än 15 – 20 % av fjärrvärmeverkets levererade 

energi.  

Med sekundära fjärrvärmesystem avses system som får energi levererad från 

fjärrvärmeverkets primära nät men som är hydrauliskt avskilda genom en 

värmeväxling. Värmeväxlarstationerna mellan primära och sekundära nät 

benämns ofta som blockcentraler (BC). Beteckningen fjärrvärmecentral (FC) 

avser alltid en enhet mellan det värmebärande mediet och ett husinternt 

system.  

Vid värmeväxling sker oundvikligen en värmeförlust. Fördelen med en 

direktanslutning av värmen från det sekundära nätet till husets radiatorer är 

att man kan ha lägre framledningstemperatur i det sekundära nätet då det ej 

sker någon värmeförlust vid husets FC. Värmeväxlingen i en FC ger 

däremot ett skydd till huset mot av läckage av de stora vattenmängder som 

cirkulerar i det sekundära nätet. I ett sekundärt nät kan det sista 

värmeväxlarsteget innan det husinterna systemet även utgöras av en 

shuntgrupp istället för en FC (Eriksson, L. m.fl., 2002, s. 10-15). En 

shuntgrupp sitter monterad mellan två system och åstadkommer rätt 

temperatur i det husinterna systemet genom att blanda medierna (vatten från 

sekundärnätet med vatten till husets radiatorgrupper)på ett kontrollerat sätt 

med hjälp av en styrventil och ett ställdon. En cirkulationspump i 

shuntgruppen ser till att rätt flöde cirkulerar i det husinterna värmesystemet.  

Sekundära fjärrvärmesystemen har ofta tidigare varit ett närvärmesystem för 

sjukhusfastigheter, industri- eller bostadsområden anslutna till en egen olje- 

eller kokspanna och är ursprungligen byggda för andra driftsförutsättningar 

än vad som gäller för nutida fjärrvärme. Komponenterna är vanligtvis 

dimensionerade för en maximal trycknivå på 10 bar. Det primärt 

inkommande fjärrvärmevattnet har en trycknivå på 16 bar och man kan 

därför inte ansluta den primära fjärrvärmen direkt. Vill man undvika 

temperaturförlusten vid en värmeväxling kan en tryckväxlare installeras 

(Eriksson, L. m.fl., 2002, s. 10-12). 

Det är behovet av värme och varmvatten som styr vilken temperaturnivå 

som råder i det primära eller sekundära rörsystemet. Tappvarmvatten behövs 

året om med en temperatur på ca 55°C för att undvika legionellatillväxt. 

Framledningstemperaturen till fjärrvärmecentralerna bör då inte understiga 
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60°C om en värmeväxling till tappvarmvatten ska ske där. Temperaturen ut 

från blockcentralen bör vara ca 65 °C vilket innebär krav på en temperatur 

på minst 70°C i den primära framledningen (Eriksson, L. m.fl., 2002, s. 13). 

2.2.5 Förnyelsebart eller fossilt bränsle 

Bränslet i svenska kraftvärmeverk utgörs vanligtvis av avfallsfraktioner från 

skogsindustrin som flis av toppar och grenar eller av hushållsavfall. För att 

klara av spetslasten riktigt kalla dagar eldas ibland även fossil olja eller 

träpulver. Koldioxidemissionerna från fjärrvärme varierar beroende på 

kraftvärmeverkets aktuella bränslemix. Avfallsfraktionerna som förbränns är 

svåra att använda effektivt på andra sätt än just vid storskalig förbränning. 

Det mesta av koldioxiden som frigörs kan räknas in i ekosystemens 

kretslopp av grundämnen.  

Den koldioxid som frigörs under förbränningen av ett fossilt bränsle som kol 

har däremot inte varit i atmosfären på flera miljoner år. 

Växthusgasemmissionerna från fossila källor bidrar därför till att öka 

växthuseffekten på jorden snabbare takt än vad många ekosystem kan 

anpassa sig till. Användandet av kol som bränsle kräver gruvdrift vilket i sig 

har stor påverkan på miljön. 

2.2.6 Kraftvärmeverk använder bränslen effektivt 

I ett kraftvärmeverk produceras både el och fjärrvärme en vid en hög 

totalverkningsgrad. Den storskaliga driften vid ett kraftvärmeverk medför att 

avancerad, dyr teknik för rökgasrening kan användas. Driftspersonal kan 

kontinuerligt optimera förbränningsprocessen så att bränslets energiinnehåll 

utnyttjas maximalt och så att bildandet av miljöskadliga föreningar 

minimeras.  

Omvandlingsprocessen av bränslets kemiska energi till elektrisk energi och 

fjärrvärme sker i grova drag på följande sätt i ett kraftvärmeverk. Bränslet 

förbränns i en ångpanna var igenom en sluten krets av vatten (matarvatten) 

cirkulerar. Förbränningsprocessen frigör kemiskt bunden energi i bränslet 

och värme, rökgaser och aska bildas. Matarvattnet värms upp till vattenånga 

med högt tryck och hög temperatur när det cirkulerar förbi ångpannan. 

Ångan leds genom en ångturbin som via en generator skapar elektrisk 

energi. Runt 30 % av bränslets energiinnehåll kan omvandlas till el på detta 

sätt. Efter turbinen har ångan lägre temperatur och tryck men bär fortfarande 

på resterande 70 % av bränslets energiinnehåll. Ångan kondenseras i en 



 

 

 

20 

Johanna Valtersson 

 

 

värmeväxlare och värmen överförs till fjärrvärmenätets returvatten som sen 

kan pumpas ut i distributionsledningar till kraftvärmeverkets 

fjärrvärmekunder. I kolkondenskraftverk produceras bara elektricitet och 

vattenångan kyls efter turbinen i kyltorn varvid man går då miste om ca 70 

% av kolets energiinnehåll. Figur 8 illustrerar skillnaden i energieffektivitet 

mellan ett kraftvärmeverk och ett kraftverk. 

 

Figur 8: 1 kWh fjärrvärme kan inte likställas med 1 kWh elektrisk energi. 

Produceras enbart elektricitet ifrån ett bränsle kan endast runt 30 % av dess 

energiinnehåll nyttogöras. Samtida kraft och värmeproduktion ger möjlighet 

att både värma och kyla hus och ersätta eldriven teknik med värmedriven 

teknik (Danestig, 2009, s. 26).  
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2.2.7 Marginalel och primärenergibegreppet 

Den el som säljs på marginalen är den elektriska energin inom ett 

geografiskt handelsområde som har högst rörlig produktionskostnad. En 

energienhet el som kan sparas in medför att efterfrågan på elmarknaden 

minskar och att motsvarande energienhet inte kommer produceras på 

marginalen. Ett sätt att göra en miljövärdering av sin energianvändning är att 

betrakta all köpt el som den el som säljs på marginalen på Nordeuropas 

öppna elmarknad vilket oftast utgörs av fossilel från tyska, finska eller 

danska kolkondenskraftverk, se figur 9. Koldioxidutsläppen från marginalel 

varierar från år till år inom ett intervall mellan 400 till 750 kg CO2/MWh 

(Elforsk, u.å.).  

 

Figur 9: Schematisk bild över rörlig kostnad samt produktionsförmåga för 

olika källor till elektrisk energi i Norden (Persson, 2008, s.16). 

Användandet av primärenergifaktorer är ett försök till att ta hänsyn till 

energiproduktionens effektivitet. Primärenergi är den energimängd som 

totalt går åt för att producera och distribuera en energienhet från utvinning 

av energiråvara till levererad nyttighet. Det kan vara svårt att veta vilken 

primärenergifaktor man ska använda sig av då den kan bero på när under 

året energianvändningen främst sker. Figur 10 visar vart systemgränsen går 

då man avser en byggnads användning av primärenergi. 
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Figur 10: Illustration över systemgränser för primärenergi (Johansson, 

2012, s. 19). 

2.2.8 Fjärrvärme och energieffektivisering 

Villkoren för fjärrvärme förändras när bostäder och lokaler kräver mindre 

uppvärmningsenergi och tidvis till och med kan ge överskott av energi via 

solceller och solfångare. Moderna energisnåla byggnader ger 

omkringliggande område låg värmetäthet och ställer större krav på att 

värmeförluster från kulvertar och fjärrvärmecentraler minimeras för att det 

ska löna sig att ansluta fjärrvärme.  

Då hela bostadsområden med lågenergibyggnader byggs kan ett välisolerat 

sekundärt fjärrvärmenät med låga systemtemperaturer, och låga 

värmeförluster, vara en lösning för att fjärrvärme ska vara ett 

energialternativ för det nya området. Efterhand då fler befintliga byggnader i 

staden får en annan energiprofil efter renovering så kommer 

fjärrvärmebolaget tillslut kunna sänka systemtemperaturerna i hela nätet och 

på så sätt få mindre värmeförluster i sin distribution (Ottosson, U. m.fl., 

2012, s. 152). 

Förbättringar i byggnadens klimatskal som fönsterbyte, ökad isolering, 

lufttätning och eliminering av köldbryggor, sänker värmeunderlaget för 

fjärrvärmen men ger samtidigt kraftvärmeverkets produktion en 

gynnsammare lastprofil. Topplasten, där produktionen har störst 
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miljöpåverkan, sänks medan baslasten som ofta utgörs av billig, 

miljövänligare produktion inte minskar i lika hög utsträckning. För att 

ytterligare skapa en jämn driftssituation vid kraftvärmeverken som 

maximerar elproduktionen så finns en framtid i vidareutvecklandet av 

intelligenta reglersystem som ökar interaktionen mellan konsument och 

producent (Ottosson, U. m.fl., 2012, s. 154). 

Många nya, energisnåla hus kommer i framtiden helt att sakna 

konventionella värmesystem eftersom behovet av köpt energi för 

uppvärmning kommer ligga nära noll. Fokus för fjärrvärmens 

användningsområden kommer att skifta från radiatorsystem till 

badrumsgolv, handdukstorkar, värmedrivna vitvaror och trivselvärme i form 

av strålningsradiatorer (Ottosson, U. m.fl., 2012, s. 14). 

Systemperspektiv krävs vid val av teknik för att nå fram till den 

miljövänligaste lösningen. Till exempel återvinner frånluftsvärmepumpar 

mer värme ut ventilationens frånluft men använder mycket mer elkraft per 

återvunnen energienhet värme för att göra det jämfört med ett FTX-

aggregat. Det extra fjärrvärmebehovet ett FTX-aggregat medför ger dock 

möjlighet för kraftvärmebolaget att öka sin produktion av koldioxidneutral 

el. Totalt medför teknikvalet både lägre primärenergianvändning och 

koldioxidemissioner för ett hus som redan är anslutet till fjärrvärmenätet 

(Ottosson, U. m.fl., 2012, s. 6). 

2.2.9 Metoder för att sänka systemtemperaturen 

Med sänkta fjärrvärmetemperaturer kan värmeförluster vid distribution 

minska samtidigt som verkningsgraden vid många 

värmeproduktionsanläggningar kan öka. En sänkning av temperaturerna ger 

även större möjlighet för att användningen av billiga och välisolerade PEX-

kulvertar kan öka (Johansson, 2012, s. 25). 

Vid nybyggnation kan temperaturerna hållas nere genom att ytorna för 

värmeväxling och i radiatorsystemet ökas. I ett befintligt nät är 

valmöjligheterna mer begränsade av redan gjorda investeringar. Sänker man 

framledningstemperaturen i ett befintligt nät utan att göra några andra 

förändringar måste flödet genom det kunna öka utan att maximalt tillåtna 

trycknivåer överskrids (Johansson, 2012, s. 25). Ett byte av komponenter i 

det vattenburna systemet kan vara nödvändigt men det brukar ses som en dyr 

lösning. Det finns andra sätt att möjliggöra en sänkning av 

systemtemperaturerna. 
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Med adaptiv reglering optimeras framledningstemperatur och flöde genom 

radiatorsystemet så att lägsta möjliga returtemperatur till fjärrvärmenätet 

uppnås. Tekniken använder sig av en algoritm som kontinuerligt söker efter 

den optimala kombinationen av temperatur och flöde. Inställningarna sparas 

varje gång en förbättring uppnås, det vill säga att returtemperaturen sjunker. 

Den optimerade radiatorstyrningen kan sänka returtemperaturen i en 

byggnad med flera grader. Förutsättningar för en adaptiv reglering är att det 

finns en fungerande mätvärdesinsamling och att cirkulationspumpen till 

radiatorerna går att varvtalsregleras. Optimerad radiatorstyrning via adaptiv 

reglering ger särskilt goda resultat för överdimensionerade värmesystem, 

vilket är vanligtförekommande framförallt i äldre bebyggelse (Johansson, 

2012, s. 25, 43) (Ottosson, U. m.fl., 2012, s. 140). Adaptivreglering i 

radiatorkretsar som även innehåller luftbatterier kräver mer forskning 

(Wollerstrand & Lauenburg, 2009, s. 23). Radiatorsystemet är oftast 

dimensionerat för ett konstant radiatorflöde där värmeavgivningen från 

radiatorerna justeras genom att framledningstemperaturen i radiatorkretsen 

förändras enligt en förprogrammerad radiatorkurva. Radiatorkurvan är en 

funktion av utomhustemperaturen, tidskonstant för byggnaden samt, i vissa 

fall, en återkoppling till aktuell inomhustemperatur. För att begränsa 

uppvärmningen lokalt i byggnaden finns ofta termostatventiler monterade på 

radiatorerna för att minska radiatorflödet och på så vis begränsa radiatorns 

värmeavgivning (Johansson, 2012, s. 25, 16). 

En annan metod som kan möjligöra en sänkning av 

fjärrvärmetemperaturerna är att komplettera befintliga radiatorer med en 

radiatorfläkt. Försök har visat att den konvektiva värmeöverföringen från en 

radiator kan öka med upp till 60 % med hjälp av den ökade luftcirkulationen 

som fläkten ger. Med den ökade värmeavgivningen sänks returtemperaturen 

och man kan därefter sänka framledningstemperaturen utan att mängden 

leverad värme minskar (Johansson, 2012, s. 25, 43). 

Alternativa kopplingsprinciper av fjärrvärmecentraler, som rysk 3-

stegskoppling (R3-stegs) och seriekoppling (kaskadkoppling), kan också ge 

bättre avkylning av fjärrvärmevattnet. De dominerande kopplingsprinciper 

av fjärrvärmecentraler är idag den enklare parallellkopplade och den något 

mer avancerade 2-stegskopplade. Båda de alternativa kopplingsprinciperna 

förutsätter en något mer sofistikerad reglerutrustning än i de konventionella 

centralerna. I vissa fall kan de alternativa kopplingsprinciperna medföra en 

sänkning av den primära returtemperaturen på flera grader på årlig basis. 

Särskilt stor är nyttan med de kaskadkopplade fjärrvärmecentralerna för 

byggnader med lågtemperaturvärmesystem och/eller med en låg 

tappvarmvattenanvändning (Johansson, 2012, s. 33 – 43). 
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Rundgångar kan ge kan stora problem med förhöjda flöden och 

returtemperaturer. Om man vill effektivisera distributionen i ett befintligt 

fjärrvärmenät bör oönskade rundgångar åtgärdas. Rundgågnar man önskar 

ha kvar bör övervakas så att de kan förses med rätt styrning (Ottosson, U. 

m.fl., 2012, s. 152). 

2.3 Rör och kulvertar 

Fjärrvärme distribueras i nedgrävda isolerade rör – i fjärrvärmekulvertar. 

Ordet kulvert avser en anlagd mindre underjordisk gång mellan byggnader. 

Generellt består en fjärrvärmekulvert av ett medierör där värmebäraren 

flödar, ett isolerskikt som skyddar mot värmeförluster, och ett mantelrör 

som ger mekanisk stabilitet, skyddar mot yttre påverkan, och för vissa 

kulverttyper skyddar mot inträngande vatten (Sjökvist, S. m.fl., 2012, s.25). 

I moderna fjärrvärmerör finns ofta larmtrådar av koppar inbakade i 

isoleringen för att lättare kunna detektera fukt och läckage. Kapitel 2.3 

handlar om utvecklingen av fjärrvärmekulvertar och om funktionen hos 

fjärrvärmekulvertens olika lager. 

2.3.1 Utveckling genom åren av värmekulvertar 

Betongkulvertar har byggts under åren 1940-1980. Från 40-talet till början 

av 50-talet var betongkulvert det dominerande sättet att anlägga en 

värmekulvert och utgjordes ofta av mineralullsisolerade stålrör nedlagda i 

kanaler av betong under marken, se figur 11. För att få upp medierören från 

kulvertbotten är rören ofta upplagda på någon form av underlag av betong 

eller stål, eller så har de hängts upp i kulverttaket. Ibland ligger rören direkt 

på betongen. För att kunna motstå utvändiga korrosionsangrepp är 

betongkulverten beroende av fullgod dränering. Sprickor uppstår alltid med 

tiden i betongen så det är bra om kulverten lutar lite, att tömningskammare 

finns i lågpunkter och att avluftningskammare i finns höjdpunkter (Sernhed, 

K. m.fl., 2012, s.17). 
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Figur 11: Exempel på två olika typer av betongkulvertar (Sjökvist, S. m.fl., 

2012, s. 28). 

Under 50-talet blev det vanligare att i stället bygga kulvertar med mantelrör 

av asbestcement och det materialvalet höll i sig fram till mitten av 70-talet. 

Som medierör användes stål och som isoleringen mineralull men även 

cellbetong eller halvskålar av polyuretan förekom, se figur 12. Asbestcement 

kallas ofta vid det mest kända produktnamnet eternit. Materialet är 

hälsovådligt om man arbetar med det eftersom asbestfibrer kan tränga in i 

andningsorganen och orsaka asbestos. Det har också förmodats 

vara cancerframkallande (Wikipedia, 2013). 1976 infördes förbud mot 

asbest och prefabricerade värmekulvertar med mantelrör av PEH och 

isolering av PUR-skum har sedan dess dominerat marknaden för 

värmekulvertar (Maurin, G., 1986, s.16-17). PEH avser polyetenplast med 

hög densitet och förkortningen PUR står för polyuretanskum. 

 

 
 

Figur 12: Kulvertar innehållande asbestcement (Sjökvist, S. m.fl., 2012, s. 

28). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Andningsorgan
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asbestos
http://sv.wikipedia.org/wiki/Cancer
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Rörskål är isolering av PUR-skum eller mineralull som appliceras i 

efterhand runt värmerör. Rörskålar kan användas i torra miljöer, som källare, 

där det inte finns några större krav på att mantelrörets skarvar ska vara 

vattentäta. 

2.3.2 Fjärrvärmerörets uppbyggnad och tillverkning 

Det finns flera tillverkningsmetoder av moderna preisolerade fjärrvärmerör. 

Den vanligaste, traditionella metoden är att placera medieröret i mantelröret 

och fylla utrymmet med isolering av polyuretan. Fjärrvärmerör kan också 

tillverkas kontinuerligt genom att polyuretan sprayas på medieröret varefter 

manteln extruderas (strängpressas) på isoleringen. Metoden gör det möjligt 

att lägga in en diffusionsspärr mellan isolering och mantel vilket förhindrar 

åldringen av isoleringen avsevärt (Svensk Fjärrvärme, u. å.). 

Moderna fjärrvärmerör kan ha allt från 1 till 4 medierör i samma isolering 

och innanför samma mantelrör. Fjärrvärmerör med ett medierör benämns 

som enkelrör. Tvillingrör har två rör inneslutna i samma isolering och 

mantel, ett för framledning och ett för retur.  

Tvillingrör har en betydligt bättre isolerande förmåga än enkelrör. För övrigt 

ska inte de totala anläggningskostnaderna för enkelrör respektive tvillingrör 

i isolerklass 2 skilja sig särkilt mycket åt. Större dimensioner av tvillingrör 

kan vara svåra att få tag på men det ska finnas i dimensioner upptill DN 200. 

Positivt för tvillingrör är att det inte krävs lika mycket schaktningsarbete då 

rören ska grävas ner i jorden. Tvillingrören reducerar teoretiskt kostnaden 

för schaktning med ca 25 % på dimensioner upp till DN65 och med ca 10 % 

på dimensioner fr. o. m. DN 80 och uppåt (Kulvertkostnadskatalogen, 2007, 

s. 3). Tvillingrör upptill DN 100 kostar mindre och tvillingrör med DN över 

125 kostar lite mer än enkelrör i isolerklass 2 att köpa in (Svensk fjärrvärme, 

2007, s.3). Sammansvetsningen av skarvar på tvillingrör är ofta lite dyrare 

p.g.a. utrymmesskäl och de större dimensionerna kräver mer av de som 

lägger ner dem i marken då de är tyngre än enkla rörpar (Henriksson, 2007, 

s.37). 

Det sker hela tiden en utveckling av fjärrvärmerör för att minska 

distributionsförlusterna. Forskning visar att optimal design på tvillingrör kan 

minska värmeförlusterna från dem med 6 – 12 % jämfört med traditionella 

tvillingrör, utan att investeringskostnaden ökar för rören. Framledningsröret 

och returröret placeras då assymetriskt i rörisoleringen så att 

framledningsröret som har högst temperatur får mer isolering runt sig 

jämfört med returröret, se figur 13 (Dalla Rosa, A. m.fl., 2011, s. 2418). 
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Figur 13: Förslag från forskare på en optimering av 2 olika tvillingrör 

(Dalla Rosa, A. m.fl., 2011, s. 2415). 

Det finns värmekulvertar som förutom ledning av vatten för uppvärmning 

innehåller rör för tappvarmvatten och varmvattencirkulationen. Utöver styva 

ledningar förekommer vid mindre rördimensioner även flexibla rörvarianter 

vilket minskar antalet skarvar på raka ledningssträckor. Flexibla rör 

levereras upprullade på en trumma, vilket underlättar transport av rören.  

2.3.3 Medierör 

Medierören i moderna fjärrvärmerör utgörs ofta av stål men kan även vara 

av koppar, aluminium eller plastmaterial som PEX (förnätad polyeten) och 

PP (polypropen). I takt med att utveckling sker av plaster, som tål tryck, 

temperaturer och andra påkänningar som förekommer i värmesystem, 

fortskrider ökar användningen av plastmaterial. Medierör i plast är numera 

även diffussionstäta vilket hindrar syre från att diffundera in till 

fjärrvärmevattnet och därmed från att skapa korrosionsangrepp 

plåtkomponenter i systemet (Warfvinge, C. & Dahlblom, M., 2010, s. 4:50). 

Plaströrens konkurrensfördel ligger i att de är förhållandevis billiga att köpa 

in samt lätta och smidiga att arbeta med. Företag som säljer värmekulvertar 
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av PEX-rör i isolering av EPS (expanderad polystyren eller även kallat för 

frigolit) anger värmeförlusterna endast uppgår till 6-10 W/m jämfört med 

konventionella preisolerade rör där värmeförlusterna ligger runt 18 W/m. 

(Elgocell, u. å.) Figur 14 visar hur det kan gå till då man anlägger en PEX-

kulvert. 

 

Figur 14: Placering av medierör av PEX-material i isolering av EPS 

(frigolit) ( Tommy Persson & Janusz, u. å., s. 6). 

2.3.4 Isoleringsmaterial och dess åldrande 

Mineralull är en samlingsbeteckning för glasull och stenull. Skillnaden 

mellan glasull och stenull är vilken råvara materialet är gjort av, det vill säga 

glas respektive sten. Mineralull är ett bra isolermaterial (λ = 0.03 – 0.04 

W/mK), men är samtidigt känslig då den har mycket låg mekanisk 

hållfasthet och lätt blir fuktig. Fuktig mineralull ger en mycket korrosiv 

miljö och är svår att torka. Cellbetong är ett förhållandevis dåligt 

isoleringsmaterial (λ = 0.16 W/mK), men har däremot bra lastbärande 

egenskaper (Sjökvist, S. m.fl., 2012, s. 28). 

Isoleringsmaterialet PUR-skum (polyuretan-skum) kombinerar låg 

värmekonduktivitet med bra lastbärande egenskaper. PUR-skum består av 

en matris av PUR, och celler (blåsor) som innehåller en gas med högt 

värmemotstånd. PUR-skumisoleringens värmekonduktivitet försämras med 
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tiden på grund av diffusion. Isoleringsgasen diffunderar genom 

plastmanteln och ersätts av luft som har sämre isoleringsegenskaper. 

Isoleringsgasen består oftast av cyklopentan blandad med koldioxid. Vid 

50°C har cyklopentan en värmekonduktivitet på 0.12 W/mK, koldioxid 

0.019 W/mK och luft 0.027 W/mK. Den effektiva värmekonduktiviteten för 

PUR-skummet kan försämras med 50 % under en drifttid på 50 år (Sjökvist, 

S. m.fl., 2012, s. 27). Generellt gäller att små rördimensioner, flexrör och 

tunna isoleringslager åldras snabbare. Många rörtillverkare har idag 

en diffusionsspärr inlagd som reducerar diffusionen av isoleringsgaser 

samtidigt som den tillåter vattenånga att passera ut (Logstor, 2010). 

Fjärrvärmerör delas upp i olika serier beroende på vilken tjocklek 

isoleringen har. Ju högre tal på isolerklassen desto tjockare isoleringen. 

2.4 Tryckförluster vid distribution av fjärrvärme 

Under distribution av fjärrvärme sker i huvudsak två typer av energiförluster 

– tryckförluster samt värmeförluster. Kapitlet behandlar orsakerna till att 

tryckförlusterna uppstår och redogör för några samband som kan användas 

för att beräkna deras omfattning.  

2.4.1 Tryckfall 

När fluider strömmar i rör uppstår tryckenergiförluster genom fluidens 

friktion mot rörväggen samt på grund av den virvelbildning som sker då 

fluiden möter förändringar av rörets form, s.k. engångsmotstånd. Det uppstår 

ett tryckfall längs med rörsystemet. Detta motstånd måste 

cirkulationspumpen övervinna för att få fjärrvärmen att cirkulera. Vattnet tar 

alltid den väg där det möter minst motstånd – vill man styra fjärrvärmen i ett 

rörnät så måste man känna till vilket motstånd de olika vägarna ger. För att 

kunna optimera distributionen ur energisynpunkt i en avvägning mellan 

värmeförlusten från rören och cirkulationspumpens arbete är det också 

viktigt att känna till hur cirkulationsmotståndet påverkas vid val av olika 

rördimensioner. 

Den del av tryckförlusterna som hänrör från friktion mot rörväggen kan 

uttrycks i ekvation 2.10 (Alvarez, 2006, s. 62). 

 

      
 

 
 

  

 
  (ekv. 2.10) 

 

http://www.logstor.com/showpage.php?lang=SV&pageid=2133353


 

 

 

31 

Johanna Valtersson 

 

 

l – rörets längd (m) 

λ – friktionskoefficient för medieröret (-) 

d – rörets diameter (m) 

c – fluidens strömningshastighet (m/s) 

ρ – fluidens densitet (kg/m
3
) 

 

Inom VVS-branschen används storheten R för att uttrycka tryckfallet per 

meter, se ekv. 2.11. 

 

  
 

 
 

  

 
   (ekv. 2.11) 

Hastigheterna och dimensionerna i fjärrvärmesystem är sådana att kan man 

anta att vattnets strömning är mer eller mindre utvecklat turbulent överallt. 

För fullt utvecklad turbulens är friktionskoefficienten konstant och påverkas 

inte av volymflödet. Typiska värden för Reynolds tal, Re, i 

fjärrvärmesystem ligger i intervallet 17 500-1600 000. Fullt utvecklad 

turbulens råder för Re >12 500 (Frederiksen, S. & Werner, S., 1993, s. 332-

333). 

Friktionskoefficienten för raka rör kan avläsas i ett Moody-diagram som en 

funktion av Reynolds tal och med den absoluta ytråheten dividerad med 

rörets diameter som kurvparameter (Frederiksen, S. & Werner, S., 1993, s. 

332-333). Tabell 2 visar absoluta ytråheter för några rör av olika material. 

Avlagringar, rost och kemiska ytförändringar ökar ytråheten i rören med 

tiden. 

Tabell 2: Absolut ytråhet hos olika rör (Alvarez, 2006, s. 66). 

Medierörets 

material 
Tillstånd 

Absolut ytråhet 

(mm) 

Plast, koppar Släta, utan avlagringar < 0,03 

Stål 
Nya, sömlösa, 

varmvalsade 
0,05 – 0,10 

Stål Lätt rostiga 0,10-0,20 

Stål Rostiga 0,20-0,30 

Stål Inkrusterade 0,50-2 

Asbestcement Oisolerade 0,05 
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Tryckförlusten i systemet förorsakad av alla engångsmotstånd för den 

strömmande fluiden beräknas enligt ekvation 2.12 (Alvarez, 2006, s. 67). 

 

        
  

 
  (ekv. 2.12) 

Σζ = Systemets totala tryckförlustkoefficient (-) 

 

Systemets totala tryckförlustkoefficient uppskattas genom att man summerar 

ihop tryckförlustkoefficienterna för olika engångsmotstånd. Värdet för olika 

komponenters tryckförlustkoefficient kan man hitta i strömningsteknisk 

litteratur eller i rörtillverkares kataloger. I maskintekniska sammanhang 

används begreppet ζ (grekiska bokstaven zeta) för att uttrycka 

tryckförlustkoefficienten medan man i VVS-sammanhang istället skriver z 

och kallar storheten för motståndstal. 

Summeras beräknade förluster från raka sträckor (ekv.2.10) och 

engångsmotstånd (ekv. 2.12) erhålls det totala tryckfallet, Δptot för systemet, 

se ekvation 2.13. Ekvation 2.14 och 2.15 visar hur flödeshastighet och 

genomströmningsarea skrivs om till volymflöde och rördiameter i ekvation 

2.13. 

      (  
 

 
   )

     ̇ 

      (ekv. 2.13) 

 

  
 ̇

 
   (ekv. 2.14)  

 

  
    

 
   (ekv. 2.15) 

Ekvation 2.12 visar att det totala tryckfallet är omvänt proportionell mot 

rördiametern upphöjt till fem. Tryckfallet i ett rör med inre diameter på 65 

mm utgör bara ca 27 % av tryckfallet i ett rör med en inre diameter på 50 

mm, som är en rörstorlek mindre av de rör som vanligtvis finns tillgängliga 

på marknaden.  

I ett befintligt rörsystem där rördelarna redan är dimensionerade kan man 

utan större fel förenkla tryckfallsberäkningen till ekvation 2.16 – att 

tryckfallet är proportionellt mot flödet i kvadrat (Alvarez, 2006, s. 83). 

Ekvationen 2.16:sgrafiska kurva kallas för rörnätets systemkurva och visar 

det motstånd cirkulationspumpen måste övervinna för att få ett visst 

volymflöde av fluiden att strömma i systemet. 
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                ̇   (ekv. 2.16) 

2.4.2 Cirkulationspumpens arbete 

Cirkulationspumpen till ett fjärrvärmenät är igång året runt, dygnet runt och 

pumpens effektbehov och verkningsgrad påverkar därför livscykelkostnaden 

för pumpen mycket. Ofta kan flera sammankopplade varvtalsreglerade 

pumpar ge den högsta energieffektiviteten inom det regler- och 

flödesintervall som finns under året. 

En pumps egenskaper kan i stort uttryckas med 4 grafiska kurvor; 

effektkurva, verkningsgradskurva, NPSH-kurva (Net Positive Suction Head) 

samt pumpkurva. Effektkurvan visar pumpens behov av tillförd effekt vid ett 

visst flöde, tryck och verkningsgrad, se ekvation 2.17 (Alvarez, 2006, s. 

119). Verkningsgraden beror på vilket varvtal som pumpen arbetar vid. 

Verkningsgradskurvan skildrar förhållandet mellan pumpens axeleffekt och 

dess behov av tillförd effekt. NPSH-kurvan visar vilket inloppstryck som ej 

bör underskridas vid olika flöden om man vill undvika risk för kavitation 

(Warfvinge, C. & Dahlblom, M. 2010, s. 4:48). 

 

       
 ̇      

    
 (ekv. 2.17) 

 

Ptillf = tillförd eleffekt till pumpen (W) 

Δptot = erhållen tryckhöjning (Pa) 

ηtot = pumpens totala verkningsgrad 

 

En pumpkurva anger tryckhöjningen som funktion av volymflödet vid konstant 

varvtal. Teoretiskt kan man teckna sambandet enligt ekvation 2.18. 

 

             
  

  

             
  ̇  (ekv. 2.18) 

 

Δp teor∞ = teoretiskt erhållen tryckhöjning 

u2= periferihastighet vid utloppet 

D2 = hjuldiameter vid utloppet 

b2 = skovelbredd vid utloppet 

β2 = skovelvinkel vid utloppet 
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Vill man uttrycka tryckhöjningen som erhållen uppfodringshöjd, H, kan 

pumpkurvan (ekv. 2.18) skrivas om till ekvation2.19. 

 

       
       

   
 (ekv. 2.19) 

 

Ekvation 2.18uttrycker ett teoretiskt samband som bygger på att pumpen har 

oändligt med skovelhjul samt att inga friktionsförluster eller stötförluster sker. I 

verkligheten måste pumpkurvan korrigeras till att ta hänsyn till de förluster som 

oundvikligen uppstår (Alvarez, 2006, s. 140). 

 

Ritar man i systemkurvan och pumpkurvan i samma graf kan man i dess 

skärningspunkt avläsa arbetspunkten. Cirkulationspunkten väljs sedan så att 

högsta möjliga verkningsgrad uppnås vid arbetspunkten, se figur 15 (Warfvinge, 

C. & Dahlblom, M. 2010, s. 4:63). 

 

 

 
Figur 15: Arbetspunkten är skärningspunkt mellan pump- och systemkurva 

(Warfvinge, C. & Dahlblom, M. 2010, s. 4:63). 

 

Affinitetslagarna, se ekvation 2.20, 2.21 och 2.22, kan användas för att räkna om 

pumpens volymflöde, uppfodringshöjd eller axeleffekt vid olika varvtal. För att 

räkna om hela pumpaggregatets eleffektbehov vid ett annat varvtal måste hänsyn 

tas till att pumpen har olika verkningsgrad vid olika varvtal. 
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 ̇ 

 ̇ 
  

  

  
  (ekv. 2.20) 

 
  

  
 

  
 

  
   (ekv. 2.21) 

 
   

   
 

  
 

  
   (ekv. 2.22) 

2.4.3 Dimensionering av rör 

Efter att värmebehov, systemets temperaturnivå på framledning och retur 

och därefter flödet är bestämt kan ekonomiskt optimal rördimension 

beräknas. Större rördimensioner ger lägre strömningshastighet och tryckfall 

vilket kräver mindre driftsel för att pumpa runt, men ger större 

värmeförluster och inköpskostnader.  

Det finns tekniska begränsningar för vilka strömningshastigheter som är 

praktiska för vätskor i rör. Hög strömningshastighet i rören kan ge upphov 

till buller, tryckstötar och erosion. Bullerrisken bör tas hänsyn till om rören 

löper inne i byggnaden. För erosionsrisken är det avgörande vilket material 

mediarören består av. Koppar är känsligare än stål. Riktigt låga hastigheter 

på vattnet kan medföra att luftblåsor blir ståendes i ledningar vilket sen ger 

cirkulationsproblem (Warfvinge, C. & Dahlblom, M. 2010, s. 4:56).  

Som vägledande kriterier vid en kostnadsoptimal dimensionering av rör i 

små och medelstora värmesystem är att tryckfallet per meter, R, ska ligga 

runt 100 Pa/m och att vattenhastigheten ska vara 0,5-0,7m/s (Warfvinge, C. 

& Dahlblom, M. 2010, s. 4:56). För fjärrvärme anges 3,5 m/s i huvud- och 

transitledningar och 1 m/s i servisledningar som högsta strömningshastlighet 

(Frederiksen, S. & Werner, S., 1993, s. 336). 

2.5 Värmeförluster vid distribution av fjärrvärme 

Kapitlet redogör för samband som kan användas för att beräkna 

värmeförluster från rörkonstruktioner och fjärrvärmerör. Av sambanden i 

kapitlet kan man se att flödet genom en fjärrvärmekulvert inte påverkar de 

utvändiga värmeförlusterna från den. 
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2.5.1 Värmeförluster i svenska fjärrvärmenät 

Värmeförlusterna i ett vanligt svenskt fjärrvärmenät utgör vanligtvis runt 10 

% av den årliga distributionen av fjärrvärme. I småhusområden där 

värmetätheten är låg kan värmeförlusterna uppgå till 30 % av den levererade 

energin till området (Frederiksen, S. & Werner, S., 1993, s. 47). 

I ett givet nät minskar värmeförlusterna vid lägre nättemperaturer. Vid en 

jämförelse av olika utförandevarianter vid nybyggnation så ger sänkt 

framledningstemperatur däremot inte självklart en lägre värmeförlust 

eftersom det större flödet kan fodra större rördiametrar och därmed större 

värmeavgivande mantelarea vilket motverkar reduktionen av 

värmeförlusterna (Frederiksen, S. & Werner, S., 1993, s. 342). 

2.5.2 Värmeöverföringsprinciper 

Då det råder en temperaturskillnad mellan två närliggande kroppar eller 

inom en kropps olika delar sker det en transport av värme från den från den 

höga temperaturen till den låga tills att skillnaden är utjämnad. 

Värmeöverföringen kan ske via konvektion, strålning eller ledning (Alvarez, 

2006, s. 360). 

Konvektion är den rörelse som uppstår i fluider på grund av den 

densitetsskillnad som följer av skillnader i temperatur hos fluidens partiklar 

(molekyler eller atomer). Skillnaden i temperatur uppstår då de partiklar som 

är närmast en angränsande kall eller varm kropp kyls ner eller värms upp.  

Vid strålning överförs värme via elektromagnetiska vågor. Värmestrålning 

sänds ut från alla kroppar som har en temperatur över den absoluta 

nollpunkten. 

Partiklar med en hög temperatur har högre rörelseenergi än partiklar med 

lägre temperatur. Vid ledning överförs rörelseenergi från en partikel till 

närliggande partiklar. 

Effektförluster från fjärrvärmerör sker i huvudsak via ledning. 

2.5.3 Värmeeffekt som avges från en strömmande fluid 

Den värmeeffekt som det strömmande fjärrvärmevattnet avger till en 

radiator eller värmeväxlarekan beräknas genom att temperaturdifferensen 
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mellan framledning och retur multipliceras med massflödet och den 

specifika värmekapaciteten, se ekvation 2.23. Värdet på den specifika 

värmekapaciteten är temperaturberoende men kan förenklas till ett 

medelvärde av specifika värmekapaciteten för framlednings- och 

returtemperatur utan några större fel eftersom temperaturskillnaderna är 

relativt små.  

   ̇   ̄            (ekv. 2.23) 

  = massflöde av fluiden (kg/s) 

c p = medelvärde för specifik värmekapacitet för fluiden (J/kgK) 

 

Fluidens massflöde ges av ekvation 2.24. 

 ̇   ̇     (ekv. 2.24) 

ρ = fluidens densitet (kg/m
3
) 

2.5.4 U-värde för cirkulära skikt 

Mängden värme som kan passera vinkelrätt genom en meter av en 

cylindriskkonstruktion då temperaturdifferensen är 1˚C anges som 

rörkonstruktionens u-värde, k-värde eller dess värmegenomgångskoefficient. 

Enheten är W/mK för cylindriska konstruktioner. Inverteras u-värdet 

uttrycks istället värmemotståndet, vilket brukar betecknas som R-värdet.  

Det sammanlagda u-värdet för värmetransport genom en rörkonstruktion av 

n stycken cylindriska skikt ges av ekvation 2.25 (Alvarez, 2006, s. 402). 

     
 

 
 

     
 ∑

 

  
   

    

  
 

 

     
    

   

 (ekv. 2.25) 

När u-värdet väl är summerat så kan den specifika effektförlusten från röret 

beräknas med ekv.2.26 (Alvarez, 2006, s. 402). 

                  (ekv. 2.26) 

2.5.5 Värmeförlust från två parallella kulvertar i marken 

Den specifika effektförlusten från två parallella, isolerade rör i mark uttrycks 

i ekvation 2.27. Begreppen i ekvationen illustreras i figur 16 (Wallentén, P. 
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1991, s. 13-19). Hänsyn tas i Wallenténs samband till att det är olika 

temperatur i framledningsröret och returröret och att det sker ett värmeutbyte 

dem emellan. Ekvation 2.28 och 2.29för de dimensionslösa parametrarna hs 

och β används för att enklare uttrycka sambandet i ekvation 2.27.   

 

Figur 16: Figur över de begrepp som används för att beräkna 

värmeförlusterna enligt ekv. 2.27 (Wallentén, P. 1991, s. 13-19). 

       (
       

 
   )           (ekv.2.27) 

   
     (

  

  
)      (√   (
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)  
 
  

  
    

  

  
   

  
 

        

   

   
  

  

  
  

    (ekv.2.28) 

   
  

    
  (

  

  
)  (ekv.2.29) 

 

qtot = värmeförlust per meter från två parallella, isolerade rör i 

mark [W/m] 

T1= temperatur i rör 1 [K] 

T2= temperatur i rör 2 [K] 

T0= utomhustemperatur [K] 

λm = värmeledningsförmåga i mark [W/(mK)] 

λiso = värmeledningsförmåga i isolering [W/(mK)] 

H = avstånd mellan markyta och röraxel [m] 

ri = inre rörradie [m] 

ry= yttre rörradie [m] 

S = halva centrumavståndet mellan rör 1 och rör 2 [m] 

hs= beräkningsfaktor [-] 

β = beräkningsfaktor [-] 
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2.5.6 Simuleringsprogram och dynamiska beräkningsmodeller 

Fjärrvärmesystem studeras ofta med simuleringsprogram. Vitsen med en 

simulering är att kunna studera sambandet mellan orsak och verkan utan att 

vara tvungen att realisera orsaken. Man särskiljer mellan stationära 

simuleringar och dynamiska simuleringar/beräkningsmodeller. En stationär 

simulering är tidsoberoende och tar inte hänsyn till förändringar över tid. 

Stationär simulering används ofta för att utvärdera dimensioner av enskilda 

komponenter eller delar av fjärrvärmenät. En dynamisk simulering tar 

hänsyn till tidsrelaterade effekter. Dynamisk simulering används exempelvis 

när man vill studera påverkan av reglerstrategier eller fallerande utrustning 

(Johansson & Wernstedt, 2010, s 11). 
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3 Metod 

På vilket sätt årliga och dygnsmässiga variationer i temperatur förenklas då 

indata anges till en värmeförlustberäkning är grundläggande för både hur 

många beräkningar som måste genomföras och för noggrannheten på det 

resultat som man vill få ut. Vid en enklare beräkning på värmeförlusten från 

fjärrvärmekulvertar används medelvärdet för uteluftstemperaturen under ett 

normalår på den aktuella orten. Vid mer ambitiösa simuleringar kan 

verkligheten återges med exempelvis sinusfunktioner för att skildra den 

årsvisa och dagliga temperaturvariationen. I mitt examensjobb har jag har 

valt att utgå från månadsvisa medeltemperaturer för Växjö under ett 

normalår. Det ger en överblick över hur värmeförlusterna från kulvertarna 

varierar under året och begränsar samtidigt antalet beräkningar till en 

lätthanterlig mängd.  

Värmeförlustberäkningar har genomförts enligt ekvation 2.27 (se kap. 

2.5.5.) via beräkningsark i Excel samt med Logstor Calculator 2.1. Ekvation 

2.27 har i tidigare arbeten visat sig ge en god approximation av de verkliga 

värmeförlusterna i ett fjärrvärmenät även om det är en enklare, stationär 

beräkningsmodell (Henriksson, 2007, s.24). Ekvationen uttrycker ett explicit 

samband och är utvecklad med hjälp av multipolmetoden (Wallentén, P. 

1991, s. 11). Logstor Calculator 2.1. har använts för beräkningar till delmål 

4. Programmet förenklade jämförelsen mellan nya tvillingrör i isolerklass 2 

samt lika rörpar i isolerklass 2 och 3. Programmet är det som min 

handledare på företaget InPro Installationsconsult AB rekommenderat till 

exjobbet (Timm, 2013). Logstor Calculator 2.1 ger ett snabbt och smidigt 

sätt att beräkna värmeförluster på så länge det rör sig om preisolerade 

kulvertar av standardformat. Programmet är dock begränsande i vilken 

indata som kan anges och kan inte alltid att anpassas efter äldre 

kulvertkonstruktioner. Det beräknade resultatet från programmet inte kan 

kopieras över i tabellform utan ges som en bild, vilket är frustrerande om 

man vill jobba vidare med ytterligare beräkningar. 

Både stationära eller dynamiska värmeledningsproblem kan alternativt 

beräknas med finita elementmetoden i ett simuleringsprogram som 

exempelvis COMSOL´s FEM-lab (Henriksson, 2007). Finita 

elementmetoden är en numerisk metod som används för att lösa partiella 

differentialekvationer. Ett annat program som är användbart om man vill 

analysera och testa förändringar i sitt befintliga fjärrvärmenät, som 

exempelvis sänkt framledningstemperatur, är PFC (Pipe Flow Calculator). 

En modell över nätet och dess komponenter byggs upp och beräkningar kan 

sedan göras både på stationära och på transienta förlopp (Emretsson, 2012). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ber%C3%A4kningsvetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Partiella_differentialekvationer
http://sv.wikipedia.org/wiki/Partiella_differentialekvationer
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Många el- och fjärrvärmebolag använder sig av Vitac Netsim för 

beräkningar som gäller distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. Projektets 

tidsramar har inte gett något utrymme för att göra beräkningar till detta 

arbete i dylika simuleringsprogram. 

Jag har sent under arbetets gång hittat en artikel där formler finns framtagna 

för att teoretiskt beräkna värmeförlusten från betongkulvertkonstruktioner 

(Böhm, 2000). Den begränsade tiden i detta projekt ger inte mig möjlighet 

till att göra det och jag lämnar istället referensen som förslag till framtida 

liknande projekt. 
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4 Genomförande 

4.1 Beskrivning av det sekundära fjärrvärmenätet på 

Sigfridsområdet 

Det sekundära fjärrvärmenätet till Landstingets fastigheter på 

Sigfridsområdet är en kvarleva från en tid då fjärrvärmenäten i de svenska 

städerna inte var utbyggt. Området har tidigare försetts med värme från en 

oljepanna belägen i hus E56. I mitten av 70-talet ersattes oljepannans värme 

med fjärrvärme från VEAB.  Rören som leder till och från E46 är kraftigt 

överdimensionerade för nuvarande värmebehov i E56 eftersom de rören är 

byggda för att kunna bära ut värmen för hela området. Rördimensionen ut 

till hus E56 är idag 200 mm vilket kan reduceras till 50 mm enligt den 

projektering över nya kulvertar InPro Installationsconsult gjort. Vintertid 

upplevs värmeförlusterna från de äldre betongkulvertarna som stora då snö 

och frost på marken ovanför dem smälter bort snabbare än på andra platser 

på området, se figur 17.  

 

Figur 17: Bilden är tagen vid fixbrunn D. Snön har smält bort på marken 

över där de gamla betongkulvertarna går mellan kulvertbrunn B och 

fixbrunn D. Människorna på bilden är från vänster Tony Timm, Ronny 

Gustavsson och Tommy Brandt.  
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Blockcentralen för överföringen mellan VEABs nät och Sigfrids sekundära 

nät är belägen i Hus 1:s källare. Värmeväxling sker där med hjälp av två 

plattvärmeväxlare. Avkylningen i fjärrvärmecentralen är effektiv och låg 

2011 på 20,8 m
3
/MWh. VEAB´s riktlinjer för fjärrvärmecentraler räknar 

avkylning under 20 m
3
/MWh som optimal drift och avkylning mellan 20 till 

30 m
3
/MWh som normal drift, se bilaga 5. 

VVS-konsultfirman InPro har beräknat tryckfallet i värmesystemet och valt 

ut en varvtalsreglerad tvillingpump som installerades för några år sen. 

Tvillingpumpskonstruktionen ger reglerförmåga från 25-100 % och regleras 

automatiskt efter en trycksensor som sitter i pumpen. Tvillingkonstruktionen 

ger bra förutsättningar för att maximera verkningsgraden genom möjligheten 

att en eller två pumpar kan arbeta. Företaget InPro har även projekterat de 

större injusteringar av värmesystemet som har genomförts efter att nya 

kulvertar till K4 och Kl 6 installerats 2004-2006. 

En del rörsträckor i det sekundära fjärrvärmenätet har fått sina kulvertar 

ersatta genom åren i samband med renovering av fastigheterna de leder till 

eller pågrund av läckage. Byggnaden BUP21 som är belägen i områdets 

utkant fick efter ett större läckage en egen fjärrvärmeanslutning. 

Tappvarmvatten (VV) produceras i blockcentralen. Rör för VV och 

varmvattencirkulationen (VVC) löper i nätet vid sidan av värmekulvertarna. 

Någon mätning av hur stor del av fjärrvärmen som används till VV och 

VVC finns ej installerad i blockcentralen. 

Det finns värmemängdsmätare installerade i de flesta av byggnaderna som 

visar den sammanlagda energin som husens radiatorsystem och 

luftbehandlingsaggregat förbrukar. Landstinget har haft som avsikt att läsa 

av värmemängdsmätarna en gång i månaden och spara värdena i en pärm för 

att ha dem till hands vid behov. Avläsning på alla mätare har inte alltid 

utförts varje månad. Ingen uppföljning av de avlästa värdena har heller 

gjorts då man väntat på ett fungerande onlinesystem med tillhörande 

redovisningsprogram. Avläsningarna har utförts den vardag som ligger 

närmast månadsskiftet. De flesta av mätarna registrerar flödet med hjälp av 

ultraljud och temperaturen via dykrörsmätare. Värmemängdsmätare 8 som 

registrerar totalflödet ut från kulvertbrunn A mot E56, M57 och M1 är en 

äldre modell där flödet registreras med en vinghjulsmätare. Onlineavläsning 

av mätarna ska installeras under 2013. Mätvärden kommer att loggas till en 

databas och utifrån den informationen kommer man lättare kunna övervaka 

värmeförbrukningen i byggnaderna. En värmemängdsmätare kostar runt 

25 000 att installera (Gustavsson, 2013). 
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Värmen överförs till de husinterna systemen övervägande via shuntgrupper 

och direkt på ett fåtal ställen. De systemtemperaturer radiatorgrupperna i 

byggnaderna på området ursprungligen är dimensionerade för varierar. 

80/40 ˚C och 80/60 ˚C är vanligast i de äldre husen. Golvvärme dominerar 

uppvärmningen i klinik 6 och hus K4, som byggdes 2004 respektive 2006. 

Systemtemperaturerna för golvvärme ligger runt 35/25 ˚C. Inne i 

vårdrummen eftersträvas en temperatur på 23 ˚C. 

Framledningstemperaturen i nätet regleras efter utomhustemperaturen enligt 

figur 18. Flödet varierar med värmebehovet i byggnaderna och är högre 

vintertid än sommartid, se figur 19. Flödesregleringen är tryckstyrd och 

cirkulationspumpen varvar upp för att hålla inställt tryck efterhand som 

shuntgrupper i nätet kallar på värme. 

 

Figur 18: Reglering av framledningstemperaturen efter 

utomhustemperaturen. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

-30 -20 -10 0 10 20 30

Fr
am

le
d

n
in

gs
te

m
p

e
ra

tu
r 

(˚
C

) 

Utomhustemperatur (˚C) 



 

 

 

45 

Johanna Valtersson 

 

 

 

Figur 19: Flödet genom fjärrvärmenätet på Sigfridsområdet varierar 

kraftigt under årets månader. Figuren visar variationer av flödet genom 

VVM8 under 2011 och 2012. Februari 2012 visar ett avvikande värde. 

En projektering av byte till nya kulvertar genomfördes för några år sedan av 

InPro Installationsconsult AB och Landstinget i Kronoberg tog in offerter 

för kulvertbytet. Kostnaden bedömdes då som för stor för att projektet skulle 

genomföras. Ritningar över de nya projekterade kulvertarna har jag använt 

mig av i arbetet men övriga bedömningar och beräkningar som gjordes i 

samband med projekteringen har ej funnits att tillgå.  

4.2 Sammanställning av kulvertdata 

4.2.1 Kulvertsträckor 

VVS-konsultfirman InPro Installationsconsult AB har anlitats flertalet 

gånger av Landstiget Fastigheter för att projektera och injustera 

värmesystemet på Sigfridsområdet. På InPros kontor finns därför stora 

pappersritningar över VVS-systemen och byggnaderna i området samlade. 

Genom att bläddra och söka i ritningarna har information om de olika 

kulvertarnas dimensioner, ålder och konstruktion kunnat sammanställas, se 

bilaga 1. 
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Kulvertsystemet har delats upp i olika kulvertsträckor som har numrerats. 

Flöde, dimension och kulvertålder är konstant i vad jag numrerat som en 

sträcka i kulvertsystemet. Kulvertsträckornas längd har mätts upp med en 

skalsticka. 

Information om medierörens dimension har för alla kulvertsträckor kunnat 

utläsas i ritningarna. Alla medierör antas vara av stål då det är det vanligaste 

materialvalet för värmerör av större dimension. 

4.2.2 Temperaturer 

En månadsvis temperaturnivå på framledningens vatten har interpolerats 

fram utifrånmånadsvisa medeltemperaturer för ett normalår, se reglerkurvan 

i figur 17 samt tabell 3. 

Radiatorkretsarna är i de äldre husen konstruerade för en retur på 60 ˚C eller 

40 ˚C och 25 ˚C i de nyare husen då det rör sig om golvvärme. 

Returtemperaturen varierar därför antagligen i olika delar av nätet. Jag har 

antagit och använt ett medelvärde på returtemperaturen för årets månader 

utifrån vad jag bedömer vara rimligt. Den månadsvisa medeltemperaturen på 

framledningen varierar under året från 34 – 65 ˚C. Vårdrummen ska hålla 23 

˚C och den allra lägsta returtemperaturen som erhålls sommartid ligger 

troligtvis 3-5 grader över det. Vintertid antas returen ligga ca 20 grader 

under framledningen. Äldre radiatorer har ofta en kraftigt 

överdimensionerad värmeavgivande yta och avkylningen genom dem är 

därav i regel god. Konsultation med reglertekniker på Sigfridsområdet om 

de temperaturer jag använt har gjorts. (Paine, 2013) Data från VVM8 från 

2011 och 2012 har bedömts vara för varierande och osäker, p.g.a. 

rundgången vid hus 3 och 5, för att användas till att räkna fram returen från.  

Marktemperaturen har uppskattats med hjälp av trafikverkets webbsida om 

tjäldjup, mätstation Torpsbruk och efter läromedlet ”Växten & Marken” från 

SLU (Trafikverket, u.å.) (Växten & Marken, 1999-2002). 

Trafikverkets webbsida redovisar temperaturen på olika markdjup från ett 

50-tal mätstationer runt om i Sverige och är framtagen för att ge information 

om tjälens djup. Temperaturer över 4 ˚C redovisas endast som överstigande 

4 ˚C, se figur 20. Temperaturerna som redovisas är inte 

normalårskorrigerade. 
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Figur 20: Tjäldjup under säsongen 2012-2013 i Torpsbruk, Alvesta 

(Trafikverket, u.å.).  

Medarbetare på företaget Logstor angav en marktemperatur mellan 5-8 ˚C 

som lämpligt snittvärde för marktemperaturen på 0,6 m djup i Sverige, där 5 

˚C avsåg norra Sverige. Som referens till denna marktemperatur angavs 

läromedlet ”Växten& Marken” från SLU, se figur 21 (Persson, 2013). 

 

Figur 21: Årsdynamik för luft och marktemperatur i Uppsala (Växten & 

Marken, 1999-2002). 



 

 

 

48 

Johanna Valtersson 

 

 

Tabell 3: Sammanställning över de temperaturer som använts som indata. 

Månad 
  ute normalår 

(˚C) 

tmark 

(˚C) 

tfram 

(˚C) 

tretur 

(˚C) 

Δ  

(˚C) 

Jan. -2,7 0 65,2 45,2 20 

Feb. -2,7 -1 65,2 45,2 20 

Mars 0,2 -1 61,8 41,8 20 

April 4,9 3 56,1 40,1 16 

Maj 10,6 4 48,3 38,3 10 

Juni 14,8 5 36,6 27,6 9 

Juli 15,8 6 33,8 25,8 8 

Aug. 15,0 7 36,0 27,0 9 

Sept. 11,1 8 46,9 36,9 10 

Okt. 7,1 8 53,5 39,5 14 

Nov. 2,4 7 59,1 42,1 17 

Dec. -1.0 1 63,3 44,3 19 

4.2.3 Kulvertisolering 

Mantelrörets diameter finns noterad i ritningar för flertalet av 

kulvertsträckorna. Med hjälp av Logstor Calculator 2.1. eller Svensk 

Fjärrvärmes beräkningsprogram EkoDim kan man se att den yttre 

kulvertdiametern motsvarar isoleringsklass 2 hos kulvertarna. För de 

kulvertsträckor information om den yttre kulvertdiametern inte har funnits 

har isolerklass 2antagits eftersom det är den mest förekomna 

isolertjockleken både på Sigfridsområdet och i övriga fjärrvärmenät. 

De flesta kulvertarna i rörsystemet är prefabricerad kulvert (PUR-

skumsisolering och PEH-mantel) som är direkt lagd i marken. Det finns 

dock några kulvertsträckor som utgörs av betongkulvertar med rör och 

isolering från mitten av 50-talet. Efter ett besök nere i fix-grop D (se figur 5, 

s. 8) kan konstateras att isoleringen på dehär äldre rören är glasull och att 

mantelröret utgörsav omlindad och fastbränd tjärpapp, se figur 22 och 23. 

Tjockleken på glasullsisoleringen mättes upp på två sätt; genom att sticka in 

en mätsticka in till medieröret samt genom beräkning utifrån uppmätt 

omkrets, se tabell 4. Isolertjockleken har antagits som ett medelvärde av de 

båda värdena minus 4 mm tjärpapp. 
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Tabell 4: Isolertjocklek i äldre kulvertar.   

Kulvert 
Mätsticka 

(cm) 

Måttband 

(cm) 

Antaget värde  

(cm) 

VK 7 – mot E56 5,5 6,2 5,4 

V 8 – mot M57 5,0 5,4 4,8 

 

 

Figur22: Foto på betongkulvert. Bilden är tagen i Fix-grop D och visar 

rören som leder bort mot M57 och M58. 
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Figur 23: Foto på betongkulvert tagen i Fix-grop D. Rör som går mot gamla 

panncentralen i E56. 

De rör som går genom källare eller genom kortare sträckor av gångkulvertar 

är isolerade med rörskål. För att få isolertjockleken att bli så korrekt angiven 

som möjligt till Logstor Calculator  2.1 för de äldre kulvertarna har 

isolerklassen justerats. Att skriva in exakt den isolertjocklek man önskar ger 

programmet ej möjlighet till. 

4.2.4 Kulvertisoleringens och markens värmekonduktivitet 

Kulvertarnas ålder är av intresse för att bedöma PUR-skumisoleringens 

skick. Kulvertåldern har antagits efter datum som hittas i ritningar hos InPro. 

De äldre kulvertrören bör vara från 1956-1958 eftersom husen de går till är 

byggda då. Ingen av kulvertarna med PUR-skum antas ha diffusionsskydd 

innanför mantelröret. PUR-skummets värmekonduktivitet för olika 

dimensioner har lästs av vid aktuell ålder i åldringsdiagram för PUR-skum 

som Logstor Calculator 2.1 tillhandahåller (Logstor Calculator 2.1, u.å.). 

Figur 24visar åldringsdiagram för 4 olika rördimensioner utan 

diffusionsspärr. DN 25 och DN 200 är valda då de utgör den minsta 

respektive största dimensionen i Sigfridsområdets sekundära fjärrvärmenät.  
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Diffusionsspärren som de kontinuerligt tillverkade rören är försedda med 

uppges av Logstor vara 100 % diffusionstät. Enligt Logstor stannar all 

isolergas (cyklopentan eller koldioxid) kvar innanför mantelröret och ingen 

försämring av PUR-skummets isoleringsförmåga ska därför uppstå (Logstor 

Calculator 2.1, 2011). 

Värmekonduktiviteten för glasullen är satt till 0.04 W/mK och till 0.038 

W/mK för rörskålarnas mineralull.  

För markens värmekonduktivitet används värdet 1,6 W/mK vilket både i 

Logstor Calculator 2.1 och EkoDim används som förvalt värde för 

”normala” markförhållanden.  

Ju bättre isolering kulverten  har desto mindre påverkan har markens 

värmeledningsförmåga på det totala värmemotståndet.   

Samma värden för isolermaterialens värmekonduktivitet har använts i 

beräkningarna i Excel och  Logstor Calculator 2.1.  

 

Figur 24: Åldringsdiagram för PUR-skum i traditionellt tillverkade (d.v.s. 

utan diffussionsspärr) enkelrör som har isoleringsklass 2 vid 50˚C (Bilden 

är skapad i Logstor Calculator 2.1). 
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4.3 Beräkningar 

Delmål  2: Värmeförlustberäkning med ekvation 2.27. Indata för 

beräkningen till delmål 2 finns i tabell 11 (Bilaga 1) och i tabell 3 (kap. 4.2.2 

- Temperaturdata).  

Delmål 3: Medelvärdet för den specifika effektförlusten i kulvertarna har 

beräknats med två olika beräkningsmodeller, via ekvation 2.27 (  W) samt 

Logstor Calculator 2.1 (  L). Medelvärdet räknas på VK 1-34 bortsett från 

VK 23 och 24 som har udda rördimensioner, DN 156 respektive 169, vilket 

inte går att skriva in i Logstor Calculator. De två kulvertarna är därför 

borttagna ur beräkningen av medelvärdet för den specifika effektförlusten. 

Indata för beräkningen finns i tabell 2 i Bilaga 1och i tabell 4 (kap. 5.3 – 

Resultat delmål 3). 

Delmål 4: Angiven indata till Logstor Calculator 2.1 finner man  i Bilaga 3 

och i tabell 5 (kap. 4.2.2 - Temperaturdata).  Beräknad specifik effektförlust 

ligger som grund för beräknad energiförlust under årets månader, vilket 

sedan summeras ihop till total energiförlust under ett normalår. 
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5 Resultat 

5.1 Delmål 1 - Sammanställning av kulvertdata 

Figur 25 visar uppdelningen av det nuvarande sekundära fjärrvärmenätet i 

olika kulvertsträckor. De sträckor som värmeförlusten beräknas på har 

numrerats som VK 1 till VK 34. Positionen för kulvertkammare A, B och C 

samt fix-brunn D och kulvertbrunn KB3 är utmarkerade i figuren. 

 

Figur 25: Uppdelning av det nuvarande sekundära fjärrvärmenätet i 

kulvertsträckor VK 1-34. Kulvertbrunn A, B, C, 3 (KB3) och fix-brunn D är 

utmärkta i bilden.  



 

 

 

54 

Johanna Valtersson 

 

 

Bilaga 1 redovisar uppdelning av kulvertsträckor, insamlad information om 

dimensioner och isolering för kulvertsträckorna med hjälp av två tabeller. 

Sammanlagt ger kulvertsträckorna 1-34 1821 meter långt nät varav 201 

meter (11 %) är betongkulvert med glasullsisolering från 50-talet och 324 

meter (13 %) har rörskålsisolering. Resterande kulvertar är preisolerade rör 

med PUR-skumsisolering. Alla kulvertarna består av enkelrör.Kulvertarnas 

anläggningsår varierar från 1956 till 2006 och den inre rördimensionen 

varierar från 25 till 200 mm. 

5.2 Delmål 2 – Specifik effektförlust enligt stationär modell i Excel 

Resultatet för beräknad specifik effektförlust enligt modell i Excel (ekv. 

2.27) för kulvertsträcka 1-34 under årets alla månader redovisas i tabellform 

i bilaga 2. Figur 26 visar specifik effektförlust för några av nätets kulvertar, 

inklusive den kulvert som har högst respektive lägst specifik effektförlust. 

Högst effektförlust per meter sker ifrån VK 7, en betongkulvert från 1956 

som har en stor inre rördiameter på 20 cm samt förhållandevis tunn 

glasullsisolering. Lägst effektförlust per meter sker ifrån VK 15, en 

preisolerad kulvert från 2004 med DN 25. Under en normalårstempererad 

aprilmånad varierar den specifika effektförlusten från 42,2 W/m till 10,3 

W/m. 

 

Figur 26: Resultat för specifik effektförlust för några av nätets kulvertar.  
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Figur 27 visualiserar rördimensionens betydelse på värmeförlusternas 

storlek. En större mantelarea hos röret medför större värmeavgivande area 

och därmed större effektförlust per meter kulvert.  

 

Figur 27: Effektförlust per meter för Sigfridsområdets kulvertar under en 

normalårstempererad januari. Kulvertarna är sorterade efter inre 

rördimension vilket skildras med olika färger i diagrammet. 

I figur 28 är kulvertarna sorterade efter inre rördimension på samma sätt som 

i figur 27 men kulvertsträckorna är där istället färgade efter vilket 

isolermaterial de har. Det blir tydligt att de äldre betongkulvertarna med 

glasullsisolering samt kulvertarna med rörskålar i mineralull erbjuder ett 

betydligt sämre motstånd emot värmeledningsförluster jämfört med 

kulvertarna med PUR-skum. 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1
5

3
3

3
4

2
2

2
9

3
0 1 5

3
1

3
2 2 3 8

2
8

2
6

2
7

1
8

1
9

2
0 6 9

1
0

1
1

1
2

1
7

2
1

2
3

1
3

1
4

1
6

2
4

2
5 4 7

Sp
e

ci
fi

k 
e

ff
e

kt
fö

rl
u

st
 (

W
/m

) 

Kulvertsträcka 



 

 

 

56 

Johanna Valtersson 

 

 

 

Figur 28: Effektförlust per meter för Sigfridsområdets kulvertar under en 

normalårstempererad januari. De olika färgerna signalerar vilken typ av 

isolering som rörsträckan har.  

5.3 Delmål 3 - Jämförelse av resultat från olika beräkningsmodeller 

Medelvärdet för den specifika effektförlusten i kulvertarna har beräknats 

med två olika beräkningsmodeller, via ekvation 2.27 (  W) samt Logstor 

Calculator 2.1 (  L). Tabell 4 och figur 29 och visar skillnaden i effektförlust 

per meter kulvert för fyra olika temperaturnivåer – januari, april, augusti och 

november. Medelvärdet beräknat med Logstor är 10, 20, 142 respektive 4 % 

högre än medelvärdet beräknat med ekvation 2.27 (Wallentén). 
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Tabell 4: Beräknade medelvärden för specifik effektförlust för januari, april 

och augusti samt redovisning av temperaturdata som har används vid 

beräkningen. 

Månad 
  W 

(W/m) 

  L 

(W/m) 

  ute 

(˚C) 

tmark 

(˚C) 

tfr 

(˚C) 

tr 

(˚C) 

januari 26,7 29,3 -2,7 0 65 45 

april 19,9 23,9 4,9 3 56 40 

augusti 7,6 18,4 15 7 36 27 

november 22,2 23,19 2,4 7 59 42 

 

 

Figur 29: Jämförelse av  beräkningsresultat utifrån ekvation 

2.27(Wallentén) och Logstor Calculator 2.1 för månadsvisa medelvärden av 

kulvertarnas specifika effektförlust. 
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5.4 Delmål 4 – Minskning av energiförluster med nya kulvertar 

längs ny väg. 

Figur 30 visar dragningen för de nya kulvertar en VVS-konsultfirma tidigare 

föreslagit. Numreringen visar den uppdelning i olika kulvertsträckor som 

gjorts och använts i beräkningar i det här arbetet.  Längden för de rör som är 

tänkta att ersättas är 636 meter. Den nya kulvertdragningen ger en total 

rörlängd på 634 meter vilket är en försumbart kortare väg (0,3 %).  

 

Figur 30: Projekterad väg för nya kulvertar är de röda linjerna i bilden. De 

blå linjerna visar vilka kulvertar som ersätts. Numreringen avser 

uppdelningen i kulvertsträckor för de nya kulvertarna. Bilden är 

konstruerad utifrån 4 olika ritningar. 

Figur 31 och tabell 5 redovisar resultatet för delmål 5. Energiförlusterna 

under ett normalår från nuvarande kulvertar jämförs med energiförlusten 

från nya lika rörpar i isolerklass 2 och 3 samt nya tvillingrör med isolerklass 

2 längs ny väg. 

Med nya tvillingrör i isolerklass 2 minskar värmeförlusterna med 44 

MWh/år (42 %) jämfört med nya lika rörpar i isolerklass 2.  
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Figur 31: Energiförlust under ett normalår för nuvarande kulvertar, för nya 

lika rörpar i isolerklass 2 och 3 samt förnya tvillingrör med isolerklass 

2.Ansatt värmekonduktivitet för de nya kulvertarnas isolering är ett 

medelvärde Logstor beräkar utifrån en driftstid på 30 år. 

Tabell 5: Resultat för delmål 4. 

Kulvertar 
Energiförlust 

(MWh/år) 

Minskning av 

energiförluster 

(%) 

Besparing 

(MWh/år) 

Nuvarande 

kulvertar 
178 0 0 

Nya rörpar iso. 2 106 40 72 

Nya rörpar iso. 3 89 50 89 

Nya tvillingrör 

iso. 2 
62 65 116 
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5.5 Delmål 5 - Årlig ekonomisk besparing med nya kulvertar 

1 kWh värme levererad till Sigfridsområdet av VEAB kostar ungefär 0,50 

kr, se Bilaga 5. 

Figur 32 visar hur mycket pengar som skulle sparas in årligen, pga. lägre 

värmeförluster enligt delmål 4, då nätets äldsta kulvertar byts ut till nya 

kulvertar av olika modeller.  

 

Figur 32: Resultat för delmål 5.  
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5.6 Delmål 6 – Energibesparingens andel av 

energieffektiviseringsmål för 2014 

Landstinget i Kronoberg har som mål att fastigheternas totala 

energianvändning ska minska med 20 % till 2014 jämfört med 2009 vilket 

motsvarar 10800 MWh/år, se kapitel 1.1.4. 

Energibesparingen ett byte av kulvertar skulle medföra utgör ca 1 % av 

Landstinget Kronobergs energisparmål till 2014 för alla de tre 

kulvertalternativen, se tabell 6. 

Tabell 6: Resultat för delmål 6. 

Kulvertar 
Andel av energisparmål 2014 

(%) 

Nuvarande kulvertar 0 

Nya lika rörpar isolerklass 2 0,7 

Nya lika rörpar isolerklass 3 0,8 

Nya Twinpipes isolerklass 2 1,1 

5.7 Delmål 7 – Framtida sänkning av framledningstemperaturen? 

Se teoriavsnitt kapitel 2.2.9 samt diskussion i kapitel 6.  
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6 Diskussion 

Effektförlusten per meter kulvert varierar kraftigt i Sigfridsområdets 

sekundära fjärrvärmenät. De äldre kulvertarna från 50-talet med tunn 

isolering i glasull har föga förväntande de största specifika energiförlusterna. 

Lätt att förstå är också att med större rördimensioner ökar värmeförlusterna 

p.g.a. den större värmeavgivande mantelarean. En noggrann 

tryckfallsberäkning av vilka rördimensioner som räcker till för att bära 

värmelasten är därav viktig innan nya kulvertar anläggs i framtiden.  

Värmeförlustberäkningarna har utförts med två olika modeller och en 

jämförelse  har gjorts av beräkningsresultatet för fyra av årets månader. 

Medelvärdet för kulvertarnas specifika effektförlust skiljde sig med hela 142 

% under temperaturnivåerna för augusti medans skillnaden mellan 

modellernas resultat under november endast var 4 %. En orsak till den stora 

skillnaden i resultat under året kan vara att den omgivande temperaturen 

anges till beräkningsmodellerna på olika sätt; i ekvation 2.27 används 

uteluftstemperaturen och i Logstor Calculator 2.1 används 

marktemperaturen. Tillförlitligheten till indata för utomhustemperaturen är 

större jämfört med marktemperaturen. För att kunna värdera båda 

beräkningsmodellerna så hade det varit önskvärt med en kontroll mot data 

från värmemängdsmätarna och blockcentralen. När Landstinget i Kronoberg 

har installerat alla sina onlinemätare och en enskild värmemängdsmätare i 

blockcentralen för energin som går ut till VV och VVC kommer en 

kontinuerlig uppföljning av den totala summan av hela nätets energiförluster 

underlättas avsevärt. Om den äldre totalmätaren VMM 8 byts ut och en ny 

mätare placeras på vägen ut till kulvertbrunn A samtidigt som rundgången 

vid hus 3 och 5 stängs av kan man följa den totala förlusten från nätets alla 

kulvertar som ligger nere i marken. 

Pågrund av omständigheter under rapportens gång utfördes inte någon 

mätvärdesinsamling av framlednings- och returtemperaturen. 

Returtemperaturen har fått antas och en känslighetsanalys som visar hur 

mycket den årliga energiförlusten skulle varierat om returtemperaturen var 

några procentenheter större eller mindre hade kunnat vara bra. 

Rundgången vid hus 3 och 5 har varit ett problem under arbetets gång. Jag 

tycker att Landstinget Kronoberg bör väga eventuell nytta av rundgången 

vid hus 3 och 5 mot att projektering av rördelar samt kontroll över var 

energin tar vägen blir enklare då det inte finns någon rundgång i nätet. Den 

litteraturstudie jag gjort bekräftar dessutom att okontrollerade rundgångar 
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kan ge kan stora problem med förhöjda flöden och returtemperaturer, se kap 

2.2.9.  

Tidigare projektering av nya kulvertar i delar av nätet har enbart utgått från 

ett byte till nya lika rörpar i isolerklass 2. Mitt resultatet för delmål 4 visar 

att dock att tvillingrör är att föredra ur värmeförlustsynpunkt framför lika 

rörpar i isolerklass 2 och i isolerklass 3. Värmeförlusterna från tvillingrör i 

isolerklass 2 är hela 42 % lägre än de från nya lika rörpar i isolerklass 2. 

Osäkerheten kring korrektheten i temperaturdata spelar mindre roll i 

jämförelsen mellan olika kulvertalternativ eftersom det är samma 

temperaturdata som används i samma beräkningsmodell. Skillnadens 

storleksnivå mellan förlusterna från olika isolerklasser kan därför ses som 

något bestående. Eftersom den totala anläggningskostnaden och framtida 

driftskostnaden för tvillingrör och lika rörpar i isolerklass 2 kan förväntas 

vara ungefär samma, se kap 2.3.2, medan värmeförlusterna är runt 40 % 

lägre är min bedömning att man i alla framtida projekteringar och offerter 

bör eftersträva att använda tvillingkulvertar. 

Vid en eventuell ny projektering skulle man kunna undersöka möjligheten 

att lägga så mycket av värmerören genom befintliga källare. Förslagsvis 

kunde kanske all värme till hus M1, K4 och Kl.6 gå ut från hus 3 och 5 

istället. Värmeförlusterna kommer då huset till godo i viss utsträckning 

samtidigt som isoleringsarbete och kontroll av läckage underlättas. 

Ett fjärrvärmenät består inte bara av kulvertar utan också av pumpar, 

värmeväxlare, ventiler,  radiatorsystem o.s.v. Konsekvenserna av en sänkt 

framledningstemperatur kompenserat av ett ökat flöde i nätet anser jag 

därför enklast utreds med ett modelleringsprogram där alla viktiga 

komponenters begränsningar kan överblickas och tas hänsyn till. Innan en 

modellering görs kan det vara värt att testa andra sätt att sänka nätets 

temperaturer utan att systemet påverkas hydrauliskt. Av de metoder jag 

behandlar i teorikapitel 2.2.9 tror jag att radiatorfläktar anslutna till 

befintliga radiatorer i några av byggnaderna är den metod som enklast kan 

tillämpas på Sigfridsområdet. En alternativ kopplingsprincip för 

värmeväxlingen i en fjärrvärmecentral kan bara testas på själva 

blockcentralen eftersom värmen överförs via shuntgrupper eller direkt i 

Sigfridsområdets sekundära fjärrvärmenät. Om blockcentralen ändå ska 

repareras eller bytas ut så tycker jag man närmare bör undersöka olika 

kopplingsprinciper. En optimering med adaptiv reglering försvåras på 

området av att de flesta byggnadernas radiatorsystem har även luftbatteri 

anslutna till sig. Adaptiv reglering för att optimera en radiatorkrets 

förutsätter att shuntgruppens cirkulationspump kan varvtalsregleras. 
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Förutom besparingspotetialen på 116 MWh/år som ett utbyte av de äldsta 

kulvertarna till tvillingkulvertar med bättre isolering skulle ge så tycker jag 

att finns det mycket som talar för en dylik investering i Sigfridsområdets 

sekundära nät: 

 Investeringar i fortsatt fjärrvärmeanvändning inne i Växjö stad ligger i 

linje med kommuns strävan. Tillgången på fjärrvärme i Växjö kan 

förväntas bestå och vara driftssäker en lång tid framöver eftersom 

VEAB (Växjö Energi) utökar sin produktionskapacitet genom att bygga 

ett nytt kraftvärmeblock.  

 Driftsoptimeringen av ett fjärrvärmenät underlättas av att den 

klimatberoende lasten i större utsträckning isoleras bort. Den stabila 

baslasten därmed utgör en större andel.  

 Vikten av att främst minska primärenergianvändningen kommer 

troligtvis öka i framtiden. Det är troligt att prissättningen av el och 

fjärrvärme samt BBR´s regler för energianvändning i nya byggnader 

kommer förändras till fördel för fjärrvärme- framför elanvändning. 

Fjärrvärmenätet på Sigfridsområdet är en tillgång som möjliggör att 

miljövänlig teknik driven av fjärrvärme kan väljas framför teknik som 

kräver el. 
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1. Sammanställning av kulvertdata. 

2. Specifik effektförlust under årets alla månader för kulvertsträckor 1-34. 

3. Indata till Logstor Calculator 2.1 - delmål 3. 

4. Termograferingsbilder 

5. Total fjärrvärmeanvändning under 2011 och  riktlinjer från VEAB.  
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Bilaga 1: Sammanställning av kulvertdata 

Tabell 1: Uppdelning av kulvertsträckor.  

VK Sträcka 
Kulvert anlagd 

(årtal) 
Typ  

DN  

(mm) 

1 Från A förgrening K39 - A38. 2008  50 

2 Från förgr. K39 -A38 till K39. 2008  65 

3 Från förgr. K39 -A38 till A38. 2008  65 

4 Från A till B. 1983  200 

5 Kulvert in till FS43 (festsalen) 1983  50 

6 Från B till D. 2008 NB 125 

7 Från D till kulvertbrunn vid E56. 1956 RK 200 

8 Från kulvertbrunn vid E56 till E56. 1956 - 65 

9 Från D till M57. 1957 RK 125 

10 Under M57 m.r.- 57, r.sk.- 97 U 125 

11 Från M57 fram till M58. m.r.- 57, r.sk.- 97 GK 125 

12 Under M58. m.r.-57, r.sk.- 97 U 125 

13 Från B till C 1983  150 

14 Från C till förgr. vid B26 2004  150 

15 Från förgr. vid B26 till B26 2004  25 

16 Förgr. vid B26 till förgr. K4-M1/KY18 2004  150 

17 Förgr. K4-M1/KY18 till K4 2006  125 

18 Under K4 2006  100 

19 Från K4 till kulvertbrunn 3 (KB3). 2006  100 

20 Från KB3 till Klinik 6. 2006  100 

21 Förgr. K4-M1/KY18 till förgr. innan M1. 2004  125 

22 Från förgr. innan M1 till KY18 2004  40 

23 Fram till sektion A i M1 2004 GK 125 

24 Under M1. Framledning m.r. - 73, r.sk.- 04 U 156 

25 Under M1. Retur. m.r. - 73, r.sk.-04 U 169 

26 Från sektion C i M1 genom gångkulvert 2004 GK 80 

27 GK efter M1 till förgr. E16-F48-E45 2004  80 

28 Från förgr. E16/E48 -E45 till E45. 2004  65 

29 Under E45 2004 U 40 

30 Från E45 till B44. 2004  40 

31 Förgr. E16/E48 -E45  till förgr. E16 -E48. 2004  50 

32 Från förgr. E16 - E48 till E16. 2004  50 

33 Förgr. E16 - E48 till ansl. betongkulvert. 2004  32 

34 Mot E48 - nya rör i betongkulvert. 1988 NB 32 
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Tabell 2: Kulvertdata.  

VK 

 

DN 

(mm) 

Längd 

(m) 

S               

(m) 

Material 

isolering 

Isolerklass alt. 

tjocklek på isolering 

(m) 

Ålder på 

isolering 

(år) 

λi                  

(Wm
-1

K
-1

) 

1 50 76 0,17 PUR 2 5 0,0277 

2 65 34,5 0,18 PUR 2 5 0,0275 

3 65 28 0,18 PUR 2 5 0,0275 

4 200 218,5 0,3475 PUR 2 30 0,0289 

5 50 4 0,17 PUR 2 30 0,0323 

6 125 45 0,225 PUR 2 5 0,0277 

7 200 88 0,254 Glasull 0,054 57 0,04 

8 65 10,5 0,1805 Glasull 0,048 57 0,04 

9 125 102 0,2105 Glasull 0,048 56 0,04 

10 125 14,5 0,2225 R.sk., m.u. 0,06 16 0,038 

11 125 47,5 0,2225 R.sk., m.u. 0,06 55 0,038 

12 125 65,5 0,2225 R.sk., m.u. 0,06 55 0,038 

13 150 166,5 0,255 PUR 2 30 0,0299 

14 150 65 0,265 PUR 2 9 0,0276 

15 25 21 0,13 PUR 2 9 0,0296 

16 150 55 0,265 PUR 2 9 0,0276 

17 125 137,5 0,25 PUR 2 7 0,0272 

18 100 12 0,2375 R.sk., m.u. 0,06 7 0,038 

19 100 59 0,2375 PUR 2 7 0,0274 

20 100 67,5 0,2125 PUR 2 7 0,0274 

21 125 13,5 0,25 PUR 2 9 0,0278 

22 40 58,5 0,1625 PUR 2 9 0,0293 

23 125 3,5 0,2225 R.sk., s.42 0,06 9 0,038 

24 156 110 0,238 R.sk., s.42 0,06 9 0,038 

25 169 110 0,2445 R.sk., s.42 0,06 9 0,038 

26 80 28,5 0,2 R.sk., s.42 0,06 9 0,038 

27 80 38,5 0,19 PUR 2 9 0,0286 

28 65 40,5 0,18 PUR 2 9 0,0288 

29 40 42,5 0,1625 R.sk., m.u. 0,04 9 0,038 

30 40 21 0,1625 PUR 2 9 0,0293 

31 50 45,5 0,17 PUR 2 9 0,0291 

32 50 40 0,17 PUR 2 9 0,0291 

33 32 32,5 0,1625 PUR 2 9 0,0292 

34 32 29 0,105 PUR 1 25 0,0318 
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Tabell 3: Förklaring över förkortningar. 

Förkortning Förklaring  

VK Värmekulvert  

DN Dimension på medierörets inre diameter  

m.r. Medierör  

r.sk. Rörskålsisolering  

RK Äldre betongkulvert, ej gångbar.   

GK Äldre gångbar betongkulvert med invändig höjd 1 m.   

U Rör i källare. Äldre medierör med ny rörskålsisolering  

NB Ny prefabricerade kulvert i äldre betongkulvert fylld med 

makadam  

 

DN Dimension på medierörets inre diameter 

S Halva avståndet mellan enkelrörens rörcentrum 

λi Värmekonduktivitet för isolering  

R.sk. Rörskål  

m.u. Mineralull 
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Bilaga 2: Specifik effektförlust 

Tabell 1: Specifik effektförlust under månaderna januari till juni för 

kulvertsträckor 1-34. Beräkning utförd med ekvation 2.27 i Excel. 

VK qjan (W/m) qfeb (W/m) qmar (W/m) qapr (W/m) qmaj (W/m) qjun (W/m) 

1 18,4 18,4 16,4 13,7 10,4 5,5 

2 20,7 20,7 18,5 15,5 11,7 6,2 

3 20,7 20,7 18,5 15,5 11,7 6,2 

4 33,7 33,7 30,0 25,1 19,0 10,1 

5 21,2 21,2 18,9 15,8 12,0 6,3 

6 26,8 26,8 23,8 20,0 15,1 8,0 

7 56,5 56,5 50,4 42,2 31,9 16,9 

8 29,1 29,1 25,9 21,7 16,4 8,7 

9 44,3 44,3 39,4 33,0 25,0 13,2 

10 36,6 36,6 32,6 27,3 20,7 10,9 

11 36,6 36,6 32,6 27,3 20,7 10,9 

12 36,6 36,6 32,6 27,3 20,7 10,9 

13 31,7 31,7 28,3 23,7 17,9 9,5 

14 29,6 29,6 26,3 22,1 16,7 8,8 

15 13,8 13,8 12,3 10,3 7,8 4,1 

16 29,6 29,6 26,3 22,1 16,7 8,8 

17 26,4 26,4 23,6 19,7 14,9 7,9 

18 31,1 31,1 27,7 23,2 17,5 9,3 

19 23,0 23,0 20,5 17,1 13,0 6,9 

20 22,9 22,9 20,4 17,1 12,9 6,8 

21 27,0 27,0 24,0 20,1 15,2 8,1 

22 17,6 17,6 15,7 13,1 9,9 5,3 

23 36,6 36,6 32,6 27,3 20,7 10,9 

24 42,5 42,5 37,8 31,7 24,0 12,7 

25 44,8 44,8 40,0 33,5 25,3 13,4 

26 27,6 27,6 24,6 20,6 15,6 8,2 

27 23,7 23,7 21,2 17,7 13,4 7,1 

28 21,6 21,6 19,3 16,1 12,2 6,5 

29 22,4 22,4 20,0 16,7 12,7 6,7 

30 17,6 17,6 15,7 13,1 9,9 5,3 

31 19,2 19,2 17,2 14,4 10,9 5,8 

32 19,2 19,2 17,2 14,4 10,9 5,8 

33 14,8 14,8 13,2 11,0 8,4 4,4 

34 17,4 17,4 15,5 13,0 9,8 5,2 
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Tabell 2: Specifik under månaderna juli till december för kulvertsträckor 1-34. 

Beräkning utförd med ekvation 2.27 i Excel. 

VK qjul (W/m) qaug (W/m) qjsep (W/m) qokt (W/m) qnov (W/m) qdec (W/m) 

1 4,4 5,2 9,8 12,5 15,3 17,4 

2 5,0 5,9 11,0 14,1 17,3 19,6 

3 5,0 5,9 11,0 14,1 17,3 19,6 

4 8,1 9,6 17,9 22,9 28,0 31,9 

5 5,1 6,0 11,3 14,4 17,7 20,1 

6 6,5 7,6 14,2 18,2 22,3 25,3 

7 13,7 16,1 30,1 38,5 47,1 53,5 

8 7,0 8,3 15,5 19,8 24,2 27,5 

9 10,7 12,6 23,5 30,1 36,8 41,9 

10 8,9 10,4 19,5 24,9 30,5 34,7 

11 8,9 10,4 19,5 24,9 30,5 34,7 

12 8,9 10,4 19,5 24,9 30,5 34,7 

13 7,7 9,0 16,9 21,6 26,4 30,0 

14 7,1 8,4 15,7 20,1 24,6 28,0 

15 3,3 3,9 7,3 9,4 11,5 13,1 

16 7,1 8,4 15,7 20,1 24,6 28,0 

17 6,4 7,5 14,1 18,0 22,0 25,0 

18 7,5 8,9 16,5 21,1 25,9 29,4 

19 5,6 6,5 12,2 15,6 19,1 21,7 

20 5,5 6,5 12,2 15,6 19,0 21,7 

21 6,5 7,7 14,4 18,4 22,5 25,5 

22 4,3 5,0 9,4 12,0 14,6 16,6 

23 8,9 10,4 19,5 24,9 30,5 34,7 

24 10,3 12,1 22,6 28,9 35,3 40,2 

25 10,8 12,8 23,9 30,5 37,3 42,4 

26 6,7 7,9 14,7 18,8 23,0 26,1 

27 5,7 6,8 12,6 16,2 19,8 22,5 

28 5,2 6,2 11,5 14,7 18,0 20,5 

29 5,4 6,4 11,9 15,2 18,7 21,2 

30 4,3 5,0 9,4 12,0 14,6 16,6 

31 4,7 5,5 10,2 13,1 16,0 18,2 

32 4,7 5,5 10,2 13,1 16,0 18,2 

33 3,6 4,2 7,9 10,1 12,3 14,0 

34 4,2 5,0 9,3 11,9 14,5 16,5 
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Bilaga 3: Indata till Logstor Calculator 2.1 - delmål 3 

Tabell 1: Indata för gamla kulvertar som ersätts med nya kulvertar 

Värmekulvert 
DN 

(mm) 

Längd 

(m) 

c 

(mm) 
Isolerklass 

λi 

(Wm
-1

K
-1

) 

VK 4 200 219 340 2 0,0290 

VK 6 125 45 200 2 0,0275 

VK 7 200 88 200 1 0,0400 

VK 8 65 11 200 2 0,0400 

VK 9 125 102 200 1 0,0400 

VK 13 150 167 230 2 0,03 

VK 5 50 4 200 2 0,0325 

Totalt: 
 

636 
   

 

 

Tabell 2: Indata för nya tvillingrör i isolerklass 2 längs ny väg. Diffusionsspärr 

finns hos de kulvertarna som har DN 50 mm. 

Värmekulvert 
DN 

(mm) 

Längd 

(m) 

λi 

(Wm
-1

K
-1

) 

NVK 1 200 142 0,027 

NVK 2 50 51 0,023 

NVK 3 200 16 0,027 

NVK 4 125 54 0,027 

NVK 5 50 96 0,023 

NVK 6 125 101 0,027 

NVK 7 150 176 0,027 

Totalt: 
 

634 
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Tabell 3: Indata för nya lika rörpar i isolerklass 2 och 3. Diffusionsspärr finns 

hos alla dimensionerna utom DN 200. 

Värmekulvert 
DN 

(mm) 

Längd 

(m) 

c 

(mm) 

λi 

(Wm
-1

K
-1

) 

NVK 1 200 142 150 0,026 

NVK 2 50 51 150 0,023 

NVK 3 200 16 150 0,026 

NVK 4 125 54 150 0,023 

NVK 5 50 96 150 0,023 

NVK 6 125 101 150 0,023 

NVK 7 150 176 150 0,023 

Totalt: 
 

634 
  

c Avstånd mellan enkelrörens mantel 

λi Värmekonduktivitet isolering 
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Bilaga 4: Termograferingsbilder 

En värmekamera (Flir systems Bcam) har används för att ta värmebilder i 

och över kulvertgrop D och kulvertbrunn A. Kameran visualiserar de 

värmeförluster som sker i kulvertbrunnarna och från de äldre 

kulvertkonstruktionerna.  

Dagen som jag tog bilderna var det 2 ˚C ute. Lufttemperaturen nere i 

betongkulvertarna som sträcker sig mot E56 och M7 var då 12 ˚C, se figur 1 

och uppstickande ventilationsrör i figur 2. Asfaltens  temperatur över 

kulvertgrop A var 2-3 grader varmare än övrig omkringliggande asfalt, se 

figur 3. 

 

Figur 1: Bilden är tagen med termograferingskamera i kulvertgrop D och 

visar äldre kulvertar som går mot byggnad E56. 

 

Figur 2till vänster: Termografering på lucka och ventilationsrör som går 

ner till kulvertgrop D.  entilationsröret håller 12 ˚C vilket är samma som 

lufttemperaturen nere i kulvertgropen. Figur 3 till höger: Termografering 

ovanför kulvertgrop A. 
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Bilaga 5: Total fjärrvärmeanvändning under 2011 

och  riktlinjer från VEAB.  

Tabell 1: Fjärrvärmeförbrukning och returtemperatur för Sigfridsområdets 

sekundära fjärrvärmenät under 2011. 

 
 

Tabell 2: VEAB´s riktvärden för fjärrvärmecentraler (VEAB, u.å., Hämtad 2013-

05-14 från: http://www.veab.se/docs/Doc248.pdf). 

 
 

Beräkning av avkylning i blockcentralen under 2011: 

      

      
             

http://www.veab.se/docs/Doc248.pdf
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