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Fjärrvärmenät  
Installationsmetoder och rörtyper i fjärrvärmesystem  

1 Grundläggande fakta om rörledningar i fjärrvär-
mesystem 

 Vattentemperaturerna i fjärrvärmesystem ligger vanligtvis mellan 80 °C och 120 °C i fram-

ledningstemperatur med en returtemperatur på mellan 30 °C och 70 °C (temperaturerna beror 

på det system som används och andra förhållanden såsom utomhustemperatur osv.). 

 Lågtempererade nät använder framledningstemperaturer på upp till 70 °C. 

 Värmeförluster i rörsystem varierar mellan 5 och 10 % av den producerade värmen. 

 De typer av rör som oftast används i fjärrvärmenät är plastmantelrör (PJP), stålmantelrör 

(SJP) och FLEX-rör. 

 

2 Struktur och utformning av fjärrvärmenät 

3 Installationsmetoder och rördesign 

 Den största delen av rörsystemen för fjärrvärme ligger vanligtvis under mark. 

 Ibland kan stora distributionsledningar ovan jord placeras längs med tågräls, broar och i säll-

synta fall fritt över mar, detta är dock mycket sällsynt i Sverige 

 För ledningar under mark används två huvudsakliga installationsmetoder: 

o tunnel eller kulvert 

o dike eller schakt 
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3.1 Tunnel eller kulvert 

 säkert skydd mot mekaniska skador 

 barriär mot oönskad fukt 

 mycket kostnadskrävande  

 metoden används bara i mycket specifika fall i dagsläget 

 kanalens form kan variera. 

3.2 Dike eller schakt 

 metoder med dike/schakt är betydligt vanli-

gare än system med tunnel/kulvert 

 det är viktigt att rörledningarna läggs på 

tjälfritt djup 

 risker för köldskada på rören är vanligtvis 

mycket låg på grund av värmeförluster 

 en installationsgrund eller ett underlag 

krävs för att undvika rörskador 

 dränering av diket måste säkerställas 

 ett överliggande sandlager som kallas friktionslager måste vara tillräckligt motståndskraf-

tigt och stabilt för att undvika axiella rörelser i rörledningar (infästningsområden krävs). 

 

3.3 Rördesign 

 System med stålmantelrör  

o Tåligt skydd mot extern påverkan – mångsidiga 

tillämpningsområden 

o Värmeisolering med fibermaterial och/eller  

vakuum  

o Tål upp till upp till 400 °C 

 System med plastmantelrör 

o Livslängd >30 år  

o Skydd mot vatten och annan extern påverkan 

o Bra värmeisolering 

o Konstant drifttemperatur ≤ 120 °C 

 Båda använder mellanliggande stål- och plaströr. 

 

Tvärsnitt av ett utläggningssystem för fjärrvärme 
(Källa: AGFW) 

Källa: AGFW 

Mantel 

Svetsfog  

Källa: Fastabend/ RheinEnergie AG 


