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SAMMANFATTNING  
Detta arbete vill se hur mycket energi en fartygsägare kan spara genom att isolera sina HT-rör på ett 

redan driftsatt fartyg. Detta genom att utarbeta en matematisk modell för utvärdering av ett fartygs 

befintliga system. 

 

HT-systemet är motstridigt till sin natur. När maskinerna är i drift skall det kyla så att maskinerna 

håller sig inom sin drifttemperatur. När maskinerna ej är i drift skall det värma maskinerna till 

starttemperatur. Det gängse sättet är att betrakta detta system som ett kylsystem, det vill säga det 

ska transportera bort värme, vilket är naturligt då fartygen har korta liggetider. 

 

Om all uppvärmning kan genereras av redan driftsatta (för elproduktion) maskiners restvärme 

erkännes att detta arbete inte direkt har någon relevans. I stället riktar det sig mot dem som har 

behov av att använda sig av ytterligare utrustning för att tillfredsställa behovet av energi. Eller bara 

är nyfikna över hur mycket energi röret avger i de utrymmen de passerar genom. 

 

Slutsatsen av den praktiska studien visar på en energibesparing på mellan 142,8kWh/dygn (52122 

kWh/år) och 480,2 kWh/dygn (175273 kWh/år) beroende på val av isoleringens tjocklek samt 

vindhastigheten i maskinrummet. En liten summa i fartygssammanhang men motsvarar ändå mellan 

9081-30657 kr/år vid egen elproduktion samt mellan 14183-47939 kr/år vid landansluten el.  
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ABSTRACT  
This work wants to investigate how much energy a ship owner can save by insulate their HT pipe in 

an already deployed vessel, by developing a mathematical model for evaluating the vessel's existing 

systems. 

 

HT systems is contradictory in nature. When the machines are in operation, they should be cooled 

down so that the machines remain within its operating temperature. When the machines are not 

operating, the HT systems should warm the machines to starting temperature. The normal way is to 

treat this system as a cooling system, ie it will remove heat. This is natural when ships have short 

laytimes.  

 

If all the heat can be generated by the already operational (for electricity generation) machines 

residual heat, it is acknowledged that this work does not directly have any relevance. Instead, this 

work is addressed to those who have the need to use additional equipment to satisfy the need for 

energy, or just curious about how much energy tube emits in the areas they pass. 

 

The conclusion of the practical study shows energy savings of between 142,8kWh/day (52122 

kWh/year) and 480.2 kWh/day (175273 kWh/year) depending on the choice of insulation thickness 

and the wind speed in the engine room. A small amount of ships context but still correspond 

between 9081-30657 SEK/year with own electrical production and between 14183-47939 SEK/year 

at the shoreside electricity. 
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 INLEDNING 

Vid användning av förbränningsmotorer alstras stora mängder värme. Denna värme måste, för att 
undvika överhettning, ledas bort. Detta kan göras på flera sätt men det vanligaste ombord på 
fartyg är genom kylning med vatten, dessutom har smörjoljan en kylande funktion.  
 
Ett fartygs kylsystem brukar vanligtvis bestå av tre delar: 
 

1. Högtemperatursystem (HT-vatten) som kyler huvudmotorn/huvudmotorerna och 

hjälpmaskinerna som driver generatorerna.  

 

2. Lågtemperatursystem (LT-vatten), som kyler HT-systemet men som även cirkulerar värme 

till övriga system som kräver uppvärmning.  

 

3. Sjövattensystemet (SW-vatten) som kyler LT-vattnet.  

 
Detta för att få minsta möjliga rörsystem för sjövattnet, där risken för korrosion och 
saltavlagringar är stor dessutom suger sjövattensystemet in stora mängder slam. Även 
driftsäkerheten höjs med tre separata system. HT-vatten används även för underhållsvärme av ej 
driftsatta maskiner och cirkulerar ofta runt i oisolerade rör som då utsätts för nedkylning via 
maskinrummets ventilation. 
 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
Under hamnuppehåll eller till ankars behöver fartygen ha cirkulation av HT-vattnet för 
underhållsvärme på maskinerna. Om en extern värmare behöver kopplas in och 
uppvärmningsvattnet cirkulerar i oisolerade rör leder detta till en högre värmeförbrukning än vad 
som är nödvändigt för att hålla maskinerna varma inför start. 
För de fartyg där denna värme kan tas uteslutande från redan driftsatta maskiner, exempelvis 
generatorer för elproduktion, existerar naturligtvis inget intresse för denna rapport. Om man 
däremot behöver tillskottsvärme kan det ju vara intressant att se hur mycket energi det handlar 
om.  
 

1.2 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur mycket energi man kan spara om ett fartyg isolerar 
sina HT-rör. Som en del i att uppnå syftet kommer en matematisk beräkningsmodell tas fram som 
med inmatandet av vissa variabler ska kunna användas av ett fartygs driftavdelning för en kontroll 
av just sitt fartyg.  
 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 
Hur mycket energi det är möjligt att spara vid isolering av HT-rör ombord på ett fartyg under 
liggetiden.  
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1.4 AVGRÄNSNING 
Detta arbete är inte gjort på uppdrag av någon, däremot så har själva idén till studien uppkommit 
från diskussioner med personal på Destination Gotlands fartyg M/S Visby.  
 
Då M/S Visby dessutom har regelbundna liggetider samt oisolerade HT-rör passar det följaktligen 
bra som referensfartyg. Därför kommer inga övriga fartyg att undersökas rent praktiskt. Vilket inte 
heller spelar någon roll då det bara ska användas som ett test av den matematiska modellen.  
 
Energi läcker på många sätt ombord på ett fartyg. Inom ramen för arbetet undersöks endast HT-
rör beläget i maskinrummet ombord men det finns naturligtvis massor av andra områden att 
studera.  
 

1.5 METOD 
Arbetsmetoden var litteraturstudier i värmeöverföring. Detta för att utarbeta en matematisk 
modell som, med inmatande av vissa variabler, skall kunna användas av ett fartygs driftavdelning 
för en enkel kontroll av sitt system. Avslutningsvis testades detta praktiskt på ett referensfartyg 
(se avsnitt 3.3). 
 

1.6 FÖRARBETE 
Av den ämneslitteratur som används för detta arbete är en del sådana som används vid 
undervisning på Sjöingenjörsprogrammet vid Linnéuniversitetet. En del material är också hämtat 
från Internet.  
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 TEORETISK BAKGRUND 

2.1 VÄRMEÖVERFÖRING 
Värmekapacitet hos ett material är olika för olika material och är den värmemängd som krävs för 
att höja temperaturen 1 Kelvin hos en kropp med massan 1 kg. Värmekapaciteten varierar med 
temperaturen men oftast används konstanta värden.1 SI-enheten är J/kg*K. 
 
Om ett fast ämne utsätts för en kontinuerlig värmetillförsel utvecklas något som kallas 
fasövergångar. Vilket i princip innebär att ett ämne går från fast till flytande till gas. 
 
Värmeöverföring är transport av värmeenergi, termisk energi, inom ett medium eller mellan 
medier. Denna transport kan endast ske om det föreligger en temperaturdifferens och ju större 
temperaturdifferensen är desto större blir värmeöverföringen. Värme kan spontant överföras 
endast från ett varmare till ett kallare medium, enligt termodynamikens andra huvudsats.2  
 

”Det finns ingen process vars enda resultat är att värme överförs från en kallare till 

en varmare kropp (Clausius).”3 

 
Vad det gäller teknisk användning av detta fysikaliska fenomen så kan man säga att det antingen 
gäller att påskynda(jmf uppvärmning) eller förhindra(jmf hålla kallvatten kallt) att värmeöverföring 
sker4.  
 
Termisk energi, är den energi som finns lagrad i de slumpmässiga och oordnade molekylrörelserna 
i en materia. SI-enheten för termisk energi är joule (J)5. Tillförsel av värme ökar molekylernas 
rörelser medan avkylning kommer minskar rörelserna. Termisk energi är således en form av 
rörelseenergi6. 
 
Värme kan överföras på tre sätt: 
 

1. Ledning (konduktion), sker främst i fasta material och beror på att molekylernas 

rörelseenergi överförs till närliggande molekyler. Grundförutsättningen är dock att det 

finns materia mellan punkterna.7  

 

2. Konvektion, kan exempelvis ske från en fast vägg mot en fluid och på grund av rörelsen det 

skapar hos fluiden, som också omfördelar värme. Ett exempel är en kastrull med vatten på 

en spisplatta.8 Vid konvektion krävs att en fas alltid är en fluid. Det som händer är att 

molekyler krockar med varandra och värmeledning uppstår.9  

                                                 
1 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/värmekapacitet 

2 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/termodynamik/termodynamikens-

grunder/termodynamikens-andra-huvudsats 

3 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/termodynamik/termodynamikens-

grunder/termodynamikens-andra-huvudsats 

4 Alvarez, 1999 

5 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/värme 

6 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/värme 

7 Alvarez, 1999 

8 Alvarez, 1999 

9 Jönsson, 2011 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/värme
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/värme
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3. Strålning (radiation), sker genom elektromagnetisk strålning.10 Det förekommer 

oberoende av vilken fas mediet befinner sig i, det vill säga gas, vätska eller fast form. 

Strålning behöver inget transporterande medium, utan överföring kan ske även genom 

vakuum11, allt med en temperatur över absoluta nollpunkten avger strålning. Ett exempel 

är solens instrålning på jorden. Detta innebär i praktiken att man räknar ett netto av in och 

utstrålning från en kropp.  

 

2.2 ISOLERING 
Isolering är åtgärder för att begränsa värmeflöde mellan två kroppar. Olika material har olika 
värmeledningsförmåga, som också kallas värmekonduktivitet och mäts i W/m·K. Storheten 
betecknas med lambda (λ-värde) och visar hur bra materialet isolerar. Ju lägre lambdavärde desto 
bättre isoleringsförmåga. Glasull, stenull och olika cellplaster har i stort sett samma 
värmekonduktivitet. Den varierar oftast mellan 0,030 och 0,045 W/m·K beroende på materialets 
egenskaper. Värmekonduktiviteten ökar när temperaturen ökar, beroende på ökad 
värmestrålning. Låg värmekonduktivitet hos glasull och stenull består av materialens förmåga att 
hålla luften i isoleringen stilla och att minska värmestrålningen12. 
 
Oftast använder man material med liten värmekonduktivitet. Totalt vakuum stoppar konduktion 
och konvektion (det finns inget som kan leda eller transportera bort värme), däremot är det inget 
hinder för värmestrålning. Luft är också en bra isolator. Men om luftfickorna blir för stora får man 
problem med konvektion, luft av olika temperatur börjar strömma runt inne i luftfickorna. Därför 
delas de in i celler eller också tillsätter man annat material som förhindrar snabb luftströmning 
som t.ex. cellplast eller mineralull. Tillsatsmaterialet hindrar också till stor del radiationen, 
eftersom näraliggande ytor kommer att vara i nästan termodynamisk jämvikt med varandra.13 
 

2.3 VÄRMEÖVERFÖRING I RÖR 
Traditionellt sett har HT-rörens värmeöverföringskapacitet varit en icke fråga, huvudsyftet var att 
transportera bort värme från maskinerna, var värmen försvann innan kylmediet återvände in i 
maskinerna var av underordnad betydelse. I och med energioptimeringens intåg i fartygen och 
maskinrummens värld, blir det mer aktuellt att varje energiomvandling sker på korrekt ställe, det 
vill säga där det är högsta möjliga verkningsgrad.  
 
Värmeöverföringen mellan två rörliga fluider (vätska och/eller gas) genom fasta material såsom 
rör, sker genom konvektion. Naturlig konvektion eller egenkonvektion, uppstår när fluiden 
kommer i kontakt med en yta som är varmare än fluiden som blir uppvärmd och då densiteten 
minskar och fluiden stiger samtidigt som det fylls på underifrån med ny svalare fluid och 
cirkulationen är igång. Påtvingad konvektion är när man förstärker de naturliga strömmarna med 
hjälp av en pump eller fläkt, ofta i syfte att värma upp något. Skulle nu dessa villkor för påtvingad 
konvektion bli uppfyllda på grund av ett annat syfte kan det anses som en förlust.  
 

                                                 
10 Alvarez, 1999 

11 https://sv.wikipedia.org/wiki/Värmeöverföring 

12 https://sv.wikipedia.org/wiki/Värmeisolering 

13 https://sv.wikipedia.org/wiki/Värmeisolering 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Värmeöverföring
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2.4 VÄRMEFÖRLUSTER I RÖR 
Faktorer som påverkar storleken på förlusterna är rörets diameter, materialval, temperatur 
skillnaderna mellan fluiden i röret och omgivande atmosfär, eventuell påtvingad konvektion samt 
längden på det exponerade röret. Värmeförlusterna ökar med rörets diameter och 
temperaturdifferensen mellan fluiden inne i röret och omgivande atmosfär. 
 

2.5 OMVANDLING AV ENERGIENHETER  
Energiprincipen innebär att energin bara kan omvandlas mellan olika former, som till exempel 
värmeenergi, rörelseenergi, lägesenergi. 
 
Även om energi inte kan skapas eller förstöras pratar vi om energitillförsel, el- och 
värmeproduktion och energiförbrukning. Det som avses när vi använder dessa ord är att energin 
omvandlas mellan olika former, i energikedjor.14 Således är det fullt möjligt att prissätta 
energiåtgången, som en bränslekostnad. 
 

2.6 KÄLLKRITIK 
För att säkerhetsställa kvalitén hos den litteratur som har använts, så har källorna bedömts 
källkritiskt. Om möjligt har flera källor använts inom samma ämne för att kunna jämföra dessa. När 
tvivel har uppkommit angående en källas korrekthet så har källan förkastats. Artiklar som 
granskats och godkänts i erkända publikationsbyråer och doktorsavhandlingar har ansetts vara 
tillförlitliga källor. Detta gäller även officiella hemsidor som är knutna till stora organisationer eller 
staten. Vid användning av Internetkällor så har en kritisk bedömning gjorts genom jämförande 
med flera källor eller genom diskussion om informationen är korrekt och tillförlitlig, innan 
informationen har använts i arbetet. 
 

                                                 
14 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/energi 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/energi
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 MATEMATISK MODELL 

3.1 MODELLEN 
Liknande modeller finns hos flertalet leverantörer av isoleringsmaterial. Av dessa har ingen 
inriktning specifikt mot sjöfart och dessutom är de företagsanknutna. Vidare visas inte formlerna 
som används, så hur man räknat framgår inte. De beräkningar som ligger till grund för modellen i 
den här rapporten är tagna ur boken Energiteknik av Henrik Alvarez. 
 

Formler: 
Värmeförlusterna i oisolerade cirkulära rör beräknas enligt formlerna nedan: 
 
Oisolerad värmeöverföring med påtvingad strömning 

P = α × A × (𝑡𝑣 − 𝑡𝑓) 15 

A = 2 × π × r × L 16 
 

Påtvingad strömning av luft förbi en valsad yta 
𝛼𝐿 = 5,8 + 3,9 × 𝑐𝐿 17 
 
Isolerad värmeöverföring beräknas enligt formeln: 

𝑃 = 2 × 𝜋 × 𝐿 ×
𝑡1−𝑡𝑛−1

∑
1

𝑖×ln
𝑟𝑖+1

𝑟𝑖

𝑛
1

 18 

P = Effekten (W) 
L = Rörlängd (m) 
ri = Rörets innerradie (m) 
r = Rörets ytterradie (m) 

L = Värmeövergångskoeficienten omgivningen 
(W/m2*K) 

tv = Temperatur på ytan (K) 
tf = Temperatur i omgivningen (K) 
t1 = Temperatur i fluiden 
t1-n = Temperatur i omgivningen 
cL = Konvektionens vindhastighet (m/s) max 5m/s 

i = Värmeledningsförmåga (W/m*K) 

 
 

  

                                                 
15 Alvarez 1999 (5.3.2-1) 

16 Alvarez 1999 (s.363) 

17 Alvarez 1999 (5.3.2-9) 

18 Alvarez 1999 (5.3.1-8) 



7 

 

3.1.1 Resultat av modellbygget 

Resultatet av modellen är ett Excellark med plats att mata in sina egna fartygsspecifika värden.  

 

 

 

Figur 1. Grafisk bild av den framtagna beräkningsmodellen.  

Rördimensioner DN DN DN DN

Rörlängd* m

Ytterdiametern rör* mm

Godstjocklek rör mm

Isolertjocklek mm

ev. Skyddshöljets tjocklek mm

Värmeledningsförmåga rör 59 59 59 59 W/m*K

Värmeledningsförmåga isolering 0,044 0,044 0,044 0,044 W/m*K

Värmeledningsförmåga skyddshöljet 210 210 210 210 W/m*K

Temperatur I fluiden* °C

Temperatur I omgivningen* °C

Konvektionens vindhastighet (max 5 m/s) m/s

Drifttid h/dygn

Bunkerpris $/mt

Valutakurs Sek SEK/$

Energiinnehållet I bunkern MJ/kg

Elpris öre/kWh

Fasta Avgifter öre/kWh

Miljöpåslag öre/kWh

Energiskatt öre/kWh

Moms öre/kWh

Summa Elpris NA öre/kWh

Värmeövergångskoeficienten omgivningen NA W/m2*K Totalt

Värmeöverföring oisolerat NA NA NA NA NA kW

Värmeöverföring isolerat NA NA NA NA NA kW

Skillnad på NA kW

Egen produktion Landström

Kostnad värmeförluster I rör isolerat NA NA SEK/dygn

Kostnad värmeförluster I rör oisolerat NA NA SEK/dygn

Potentionell besparing NA NA SEK/dygn

Eller NA NA SEK/årligen

* = obligatorisk värde

Grå markerat = möjligt att ange
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3.2 REFERENSFARTYG 
Som referensfartyg har används Destination Gotlands fartyg M/S Visby helt enligt avgränsningen. 
 

3.2.1 Allmänt 

M/S Visby är levererat 2003 av Guangzhou Shipyard International Co. Ltd i Kina med systerfartyg 
M/S Gotland. Fartyget, som är en Ro-Pax, är 196m långt, 25m brett samt har ett djupgående på 
6,6m. Drivs framåt av 4 stycken Wärtsilä 12V46C dieslar om sammanlagt 50400 kW. M/S Visby kan 
ta 500 bilar och 1500 passagerare och har en marchfart på 28,5 knop.19 Tanken bakom 
insättningen av dessa fartyg på linjen Viby-Nynäshamn/Oskarshamn var att korta överfartstiden till 
ca 3 timmar mot tidigare cirka 5.  
 

3.2.2 Fakta 

För att få fram rätt uppgifter för inmatning i modellen gjordes ett frågeformulär20. Detta användes 

sedan som stöd vid besök på M/S Visby. Nedan redovisas de svar vi fick in. 

 

Hur är systemet uppbyggt,  
LT-systemet kyler HT-systemet via en blandningsventil. På Visby finns inget eget system för 
hjälpmaskinerna utan allt vatten körs i samma system.  
 
Temperaturer, 
 HT-vattnet: 80-94°C i drift och 77°C vid driftuppehåll. 
 LT-vattnet: 34°C i drift och 31°C vid driftuppehåll.  

Omgivningstemperatur i maskinrummet: Varierar beroende på lokalisering men mellan 22-
44°C. 

 
Dimension av rören,  

Diameter (mm):  80 100 200 400  
 Rörlängd: (m)  15,6 9,5 49,5 11 
 
Hur värms och kyls HT-vattnet, används någon gång oljepannorna för värmning,  
 Värmning: Ja, oljepanna via en ventil som öppnar för thermalolja.  
 Kylning: LT-systemet via en blandningsventil.  
 
Vattenflödet i rören, 
 Volymflödet: 600 kbm/h 
 

3.3 RESULTAT AV PRAKTISK TILLÄMPNING 
Undersökningen gjordes vid ett fysiskt besök på M/S Visby. Totalt tog själva uppmätningen och 

kontroll av dimensioner, rör samt temperaturer och flöden ca 2 timmar. I modellen är det möjligt 

att ange många olika parametrar, detta är dock inte nödvändigt. Det går bra att utelämna vissa av 

dessa och bara få en uträkning av värmeförlusten. Medan andra resultat i modellen är beroende 

av vilken input som anges. Vad man måste ange för att modellen ska fungera är temperaturer, 

                                                 
19 www.faktaomfartyg.se 

20 Se bilaga 1 



9 

rördimensioner och vindhastighet. I modellen finns möjlighet att ange 4 olika rördimensioner. Har 

man behov av flera så använder man modellen för att göra deluträkningar som man sedan lägger 

ihop.  

 

I testet av modellen valdes 3 vanliga isolertjocklekar ut för en jämförelse. Dessa var 20, 50 samt 70 
mm. De olika tjocklekarna på isolering testades sedan mot 3 olika vindhastigheter. Dessa var 0,1, 1 
samt 2 m/s. Totalt ger de 9 olika beräkningar. Anledningen till att redovisa 3 olika vindhastigheter 
är dels att möjligheten till kontroll av vindhastigheten inte fanns och dels att vindhastigheten har 
väldigt stor betydelse för besparingen. Vid 0,1 m/s upplever man i princip ingen luftväxling alls och 
det är ju inte riktigt verkligheten i ett maskinrum där det faktiskt kan dra ganska ordentligt från 
fläktsystemet.  
 
I exemplen nedan är det en del värden som är dagspriser på såsom bunker, dollar kurs etc. Vad det 
gäller omgivningstemperatur så mättes dessa på 7 ställen i maskinrummet och sedan räknades det 
ut ett medelvärde som blev 29°C. Vilket också är den temperatur som använts i modellen. 
Drifttiden är liksom omgivningstemperaturen ett uträknat medelvärde av de båda destinationerna 
som fartyget trafikerar. Dessutom redovisas inte vad Destination Gotland betalar för sin bunker 
utan i modellen används ett generellt marknadspris.  
 
Förutom temperaturer, rördimensioner samt flödet i HT-systemet som är uppgifter direkt tagna 
från M/S Visby, är resterande värden tagna från lite olika håll och finns redovisade i bilaga 221. 
Nedan följer en sammanfattning av de 9 modellberäkningar med olika vindhastighet samt tjocklek 
på isoleringen. Resultat av de i modellen inmatade värdena22: 
 
Beräkning 1 

Den första uträkningen bygger på 20 mm isolering och en vindhastighet på 0,1 m/s. Detta 
genererar 10,2kW besparing per timme vilket ger 10,2*14=142,8 kWh/dygn eller 
142,8*365=52122 kWh/år. Översatt i bränslemängd diesel blir det 142,8/9,963323=14,33 l/dygn 
eller 14,33*365=5230,45 l/år.  
 
Beräkning 2 

Den andra uträkningen bygger på 20 mm isolering och en vindhastighet på 1 m/s. Detta genererar 
19,6kW besparing per timme vilket ger 19,6*14=274,4kWh/dygn eller 274,4*365=100156 kWh/år. 
Översatt i bränslemängd diesel blir det 274,4/9,963324=27,54 l/dygn eller 27,54*365=10052,1 l/år. 
 
Beräkning 3 

Den tredje uträkningen bygger på 20 mm isolering och en vindhastighet på 2 m/s. Detta genererar 

30kW besparing per timme vilket ger 30*14=420kWh/dygn eller 420*365=153300 kWh/år. 

Översatt i bränslemängd diesel blir det 420/9,963325=42,15 l/dygn eller 42,15*365=15384,75 l/år. 

  

                                                 
21 Bilaga 2 

22 Bilaga 2 
23 http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/berakningsmodell_scb.pdf 

24 http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/berakningsmodell_scb.pdf 

25 http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/berakningsmodell_scb.pdf 
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Beräkning 4 

Den fjärde uträkningen bygger på 50 mm isolering och en vindhastighet på 0,1 m/s. Detta 
genererar 13,7kW besparing per timme vilket ger 13,7*14=191,8kWh/dygn eller 191,8*365=70007 
kWh/år. Översatt i bränslemängd diesel blir det 191,8/9,963326=19,25 l/dygn eller 
19,25*365=7026,25 l/år.  
 

Beräkning 5 

Den femte uträkningen bygger på 50 mm isolering och en vindhastighet på 1 m/s. Detta genererar 
23,1kW besparing per timme vilket ger 23,1*14=323,4kWh/dygn eller 323,4*365=118041 kWh/år. 
Översatt i bränslemängd diesel blir det 323,4/9,963327=32,46 l/dygn eller 32,46*365=11847,9 l/år. 
 
Beräkning 6 

Den sjätte uträkningen bygger på 50 mm isolering och en vindhastighet på 2 m/s. Detta genererar 
33,6kW besparing per timme vilket ger 33,6*14=470,4kWh/dygn eller 470,4*365=171696 kWh/år. 
Översatt i bränslemängd diesel blir det 470,4/9,963328=47,21 l/dygn eller 47,21*365=17231,65 
l/år.  
 
Beräkning 7 

Den sjunde uträkningen bygger på 70 mm isolering och en vindhastighet på 0,1 m/s. Detta 
genererar 14,4kW besparing per timme vilket ger 14,4*14=201,6 kWh/dygn eller 
201,6*365=73584 kWh/år. Översatt i bränslemängd diesel blir det 201,6/9,963329=20,23 l/dygn 
eller 20,23*365=7383,95 l/år.  
 
Beräkning 8 

Den åttonde uträkningen bygger på 70 mm isolering och en vindhastighet på 1 m/s. Detta 
genererar 23,8kW besparing per timme vilket ger 23,8*14=333,2kWh/dygn eller 
333,2*365=121618 kWh/år. Översatt i bränslemängd diesel blir det 333,2/9,963330=33,44 l/dygn 
eller 33,44*365=12205,6 l/år.  
 
Beräkning 9 

Den nionde uträkningen bygger på 70 mm isolering och en vindhastighet på 2 m/s. Detta 
genererar 34,3kW besparing per timme vilket ger 34,3*14=480,2kWh/dygn eller 
480,2*365=175273 kWh/år. Översatt i bränslemängd diesel blir det 480,2/9,963331=48,2 l/dygn 
eller 48,2*365=17593 l/år.  
 
  

                                                 
26 http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/berakningsmodell_scb.pdf 

27 http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/berakningsmodell_scb.pdf 

28 http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/berakningsmodell_scb.pdf 

29 http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/berakningsmodell_scb.pdf 

30 http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/berakningsmodell_scb.pdf 

31 http://miljobarometern.stockholm.se/content/docs/tema/trafik/berakningsmodell_scb.pdf 
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3.4 UTVÄRDERING AV PRAKTISK TILLÄMPNING 
Som en del i den praktiska tillämpningen och för att sätta alla beräkningar i ett sammanhang visas 

här några diagram som sammanfattar de 9 beräkningarna gjorda på referensfartyget M/S Visby. 

Vidare är det av intresse att uppskatta investeringens storlek för att uppnå besparingen och därför 

redovisas även ett kostnadsförslag på inköp av isolering.  

 

3.4.1 Vindhastighetens påverkan på oisolerade rör vid egen elproduktion 

 

I diagram 1 visas vindhastighetens påverkan på oisolerade rör vid egen elproduktion. Som man kan 

se är det av mycket stor betydelse för energiförlusterna även vid små vindhastigheter. Vid en 

vindhastighet på 0,1 m/s orsakas en energiförlust på 84826 kWh/år vilken kan jämföras med 2 m/s 

som ger en energiförlust på 186515 kWh/år. En skillnad på 101689 kWh/år eller i SEK som då ger 

en ökad kostnad på 17776 kr/år med de i beräkningen använda bunkerpriserna.  

 

 

Diagram 1. Vindhastighetens påverkan på oisolerade rör vid egen elproduktion.  
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3.4.2 Isoleringens påverkan på energiförlusterna vid egen elproduktion 

 

I diagram 2 visas isoleringens påverkan på energiförlusterna vid egen elproduktion. Som man kan 

se är det av mycket stor betydelse för energiförlusterna även vid liten mängd isolering. Vid en 

vindhastighet på 0,1 m/s orsakas en energiförlust på 84826 kWh/år och med endast 20 mm pålägg 

av isolering minskas den förlusten till 32704 kWh/år. Vid en vindhastighet på 2 m/s orsakas en 

energiförlust på 186515 kWh/år och med 20 mm pålägg av isolering minskas den förlusten till 

32704 kWh/år. Här minskar alltså förlusten till samma värde som för 0,1 m/s, detta eftersom 

vindhastigheten mot röret i och med isoleringen upphör, men eftersom den oisolerade 

energiförlusten vid 2 m/s är så mycket högre blir således besparingen också mycket högre. 

 

 

Diagram 2. Isoleringens påverkan på energiförlusterna vid egen elproduktion.  
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3.4.3 Vindhastighetens påverkan på oisolerade rör vid landansluten el 

 

I diagram 3 visas vindhastighetens påverkan på oisolerade rör vid landansluten el. Som man kan se 

är det av mycket stor betydelse för energiförlusterna även vid små vindhastigheter. Vid en 

vindhastighet på 0,1 m/s orsakas naturligtvis samma energiförlust på 84826 kWh/år vilken kan 

jämföras med 2 m/s som ger en energiförlust på 186515 kWh/år. En skillnad på 101689 kWh/år 

och eftersom kostnaden för landansluten el är större ger det en ökad kostnad på 27758 kr/år med 

de i beräkningen använda elpriserna. 

 

 

Diagram 3. Vindhastighetens påverkan på oisolerade rör vid landansluten el.  
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3.4.4 Isoleringens påverkan på energiförlusterna vid landansluten el 

 

I diagram 4, vilken i princip är en upprepning av diagram 2, visas isoleringens påverkan på 

energiförlusterna vid landansluten el. Som man kan se är det av mycket stor betydelse för 

energiförlusterna även vid liten mängd isolering. Vid en vindhastighet på 0,1 m/s orsakas en 

energiförlust på 84826 kWh/år och med endast 20 mm pålägg av isolering minskas den förlusten 

till 32704 kWh/år. Vid en vindhastighet på 2 m/s orsakas en energiförlust på 186515 kWh/år och 

med 20 mm pålägg av isolering minskas den förlusten till 32704 kWh/år. Här minskar alltså 

förlusten till samma värde som för 0,1 m/s, detta eftersom vindhastigheten mot röret i och med 

isoleringen upphör, men eftersom den oisolerade energiförlusten vid 2 m/s är så mycket högre blir 

således besparingen också mycket högre. 

 

 

Diagram 4. Isoleringens påverkan på energiförlusterna vid landansluten el.  
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3.4.5 Kostnaden för isolering 

 

För att sätta den praktiska tillämpningen i ett sammanhang har kostnaden för 50 mm 

rörskålsisolering inhämtats från Ahlsell. Anledningen att Ahlsell används utan vidare utvärdering av 

olika leverantörer, är att det är en stor och välkänd grossist och arbetet har inte fokus mot det 

området utan ska mer ses som en grov uppskattning av kostnaden för investeringen. Att 50 mm 

isoleringen valdes beror på att den tjockleken var tillgänglig för alla rördimensionerna hos Ahlsell 

och deras eget märke a-collection, vilket inte 20 mm och 70 mm var. Dessa tjocklekar finns 

däremot om man tittar på andra stora leverantörer som Isover och Paroc. Men dessa är ju 

tillverkare och inte grossister.  

 

Rör  Längd(m)  Kostnad(kr/m)  Summa(kr) 

DN80  15,6   163,44    2549,66 

DN100  9,5   211,32    2007,54 

DN200  49,5   394,2    19512,9 

DN400  11   732,6    8058,6 

     Total Summa ex moms: 32128,7 

Tabell 1. Beräkning av kostnaden för M/S Visby med Ahlsells priser och 50 mm isolering.  

 

Självklart påverkas kostnaden och således återbetalningstiden för en investering av vilken isolering 

som används, samt vilket pris berört företag får betala. De prisuppgifter som är redovisade är med 

största sannolikhet inte det ett stort företag skulle betala. Till denna kostnad måste ju dessutom en 

arbetskostnad läggas till men på grund av svårigheter att uppskatta den så valdes att utelämna 

detta.  
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 SLUTSATS OCH REFLEKTIONER 

Det har krävts mycket litteraturstudier och diskussioner för att komma fram till på vilken 
noggrannhetsnivå uträkningarna skulle ligga på, kontra vilka uppgifter som är möjliga att få fram 
ute på fartygen med rimliga medel, för att utarbeta den matematiska modellen.  
 

4.1 SLUTSATSER 
Vi anser att det, utifrån våra praktiska beräkningar, finns energi att spara och därmed ett 
ekonomiskt incitament att utföra investeringen. Den blev inte så stor som vi trott från början och i 
fartygssammanhang kan det tyckas som en struntsumma, men om man översätter den 
energibesparing till oljeuppvärmda villor motsvarar det i sämsta fall cirka 2 villors årsförbrukning.  
 
Något som avsevärt påverkar den ekonomiska besparingen är ju vindhastigheten i maskinrummet 
samt bunkerpriset som vid tidpunkten för denna rapports skrivande är väldigt lågt jämfört med för 
några år sedan. Vad det gäller isoleringens tjocklek kan man säga att besparingen blir störst med 
de första 20-50 millimetrarna. Att lägga på tjockare isolering efter de första 20-50 mm ger mycket 
lite ytterligare besparing.  
 
Tre olika tjocklekar på isoleringen tillika tre olika vindhastigheter testades i modellen. Dessutom 
har vi räknat på både egen elproduktion och landansluten el. I resultatet kan man se vissa 
avrundningsfel mellan beräkningarna i modellen och diagrammets beräkningar. En underlig 
avvikelse eftersom båda uträkningarna kommer från samma celler i samma Excellark. Dock 
utgjorde dessa inte mer än några kronor hit eller dit.  
 
Sammanfattningen av dessa resulterade i följande diagram:  
 
Egen elproduktion 

 
 
Sämsta utfallet ger en besparing på: 14848-5767=9081 kr/år eller ca 5,23 m3 diesel/år vilket är för 
20 mm isolering samt en vindhastighet på 0,1 m/s. 
 
Bästa utfallet ger en besparing på: 32624-1967=30657 kr/år eller ca 17,59 m3 diesel/år vilket är för 
70 mm isolering samt en vindhastighet på 2 m/s. 
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Landansluten el 

 
 
Sämsta utfallet ger en besparing på: 23188-9005=14183 kr/år vilket är för 20 mm isolering samt en 
vindhastighet på 0,1 m/s. 
 
Bästa utfallet ger en besparing på: 50946-3007=47939 kr/år vilket är för 70 mm isolering samt en 
vindhastighet på 2 m/s. 
 
Besparingen eller vinsten, vad man än vill kalla den, är beroende av vilken energikälla och vilket 
isolermaterial som används, samt ventilationen i maskinrummet och arbetskostnaden för 
installationen. Därför är det inte möjligt för oss att göra en mer noggrann uträkning än den 
presenterade då många variabler är mycket osäkra och upp till varje fartygs driftavdelning att ta 
ställning till.  
 
Jämför man nu investeringskostnaden för 50 mm isolering som var 32128,7 kr ser man att i bästa 
fall gör man vinst på sin investering redan under första året, medan det i sämsta fall krävs ca 3,5 år 
innan investeringen betalat sig. Denna uppskattning är inte på något vis en korrekt 
investeringskalkyl och tar inte hänsyn till pengarnas värde över år som gått utan är mer en 
fingervisning om vart man hamnar.  
 

4.2 REFLEKTIONER 
Den verkliga energibesparingen är dock svår att kalkylera. När en värmekälla tas bort kommer 
troligtvis de kvarvarande kompensera för skillnaden. Om man exempelvis får en lägre temperatur i 
maskinrummet till följd av isolering av HT-rören, går det då åt mer energi att förvärma smörjoljan 
vars rör ju också går i maskinrummet. Området med energi ut och in i ett maskinrum är mycket 
intressant men så stort och komplext att det inte på något vis kan inrymmas i ett arbete av den 
här storleken.  
 
All maskinpersonal har vid ett eller annat tillfälle kommit så nära en värmekälla så att denne har 
ryckt till för att värmen var så intensiv, de heta ångrören och heta bränslerören har isolering som 
skydd mot beröring och som också hjälper till att isolera mot värmeförluster, men rören för 
hetvattensystemet som sköter om maskinernas kylning under drift och maskinernas uppvärmning 
under övrig tid är oftast oisolerade. Således skulle även arbetsmiljön kunna bli bättre om man 
isolerade sina HT-rör. Arbetsmiljöförändringarna har vi valt att inte undersöka utan har nöjt oss 
med att den informationen har dykt upp under arbetets gång. Därför går det inte säga något om 
omfattningen på dessa, men vi vill ändå nämna några troliga effekter som lägre rumstemperatur, 
minskat buller, och sänkt risknivå.  
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Miljövinsten är väl inte heller att förakta. Slipper man elda upp bränsle i onödan är det ju en 
positiv sak även om det i fartygssammanhang är låga siffror. Men om alla fartyg i världen skulle 
minska sin förbrukning med mellan 5,23-17,59 m3 diesel varje år skulle ju siffran bli astronomisk.  
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 BILAGOR 

6.1 BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR 
 

Hur är systemet uppbyggt,  

 

Temperaturer, 

 HT-vattnet: 

 LT-vattnet:  

Omgivningstemperatur i maskinrummet:  

 

Dimension av rören,  

Diameter (mm):   

 Rörlängd: (m)  

 

Hur värms och kyls HT-vattnet, används någon gång oljepannorna för värmning,  

 Värmning:  

 Kylning:  

 

Vattenflödet i rören, 

 Volymflödet:  
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6.2 BILAGA 2. BERÄKNINGAR I MODELLEN 
 
Rörlängd    Fysisk undersökning, Visby april 2016 

Ytterdiametern rör   Fysisk undersökning, Visby april 2016 samt http://www.saylor.org/site/ 

wp -content/uploads/2011/07/ME303-4.1.1.pdf 

Godstjocklek rör    http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/07/ME303- 

     4.1.1.pdf 

Isolertjocklek    Rockwool Technical Insulation SeaRox  Marine & Offshore Insulation  

     SeaRox LM 900 ALU 2012  

ev. Skyddshöljets tjocklek   Alvarez, 1999 

Värmeledningsförmåga rör  Alvarez, 1999  

Värmeledningsförmåga isolering  Ahlsell, för i beräkningen använd isolering 

Värmeledningsförmåga skyddshöljet Alvarez, 1999  

Vattnets strömningshastighet   Fysisk undersökning, Visby april 2016  

Temperatur I fluiden   Fysisk undersökning, Visby april 2016 

Temperatur I omgivningen  Fysisk undersökning, Visby april 2016 

Konvektionens vindhastighet (max 5 m/s) Anger vi till 0,1 m/s, vilket i princip är stillastående luft  

Volymflödet    Fysisk undersökning, Visby april 2016 

Drifttid     Fysisk undersökning, Visby april 2016, enligt turlista 

Bunkerpris    Bunkerwolrld.com Rotterdam prices february 2016  

Valutakurs ®Sek    forex.se, februari 2016  

Energiinnehållet I bunkern  Alvarez, 1999  

Elpris     elskling.se, februari 2016 

Fasta Avgifter    elskling.se, februari 2016   

Miljöpåslag    elskling.se, februari 2016   

Energiskatt    https://www.vattenfall.se/foretag/elavtal/energiskatter/, februari 2016 

Moms     elskling.se, februari 2016   

 

 

  

http://www.saylor.org/site/wp-
http://www.saylor.org/site/wp-
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/07/ME303-
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/07/ME303-
http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2011/07/ME303-4.1.1.pdf
http://forex.se/#_blank
http://elskling.se/#_blank
http://elskling.se/#_blank
http://elskling.se/#_blank
https://www.vattenfall.se/foretag/elavtal/energiskatter/#_blank
http://elskling.se/#_blank
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Beräkning 1 

Den första uträkningen bygger på 20 mm isolering och en vindhastighet på 0,1 m/s. Detta 

genererar 10,2kW besparing per timme vilket ger 10,2*14=142,8 kWh/dygn eller 

142,8*365=52122 kWh/år. Översatt i bränslemängd diesel blir det 142,8/9,963332=14,33 l/dygn 

eller 14,33*365=5230,45 l/år.  

 

 

Figur 2. Grafisk bild av beräkningsmallen med 20 mm isolering och 0,1 m/s i vindhastighet.  
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Rördimensioner DN80 DN100 DN200 DN400

Rörlängd* 15,6 9,5 49,5 11 m

Ytterdiametern rör* 88,9 114,3 219,1 406,4 mm

Godstjocklek rör 5,5 6 7 9,5 mm

Isolertjocklek 20 20 20 20 mm

ev. Skyddshöljets tjocklek 0,1 0,1 0,1 0,1 mm

Värmeledningsförmåga rör 59 59 59 59 W/m*K

Värmeledningsförmåga isolering 0,044 0,044 0,044 0,044 W/m*K

Värmeledningsförmåga skyddshöljet 210 210 210 210 W/m*K

Temperatur I fluiden* 77 77 77 77 °C

Temperatur I omgivningen* 29 29 29 29 °C

Konvektionens vindhastighet (max 5 m/s) 0,1 m/s

Drifttid 14 h/dygn

Bunkerpris 244 $/mt

Valutakurs Sek 8,5473 SEK/$

Energiinnehållet I bunkern 42,9 MJ/kg

Elpris 26,35 öre/kWh

Fasta Avgifter 0,48 öre/kWh

Miljöpåslag öre/kWh

Energiskatt 0,50 öre/kWh

Moms öre/kWh

Summa Elpris 27,33 öre/kWh

Värmeövergångskoeficienten omgivningen 6 W/m2*K Totalt

Värmeöverföring oisolerat 1,295 1,014 10,123 4,173 16,6 kW

Värmeöverföring isolerat 0,557 0,420 3,916 1,554 6,4 kW

Skillnad på 10,2 kW

Egen produktion Landström

Kostnad värmeförluster I rör isolerat 15,80 24,67 SEK/dygn

Kostnad värmeförluster I rör oisolerat 40,68 63,53 SEK/dygn

Potentionell besparing 24,89 38,86 SEK/dygn

Eller 9 083,33 14 184,72 SEK/årligen

* = obligatorisk värde

Grå markerat = möjligt att ange
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Beräkning 2 

Den andra uträkningen bygger på 20 mm isolering och en vindhastighet på 1 m/s. Detta genererar 

19,6kW besparing per timme vilket ger 19,6*14=274,4kWh/dygn eller 274,4*365=100156 kWh/år. 

Översatt i bränslemängd diesel blir det 274,4/9,963333=27,54 l/dygn eller 27,54*365=10052,1 l/år. 

 

 

Figur 3. Grafisk bild av beräkningsmallen med 20 mm isolering och 1 m/s i vindhastighet.  
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Rördimensioner DN80 DN100 DN200 DN400

Rörlängd* 15,6 9,5 49,5 11 m

Ytterdiametern rör* 88,9 114,3 219,1 406,4 mm

Godstjocklek rör 5,5 6 7 9,5 mm

Isolertjocklek 20 20 20 20 mm

ev. Skyddshöljets tjocklek 0,1 0,1 0,1 0,1 mm

Värmeledningsförmåga rör 59 59 59 59 W/m*K

Värmeledningsförmåga isolering 0,044 0,044 0,044 0,044 W/m*K

Värmeledningsförmåga skyddshöljet 210 210 210 210 W/m*K

Temperatur I fluiden* 77 77 77 77 °C

Temperatur I omgivningen* 29 29 29 29 °C

Konvektionens vindhastighet (max 5 m/s) 1 m/s

Drifttid 14 h/dygn

Bunkerpris 244 $/mt

Valutakurs Sek 8,5473 SEK/$

Energiinnehållet I bunkern 42,9 MJ/kg

Elpris 26,35 öre/kWh

Fasta Avgifter 0,48 öre/kWh

Miljöpåslag öre/kWh

Energiskatt 0,50 öre/kWh

Moms öre/kWh

Summa Elpris 27,33 öre/kWh

Värmeövergångskoeficienten omgivningen 10 W/m2*K Totalt

Värmeöverföring oisolerat 2,029 1,588 15,864 6,539 26,0 kW

Värmeöverföring isolerat 0,557 0,420 3,916 1,554 6,4 kW

Skillnad på 19,6 kW

Egen produktion Landström

Kostnad värmeförluster I rör isolerat 15,80 24,67 SEK/dygn

Kostnad värmeförluster I rör oisolerat 63,75 99,56 SEK/dygn

Potentionell besparing 47,95 74,89 SEK/dygn

Eller 17 503,55 27 333,91 SEK/årligen

* = obligatorisk värde

Grå markerat = möjligt att ange
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Beräkning 3 

Den tredje uträkningen bygger på 20 mm isolering och en vindhastighet på 2 m/s. Detta genererar 

30kW besparing per timme vilket ger 30*14=420kWh/dygn eller 420*365=153300 kWh/år. 

Översatt i bränslemängd diesel blir det 420/9,963334=42,15 l/dygn eller 42,15*365=15384,75 l/år.  

 

 

Figur 4. Grafisk bild av beräkningsmallen med 20 mm isolering och 2 m/s i vindhastighet.  
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Rördimensioner DN80 DN100 DN200 DN400

Rörlängd* 15,6 9,5 49,5 11 m

Ytterdiametern rör* 88,9 114,3 219,1 406,4 mm

Godstjocklek rör 5,5 6 7 9,5 mm

Isolertjocklek 20 20 20 20 mm

ev. Skyddshöljets tjocklek 0,1 0,1 0,1 0,1 mm

Värmeledningsförmåga rör 59 59 59 59 W/m*K

Värmeledningsförmåga isolering 0,044 0,044 0,044 0,044 W/m*K

Värmeledningsförmåga skyddshöljet 210 210 210 210 W/m*K

Temperatur I fluiden* 77 77 77 77 °C

Temperatur I omgivningen* 29 29 29 29 °C

Konvektionens vindhastighet (max 5 m/s) 2 m/s

Drifttid 14 h/dygn

Bunkerpris 244 $/mt

Valutakurs Sek 8,5473 SEK/$

Energiinnehållet I bunkern 42,9 MJ/kg

Elpris 26,35 öre/kWh

Fasta Avgifter 0,48 öre/kWh

Miljöpåslag öre/kWh

Energiskatt 0,50 öre/kWh

Moms öre/kWh

Summa Elpris 27,33 öre/kWh

Värmeövergångskoeficienten omgivningen 14 W/m2*K Totalt

Värmeöverföring oisolerat 2,844 2,227 22,242 9,168 36,5 kW

Värmeöverföring isolerat 0,557 0,420 3,916 1,554 6,4 kW

Skillnad på 30,0 kW

Egen produktion Landström

Kostnad värmeförluster I rör isolerat 15,80 24,67 SEK/dygn

Kostnad värmeförluster I rör oisolerat 89,38 139,58 SEK/dygn

Potentionell besparing 73,59 114,92 SEK/dygn

Eller 26 859,35 41 944,13 SEK/årligen

* = obligatorisk värde

Grå markerat = möjligt att ange
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Beräkning 4 

Den fjärde uträkningen bygger på 50 mm isolering och en vindhastighet på 0,1 m/s. Detta 

genererar 13,7kW besparing per timme vilket ger 13,7*14=191,8kWh/dygn eller 191,8*365=70007 

kWh/år. Översatt i bränslemängd diesel blir det 191,8/9,963335=19,25 l/dygn eller 

19,25*365=7026,25 l/år.  

 

 

Figur 5. Grafisk bild av beräkningsmallen med 50 mm isolering och 0,1 m/s i vindhastighet.  
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Rördimensioner DN80 DN100 DN200 DN400

Rörlängd* 15,6 9,5 49,5 11 m

Ytterdiametern rör* 88,9 114,3 219,1 406,4 mm

Godstjocklek rör 5,5 6 7 9,5 mm

Isolertjocklek 50 50 50 50 mm

ev. Skyddshöljets tjocklek 0,1 0,1 0,1 0,1 mm

Värmeledningsförmåga rör 59 59 59 59 W/m*K

Värmeledningsförmåga isolering 0,044 0,044 0,044 0,044 W/m*K

Värmeledningsförmåga skyddshöljet 210 210 210 210 W/m*K

Temperatur I fluiden* 77 77 77 77 °C

Temperatur I omgivningen* 29 29 29 29 °C

Konvektionens vindhastighet (max 5 m/s) 0,1 m/s

Drifttid 14 h/dygn

Bunkerpris 244 $/mt

Valutakurs Sek 8,5473 SEK/$

Energiinnehållet I bunkern 42,9 MJ/kg

Elpris 26,35 öre/kWh

Fasta Avgifter 0,48 öre/kWh

Miljöpåslag öre/kWh

Energiskatt 0,50 öre/kWh

Moms öre/kWh

Summa Elpris 27,33 öre/kWh

Värmeövergångskoeficienten omgivningen 6 W/m2*K Totalt

Värmeöverföring oisolerat 1,295 1,014 10,123 4,173 16,6 kW

Värmeöverföring isolerat 0,275 0,201 1,747 0,663 2,9 kW

Skillnad på 13,7 kW

Egen produktion Landström

Kostnad värmeförluster I rör isolerat 7,07 11,04 SEK/dygn

Kostnad värmeförluster I rör oisolerat 40,68 63,53 SEK/dygn

Potentionell besparing 33,61 52,49 SEK/dygn

Eller 12 268,85 19 159,29 SEK/årligen

* = obligatorisk värde

Grå markerat = möjligt att ange
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Beräkning 5 

Den femte uträkningen bygger på 50 mm isolering och en vindhastighet på 1 m/s. Detta genererar 

23,1kW besparing per timme vilket ger 23,1*14=323,4kWh/dygn eller 323,4*365=118041 kWh/år. 

Översatt i bränslemängd diesel blir det 323,4/9,963336=32,46 l/dygn eller 32,46*365=11847,9 l/år. 

 

 

Figur 6. Grafisk bild av beräkningsmallen med 50 mm isolering och 1 m/s i vindhastighet.  
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Rördimensioner DN80 DN100 DN200 DN400

Rörlängd* 15,6 9,5 49,5 11 m

Ytterdiametern rör* 88,9 114,3 219,1 406,4 mm

Godstjocklek rör 5,5 6 7 9,5 mm

Isolertjocklek 50 50 50 50 mm

ev. Skyddshöljets tjocklek 0,1 0,1 0,1 0,1 mm

Värmeledningsförmåga rör 59 59 59 59 W/m*K

Värmeledningsförmåga isolering 0,044 0,044 0,044 0,044 W/m*K

Värmeledningsförmåga skyddshöljet 210 210 210 210 W/m*K

Temperatur I fluiden* 77 77 77 77 °C

Temperatur I omgivningen* 29 29 29 29 °C

Konvektionens vindhastighet (max 5 m/s) 1 m/s

Drifttid 14 h/dygn

Bunkerpris 244 $/mt

Valutakurs Sek 8,5473 SEK/$

Energiinnehållet I bunkern 42,9 MJ/kg

Elpris 26,35 öre/kWh

Fasta Avgifter 0,48 öre/kWh

Miljöpåslag öre/kWh

Energiskatt 0,50 öre/kWh

Moms öre/kWh

Summa Elpris 27,33 öre/kWh

Värmeövergångskoeficienten omgivningen 10 W/m2*K Totalt

Värmeöverföring oisolerat 2,029 1,588 15,864 6,539 26,0 kW

Värmeöverföring isolerat 0,275 0,201 1,747 0,663 2,9 kW

Skillnad på 23,1 kW

Egen produktion Landström

Kostnad värmeförluster I rör isolerat 7,07 11,04 SEK/dygn

Kostnad värmeförluster I rör oisolerat 63,75 99,56 SEK/dygn

Potentionell besparing 56,68 88,52 SEK/dygn

Eller 20 689,07 32 308,49 SEK/årligen

* = obligatorisk värde

Grå markerat = möjligt att ange
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Beräkning 6 

Den sjätte uträkningen bygger på 50 mm isolering och en vindhastighet på 2 m/s. Detta genererar 

33,6kW besparing per timme vilket ger 33,6*14=470,4kWh/dygn eller 470,4*365=171696 kWh/år. 

Översatt i bränslemängd diesel blir det 470,4/9,963337=47,21 l/dygn eller 47,21*365=17231,65 

l/år.  

 

 

Figur 7. Grafisk bild av beräkningsmallen med 50 mm isolering och 2 m/s i vindhastighet.  
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Rördimensioner DN80 DN100 DN200 DN400

Rörlängd* 15,6 9,5 49,5 11 m

Ytterdiametern rör* 88,9 114,3 219,1 406,4 mm

Godstjocklek rör 5,5 6 7 9,5 mm

Isolertjocklek 50 50 50 50 mm

ev. Skyddshöljets tjocklek 0,1 0,1 0,1 0,1 mm

Värmeledningsförmåga rör 59 59 59 59 W/m*K

Värmeledningsförmåga isolering 0,044 0,044 0,044 0,044 W/m*K

Värmeledningsförmåga skyddshöljet 210 210 210 210 W/m*K

Temperatur I fluiden* 77 77 77 77 °C

Temperatur I omgivningen* 29 29 29 29 °C

Konvektionens vindhastighet (max 5 m/s) 2 m/s

Drifttid 14 h/dygn

Bunkerpris 244 $/mt

Valutakurs Sek 8,5473 SEK/$

Energiinnehållet I bunkern 42,9 MJ/kg

Elpris 26,35 öre/kWh

Fasta Avgifter 0,48 öre/kWh

Miljöpåslag öre/kWh

Energiskatt 0,50 öre/kWh

Moms öre/kWh

Summa Elpris 27,33 öre/kWh

Värmeövergångskoeficienten omgivningen 14 W/m2*K Totalt

Värmeöverföring oisolerat 2,844 2,227 22,242 9,168 36,5 kW

Värmeöverföring isolerat 0,275 0,201 1,747 0,663 2,9 kW

Skillnad på 33,6 kW

Egen produktion Landström

Kostnad värmeförluster I rör isolerat 7,07 11,04 SEK/dygn

Kostnad värmeförluster I rör oisolerat 89,38 139,58 SEK/dygn

Potentionell besparing 82,31 128,54 SEK/dygn

Eller 30 044,87 46 918,70 SEK/årligen

* = obligatorisk värde

Grå markerat = möjligt att ange
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Beräkning 7 

Den sjunde uträkningen bygger på 70 mm isolering och en vindhastighet på 0,1 m/s. Detta 

genererar 14,4kW besparing per timme vilket ger 14,4*14=201,6 kWh/dygn eller 

201,6*365=73584 kWh/år. Översatt i bränslemängd diesel blir det 201,6/9,963338=20,23 l/dygn 

eller 20,23*365=7383,95 l/år.  

 

 

Figur 8. Grafisk bild av beräkningsmallen med 70 mm isolering och 0,1 m/s i vindhastighet.  
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Rördimensioner DN80 DN100 DN200 DN400

Rörlängd* 15,6 9,5 49,5 11 m

Ytterdiametern rör* 88,9 114,3 219,1 406,4 mm

Godstjocklek rör 5,5 6 7 9,5 mm

Isolertjocklek 70 70 70 70 mm

ev. Skyddshöljets tjocklek 0,1 0,1 0,1 0,1 mm

Värmeledningsförmåga rör 59 59 59 59 W/m*K

Värmeledningsförmåga isolering 0,044 0,044 0,044 0,044 W/m*K

Värmeledningsförmåga skyddshöljet 210 210 210 210 W/m*K

Temperatur I fluiden* 77 77 77 77 °C

Temperatur I omgivningen* 29 29 29 29 °C

Konvektionens vindhastighet (max 5 m/s) 0,1 m/s

Drifttid 14 h/dygn

Bunkerpris 244 $/mt

Valutakurs Sek 8,5473 SEK/$

Energiinnehållet I bunkern 42,9 MJ/kg

Elpris 26,35 öre/kWh

Fasta Avgifter 0,48 öre/kWh

Miljöpåslag öre/kWh

Energiskatt 0,50 öre/kWh

Moms öre/kWh

Summa Elpris 27,33 öre/kWh

Värmeövergångskoeficienten omgivningen 6 W/m2*K Totalt

Värmeöverföring oisolerat 1,295 1,014 10,123 4,173 16,6 kW

Värmeöverföring isolerat 0,219 0,158 1,329 0,493 2,2 kW

Skillnad på 14,4 kW

Egen produktion Landström

Kostnad värmeförluster I rör isolerat 5,39 8,41 SEK/dygn

Kostnad värmeförluster I rör oisolerat 40,68 63,53 SEK/dygn

Potentionell besparing 35,30 55,12 SEK/dygn

Eller 12 882,83 20 118,10 SEK/årligen

* = obligatorisk värde

Grå markerat = möjligt att ange
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Beräkning 8 

Den åttonde uträkningen bygger på 70 mm isolering och en vindhastighet på 1 m/s. Detta 

genererar 23,8kW besparing per timme vilket ger 23,8*14=333,2kWh/dygn eller 

333,2*365=121618 kWh/år. Översatt i bränslemängd diesel blir det 333,2/9,963339=33,44 l/dygn 

eller 33,44*365=12205,6 l/år.  

 

 

Figur 9. Grafisk bild av beräkningsmallen med 70 mm isolering och 1 m/s i vindhastighet.  
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Rördimensioner DN80 DN100 DN200 DN400

Rörlängd* 15,6 9,5 49,5 11 m

Ytterdiametern rör* 88,9 114,3 219,1 406,4 mm

Godstjocklek rör 5,5 6 7 9,5 mm

Isolertjocklek 70 70 70 70 mm

ev. Skyddshöljets tjocklek 0,1 0,1 0,1 0,1 mm

Värmeledningsförmåga rör 59 59 59 59 W/m*K

Värmeledningsförmåga isolering 0,044 0,044 0,044 0,044 W/m*K

Värmeledningsförmåga skyddshöljet 210 210 210 210 W/m*K

Temperatur I fluiden* 77 77 77 77 °C

Temperatur I omgivningen* 29 29 29 29 °C

Konvektionens vindhastighet (max 5 m/s) 1 m/s

Drifttid 14 h/dygn

Bunkerpris 244 $/mt

Valutakurs Sek 8,5473 SEK/$

Energiinnehållet I bunkern 42,9 MJ/kg

Elpris 26,35 öre/kWh

Fasta Avgifter 0,48 öre/kWh

Miljöpåslag öre/kWh

Energiskatt 0,50 öre/kWh

Moms öre/kWh

Summa Elpris 27,33 öre/kWh

Värmeövergångskoeficienten omgivningen 10 W/m2*K Totalt

Värmeöverföring oisolerat 2,029 1,588 15,864 6,539 26,0 kW

Värmeöverföring isolerat 0,219 0,158 1,329 0,493 2,2 kW

Skillnad på 23,8 kW

Egen produktion Landström

Kostnad värmeförluster I rör isolerat 5,39 8,41 SEK/dygn

Kostnad värmeförluster I rör oisolerat 63,75 99,56 SEK/dygn

Potentionell besparing 58,36 91,14 SEK/dygn

Eller 21 303,05 33 267,30 SEK/årligen

* = obligatorisk värde

Grå markerat = möjligt att ange
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Beräkning 9 

Den nionde uträkningen bygger på 70 mm isolering och en vindhastighet på 2 m/s. Detta 

genererar 34,3kW besparing per timme vilket ger 34,3*14=480,2kWh/dygn eller 

480,2*365=175273 kWh/år. Översatt i bränslemängd diesel blir det 480,2/9,963340=48,2 l/dygn 

eller 48,2*365=17593 l/år.  

 

 

Figur 10. Grafisk bild av beräkningsmallen med 70 mm isolering och 2 m/s i vindhastighet.  
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Rördimensioner DN80 DN100 DN200 DN400

Rörlängd* 15,6 9,5 49,5 11 m

Ytterdiametern rör* 88,9 114,3 219,1 406,4 mm

Godstjocklek rör 5,5 6 7 9,5 mm

Isolertjocklek 70 70 70 70 mm

ev. Skyddshöljets tjocklek 0,1 0,1 0,1 0,1 mm

Värmeledningsförmåga rör 59 59 59 59 W/m*K

Värmeledningsförmåga isolering 0,044 0,044 0,044 0,044 W/m*K

Värmeledningsförmåga skyddshöljet 210 210 210 210 W/m*K

Temperatur I fluiden* 77 77 77 77 °C

Temperatur I omgivningen* 29 29 29 29 °C

Konvektionens vindhastighet (max 5 m/s) 2 m/s

Drifttid 14 h/dygn

Bunkerpris 244 $/mt

Valutakurs Sek 8,5473 SEK/$

Energiinnehållet I bunkern 42,9 MJ/kg

Elpris 26,35 öre/kWh

Fasta Avgifter 0,48 öre/kWh

Miljöpåslag öre/kWh

Energiskatt 0,50 öre/kWh

Moms öre/kWh

Summa Elpris 27,33 öre/kWh

Värmeövergångskoeficienten omgivningen 14 W/m2*K Totalt

Värmeöverföring oisolerat 2,844 2,227 22,242 9,168 36,5 kW

Värmeöverföring isolerat 0,219 0,158 1,329 0,493 2,2 kW

Skillnad på 34,3 kW

Egen produktion Landström

Kostnad värmeförluster I rör isolerat 5,39 8,41 SEK/dygn

Kostnad värmeförluster I rör oisolerat 89,38 139,58 SEK/dygn

Potentionell besparing 84,00 131,17 SEK/dygn

Eller 30 658,85 47 877,51 SEK/årligen

* = obligatorisk värde

Grå markerat = möjligt att ange
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6.3 BILAGA 3. EXEMPEL PÅ MANUELL BERÄKNING MED ANVÄNDA FORMLER 
Här presenteras ett exempel på hur uträkningarna i modellen ser ut. Allt taget utifrån beräkning 1 
och DN80 rör. 
 
Vid oisolerad värmeöverföring används dessa formler: 

P = α × A × (𝑡𝑣 − 𝑡𝑓) 

A = 2 × π × r × L 
𝛼𝐿 = 5,8 + 3,9 × 𝑐𝐿 
 
L = 15,6m 
c = 0,1 m/s 
tv = 77 
tf = 29 
r = 44,45 
 
Med insatta värden får vi:  
P = (5,8 + 3,9 × 0,1) × 2 × π × 0,04445 × 15,6(77 − 29) = 1295W 
 
Vid isolerad värmeöverföring används denna formel: 

𝑃 = 2 × 𝜋 × 𝐿 ×
𝑡1 − 𝑡𝑛−1

∑
1

𝑖 × ln
𝑟𝑖 + 1
𝑟𝑖

𝑛
1

 

 
n = antalet skikt för värmen att passera 
L = 15,6m (rörets längd) 
t1 = 77 (temperatur i fluiden) 
tn-1 = 29 (temperatur i omgivningen)  
𝑖 = rörets värmeledningsförmåga 59*W/mK 
𝑖 = isoleringens värmeledningsförmåga 0,044*W/mK 
𝑖 = skyddshöljets värmeledningsförmåga 210*W/mK 
 
Röret ger: 
ri = 38,95 (skiktets inre radie) 
ri+1=44,45 (skiktets yttre radie) 
 
Isoleringens tjocklek ger (20mm): 
ri = 44,45 (skiktets inre radie) 
ri+1= 64,45 (skiktets yttre radie) 
 
Skyddshöljets tjocklek (0,1mm): 
ri = 64,45 (skiktets inre radie) 
ri+1=64,55 (skiktets yttre radie) 
 
Med insatta värden får vi: 

𝑃 = 2 × 𝜋 × 15,6 ×
77−29
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