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Grundläggande fakta om rörledningar i fjärrvärmesystem

Konventionella fjärrvärmesystem har vanligen framledningstemperaturer på 
80–120 °C  och returtemperaturer på 30–70 °C 

Värmeförlusterna kan ligga på upp till 30 % i äldre nät, i Sverige är snittet 9,1%

Lågtempererade nät har framledningstemperaturer på upp till 70 °C

De typer av rör som oftast används i fjärrvärmenät är plastmantelrör (PJP), 
stålmantelrör (SJP) och FLEX-rör.
Antalet fjärrvärmekunder i Europa uppskattas till ca 60 miljoner medborgare, 
med ett förväntat ökande antal framöver. (EuroHeat & Power)

Källa: pixabay
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Fjärrvärmens utveckling från 1880-
talet och framåt visar på minskade 
arbetstemperaturer över tid. Källa: 
ICAX [1]



I fjärrvärmesystem är det möjligt att integrera olika värmekällor inom ett och 
samma värmenät.

Därför kan fjärrvärmesystem bidra till att utnyttja fler förnybara energikällor för 
uppvärmning. 

Möjliga värmekällor:

• Värmeanläggningar
• Värmekraftverk
• Kraftvärmesystem
• Integrering av spillvärme från industriella processer
• Värme från avfallsförbränning
• Fast och flytande biomassa
• Stora värmepumpar 
• Geovärmesystem
• Solvärmesystem m.m.

Introduktion
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Tekniker för värmeproduktion inom fjärrvärmesystem

Fjärrvärmerör. Källa: pixabay
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Funktionell klassificering av rörsystem för fjärrvärme

Rörsystem för fjärrvärmenät kan grovt 
klassificeras i följande 
kategorier/termer:

• Transportrör

• Distributionsrör

• Anslutningsrör (till konsumentens 
undercentral)

EXEMPEL: spillvärmeanvändning med 
fjärrvärmesystem och nätstruktur

Källa: AGFW
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System med dubbla rör 3-rörssystem 4-rörssystem

Slutet fjärrvärmenät Framledning 1 används för 
uppvärmning

Framledning 2 används för 
tappvarmvatten och luftvärme

Höga installationskostnader

Mer komplex drift

Två överlappande dubbelrörssystem

Hantering av specifika värmebehov 
och tillförsel 

Höga installationskostnader

Används endast i specialfall

Klassificering av rörsystem för fjärrvärme efter nätnivå:

Källa: AGFWKälla: AGFWKälla: AGFW
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Struktur och utformning av fjärrvärmenät

Radiellt nät Ringnät Maskformat nät

Fram- och returledningen 
dimensioneras symmetriskt

Kortaste längden jämfört med 
andra nättyper

Används vanligen i små 
fjärrvärmenät med en central 
värmekälla

Cirkulärt anslutna 
huvuddistributionsledningar 

Möjliggör integration av andra 
värmekällor

Vid underhållsarbete är det möjligt 
att säkerställa partiell leverans

Kombinationer av radiella nät och 
ringnät är möjliga

Vanlig version av ringnätet

Distributionsrör och 
värmeenheter är 
sammankopplade i drift

Ring med tvärförbindelser

Källa: AGFW



Rörsystemets längd (dikets längd) [m, km]

Antal undercentraler

Antal anslutna konsumenter

Investeringskostnad [M€]

Komplexitet (t.ex. antal värmegeneratorer, anslutningspunkter, nätnivåer)

Distribuerad energi (såld värme) [MWh, GWh, TWh]

Installerad kapacitet för värmeproduktion [MW, GW]

Distriktets geografiska täckning [km²]

(Källa: Upgrade-DH, 2019 [2]

Allmän översikt över rörsystem och fjärrvärmeinfrastruktur
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Systemets storlek kan karakteriseras av följande parametrar:



Ovanjordiska ledningar Underjordiska ledningar

Installationsmetoder och rördesign
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Källa: AGFW



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

Ibland kan stora distributionsledningar ovan jord placeras längs med 
tågräls, broar och i sällsynta fall fritt över mark.

För ledningar under mark används två huvudsakliga 
installationsmetoder:

• tunnel eller kulvert

• dike eller schakt

Installationsmetoder och rördesign
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Installationsmetoder

Exempel på utläggning i tunnel resp. i schakt (källa: AGFW)



säkert skydd mot mekaniska skador

barriär mot oönskad fukt

men mycket kostnadsintensivt 

metoden används bara i mycket specifika fall i dagsläget

kanalens form kan variera.

Installationsmetoder och rördesign
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Tunnel eller kulvert

Halvcirkelformad kulvert med skyddsvägg, rektangulär kulvert med skyddsvägg och dubbelvinkelkulvert är 
de vanligaste systemen för rörledningar i kulvert (källa: AGFW)



Installationsmetoder och rördesign
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Tvärsnitt av en fjärrvärmekulvert med skyddsvägg 

Källa: AGFW



Installationsmetoder och rördesign
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Sammanfattning av metoder för utläggning i tunnel eller kulvert

Källa: AGFW

Fördelar Nackdelar

• Robusthet och säkerhet mot yttre 
påverkan (t.ex. mekanisk påverkan, mark-
och ytvatten)

• Kostsam installation

• Lång livslängd (70 år) • Tidsödande konstruktion

• Kulvertarna möjliggör inspektion • Mycket utrymme krävs för konstruktionen

• Skadade ställen kan lokaliseras tillräckligt 
bra

• Svårt att åstadkomma beständighet mot 
mark- och ytvatten

• Bra ventilation från kulvert till kulvert 



metoder med dike/schakt är betydligt vanligare än system med 
tunnel/kulvert

det är viktigt att rörledningarna läggs på frostfritt djup

schaktdjup ungefär under en meter för Centraleuropa

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 schaktet måste säkerställas

ett överliggande sandlager som kallas friktionslager måste vara 
tillräckligt motståndskraftigt och stabilt för att motverka axiella 
rörelser i rörledningarna (infästningsområden krävs)

Installationsmetoder och rördesign
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Dike eller schakt

Installation av plastmantlade rör med schaktmetoden (källa: 
AdobeStock Image)



Installationsmetoder och rördesign
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Dike eller schakt

Installation av plastmantlade rör med schaktmetoden 
(källa: AdobeStock Image)

Tvärsnitt av ett fjärrvärmesystem i schakt (källa: AGFW) Installation av plastmantlade rör med schaktmetoden (källa: 
AdobeStock Image)



System med stålmantlade rör

• Tåligt skydd mot extern påverkan – mångsidiga tillämpningsområden

• Värmeisolering med fibermaterial och/eller vakuum 

• Medeltemperatur på upp till 400 °C

System med plastmantelrör

• Minsta livstid > 30 år

• Skydd mot vatten och annan extern påverkan

• Bra värmeisolering

• Konstant drifttemperatur ≤ 120 °C

Båda använder mellanliggande stål- och plaströr.

Installationsmetoder och rördesign
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Rördesign Mantel
Rör med PE-

kåpa 

PU-skum

Svetskoppling 

Stålrör

Stålrör

Värmeisoleringsskikt Vakuum eller 
kväve under 
tryck

Passivt korrosionsskydd
Ringformat 

gap

Mantelrör

Värmeisolerings-
skikt

Källa: Fastabend/ RheinEnergie AG



Installationsmetoder och rördesign

19

Rördesign

Layout med ett resp. två rör (källa: AGFW)

grundläggande struktur för vanliga rörtekniker – två 
koncentriskt placerade rör som åtskils av ett isolerande skikt

ett ytterhölje av plast eller stål fungerar som skydd mot fukt 
och korrosion på innerröret

vanligen försedda med ytterligare ledningar inuti isoleringen, 
vilket kan bidra till att detektera läckage

Källa: D. Rutz [3]
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Översikt över olika plastmantelrör

Plastmantelrör med medierör 
av stål 
(källa: D. Rutz [3])

Varianter av flexibla plastmantelrör – så kallade PEX-rör – med ett medierör av plats 
(källa: Logstor/Uponor)
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Ett exempel på hylsanslutningar

1 Medierör

2 Svetskoppling

3 Fabrikstillverkat PU-skum

4 PU-skum tillverkat på plats

5 Rör med PE-mantel

6 PE-X-krymphylsa

7 Krymptejp med smältlim



Rörsystem för fjärrvärme påverkas också av 
kvaliteten på värmetransportmediet, vilket 
beskrivs i AGFW FW 510 (2018)

Påverkar rörledningsnätets livslängd

Påverkar korrosionshastigheten för 
stålmedieröret

Dålig kvalitet kan leda till avlagringar i 
rörledningarna eller ventilerna

Fjärrvärmevatten kan vara ett av följande:

saltlösning eller vatten med låg salthalt

Värmetransportmedium
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Faktorer för bedömning av fjärrvärmevatten är:

Elektrisk konduktivitet vid 25 °C

Utseende

pH-värde vid 25 °C

Syrehalt

Hårdhet (Ca, Mg) Mineralinnehåll (hårdhet)

Järnhalt

Kopparhalt

Sulfidhalt

Sulfathalt



Exempel: I en stad planerar man att bygga ett nytt bostadsområde, och det närliggande 
kraftvärmeverket har ledig kapacitet för att leverera till det nya distriktet. Ett nät för fjärrvärme 
måste planeras mellan kraftvärmeverket och bostadsområdet (blått).

Exempel: förenklat fall av nätverksplanering
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Utveckling och värmeplanering för ett 

nytt distrikt

Kraft-

värmeverk

Källa: Dipl.-Ing. Fastabend - RheinEnergie



Steg 1: Bestämma värmebehovet (enligt DIN EN 12831)

Vanligtvis har staden eller investeraren information om värmebehovet.

Bruttoarean är en bra grund för uppskattning av värmebehovet.

Erfarenhetsmässiga värmebehov

Enfamiljshus

Radhus 8–10 kW (utan tappvarmvatten)

15–18 kW (med tappvarmvatten)

Fristående 15–20 kW (utan tappvarmvatten)

18–25 kW (med tappvarmvatten)

EXEMPEL: förenklat fall av nätverksplanering
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Specifika värmebehov

Bostäder 40–60 W/m2 bruttoarea 

Kontor 60–80 W/m2 bruttoarea

Butiker 60–80 W/m2 bruttoarea

Särskild ≤ 100 W/m2 bruttoarea
användning



Beräkning av värmebehovet: 3 720 kW

Steg 2: Bestämning av ytterligare parametrar

• Drift av nätet

• Tryckförlust

Steg 3: Definiera de första ledningarna

Steg 4: Dimensionera rören

EXEMPEL: förenklat fall av nätverksplanering
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Källa: Dipl.-Ing. Fastabend - RheinEnergie
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