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Agenda
●Bakgrund till projektet
●Det nybyggda området
●Distributionsförluster och systemtemperaturer: resultat från simulering
●Kostnader
●Miljöanalys (LCA på rör)
●Sammanfattande resultat
●Användning av el som tilläggsvärmekälla

PRESENTATIONSTITEL
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Bakgrund till projektet
● EKSTA BOSTÄDER: solvärme + 4DH = ?

PRESENTATIONSTITEL

● Ursprunglig tanke; förstudie för område med solvärme
● Faktiskt utfall; simulering nybyggt område (sekundärnät) 3e/4e generationen
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Det nybyggda området ”Nya Särö”

PRESENTATIONSTITEL
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3GDH-2P och 4GDH-3P
Strategi för att:

1. Motverka förhöjda returtemperaturer vid primärvarmhållning
─ Trerörsystem

2. Motverka risken för Legionella
─ Eliminering av varmvattencirkulation i flerbostadshus genom 

lägenhetscentraler

3. Sänka temperaturkravnivån från värmeväxlare
─ Längre termisk längd ger lägre medeltemperaturdifferens

PRESENTATIONSTITEL
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Simuleringsförutsättningar

PRESENTATIONSTITEL

För 3GDH-2P och 4GDH-3P:

1. Utrymme & kostnad för fastighetsinterna system är av samma 

storleksordning

2. Under parallella temperaturförhållanden förväntas förlusterna från trippelrör 

vara av liknande storleksordning som för dubbelrör då tredje röret befinner 

sig i framledningens temperaturfält

3. En fjärrvärmecentral för allmänna utrymmen i flerbostadshus (ej varmvatten)

4. Vid lägenhetscentraler allokeras 5 m servisledning per lgh.

5. Framtemperatur konstant över året (förväntat sommarförhållande)

6. VVC förluster estimerade till 1 MWh/lgh. År
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Antaganden & resultat avseende värmeförluster

PRESENTATIONSTITEL

3GDH-2P 4GDH-3P

Framledningstemperatur[°C] 70 52

Returtemperatur [°C] 53 20

Varmvattencirkulationstemperatur [°C] - 50

Nätlängd [m] 509 1104

Ledningsdensitet [MWh/m] 1,56 0,70

Antal fjärrvärmecentraler 11 115

Värmebehov [MWh] 770 772

Värmeförluster [MWh] 40 26 (+16, förluster i byggnader) = 42

Relativ förlust [%] 5,2 3,4 (5,4)
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Resultat avseende systemtemperatur
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3e generationen 4e generationen
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Kostnader
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Lägre systemtemperatur ger
lägre produktionskostnader!

3e generationen 4e generationen
Undercentraler Lägre total kostnad Högre total kostnad

Rör Högre kostnad per 
löpmeter

Lägre kostnad per 
löpmeter dock går det åt 
rör inuti fastighet

VVC Årlig förlust 115 
MWH

O – därtill krävs inte 
någon installation av VVC

Driftsvinst av lägre 
temperaturer och annan
bränslemix???
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Miljöpåverkan
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System Expected lifetime
(manufacturer data

Expected lifetime
(sector data)

3GDH 30 years 75 years

4GDH 100 years 40 years
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Slutsatser
● Behovet av varmvattencirkulation försvinner

● Värmeleverans i lägenheten flyttar systemgränsen!
- värmeförlusten i byggnaden blir fjärrvärmeföretagets (Knäckfråga för EKSTA)

● Lägenhetsväxlarna eliminerar risken för Legionella (BBR är inte i fas med detta)

● Lägenhetsväxlarnas kostnad begränsar kostnadseffektiviteten (idag)

● 4e generationens rör har mindre klimatpåverkan vid samma livslängd (osäker 
livslängd)

● Tekniken finns redanPRESENTATIONSTITEL
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Slutsatser

PRESENTATIONSTITEL

Vad kan man spara totalt sett?
-Drift
-Bränslemix (nya värmekällor)
-Ingen varmvattencirkulation
-Ökat kundförtroende

DEMONSTRATIONSANLÄGGNINGAR BEHÖVS!



IVL |

El som tilläggsvärmekälla (800h nov-april, nätter och helger)
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Elpris
kSEK/MWh

Årliga kostnader 
kSEK inklusive 
skatter och 
effektavgifter. 
(värmepris 
kSEK/MWh)

Årlig 
kostnad 
utan 
skatter

Årlig kostnad 
utan 
effektavgifter

Årliga 
kostnader 
utan skatter 
och 
effektavgifter

0.2 319 (1.3) 232 (0.9) 239 (1.0) 152 (0.6)

0.1 292 (1.2) 206 (0.8) 213 (0.9) 127 (0.5)

0.0 267 (1.1) 182 (0.7) 188 (0.8) 102 (0.4)

Pellets 173 (0,7) 173 (0.7) 173 (0.7) 173 (0.74)

Elskatt och effektavgifter gör det omöjligt att använda el 
när det blåser mycket som tilläggsvärmekälla .




