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Sammanfattning 
 
En tredjedel av Kirunas stad är på väg att flyttas och med det kommer nya möjligheter för en 
utveckling av den nya stadsdelen. Kiruna stad vill bygga ett attraktivt och hållbart samhälle 
som utnyttjar ny teknik för en energi- och resurssmart stadsmiljö. Fjärde generationens 
fjärrvärme eller 4GDH som det oftast förkortas är ett koncept som tagits fram för att öka 
fjärrvärmens konkurrenskraft samt öka dess attraktivitet för kunder.  
 
Detta projekt har genomfört en utredning för 4GDH i ett område i nya Kiruna där 
värmeprofiler har tagits fram med hjälp av CFD-programmet Comsol och en teknoekonomisk 
analys har utförts där olika alternativ på 4GDH jämförs mot varandra och mot den 
traditionella fjärrvärmen som finns idag. En ny teknik har undersökts som benämns 
samförläggning vilket innebär att flera tekniker förläggs i samma schakt. 
 
I rapporten redovisas viktiga resultat från simuleringar över nätet i Comsol, där hastigheter, 
temperaturfall och termiska förluster tas fram för flera olika varianter på nätets 
dimensionering för att sedan jämföras för att hitta det bästa alternativet. Den 
teknoekonomiska analysen visar att 4GDH är att föredra framför traditionell fjärrvärme med 
en besparing på drygt 3 miljoner kronor sett över rörens livslängd på 50 år.  
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Abstract 
 
A third of the city of Kiruna is in the process of being moved and with it comes new 
possibilities for improvements of the new district. The city of Kiruna aims to build an 
attractive and sustainable community utilizing new technology for an energy- and resource 
efficient city environment. 4th generation district heating is a concept developed to increase 
the competitiveness and attractiveness of district heating for its customers. 
 
This project has investigated 4th generation district heating in a new neighborhood in Kiruna 
involving heat profiles from a CFD-program called Comsol. A technoeconomic analysis has 
been done in which different 4th generation district heating alternatives will be compared to 
each other as well as compared to the district heating used today. A new technology has 
been researched by the name of co-location which means that several techniques is placed 
together in the same shaft. 
 
The report presents important result from the simulations of the grid in Comsol, in which 
velocity, temperature drops, and thermal losses is given for several different varieties on the 
grid’s dimensions in order to find the best alternative. The technoeconomic analysis shows 
that 4th generation district heating is superior to the traditional district heating with savings 
of over 3 million Swedish kronor with respect to the pipe’s durability of 50 years.  
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1. Inledning 
 
1.1 Fjärrvärme 
Fjärrvärme är värmt vatten som transporteras i rör oftast under marken med en temperatur 
mellan 80 - 100 °C, beroende på utomhustemperaturen, med lägre temperaturer på 
fjärrvärmevattnet under sommaren och högre temperaturer under vintern. För traditionell 
fjärrvärme används prefabricerade isolerade stålrör för att transportera fjärrvärmevattnet. 
 
I ett värmeverk omvandlas bränslet, oftast biobränslen (flis, pellets) eller avfall som bas med 
spets av fossila bränslen (olja) eller el, som värmer det avkylda fjärrvärmevattnet (blå 
ledning i figur 1) som ofta är kring 50 °C till önskad framledningstemperatur, mellan 80 – 100 
°C (röd ledning i figur 1). Fjärrvärmevattnet pumpas sedan ut i ett distributionsnät som kan 
bestå av flera mil rör. Slutligen når det värmda vattnet kundernas fjärrvärmecentraler där 
det växlas över till fastighetens värmesystem (oftast radiator eller golvvärmeslinga) och 
tappvarmvattensystem (figur 2). 
 
För att producera värme används normalt ett värmeverk (hetvattenanläggning) eller 
kraftvärmeverk (CHP) där den stora skillnaden är att kraftvärmeverk både producera värme 
och elektricitet medan värmeverk enbart producerar värme. Principen med en CHP 
(Combined Heat and Power) anläggning är att vatten överhettas för att producera ånga med 
högt tryck och hög temperatur i en ångpanna som sedan driver en turbin för att producera 
elektricitet. Efter turbinen kondenserar vattnet och resterande värme används för att värma 
fjärrvärmenätet [17]. 
 
Hetvattenanläggning är anläggningar där det värmda vattnets temperatur överstiger 110 °C 
och den genererade mängden ånga maximalt är 5% av den tillförda effekten [23]. 
Gemensamt för båda typer av verk är att det värmda vattnet transporteras till fastigheters 
undercentraler för att i sin tur levereras ut till uppvärmningssystemet (radiatorer, 
golvvärme, luftvärme eller andra uppvärmningssystem) och skapa tappvarmvatten. Det 
avkylda vattnet returneras i returledningar tillbaka till verket för att värmas om igen för en 
repeterande procedur [18]. 
 

 
Figur 1. Bild på fjärrvärmeledningarna, framledningsröret med röda pilar och returledningen med blåa pilar [2] samt ett 
värmeverk och fastigheter inkopplade på fjärrvärme [3]. 
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Figur 2. Visar hur primärsidan växlas med ett sekundärsystem för att få tappvarmvatten och uppvärmning [3]. 

1.2 4GDH 
Fjärde generationens fjärrvärme (4GDH) introducerades första gången 2008 vid ett 
fjärrvärmeseminarium i Reykjavik. Anledningen var att påvisa att fjärrvärmetekniken 
behöver utvecklas för att möte de utmaningar som existerar på värmemarknaden och i 
förlängning hålla fjärrvärmen konkurrenskraftig mot andra uppvärmningsalternativ både 
idag och i framtiden [4].  
 
Första generationens fjärrvärme använde ånga som värmebärare och användes i majoriteten 
av fjärrvärmesystemen som byggdes fram till år 1930 [4]. Tekniken använde 1-rörssystem 
ovan jord [20] och introducerades första gången i USA på 1880-talet där det fortfarande 
finns ett fåtal system kvar i bruk i exempelvis New York, men andra länder har också kvar ett 
fåtal system i bruk, exempelvis Paris i Frankrike [19].  
 
Andra generationens fjärrvärme övergick till att använda trycksatt vatten, med temperaturer 
över 100 °C. Tekniken tog över 1:a generationen och användes i majoriteten av 
fjärrvärmesystemen fram till 1970-talet. I Sverige kom tekniken att på allvar börja användas 
på slutet av 1940-talet, första anläggningen var i Karlstad den 29 oktober 1948 [21]. Här 
användes betongkulvertar där fjärrvärmerören låg, och det var nu 2-rörssystemet började 
användas. Ännu en karaktärisering av denna generation är användandet av rörvärmeväxlare 
[4]. 
 
Tredje generationens fjärrvärme är den så kallade traditionella fjärrvärmen som beskrivits 
tidigare i kapitel 1.1 och har varit den bästa tekniken för fjärrvärme i 40 – 50 år [4]. 
Temperaturen på fjärrvärmevattnet sänktes till kring eller under 100 °C och tekniken började 
etablera sig, det ledde till att företag specialiserade sig inom området och tog fram 
prefabricerade stålrör och undercentraler [20]. En gemensam faktor mellan de tre 
generationerna är att livslängden har legat på ca 40–50 år och det börjar därför bli dags för 
en ny generation att introduceras, fjärde generationens fjärrvärme. 
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4GDH fungerar i princip på samma sätt som traditionell fjärrvärme (tredje generationen) och 
de största skillnaderna är ytterligare lägre temperaturnivå, nya material och ett teknikhus. I 
teknikhuset finns en större undercentral placerad och används för att växla ner 
temperaturen på primära fjärrvärmevattnet på ca 80 – 100 °C ner till ca 60 °C. Att gå ner i 
temperaturnivå möjliggör att nya material kan användas, det är vanligt att PEX-rör används 
vid lågtempererad fjärrvärme då högsta arbetstemperatur är 80 °C. PEX är en typ av plaströr 
som är flexibel och kostnadseffektiv jämfört med stålrör. Vid en jämförelse mellan PEX-rör 
och stålrör kan en stor skillnad i värmeförluster uppstå, i lågtemperaturssystem med PEX-rör 
och rektangulär EPS-isolering erhålls termiska förluster på 5 – 8 W/m [15] medan 
motsvarande twinpipe stålrör landar på runt 12 – 18 W/m beroende på dimensioner [8]. 
4GDH har även som syfte att kunna utnyttja nya värmekällor som tidigare varit av för låg 
temperatur för att kunnat användas, exempelvis spillvärme.  
 
För närvarande finns ingen 4GDH anläggning i Sverige, men ett flertal liknande system med 
lågtempererad fjärrvärme (LTDH) finns installerade i exempelvis Västerås [4], Linköping [4] 
och kapellet området i Kiruna [13]. LTDH liknar 4GDH då båda systemen är dimensionerade 
för lägre temperaturer, runt 60 – 70 °C på framledningen och 30 – 40 °C på returledningen. 
De LTDH som finns idag förekommer i en blandning av PEX- och stålrör, teknikhus används 
för att skapa ett sekundärt LTDH system som sedan växlas över till ett tertiärt system i var 
byggnad [4]. 
 
1.3 Cirkulationsrör i 4GDH 
Det vanliga konventionella 2-rörssystemet som används idag (figur 3) ger ett litet men 
konstant läckflöde pga. att temperaturgivaren för varmvatten-produktion (Figur 3) strävar 
efter att upprätthålla 60 °C i värmeväxlaren. Med det kan varmvatten med rätt temperatur 
tillverkas utan fördröjning, jämfört med om framledningen på primärsidan blivit svalare pga. 
stillastående vatten. Men genom att det är förluster från värmeväxlaren till omgivande 
rumsluft sjunker vattentemperaturen i värmeväxlaren och för att kompensera den 
effektförlust behövs ett litet flöde (även kallat läckflöde) för att hålla en konstant 
temperatur i värmeväxlaren, med nuvarande koppling uppstår ett läckflöde när byggnaden i 
övrigt har ett värmebehov. Med det läckflödet kommer en del av returvattnet att erhålla en 
temperatur nära 60 °C, för att sänka returtemperaturen är det önskvärt att kunna begränsa 
eller eliminera det läckflödet.  
 
Ett syfte med 4GDH är att ytterligare sänka temperaturen på returledningen genom att 
eliminera läckflödet, och med det erhålla högre verkningsgrad i produktionsanläggningen. 
För det används ett cirkulationsrör tillsammans med fjärrvärmerören, likt en VVC-krets i en 
byggnad. Syftet med cirkulationsröret är att cirkulera runt och varmhålla framledningen när 
inget effektbehov finns i fastigheten, framförallt under sommarmånaderna. För att få 
varmvatten inom en rimlig tid kan då ett cirkulationsrör utnyttjas för att hela tiden hålla 
varmvattnet på en önskad nivå fram till undercentralen.  
 
Ett 3-rörssystem är uppbyggt som ett 2-rörssystem med skillnaden att det är en 
cirkulationsledning inkopplad på framledningen precis innan värmeväxlaren. I den punkten 
sitter en temperaturgivare och styrventil som säkerställer att en önskad temperatur erhålls 
in till värmeväxlaren. Med det tillägget kan styrventilen (SV) för returledningen stängas helt 
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när inget varmvattenbehov finns och med det elimineras läckflödet genom undercentralen 
(figur 4).  
 

      
Figur 3. Kopplingsschema 2-rör. Inkommande fjärrvärmevatten strömmar genom värmeväxlaren och värmer kallvattnet för 
att få varmvatten. Men genom förluster från värmeväxlaren till omgivande rumsluft sjunker temperaturen på varmvattnet 
innan den når temperaturgivaren och för att kompensera behövs ett litet läckflöde för att hålla temperaturen på 60 °C. 

 

Figur 4. Kopplingsschema 3-rör. Här används cirkulationsröret för att hålla temperaturen på 60 °C mha en ventil och 
temperaturgivare vilket gör att SV:n för utgående fjärrvärme är avstängt och därav elimineras läckflödet genom 
undercentralen. 

1.4 Samförläggning 
Med begreppet samförläggning avses att flera servicetekniker för en byggnad förläggs 
samtidigt, exempelvis vatten, avlopp, el, fiber, fjärrvärme, vilket idag ofta förläggs var för sig 
och med det kan stora kostnader för grävning och schaktning besparas. I samförläggning 
med värmebärande medier som fjärrvärme kan dess värmeförluster användas som 
frostskydd för andra tekniker som till exempel vatten och avlopp (figur 5).  
 
Det finns ett flertal olika varianter av samförläggning, nedan ges några exempel: 

• Fjärrvärmeledningar, kallvattenledning och fiberledning. 
• Fjärrvärmeledningar och cirkulationsledning.  
• Fjärrvärmeledningar, kallvattenledning och avlopp. 
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1.5 Kiruna 
LKAB har sedan slutet av 1800-talet utvunnit högvärdig järnmalm från bergen Loussavaara 
och Kiirunavaara där högvärdiga järnmalmfyndigheter finns, med det är Kiruna stad för 
många känt som ett gruvsamhälle och näringslivet är till stor del kopplat till gruvindustrin. 
Malmkroppen är vinklad in under staden och sprickbildning i marken har uppstått som följd 
av malmbrytningen, vilket nu har börjat närma sig samhället. LKAB har därför beslutat att 
flytta eller ersätta den delen av staden som är inom riskzonen för nuvarande huvudnivå.  I 
figur (6) kan deformationszonen ses (röda fältet) och där större delen av Kirunas stadskärna 
berörs av stadsflytten, vilket sker i etapper och beräknas vara klar ca 2030 [14]. De gula 
fälten markerar nya etableringsytor för stadskärnan, vilket är lokaliserat nordöst om dagens 
samhälle.  
 
Tekniska Verken i Kiruna AB (TVAB) är det lokala energibolaget som äger och förvaltar 
stadens fjärrvärmesystem, företaget ser stora möjligheter i samband med stadsflytten och 
vill använda den senaste tekniken för att effektivisera sitt fjärvärmesystem. Inom den svarta 
rutan vid jägarskolan 1 och 2 återfinns det område som är avsett för utveckling av 4GDH, 
vilket då skulle vara sveriges första anläggning för den nya generationens fjärrvärme. 
  

 
Figur 6. Bild över riskzonen och den nya stadskärnan i Kiruna. Rött område är riskzonen och gult område är nya stadskärnan 
[14]. 

Figur 5. Illustration av samförläggning med två fjärrvärmerör, ett kallvattenrör och ett 
spillvattenrör i samma schakt [22]. 
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 I samband med stadsflytten vill Kiruna kommun skapa ett av världens mest hållbara 
samhällen, ett steg för att uppnå det är att utnyttja spillvärme från järnmalmsproduktionen 
vid LKAB som värmekälla i fjärrvärmenätet [1]. Under 2018 producerade TVAB ca 270 GWh 
medan konsumtionen av fjärrvärme i Kiruna låg på ca 210 GWh/år vilket innebär att energin 
i spillvärmen från LKAB behöver motsvara hela det årsenergibehovet [5]. 
 
Målsättningen för TVAB år 2020 är att nyttja spillvärme under fyra månader årligen, vilket 
ställer stora krav på samarbete mellan TVAB och LKAB för att på bästa sätt använda den 
tillgängliga värmemängden. Genom att utnyttja spillvärme och 4GDH vill Kiruna kommun 
skapa det miljövänligaste och energieffektivaste fjärrvärmesystemet i Sverige. 
 
1.6 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att genomföra en utredning av möjligheterna för 4GDH och 
samförläggning i ett utvalt område i Kiruna, resultaten ska påvisa de för- och nackdelar som 
finns för olika systemval och jämföra dessa med traditionell fjärrvärme.  
 
1.7 Mål 
Målet med examensarbetet kan summeras i följande punkter. 
 

• Upprätta Comsol modeller för det utsedda området, återspeglande den rörlayout 
som utsetts av TVAB. 
 

• Genom val av olika rördiametrar ska olika fall studeras och analyseras både termiskt 
och flödesmässigt. 
 

• Genom teknoekonomisk utvärdering ska de olika fallen jämföras med varandra och 
med traditionell fjärrvärme, på det sättet skapas ett hjälpmedel för beslutsunderlag 
för TVAB. 
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2. Teori 
 
2.1 Flödesberäkningar 
Toppeffektbehovet (DOT) används för dimensionering av ett värmesystem för att klara den 
maximala belastningen som kan uppstå, i form av massflöde och tryckfall. 
Årsmedeleffektbehovet används för att ta fram en genomsnittlig bild för systemet, som 
sedan kan användas för att göra årliga beräkningar av termiska förluster, pumparbeten och 
totalt årsenergibehov.  
 
Massflödet på fjärrvärmevattnet, �̇�, beräknas genom att dividera effektbehovet för 
fastigheten, �̇�, med den specifika värmekapaciteten hos vattnet, 𝐶?, och 
temperaturskillnaden mellan inkommande och utgående fjärrvärmevatten i rören, Δ𝑇, enligt 
ekvation 1. 
 

�̇� =
�̇�

𝐶? ∙ Δ𝑇
 

[kg/s] (1) 

Volymflödet, �̇�, beräknas i sin tur genom att dividera massflödet på fjärrvärmevatten, �̇�, 
med densiteten hos fjärrvärmevattnet, 𝜌, enligt ekvation 2. 
 

�̇� = 	
�̇�
𝜌  [m3/s] (2) 

 
2.2 Termiska förluster 
När fjärrvärmevattnet transporteras genom fjärrvärmerören sker en temperatursänkning 
innan det når fastigheten på grund av de termiska förluster till den omgivande marken som 
rören och isoleringen är förlagd i. För att beräkna rörets och isolerings termiska förluster till 
omgivningen, �̇�G, används ekvation 3, där �̇�, är massflödet på fjärrvärmevattnet, 𝐶?, är 
vattnets specifika värmekapacitet, Δ𝑇, är skillnaden i temperatur på fjärrvärmevattnet in och 
ut ur röret och l, är längden på rören.  
 
 

�̇�G =
�̇�𝐶𝑝Δ𝑇

𝑙
 

[W/m] (3) 

 
 
 
2.3 Sammanlagring 
När effektbehovet för ett område med flera fastigheter ska dimensioneras används en 
statistisk metod som heter sammanlagring, där syftet är att undvika onödig 
överdimensionering av rördiametrar och undercentraler. Teorin bakom sammanlagring är 
att ett område med flera fastigheter ej kommer förbruka sin toppeffekt samtidigt. Det finns 
olika typer av sammanlagring och i det här projektet har två olika typer använts: 
 
Sammanlagring varmvattenproduktion flera fastigheter: Sannolikheten att varje fastighet i 
området använder alla tappstället med varmvatten samtidigt är låg. Beroende på hur många 

l 
Figur 8. Visar hur fjärrvärmevattnet strömmar genom röret och temperaturen går ner pga. termiska förluster. 

�̇� 
Tin 

Cp Tut 

�̇�G  
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fastigheter det finns i området samt antal tappställen, kan man statistiskt finna hur stort 
varmvattenflöde som kan förväntas [6].  

 
Figur 7. Tabell över tappvarmvattendimensionering vid sammanlagring, från 5 fastigheter till 110 fastigheter [6]. 

Sammanlagring totaleffektbehovet: TVAB har som praxis att räkna på 77% av totala 
effektbehovet (värme och tappvatten) för alla fastigheter i Kiruna inkopplade på 
fjärrvärmesystemet, när ett mindre område studeras används ett högre värde på 
skalningsfaktorn, exempelvis kan ett mindre område ha 85% i skalningsfaktor [7]. 
 
För att beräkna en fastighets nya effektbehov efter sammanlagring,	�̇�JKLLKMNKOPQMO, 
används de två sammanlagringstekniker nämnt ovan. �̇�RSSRTG är toppeffektbehovet för 
fastigheten och är beroende av antal fastigheter inkopplade på nätet (enligt figur 7). Det nya 
toppeffektbehovet, �̇�RSSRTG, multipliceras med TVAB:s skalningsfaktor, F, för att få det totala 
toppeffektbehovet efter sammanlagring enligt ekvation 4. 
 

�̇�JKLLKMNKOPQMO = �̇�RSSRTG ⋅ 𝐹 (4) 
2.4 Cirkulationsflöde 
Erforderligt flöde i cirkulationsröret beror på systemets termiska förluster ut till de enskilda 
undercentralerna, och ska säkerställa att inställd temperatur erhålls fram till centralerna. Att 
beräkna det nödvändiga cirkulationsflödet hos varje kund teoretiskt är komplext i och med 
att de är anslutna till samma matningsledning, för att finna flödet gjordes Comsol-
simuleringar för systemet.  Teoretiskt tas massflödet fram genom att dividera 
effektförlusterna i rören, �̇�SöPNWJG, med vattnets specifika värmekapacitet, 𝐶?, och skillnaden 
i temperatur in i fastigheten,	𝑇QM, och framledningsröret från teknikhuset,	𝑇SPKL, enligt 
ekvation 5. 

�̇�SöPNWJG
𝐶? ⋅ X𝑇QM − 𝑇SPKLZ

 

 

(5) 

2.5 Olika dimensioner på fram- och returledning 
Normalt är det en stor variation på rördiametrarna i ett fjärrvärmenät, från 32 upp till ibland 
1000 mm i diameter, vad som dock är konstant är att returledningen alltid har samma 
dimension som framledningen. Genom att sära på dimensionerna kan vissa fördelar erhållas: 

• Med mindre diameter på framledningen erhålls ett mindre temperaturfall till 
fastigheten pga. exponeringstiden i ledningen blir kortare, men en följd blir ett högre 
tryckfall och pumparbete. 

• Med större diameter på returledningen kan det ökade tryckfallet på framledningen 
kompenseras och på det sättet kan samma totala tryckfall för systemet erhållas 
jämfört med ett system med samma diameter på fram- och returledningen. 
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Genom att göra Comsol simuleringar ska data skapas för de sökta parametrarna ovan, det 
ligger sedan till grund för de olika ekonomiska analyserna för att kunna utvärdera om det 
finns en ekonomisk vinning i val av de olika systemen. 
 
2.6 Ekonomisk kalkyl 
2.6.1 Rörkostnad traditionell fjärrvärme 
Traditionell fjärrvärme använder sig av stålrör som är prefabricerade med isolering och 
plastmantel, både som enkel- eller dubbelrör dvs. om det är ett eller två rör innanför 
plastmanteln. För att få ett jämnt tryckfall i nätet är de rör med högst flöde också de med 
störst diameter, vilket innebär att ledningarna i början av nätet är de största och 
dimensionerna minskar desto närmare fastigheterna de kommer. I kostnaden för rören 
enligt ekvation 6 ingår rör, isolering och plastmantel, vilket är diameter specifikt och genom 
att multiplicera materialkostnaden, Km, med längden, l, och antal rör, n, fås totalkostnaden. 
 

𝐾JGåNPöP = 𝐾LJGåNPöP ⋅ 𝑙 ⋅ 𝑛 [kr] (6) 
 
2.6.2 Kulvertkostnad traditionell fjärrvärme 
För traditionell fjärrvärme består kulvertkostnaden av grävkostnader för schakt, svetsning av 
stålrör och muffning av plastmantel, arbetskostnaden är inräknad i respektive 
arbetsmoment, enligt ekvation 7. 
 

𝐾𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑡𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑JGåNPöP = 𝑔𝑟ä𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 + 𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 +𝑚𝑢𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔 [kr/m] (7) 
 
2.6.3 Rörkostnad 4GDH 
I det här projektet studeras två olika tvärsnittskonfigurationer för rör-layouten (3-rörs och 4-
rörssystemen) där materialtypen PEX och PVC tillämpas. I totalkostnaden (ekvation 8) för 
rören ingår isolering och alla tillbehör som behövs, exempelvis kopplingar, böjar och 
skarvstycken vilket är diameter specifikt. 3-rörssystemet använder sig av PEX-rör medan 4-
rörssystemet använder sig av tre PEX-rör och ett PVC rör [26]. Totalkostnaden fås genom att 
multiplicera materialkostnaden, 𝐾L, med längden, 𝑙, och antal rör, n. 
 

𝐾mno = 𝐾Lmno ⋅ 𝑙 ⋅ 𝑛 + 𝐾Lmpq ⋅ 𝑙 ⋅ 𝑛 [kr] (8) 
 
 
2.6.4 Kulvertkostnad 4GDH 
4GDH består i det här projektet av PEX-rör som inte behöver svetsning eller muffning, istället 
används kopplingar som monteras med ett specialanpassat klämverktyg. Därav består 
kulvertkostnaden enbart av grävkostnader enligt ekvation 9, priset för kopplingar och arbete 
ingår i rörkostnaden. 
 

𝐾𝑢𝑙𝑣𝑒𝑟𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑mno = 𝑔𝑟ä𝑣𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 [kr/m] (9) 
 
2.6.5 Kostnad termiska förluster  
Den totala kostnaden för de termiska förlusterna beror av materialets tekniska livslängd, L, 
och den termiska förlusteffekten, �̇�G, samt antal drifttimmar per uppvärmningssäsong, h, 
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och en fjärrvärmetaxa, 𝑓𝑗GKsK, enligt ekvation 10. Som en följd av Kirunas nordliga placering 
är uppvärmningssäsongen alla månader utom juli [16].  
 

𝐾St = 	 �̇�𝑡 ⋅ 𝐿 ⋅ ℎ ⋅ 𝑓𝑗GKsK  [kr] (10) 
 

2.6.6 Pumpkostnader 
Den totala pumpkostnaden beräknas som förhållandet mellan volymflödet som pumpas, �̇�, 
tryckstegringen i pumpen, Δ𝑃, energitaxan för elen, 𝑄GKsK, [9] antal timmar per år som 
pumpen är i drift, h, samt pumpens tekniska livslängd, L, och pumpens verkningsgrad 𝜂, 
enligt ekvation 11.  
 

𝐾? =
	�̇� ⋅ Δ𝑃 ⋅ 𝑄GKsK ∙ ℎ ∙ 𝐿

𝜂  
[kr] (11) 

 

2.6.7 Teknikhus, mellancentral och undercentral 
För att skapa ett 4GDH eller LTDH behövs ett teknikhus där tryck och temperatur från 
primärnätet växlas ned till ett sekundärnät. Det finns idag inget befintligt teknikhus för den 
tänkta förläggningen av 4GDH-systemet. En uppskattad kostnad för ett teknikhus (endast 
skal) har därav erhållits från TVAB [10].  
 
Pris och data för mellancentral till teknikhuset erhölls från företaget Armatec (Se bilaga 12). 
Bestående av motströmsvärmeväxlare, vilket innebär att det värmda och avkylda vattnet 
kommer in i värmeväxlaren i separata rör och i motsatta riktningar. Genom konvektion och 
strålning i växlaren överförs värme för att slutligen skapa ett sekundärt system med ca 60 °C 
framledningstemperatur. För att Armatec skulle kunna genomföra dimensioneringen av 
mellancentralen behövde följande data levereras som underlag:  

• Fastighetens effekt 
• Temperatur in på primärsidan 
• Massflöde sekundärsidan 
• Temperatur in och ut sekundärsidan 

 
För att finna en passande undercentral i fastigheterna anlitades företaget Cetetherm (Se 
bilaga 13) och genom telefonmöte och diskussioner kunde en lämplig produkt utses, där 
samma indata som mellancentralen skickades som underlag. Undercentralens uppgift är 
liksom mellancentralen att kunna leverera värme för tappvarmvatten och uppvärmning till 
fastigheten, genom värmeöverföring från sekundärnätet till fastighetens värme- och 
tappvattensystem. Sekundärsystemet hålls helt skiljt från fastighetens vattensystem, genom 
att värmeöverföringen sker i värmeväxlaren. En viktig förutsättning för det här projektet är 
att undercentralen kan arbeta med en framledningstemperatur på 60 °C, vilket kräver nya 
dimensioneringar än vad som är normalt idag när mindre temperaturfall tillåts vid 
värmeöverföring. 
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3. Metod 
 
3.1 Telefonmöten 
Telefonmöten med handledare och arbetsgivare fördes kontinuerligt varje vecka under 
projektets gång. Under mötena diskuterades framgångar och motgångar där nya idéer togs 
fram för att komma vidare i projektet. Göran Olsson från företaget Elgocell var med på 
flertalet veckomöten under hela projektets gång för att bidra med sin expertis inom 
fjärrvärmebranschen. 
 
Utöver veckomöten med handledare fördes telefonmöten med företag som bidrog med 
information till projektet. Frekventa möten med Comsol hölls för att utveckla modellen över 
området på bästa sätt. 
 
3.2 Studerat område 
Som tidigare nämnts har ett område valts för 4GDH och det här projektet fokuserar på ett av 
kvarteren. Området ska bestå av tjugo villor av okänd typ men ett antagande har gjorts att 
alla villor har samma effektbehov och det baseras på ett tidigare studentprojekt [5] som 
tidigare nämnts. En bestämd plats för teknikhuset är också givet från uppdragsgivaren TVAB.  
 
Förslag på hur fjärrvärmenätet skulle dras genom området togs fram för det valda kvarteret. 
Nätet började från teknikhuset som har sin position sydväst om området men utöver 
startpositionen fanns inga begränsningar kring hur nätet skulle dras. Två förslag togs fram 
och skickades till TVAB och kan ses i bilden nedan (9).  

                       
Figur 9. Till vänster: Förslag 1 på fjärrvärmeledningarna. Till höger: Förslag 2 på fjärrvärmeledningarna. 

 
3.3 Comsol 
CFD programmet som valts att användas i projektet är Comsol. Programmet valdes på grund 
av en modul som utvecklats med fokus på rörflöden. Modulens namn är Pipe flow module 
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och kan simulera temperaturer, hastigheter, tryck med mera. Comsol gavs som en 
förutsättning för projektet och därav lades ingen tid på att undersöka andra mjukvaror på 
marknaden. 
 
Första veckan spenderades med Comsol-tutorials, både rapporter och videos, som gav en 
bra grundförståelse för Comsols olika funktioner, dock fanns det inga exempel som kunde 
appliceras till projektet. När problem relaterade till Comsol uppstod hölls möten med 
Comsol supporten som bidrog med bra idéer och smarta lösningar. 
 
Simuleringsprogrammet Comsol är uppbyggt i olika grupper i sin ”Model Builder”. 
Grupperna är ”Global Definitions”, ”Components”, ”Study” och ”Results”. Grupperna är i sin 
tur uppdelade i olika undergrupper. Arbetsgången i programmet följer en logisk ordning och 
börjar i ”Global Definitions” och slutar i ”Results” där samtliga slutresultat som sökts tas 
fram. Se bilagor (1)-(9) för att se exempel på individuella inställningar. För en bättre 
illustration av arbetsgången som följts i detta projekt, se figur (10). 

                       
Figur 10. Till vänster: Comsols Model Builder träd, här finns alla inställningar som behövs och används av programmet. Till 
höger: Arbetsgången i Comsol för detta projekt, vilket visar vilka av inställningarna som använts och inte använts i 
projektet. 

3.3.1 Global Definitions 
Under ”Global Definitions” används endast undergruppen ”Parameters” för projektet. Under 
”Parameters” matades all indata in som används av programmet. Listan med parametrar 
fylldes på allt eftersom behovet uppstod. Några exempel på parametrar som matats in är 
temperaturer på fjärrvärmevattnet, dimensioner för rören, volymflöden på 
fjärrvärmevattnet och k-värden för mark, isolering och PEX-rör, i figuren (11) nedan kan 
exempel på parametrar ses, för fullständig lista med parametrar se bilaga 1. 
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Figur 11. Ett exempel på fyra parametrar som använts vilket endast utgör en bråkdel av alla parametrar som använts. 

3.3.2 Components 
I gruppen ”Components” används alla undergrupper och en kort förklaring hur varje 
undergrupp använts i projektet framgår nedan. 
 
3.3.2.1 Definitions 
Undergruppen ”Definitions” har använts för att skapa explicita definitioner av geometrin. 
Syftet är att underlätta markering av geometri vid senare tillfällen, exempelvis om 
framledning och cirkulationsledning ska ha olika hastigheter kan en explicit definition för 
framledningsrören- och cirkulationsledningsrörens geometri bestämmas. Hastigheten kan 
sedan väljas för de två olika explicita definitionerna och därav får de två geometrierna olika 
hastigheter på ett snabbt sätt. I figur (12) kan ett exempel ses där alla rör för framledningen 
valts till en egen explicit geometri kallad Tillflöde och det är endast framledningsrören som 
markeras i programmet när den explicita definitionen Tillflöde är valt. 

 
Figur 12. Exempel på en explicit selektion av geometrin, i figuren visas Tillflöde. Det gör att Tillflöde kan väljas i 
inställningar längre ned i model builder trädet för snabb markering av alla framledningsrör. 

3.3.2.2 Geometry 
Geometrin i projektet är uppbyggd av två typer av enheter, polygon och block. 
Polygonverktyget används för att rita rören och blockverktyget används för att rita 
isoleringen och marken. För polygonverktyget byggs geometrin för rören upp av koordinater 
i x,y,z planet vilket innebär de tre riktningar som existerar i 3D planet, se figur 13 nedan, 
medan blockgeometrin byggs upp av längder i 3D planet, se bilaga 4 för exempel.  

 
Figur 13. Exempel på koordinaterna för geometrin av ett framledningsrör för fjärrvärme. 

3.3.2.3 Materials 
I ”Materials” sätts materialtyperna som använts för simuleringarna och materialen tilldelas 
till de geometrier som gjorts, exempelvis markblocket får materialet jord tilldelat i denna 
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undergrupp. När materialet läggs till i undergruppen får materialet även sina egenskaper 
tilldelat, antingen väljs färdiga material med förbestämda egenskaper eller så kan ett nytt 
material göras där egna värden på egenskaperna kan väljas. I projektets fall fanns alla tre 
material färdiga i programmet. I figuren (14) nedan kan de tre material som använts ses. 

 
Figur 14. Comsols förbestämda material som använts i projektet. 

3.3.2.4 Nonisothermal Pipe Flow 
”Nonisothermal Pipe Flow” är en tillvalsmodul till Comsol som passar för projektets syfte. 
Modulen är som nämnt tidigare utvecklad just för att simulera flöden i rör vilket är en stor 
del av projektets fokus. Här ställs fluidens egenskaper in och dessutom 
värmeöverföringsfaktorer hos rören, isoleringen och marken. Även förluster och 
rördiametrar ställs in här. Inställningar för framledningsröret kan ses i figur (15) nedan, 
liknande inställningar gäller för de andra rören, se bilaga 7 för fullständiga inställningar.  

 
Figur 15. Inställningar för framledningsröret, för en utförlig beskrivning av alla inställningar se bilaga 7. 

3.3.2.5 Heat transfer in solids 
Här får marken och isoleringen dess egenskaper inställda. Temperaturer, värmeöverföring 
och geometri tilldelas här. I figur (16) kan inställningarna för ”Heat Transfer in Solids” ses. I 
bilaga 8 kan fullständiga inställningar ses. 

 
Figur 16. Inställningar för Heat Transfer in Solids, för en utförlig beskrivning av alla inställningar se bilaga 8. 

3.3.2.6 Mesh 
Sista undergruppen för ”Components” är ”Mesh”, enda inställningen som ändrats här är hur 
fin meshen ska vara i simuleringen vilket innebär hur många element som modellen kan 
delas upp i, ju finare mesh desto fler element, vilket ger bättre simulering och mer exakta 
uträkningar. Inställningarna för meshen kan ses i figur (17) nedan. 
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Figur 17. En Extremely Fine mesh har använts för simuleringarna i projektet, vilket är det största antal element programmet 
kan ge och ger därmed det bästa resultatet. 

3.3.3 Study 
I ”Study” kan två ”Solvers” (lösare) väljas, ”Time Dependent” eller ”Stationary”. I projektet 
har ”Stationary Solver” använts eftersom använd indata är stationära data. Det är även i 
denna grupp som själva simuleringen utförs, alla inställningar som behövs för en fungerande 
simulering är nu inmatade i de tidigare stegen och ”Solvern” kan köras. 
 
3.3.4 Results 
”Results” är till för att evaluera simuleringar. Tryck, temperaturer och hastigheter med mera 
kan avläsas. Det finns även en undergrupp som utnyttjats i projektet som heter ”Evaluation 
Group”. I denna undergrupp kan punkter väljas i modellen och evalueras, i projektet har 
punktevaluering använts för att ta reda på temperatur, tryck, volymflöde, massflöde och 
hastighet för olika positioner i nätverksmodellen. I figur (18) nedan kan ett exempel ses på 
hur ”Evaluation Group” har använts i form av en ”Point Evaluation”. I detta exempel tas 
temperatur, tryck, volymflöde, massflöde och hastighet fram för fjärrvärmevattnet i 
framledningen i olika punkter i modellen, i de flesta fallen väljs startpunkten (teknikhuset) 
och slutpunkten (fastighet längst ut i nätet) i systemet. 

 
Figur 18. Point Evaluation under Results där temperatur, tryck, volymflöde, massflöde och hastighet tas fram för valda 
positioner i programmet, ex. en fastighet längst ut i nätet. 
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3.4 Ekonomisk kalkyl 
I huvudsak har fyra företag kontaktats angående kostnader i projektet, TVAB, Elgocell, 
Armatec och Cetetherm. TVAB som har stor erfarenhet av traditionell fjärrvärme i Kiruna har 
tillhandahållit kostnader för stålrör med isolering och kulvertkostnader för traditionell 
fjärrvärme i Kiruna, TVAB uppskattade också ett pris för teknikhuset. Göran Olsson på 
Elgocell var delaktig under en längre tid i projektet och kunde ta fram en ekonomisk kalkyl 
med samtliga kostnader för rör och kulvert för 4GDH specifikt för projektet. Armatec gav pris 
och information för en passande värmeväxlare till teknikhuset och Cetetherm gav pris och 
information för en undercentral som fungerar med 4GDH. 
 
Kostnader för systemens termiska förluster och pumpkostnader beräknades via ekvation 
(10) och (11) där priset för fjärrvärme är taget från TVAB:s hemsida [24] och energitaxan 
taget från Energimarknadsbyråns hemsida [9].  

4 Resultat 
 
4.1 Fjärrvärmenätet 
Fjärrvärmenätet som valdes att byggas upp i Comsol kan ses i bilden nedan vilket motsvarar 
figur 6 i kapitel 3.2. Nätets start är i teknikhuset (röd ruta) i bilden (figur 19) och varje utstick 
är en villa, totalt 20 stycken villor.  

 
Figur 19. Bilden visar det valda fjärrvärmenätets design i det nya området. 

Sträckorna som använts i Comsol har utgått från en ritning tilldelad av TVAB som har en 
skala på 1:1000 utskrivet på A1 format, se bilaga (10). 
 
4.2 Modeller 
För att ta fram resultaten som projektet önskar behövdes olika modeller skapas i Comsol. 
Tre olika grundmodeller gjordes där alla resultat kunde fås fram, presenterade i kapitel 
4.2.1-4.2.3, och ett exempel på inställningarna för modellerna kan ses i bilaga (1)-(9). 
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Grundmodellernas inställningar kunde enkelt ändras för att få olika typer av resultat, 
eftersom det oftast bara var sträckor och diametrar som ändrades medan resterande 
inställningar var oförändrade. 
 
4-rörs modellen togs i huvudsak fram för att undersöka samförläggning och designen är 
baserat på ett tidigare studentprojekt [22]. 
 
3-rörs modellens huvudmål var att undersöka cirkulationsrörets inverkan på systemet 
jämfört med dagens system och baserades på Elgocells modeller tilldelat projektet, se bilaga 
(11).  
 
4.2.1 4-rörs modellen 
Den första grundmodellen som byggdes upp i Comsol var 4-rörs modellen. Den består av två 
fjärrvärmerör (framledning och returledning), ett kallvattenrör (dricksvatten) och ett 
spillvattenrör (avlopp) och förläggs med samförläggning, se figur 20.  

 
Figur 20. In-zoomad bild på 4-rörs modellen i Comsol baserad på ”Samförläggning av samhällstekniker”. Från höger till 
vänster är framledning, returledning, kallvatten och spillvatten. 

Indata som använts i Comsol kan ses under bilaga (1)-(9). Samförläggningen gör att 
kallvattenröret förläggs i ett ytligare schakt pga. den värmeöverföring som sker från retur- 
och spillvattenröret jämfört med utan samförläggning då kallvattenrören löper risk att 
förfrysa under vintern. I Comsol placerades rören på 1 meters djup pga. att stålrör förläggs 
på det djupet och ger därmed en bra jämförelse. I bilden nedan kan fjärrvärmenätet ritat i 
Comsol ses. 
 

 
Figur 21. Det föreslagna nätet uppritat i Comsol med 4-rörs modellen. De små utsticken är de 20 fastigheter som ska finnas i 
området. 

Framledning 

Kallvatten 

Returledning 
Spillvatten 
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Resultatet från simuleringen visade att modellen inte gav önskade hastigheter och 
temperaturer. Från erfarenhet inom fjärrvärmebranschen brukar en övre gräns på 
hastigheter i rören ligga på ca 1 m/s [11] men nådde 9,5 m/s när temperaturen på 
kallvattnet var över 0 °C längst ut i nätet. När hastigheten var satt till 1 m/s blev 
temperaturen lägre än 0 °C på kallvattnet vilket visar att det fryser. Enligt Stockholm vatten 
och avlopp ska temperaturen på kallvatten ligga mellan 0 °C och 12 °C [12]. Modellen 
uppnår ej kraven och valdes att inte gå vidare med. Resterande resultat som presenteras är 
därför endast för nästa modell, 3-rörs modellen. Med en annan design och fler tester finns 
det en möjlighet att en lösning hade kunnat hittats, se kapitel 6 för mer om det. 
 
4.2.2 3-rörs modellen 
Den andra grundmodellen som studerades var 3-rörs modellen. Modellen består av två 
fjärrvärmerör (framledning och returledning), och ett cirkulationsrör i samförläggning och 
rören är PEX-rör. Kallvattenröret och spillvattenröret förläggs separat i ett djupare schakt. 
Cirkulationsledningen är inkopplad på framledningsröret innan undercentralen i fastigheten. 
Pumpen är placerad i teknikhuset och suger ett litet flöde från inkopplingen på 
framledningsröret, cirkulationsröret är alltså en framledningscirkulation.  
 
Konfigurationen för de tre rören bestämdes via Elgocells koncept, se bilaga (11) och kan ses i 
figur 22 och 23. Figur 22 visar rören en bit ut i nätet och figur 23 vid starten i teknikhuset. I 
figur 22 finns färgindikation med, där det blå röret är returledningen, det stora röda röret är 
framledningen och det mindre röda röret är cirkulationsröret.  

  
Figur 22. Konfigurationen över 3-rörs modellen med färgindikation över temperaturerna. Blå färg indikerar svalare 
temperatur och röd färg indikerar varmare temperaturer.  

 
Figur 23. 3-rörs modellen sett från teknikhuset utan färgindikation över temperaturerna. 

Framledning 

Cirkulationsrör 
Returledning 
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Här kan hela nätet uppritat i Comsol ses för 3-rörs modellen, med likadan struktur som 4-
rörs modellen. 

 
Figur 24. Nätet för 3-rörs modellen, själva nätet ser likadant ut som för 4-rörs modellen. 

3-rörs modellens inställningar kunde enkelt ändras för att ta fram det nödvändiga 
cirkulationsflödet. Lösningen var att sätta returflödet till 0 l/s, ge cirkulationsröret och 
framledningsröret samma flöde och genom simuleringar få en korrekt temperatur på 
fjärrvärmevattnet i fastigheten längst ut i nätet, som i projektet valdes till minst 60 °C. 
Anledningen är att fastigheten längst ut i nätet visade lägst temperatur på fjärrvärmevattnet 
i området och garanterar att resterande hus uppnår en högre temperatur än 60 °C. När den 
önskade temperaturen blir korrekt i simuleringen avläses vilken hastighet som krävs och den 
hastigheten blir det nödvändiga cirkulationsflödet som sedan används till samtliga 
fastigheter i området.  
 
4.2.3 Termiska förluster  
En egen grundmodell togs fram för att ta reda på systemets termiska förluster. Modellen 
gäller för 3-rörs modellen och den består av en raksträcka på 305 meter med endast ett 
flöde (pga. endast en fastighet i modellen), vilket leder till ett konstant massflöde. 
Anledningen till att modellen togs fram var för att användas som en validering mot Elgocells 
värden på termiska förluster i rören på ca 8 W/m, där det visade sig att Comsol modellen gav 
ca 8 – 9 W/m. Modellen användes sedan som slutgiltig modell och inte bara till validering, se 
mer i diskussion (kapitel 6) om alternativa lösningar. Anledningen till att 305 meter användes 
i modellen var för att det motsvarar sträckan till huset längst ut i nätet.  
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Figur 25. Raksträcka med en fastighet för att räkna ut termiska förluster i rören. 

Simulering av modellen ger temperaturfallet och med ett oförändrat massflöde kan 
systemets termiska förluster beräknas med hjälp av ekvation (3). Resultatet används sedan 
för att ta fram kostnaderna för systemets termiska förluster.  
 
4.2.4 Rördimensioner 
Modellerna presenterade i kapitel 4.2.2 och 4.2.3 har simulerats med olika varianter på 
rördimensioner, observera att det gäller endast för 3-rörs modellen. Alla rördimensioner är 
baserade på olika koncept framtagna av Elgocell. Första varianten var att ha samma 
dimensioner genom hela nätet, den andra varianten var att ha olika diametrar på fram- och 
returledningen och den sista varianter var att ha samma diametrar på fram- och 
returledningen men mindre diametrar ju längre ut i nätet rören är. För att bättre förstå sista 
varianten kan figur (26) studeras, som givits namnet Designförslag för att skilja sig åt.  
 

 
Figur 26. Varianten Designförslag, färgindikation visar hur dimensionerna på rören förändras eftersom i nätet. 
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4.2.5 Simuleringar 
Resultaten från simuleringarna delas upp i två delar, nödvändigt cirkulationsflöde och 
toppeffekt/medeleffekt. Detta beror på att cirkulationsflödet endast är igång när inget 
effektbehov existerar för fastigheten och skiljer sig åt från toppeffekt/medeleffekt som 
temperaturfall och termiska förluster simulerats för.  
 
4.2.5.1 Nödvändigt cirkulationsflöde 
Cirkulationsflödet togs fram för två olika ∆T i cirkulationsröret, anledningen är för att 
varianten 40 mm i hela nätet ger 1 m/s hastighet i cirkulationsröret för 5℃ ∆T och ett lägre 
∆T ökar hastigheterna i rören och en övre gräns på 1 m/s är vanlig att använda för att 
undvika onödigt höga strömningsförluster [11]. Hastigheterna som presenteras i tabell 2 är 
den högsta uppmätta hastigheten i nätet, ∆T betyder temperaturfallet från teknikhuset till 
fastigheten med lägst temperatur i nätet, illustrerat i figur (27) nedan för 2℃ ∆T resultatet. 

 
Figur 27. Enkel illustration av cirkulationsrörets temperaturfall för 2℃ ∆T. Börjar på 62℃	från	teknikhuset	och	minskar	till	
60	℃	innan	fastigheten	med	lägst	temperatur	i	nätet.	Returledningens	flöde	är	avstängt	pga.	att	inget	värmebehov	
existerar	när	cirkulationen	är	igång. 

Tabell 1. Resultat från simuleringarna för nödvändigt cirkulationsflöde. 

Dimension (fram/retur/cirk.) 
[mm] 

Nödvändigt cirkulationsflöde 5℃ ∆T (65-60) 
[m/s] och 2℃ ∆T (62-60) 

40/40/20 
(5℃ ∆T)  

0,25 m/s fram 
1 m/s cirk. 

50/50/25 
(5℃ ∆T)   

0,17 m/s fram 
0,70 m/s cirk. 

Designförslag  
(5℃ ∆T) 

0,1 m/s fram 
0,25 m/s cirk. 

Designförslag  
(2℃ ∆T) 

0,25 m/s fram 
0,62 m/s cirk. 

Tabellen visar att Designförslaget är bättre anpassat än resterande alternativ då 
maxhastigheterna i rören är ca hälften så hög för 5℃ ∆T och fortfarande lägre för 2℃ ∆T i 
cirkulationsröret. Ytterligare fördel med lägre hastigheter är att effektbehovet för 
individuella bostäder kan ökas i en större grad än alternativen utan att nätet riskerar att få 
för höga hastigheter och därmed fås ett större urval av bostäder som kan placeras i 
området. 
 

Framledning 

Cirkulationsrör 

Returledning 
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4.2.5.2 Toppeffekt/medeleffekt. 
Resultaten som tagits fram för toppeffekt/medeleffekt är temperaturfall och termiska 
förluster för olika varianter. Rördimensionerna är baserade på Elgocells modeller som 
nämnts tidigare. 
 
Beskrivning av de olika varianterna: 

• Temperaturfall framledning till sista kund innebär det temperaturfall som sker i 
framledningsröret när effektbehov existerar för fastigheterna. 

• Skillnaden i ∆T, 2 och 5 °C beror på vilket temperaturfall som tillåts för 
framledningsröret när cirkulationsflödet är igång (när inget effektbehov existerar).  

• 40/40/20 innebär att framledning och returledning har 40 mm diameter och 20 mm 
cirkulationsrör i hela nätet. 

• 50/50/25 innebär att framledning och returledning har 50 mm diameter och 25 mm 
cirkulationsrör i hela nätet. 

• 40/50/20 innebär att framledning har 40 mm i diameter, returledningen har 50 mm i 
diameter och cirkulationsröret har 20 mm i diameter i hela nätet.  

• Designförslag innebär att diametern på rören minskar ju längre ut i nätet rören är, se 
figur 26. 

 
Tabell 2. Resultat från simuleringar för olika varianter på dimensioner. 

Dimension (fram/retur/cirk.) 
[mm] 

Temperaturfall framledning till 
sista kund [℃] 

Termiska förluster  
[W/m] 

40/40/20 (Toppeffekt) 
(5℃ ∆T)  

1,38 8,77 

50/50/25 (Toppeffekt) 
(5℃ ∆T)   

1,52 9,03 

40/50/20 (Toppeffekt) 
(5℃ ∆T)   

1,40 8,83 

Designförslag (Medeleffekt)  
(5℃ ∆T)   

5,00 8,05 

Designförslag (Toppeffekt)   
(5℃ ∆T) 

1,44 9,13 

Designförslag (Medeleffekt) 
(2℃ ∆T) 

1,4 8,78 

Designförslag (Toppeffekt)   
(2℃ ∆T) 

1,3 8,99 

Resultaten från tabellen visar att det är en liten skillnad mellan de olika varianterna på 
rördimensioner och ∆T. 
 
4.2.6 Teknoekonomisk analys 
En teknoekonomisk analys på resultaten från simuleringarna har utförts, vilket innebär en 
jämförelse mellan den nya tekniken, 4GDH och den aktuella tekniken, traditionell fjärrvärme. 
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En uppdelning i tre delar har gjorts för den teknoekonomiska analysen för att ge fokus på 
vad som är viktigt för varje del.  
 

• Del 1 är för att undersöka om en ekonomisk vinning kan fås genom att ha olika 
diametrar på fram- och returledningen. 

• Del 2 är för att jämföra Designförslaget med traditionell fjärrvärme för varierande 
kostnader. 

• Del 3 är för att jämföra Designförslaget med traditionell fjärrvärme för fasta 
kostnader och även ge en slutgiltig totalkostnad där del 2 räknas med. 
 

4.2.6.1 Del 1 
Del 1 jämför tre olika varianter på rördimensioner och det viktiga resultatet är att se 
skillnaden med att ha enbart en dimension på fram- och returledningen med att ha olika 
dimensioner på fram- och returledningen. 
 
Tabell 3. Ekonomisk analys som jämför skillnaden att ha samma dimensioner på fram- och 
returledningen med att ha olika dimensioner på fram- och returledningen. 

Dimension  
[mm] 

Termiska 
förluster över 
50 år [Mkr] 

Rörkostnad 
inklusive isolering, 
cirkulationsrör och 
tillbehör 
[Mkr] 

Driftkostnad 
pump över 50 
år [Mkr] 

Summa kostnader 
[Mkr] 

40/40/20 
(toppeffekt) 

1,67 0,436 0,048 2,15 

50/50/25 
(Toppeffekt) 

1,72 0,496 0,030 2,25 

40/50/20 
(Toppeffekt)  

1,68 0,466 0,048 2,19 

Tabellen visar en liten skillnad mellan varianterna där totalkostnaden skiljer sig som högst 
med hundratusen kronor sett över 50 år. 
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4.2.6.2 Del 2 
Del 2 jämför Designförslaget (se figur 12) med traditionell fjärrvärme.  
 
Tabell 4. Ekonomisk analys som jämför designförslaget med traditionell fjärrvärme. 

Dimension  
[mm] 

Termiska förluster 
över 50 år [Mkr] 

Rörkostnad inklusive isolering, 
cirkulationsrör och tillbehör 
[Mkr] 

Driftkostnad 
pump över 50 år 
[Mkr] 

Designförslag 
(5℃ ∆T) 
(Medeleffekt) 

1,53 0,440 7,6 ⋅ 10-4 

Designförslag 
(5℃ ∆T) 
(Toppeffekt)  

1,74 0,440 7,5	⋅	10-3  

Designförslag 
(2℃ ∆T) 
(Medeleffekt) 

1,67 0,440 0,0107 

Designförslag 
(2℃ ∆T) 
(Toppeffekt) 

1,71 0,440 0,0137 

Traditionell 
fjärrvärme 
(18 W/m 
förluster) 

3,74 0,251 Inget pris 
tillgängligt 

Tabellen visar en stor skillnad i termiska förluster mellan 4GDH och traditionell fjärrvärme 
samt en skillnad i rörkostnader på ca tvåhundratusen kronor. Ingen driftkostnad för pumpen 
kunde tas fram för traditionell fjärrvärme men tabellen visar en så pass låg driftkostnad att 
den är försumbar. 
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4.2.6.3 Del 3 
Del 3 tar med fasta kostnader och jämför skillnaden hos 4GDH och traditionell fjärrvärme 
samt ger en totalkostnad. Totalkostnaden presenteras endast för designförslaget med 2℃ 
∆T och traditionell fjärrvärme, då valet gjordes att designförslaget med 2℃ ∆T är det bästa 
alternativet pga. bättre anpassade hastigheter som ger lägre temperaturfall (Se tabell 1).  
 
Tabell 5. 4GDH fasta kostnader 

4GDH Teknikhus + 
värmeväxlare inklusive 
arbetskostnader [Mkr] 

Undercentral [Mkr] Grävkostnad 1m djup 
(Gräsmark) [Mkr] 

 
0,561 0,014 1,67 

Kostnader: Teknikhus från TVAB, värmeväxlare från Armatec, undercentral från Cetetherm, grävkostnad från 
TVAB. 
 
Tabell 6. Traditionell fjärrvärme fasta kostnader. 

Traditionell 
fjärrvärme (Högtemp) 

Svetsning + muffning 
[Mkr] 

Undercentral [Mkr] Grävkostnad 1m djup 
(Gräsmark) [Mkr] 

 
1,150 0,014 2,38 

Kostnader: Svetsning + muffning från TVAB, undercentral från Cetetherm, grävkostnad från TVAB. 
 
Tabell 7. Totalkostnad för det valda alternativet och traditionell fjärrvärme. 

Rörtyp (Fram och retur) [mm] Totalkostnad [Mkr] 

Designförslag (2℃ ∆T) (Medeleffekt) 4,37 

Traditionell fjärrvärme 7,54 

Totalkostnaden för traditionell fjärrvärme är nästan dubbelt så hög som 4GDH sett över en 
teknisk livslängd på 50 år. 
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5 Diskussion 
En stor anledning till att projektet var möjligt att genomföra är programmet Comsol. Utan 
dess Pipe Flow Module hade det varit svårt att få fram modeller som bra motsvarar 
verkligheten utan att simuleringstiden blir orimligt lång. En simulering av en fullständig 
modell av området i Kiruna tog ca 1h, och simuleringarna utfördes på en laptop med låg 
processorkraft. Grunderna i programmet gick relativt fort att lära sig och det finns ett stort 
urval av tutorials på Comsols hemsida som är till stor hjälp i början för att sätta sig in i 
programmet, och uppstod problem som är för komplicerade kontaktades Comsols 
kundtjänst som var väldigt hjälpsam, t.o.m. utvecklaren av Pipe Flow Module var med och 
hjälpte till under projektets gång via telefonsamtal. Då företaget Comsol var delaktiga under 
en större del av projektet och bidrog med hjälp så styrker det också säkerheten i resultaten, 
men även genom att jämföra resultaten från simuleringarna med existerande data visade 
det sig att resultaten är rimliga och går att lita på, vilket ännu mer styrker att inställningarna 
som förts in i programmet är korrekta.  
 
Även om resultaten från simuleringarna bör vara bra finns det alltid osäkerheter. 
Effektbehovet som använts i projektet är baserat på ett referenshus från ett tidigare 
studentprojekt, vilket kan skilja sig väldigt mycket mot vilka fastigheter som faktiskt kommer 
finnas i området. Samtliga simuleringar som utförts är baserade enbart på det effektbehovet 
och skulle effektbehovet ha en stor skillnad i verkligheten skulle nya beräkningar och 
simuleringar behöva genomföras för att bekräfta att 4GDH är möjligt att genomföra i 
området, däremot är jämförelsen mellan 4GDH och traditionell fjärrvärme fortfarande 
relevant. Kostnaderna som presenteras i kostnadskalkylen är tagna direkt från företagen 
som kontaktats och bör täcka majoriteten av alla kostnader som ska ingå i en fungerande 
installation av 4GDH samt relevanta driftkostnader. Ny teknik med få referensprojekt 
medför att oväntade kostnader kan uppstå och bör därmed finnas i åtanke när projektet ska 
utföras. 
 
Markdjupet på 1 meter antogs då det är ett vanligt förläggningsdjup i Kiruna vid traditionell 
fjärrvärme och därför ett bra jämförelsedjup, däremot har inga eventuella problem som kan 
uppstå vid 1 meters djup undersökts, såsom sten och berg i marken. Den positiva påverkan 
som sker från snö på marken ovanför fjärrvärmerören har även bortsetts från då det antagits 
att mesta delen av rören ligger nära vägar som plogas, resultaten bör därför skilja sig åt mot 
verkligheten då exakta förhållanden ej går att återspegla i simuleringarna.  
 
4-rörsmodellen har många fördelar teoretiskt sett men står fortfarande inför utmaningar för 
att införas rent praktiskt. En undersökning i Kapellet området i Kiruna har genomförts 
nyligen av Youen Pericault, doktorand vid LTU, där dricksvattentemperaturen översteg 15 ℃	
[25]. Ett exjobb skulle kunna utföras där fokus endast låg på att ta fram en lösning på 
tekniken och det var därför detta projekt valde tidigt att inte fortsätta titta på tekniken, det 
fanns inte tid till det. I framtiden kan det bli så att ännu fler rör kan förläggas i samma schakt 
vilket kan leda till stora besparingar, ju fler rör i samförläggning desto billigare bör det bli. 
 
Ett val gjordes att inte ta med räntan i den teknoekonomiska analysen pga. tidsbrist, 
däremot är jämförelsen mellan 4GDH och traditionell fjärrvärme fortfarande gällande då 
räntan påverkar båda fallen, dock med fördel för 4GDH, eftersom 4GDH är billigare och 
räntan påverkar mindre. Kostnaden för termiska förluster är en av de större 
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kostnadsskillnaderna mellan 4GDH och traditionell fjärrvärme och räntan skulle medföra en 
ännu större besparing vid en övergång till 4GDH, dock blir totalkostnaden sett över 50 år i 
slutändan lite större i verkligheten för båda fallen. 
 
Anledningen till att Designförslaget rekommenderas som det bästa alternativet är för att 
hastigheterna i rören landar på ca 0,62 m/s vid 2℃ ∆T, medan alternativen landar på en 
högre hastighet även fast temperaturskillnaden är större (0,7 m/s och 1 m/s vid 5℃ ∆T), 
vilket visar att Designförslaget är bättre anpassat för långa rördragningar. Prisskillnaden var 
också så pass liten mellan alternativen, det skiljer sig på några tiotusen kronor sett över 50 
års tid, vilket är en väldigt liten summa jämfört med totalkostnaden för projektet. Den låga 
prisskillnaden motiverar ingen förändring av rörförläggningen som sker idag, vilket liknar 
mer Designförslaget än de resterande förslagen. Fördelen är framförallt att företag inte 
behöver ändra sina metoder och beräkningar när ett förslag ska tas fram för rördimensioner 
och förläggning. 
 
Modellen för att ta fram systemets termiska förluster (kap 4.2.3) är en förenklad modell och 
resultaten från simuleringarna kommer skilja sig från det verkliga nätet. Det var en liten miss 
i kommunikationen när modellen togs fram, syftet var egentligen att endast använda 
modellen för att validera rörens termiska förluster mot Elgocells värden. Valideringen visade 
värden nära Elgocells värden och en tolkning gjordes att modellen var tillräcklig för att 
användas som slutgiltig modell, och tillräcklig för den ekonomiska kalkylen.  
 

6 Slutsatser 
Följande slutsatser dras utifrån resultaten i rapporten:  
 
4GDH visar goda resultat i den teknoekonomiska analysen jämfört med traditionell 
fjärrvärme med en besparing på över 3 miljoner kronor. 
 
I programmet Comsol har fungerande modeller för området i Kiruna upprättats med en 
rörlayout återspeglande hur fjärrvärmenätet ska dras. Resultaten från simuleringarna har 
jämförts med beprövade data och har visat god överensstämmelse.  
 
Teorin bakom samförläggning och 4-rörsmodellen kan vara ett bra alternativ till 3-
rörsmodellen och visar på hur fjärrvärmen fortfarande kan utvecklas. Besparingar kan 
troligtvis göras genom bra planering och effektiv förläggning men har ej studerats i detalj i 
rapporten. 
 
Vinsten i att ha olika dimensioner på fram- och returledningen är endast några tiotusen 
kronor och är för låg för att förespråka en förändring på den branschstandard som existerar 
idag på hur rör läggs.  
 
Designförslaget är fördelaktigt att gå vidare med då resultaten visar ett lägre temperaturfall, 
lägre ∆T i cirkulationsröret jämfört med alternativen och hastigheter i rören som tillåter för 
ett större urval av olika bostäders effektbehov. 
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Att ta fram ett nödvändigt cirkulationsflöde gör att överdimensionering undviks och 
resulterar i minimala förluster för cirkulationssystemet och leder till lägre kostnader för de 
termiska förlusterna. 
 

7 Framtida arbeten 
Med tanke på tidsbegränsningen för detta exjobb finns det rum för förbättringar och nedan 
följer några förslag på framtida arbeten som kan göras. 
 

• Ta fram mer exakta termiska förluster genom att utgå från en fullständig modell när 
simuleringar och beräkningar utförts. 
 

• Ta fram en fungerande 4-rörsmodell (se diskussion). 
 

• Till sist skulle fler olika markdjup kunna undersökas och simuleras för att hitta ett 
mer optimalt djup som blir billigare.  
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Bilagor 
 
Den första delen av bilagor kommer ha ett exempel på indata för en komplett 
Comsol simulering, i detta fall för 4-rörsmodellen. 
 
4-rörsmodellen 
 
Bilaga 1 
Indata för parametrar använda till 4-rörsmodellen. 
 
k_mark "0.95 [W/m/K]" "K-värde mark" 
Tv_in 60.22[degC] "Temperatur vatten in" 
t_m "-6.43 [degC]" "temperatur mark" 
k_ins "0.037 [W/m/K]" "K-värde isolering" 
d_ins_fram "13.45 [cm]" "diameter isolering fram" 
d_ins_retur 7[cm] "diameter isolering retur" 
d_ins_tv 7[cm] "diameter isolering tv" 
d_ins_spill 10[cm] "diameter isolering spill" 
k_pex 0.35[W/m/K] "K-värde pex" 
d_fram 50[mm] "diameter fram" 
d_retur 50[mm] "diameter retur" 
d_cirk "25 [mm]" "diameter cirkulationsrör" 
d_spill "60 [mm]" "diameter spill" 
t_ror 8[mm] "Tjocklek rör" 
epsi 0.007[mm] rörytråhet 
q_fram "1.963495408E-03 [m^3/s]" "volymflöde fram" 
Cp_water "4184 [J/kg/K]" "Specifik värme koefficient" 
mu_water "489e-6 [N*s/m^2]" ".... vatten 60 grader" 
rho_water "983.19 [kg/m^3]" "densitet vatten 60 grader" 
Tv_retur "30 [degC]" "Temperatur vatten retur" 
q_retur "9.817477042E-04 [m^3/s]" "volymflöde retur" 
T_cirk "50 [degC]" "Temperatur cirkulation" 
q_cirk "0.00035324 [m^3/s]" "flöde cirkulation" 
Tv_tv "2 [degC]" "Temperatur tappvatten" 
Tv_spill "27 [degC]" "Temperatur spillvatten" 
q_tv "0.00035324 [m^3/s]" "Volymflöde tappvatten" 
q_out "4.817477042E-04 [m^3/s]" "Volymflöde ut till hus" 
q_out2 "5.817477042E-04 [m^3/s]" "Volymflöde till hus fv" 
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Bilaga 2 
I Definitions kan fem olika definitioner ses. Att göra explicita definitioner underlättar när 
exempelvis ett visst material ska tilldelas endast en del av geometrin i modellen. I detta 
fallet kan ”Alla rör” väljas för materialet water, och ”isolering” kan väljas för materialet 
expanded polystyrene board. Utan explicita definitioner hade materialet manuellt behövt 
väljas för varje rördel i modellen. 

 
 
 
Bilaga 3 
Indata för geometrin för tappvatten 4-rörsmodellen, koordinaterna motsvarar sträckor i x,y,z 
planet, vilket innebär de tre riktningar som existerar i 3D planet. De tre andra rören 
(framledning, retur och spill) har liknande koordinater för geometrin med förskjutningar i y 
och z led för att undvika krockar, så här behöver det nödvändigtvis inte se ut i verkligheten 
då rören är mer böjbara men var nödvändigt för beräkningarna i Comsol. 
 
x   y   z 
0 0 0 
43.3 0 0 
43.3 -25 0 
43.3 -45 0 
45.3 -45 0 
43.3 -45 0 
43.3 -65 0 
45.3 -65 0 
43.3 -65 0 
43.3 -95 0 
45.3 -95 0 
43.3 -95 0 
43.3 -115 0 
45.3 -115 0 
43.3 -115 0 
43.3 -145 0 
45.3 -145 0 
43.3 -145 0 
43.3 -165 0 
45.3 -165 0 
43.3 -165 0 
43.3 -195 0 
45.3 -195 0 
43.3 -195 0 
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43.3 -25 0 
108.3 -25 0 
108.3 -35 0 
110.3 -35 0 
106.3 -35 0 
108.3 -35 0 
108.3 -57.5 0 
110.3 -57.5 0 
106.3 -57.5 0 
108.3 -57.5 0 
108.3 -87.5 0 
110.3 -87.5 0 
106.3 -87.5 0 
108.3 -87.5 0 
108.3 -110 0 
106.3 -110 0 
108.3 -110 0 
108.3 -125 0 
110.3 -125 0 
108.3 -125 0 
108.3 -132.5 0 
106.3 -132.5 0 
108.3 -132.5 0 
108.3 -155 0 
110.3 -155 0 
106.3 -155 0 
108.3 -155 0 
108.3 -177.5 0 
110.3 -177.5 0 
108.3 -177.5 0 
108.3 -185 0 
106.3 -185 0 
108.3 -185 0 
 
 
Bilaga 4 
Geometrin för markblocket som använts för 4-rörsmodellen. Dimensionerna är gjorda så 
marken täcker hela nätet. 
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Bilaga 5 
Geometriexempel för isolering i 4-rörsmodellen, anledningen till att det är så många delar är 
för att varje sträcka i nätet efter en sväng behöver ett nytt isoleringsblock i programmet. 
  

 
 
Bilaga 6 
Materials är tagna från programmets bibliotek av material och saknades något värde för ett 
materials egenskaper användes data från parameterlistan under Parameters. 
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Bilaga 7 
Nonisothermal pipe flow innehåller ett flertal inställningar och istället för att ha en ny bild 
för varje inställning skrivs här vad som först in manuellt för varje inställning. 

 
 

• Nonisothermal pipe flow under Fluid Model:  
o Alla rör valdes. 
o Fluid model: Newtonian. 

• Fluid 1 under Model Inputs:  
o Rören har markerats i modellen. 
o Density: 1e3 [kg/m^3] (User defined). 

• Tappvatten under Pipe Shape:  
o Rören har markerats i modellen. 
o Pipe Shape: Circular.  
o Inner diameter: d_cirk. 
o Friction model: Churchill. 
o Surface roughness: epsi (User defined). 

• Pressure 1 under Boundary Pressure: 101325 [Pa]. 
• Temperature 1 under Temperature:  

o Valdes I inloppet för tappvattenröret. 
o Temperature: Tv_tv. 
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• Initial values 1: Användes inte i projektet då värden endast behövs för time 
dependent study och i projektet kördes stationary. 

• Heat outflow 1: Alla utlopp för tappvattenrören valdes. 
• Pressure 5 under Boundary Pressure: Valdes vid inloppet för tappvattenröret och 

sattes till 1.0869E5 [Pa]. 
• Outlet 1 under Outlet Specification:  

o Alla utlopp för tappvattenrören valdes. 
o Specification: Volumetric flow rate. 
o Volumetric flow rate: q_out. 

• Retur, spillvatten och framflöde har väldigt lika inställningar förutom att spillvatten 
och returvatten kommer från bostäderna och har därav ingen outflowinställning utan 
ett inlet istället. Som kan ses i bilden nedan är inlet 1 och 4 utsuddade för de inte 
används. 

• Wall heat transfer sattes till alla rör och under Heat Transfer model sattes External 
temperatur till t_m. Wall heat transfer har även två tillvalda undergrupper, internal 
film resistance och PEX rör. 

o Internal film resistance är ett tillval under wall heat transfer och läggs till 
rören för att ge värmeresistans. 

o PEX rör är ett wall layer där k värde och wall thickness läggs till. k-värde sattes 
till k_pex och wall thickness till r_ror. 

• N-Way Junction 1 under Friction Specification:  
o Alla 4-vägskorsningar valdes. 
o Loss coefficient per branch: 0,1. 

• T-junction 1 under Friction specification:  
o Alla 3-vägskorsningar valdes. 
o T-junction specification: Loss coefficients. 
o Kmain: 0,1. 
o Kside: 1,2. 

• Bend 1 under Bend specification: 
o Bend: 90 degress standard elbow (K = 0,9). 

 
Bilaga 8 
Inställningar för heat transfer in solids och likadant som nonisothermal pipe flow (bilaga 7) 
finns flera inställningar. 

 
• Heat Transfer in Solids under Physical Model:  

o All domains valdes. 
o Reference temperature: t_m. 
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• Solid 1:  
o Endast markblocket valdes. 
o Heat conduction, solid: 2.3 och Isotropic (User defined). 
o Thermodynamics, Solid:  

§ Density: 1700 (User defined). 
§ Heat capacity at constant pressure: 1100 (User defined). 

• Initial Values 1: t_m och markblocket valdes. 
• Thermal Insulation 1: Sidorna på markblocket valdes. 
• Heat flux 1: 

o Toppen och botten på markblocket valdes. 
o Material type: Solid. 
o Heat flux:  

§ Convective heat flux: h = 32,025 (User defined). 
§ External temperature: t_m. 

• Solid 2: Isoleringsblocken valdes. 
o Model Input: Absolute pressure: 1 [atm] (User defined). 

• Initial Values 2: Isoleringsblocken valdes. 
o Temperature: 293,15 [K] (User defined). 

• Heat flux 2: Sidorna på isolerinsblocken valdes. 
o Material type: Solid. 
o Heat Flux:  

§ Convective heat flux: 14,6 (User defined). 
§ External temperature: 293,15 [K] (User defined). 

 
Bilaga 9 
Inställningar för meshen är satt till Extremely fine vilket är programmets finaste mesh som 
kan genereras. 
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Bilaga 10 
Bild över området i ursprungsformatet tillhandahållen av TVAB i Kiruna. 

 
Bilaga 11 
Elgocells koncept på samförläggning. 
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Bilaga 12 
Värmeväxlare från företaget Armatec. 
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CB60AQ-40L (3287167805)
PRESSURE VESSEL APPROVAL PED

HEATING SURFACE
NETWEIGHT
OPERATING WEIGHT
PLATE MATERIAL

PLATE GROUPING

2.2 m²
9.8 kg
13.7 kg
ALLOY 316

1*19L/1*20L

TOTAL LENGTH
TOTAL WIDTH
TOTAL HEIGHT

151 mm
113 mm
527 mm

CUSTOMER NAME / REF. NO.
 
 
COMPANY / REF.
Armatec AB
LKAB Mattias
 

 
 

5/3/2019
REV 0
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Technical specification
Brazed Plate Heat Exchanger

Project ref: LKAB Mattias
Line ref:
Model:
Item Id:
No of units:

AHRI LLBF BHE 1.2

This Heat Exchanger is certified by the AHRI Liquid to Liquid Brazed & Fusion Bonded Plate Heat 
Exchangers (LLBF) Certification Program, based on AHRI Standard 400. AHRI certified units are subject to 
rigorous and continuous testing, have performance ratings independently measured and are third-party 
verified. Certified units may be found in the AHRI Directory at www.ahridirectory.org

Page: 1(2)
Date: 2019-05-03

CB60AQ-40L
3287167805
1

S1 -> S2 S3 -> S4
Hot side Cold Side

Process data
Capacity: 169.6kW

Water WaterFluid:
1,1kg/s 1,16Mass flow rate:

°C 25,0100,0Inlet temperature:
°C 60,063,0Outlet temperature:

kPaTotal pressure drop calculated (allowed) 8,3 (20,00) 12,7 (15,00)
1,61 2,84Velocity connections: m/s

Effective margin: 168%
LMTD: 39,0K

Heat exchanger specification
Heat transfer area: 2,2m²
Relative directions of fluids: Countercurrent
Number of plates: 40
Number of passes: 1 1

Pressure vessel code:
Design temperature (min/max):

Design pressure at -196 °C
Design pressure at 225 °C

-196 / 225
PED

°C

bar
bar

40 40
32 32

Material Channel plates / Sealing: ALLOY 316 / Cu
Connection S1 (Hot-In): Threaded (External) 1 1/4" ISO 228/1-G
Connection S2 (Hot-Out): Threaded (External) 1 1/4" ISO 228/1-G
Connection S3 (Cold-In): Threaded (External) 1" ISO 228/1-G
Connection S4 (Cold-Out): Threaded (External) 1" ISO 228/1-G
Connection diameter In / Out: 30,0 / 30,0 23,0 / 23,0mm

151 x 113 x 527

160,0 x 125 x 579,0
9,8 / 13,70

9,96

Unit dimensions (length x width x height):

Packed weight:
Packed length x width x height:
Net weight, empty / operating:

kg
mm

mm
kg
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Bilaga 13 
Undercentral från företaget Cetetherm. 

 www.cetetherm.com

HÖG KOMFORT

Mini City har helautomatisk temperaturreglering för både 
värme och varmvatten. Värmen regleras automatiskt 
i förhållande till utetemperatur och/eller önskad 
rumstemperatur. Tappvarmvattnet värms i en separat 
värmeväxlare, vilket garanterar att det alltid är lika fräscht 
som det inkommande kallvattnet.

ENKEL INSTALLATION

Kompakta mått, låg vikt, väl genomtänkt rördragning och 
fabriksmonterad invändig eldragning gör att installationen 
blir mycket enkel. En förprogrammerad kontrollpanel och 
stickproppsanslutningen förenklar igångkörningen. Mini City 
är monterad på en isolerad ram och även kåpan är isolerad. 
Bättre isolering innebär lägre energianvändning och högre 
energieffektivitet.

LÅNGSIKTIG SÄKERHET

Mini City representerar den senaste tekniken och 
motsvarar kraven på långsiktig prestanda. Alla rör och 
plattorna i värmeväxlaren är tillverkade av syrafast rostfritt 
stål. Alla komponenter är väl samtrimmade och noga 
funktionstestade enligt kvalitetssäkringssystemet ISO 
9001:2008. Mini City är CE- och P-märkt.

FÖRDELAR

• Bekväm styrning av tappvarmvatten med inbyggd 
energioptimerad tomgångsfunktion

• Smart isolering
• Mätanslutningar för individuell mätning av 

energianvändning samt varm- och kallvattenflöde
• Lätt att installera med en anslutningsskena
• Rumspanel för rumsuppvärmning som är lätt att installera 

och använda för installatörer och slutkund
• Fjärrövervakning och styrning via smartphone och PC.

FJÄRRVÄRME – EN BRA VÄRMEKÄLLA

Lokala värmenät eller fjärrvärmenät är effektiva tekniker 
som uppfyller behovet av uppvärmning och varmvatten 
på ett enkelt, bekvämt och pålitligt sätt. Med nuvarande 
utbyggnad av fjärrvärmen har utsläppen av växthusgaser 
från uppvärmning kunnat minskas med omkring 20 %. I 
ekonomiska termer är fjärrvärme mycket konkurrenskraftig i 
jämförelse med andra uppvärmningsformer.

DRIFT

Det inkommande varma mediet från fjärrvärmenätet har 
mycket högt tryck och mycket hög temperatur. Endast 
värmen används. Fjärrvärmevattnet leds inte in i fastighetens 
värmeoch varmvattensystem.

Överföringen av värme från fjärrvärmenätets vatten 
till fastighetens värme- och varmvattensystem sker i 
värmeväxlarna. Värmen överförs genom tunna plattor av 
syrafritt rostfritt stål vilka håller fjärrvärmevattnet helt åtskilt 
från fastighetens eget varmvattensystem.

Mini City har automatisk temperaturreglering för värme. 
Värmekretsen justeras i förhållande till utomhustemperatur 
och önskad inomhustemperatur via en rumspanel samt 
inomhusoch utomhusgivare. Rumspanel med inomhusgivare 
ingår alltid och ökar komforten och sparar energi.

När ingen värme behövs stannar värmekretsens 
cirkulationspump automatiskt, men den motioneras 
regelbundet för att inte kärva på grund av längre stillestånd. 
Pumpen har ett enkelt användargränssnitt och inbyggda 
energisparfunktioner.

Mini City är utrustad med Cetetherms patenterade 
värmeväxlare CB20 med integrerade givare. CB20 
med integrerade givare, har ett unikt sätt att styra 
tappvarmvattnet. Den är utformad och optimerad för bästa 
möjliga prestanda, lägsta möjliga returtemperatur och 
lägsta möjliga livscykelkostnad. Det är den revolutionerande 
konstruktionen av den integrerade givaren som ger dess 
exakta temperaturreglering. När inget tappvarmvatten 
används tar den inbyggda tomgångafunktionen över och 
ser till att enheten är redo för produktion av tappvarmvatten 
samtidigt som returtemperaturen och flödet hålls på ett 
minimum. Denna självverkande lösning använder minsta 
möjliga energi under drift.

Mini City kan levereras med en differenstryckreglering som 
håller differenstrycket konstant över enheten. Detta säkrar 
exakt och stabil reglering, minskare risken för oljud från 
styrventiler och garanterar enkel injustering och driftsättning.

Energianvändningen registreras av energileverantören. 
Mätningen sker genom att dels registrera mängden 
fjärrvärmevatten som passerar anläggningen, dels mäta 
temperaturskillnaden mellan fjärrvärmetillopp och retur.

Värme- och varmvattencentral för lägenheter 
och enfamiljshus

Cetetherm Mini City är en komplett, installationsfärdig 
fjärrvärmecentral för värme och varmvatten. Den passar 
lägenheter och enfamiljshus som är indirekt anslutna till ett 
lokalt närvärmenät eller ett fjärrvärmenät. Cetetherm har 
lång erfarenhet inom fjärrvärmeteknik och har utvecklat 
Mini City med en väl genomtänkt funktion och enkelt 
handhavande. Alla komponenter är lätta att komma åt för 
inspektion och service vid behov.

Cetetherm
Mini City
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Bilaga 14 
Excelberäkningar 
Tilldelat effektbehov och uträknat massflöde och volymflöde. 

 
 
Ekonomidelen
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Temperaturfall, cirkulationsrörens hastigheter och kostnader termiska förluster för tre fall. 

 


