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The thesis aims to compare different
piping materials in heating systems in
terms of cost as well as to illustrate
the impact of energy characteristics of
different materials over its service
life. The methods used for cost
calculations regarding piping are also
to be examined to highlight the
differences between template based
calculations and more carefully executed
ones. The work is delimited to discuss
pipes of steel, copper, plastics and
composites. The aim is that the result
can be compiled to illustrate the pros
and cons of various materials when
evaluating investments.
The main object of the survey is part of
a heating system in the office-block KV
Sommaren located in southern Stockholm.
The configured piping system is designed
with the mentioned piping materials and
is used to make up the data for flow and
cost calculations. The different
materials are calculated in both a
conventional manner with a supplementary
cost for additional fittings and with a
more accurate quantification of the
components. Both are then compared in
order to assess how they differ from one
another. Supplier data and building
product declarations are used for
determining energy properties concerning
production, transportation and recycling
opportunities.
The study indicates that the modern
composite material AluPEX results in a
lower investment cost and therefore is
the most appropriate material provided
that it maintains its function under the
intended service life. It is also clear
that the methods used for cost
calculations differ from each other and
that the template based calculations can
be avoided by rather simple means. The
effects of emphasizing the different
energy properties of the materials in a
cost calculation can be considered
small. However, it illustrates
properties which may eventually become
of great importance.
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SAMMANFATTNING
Detta arbete syftar att kostnadsmässigt jämföra olika rörmaterial i
vattenburna värmesystem samt att åskådliggöra den energipåverkan
och det energibehov som olika rörmaterial kan tillföra ett system under
dess livslängd, från tillverkning och logistik till drift och återvinning.
De kalkylmetoder som används vid rörprojektering skall även granskas
för att belysa skillnaden mellan schablonmässigt beräknade kalkyler
och mer noggrant utförda kalkyler. Arbetet avgränsas till att behandla
rör av stål, koppar, plast och komposit. Målet är att resultatet kan
sammanställas för att åskådliggöra för- och nackdelar med olika
materialval då man jämför investeringskostnader.
Utgångsobjektet för undersökningen är en del av ett värmesystem i KV
Sommaren som ligger i södra Stockholm. Objektet projekteras med de
olika rörmaterialen och ligger till grund för beräkningar och
kostnadskalkyler i arbetet. De olika materialkostnaderna kalkyleras på
vedertaget sätt med ett delpåslag för tillkommande rördelar och med en
noggrannare mängdning av ingående komponenter som sedan jämförs
för att se hur de avviker. Leverantörsdata och Byggvarudeklarationer
används för att bestämma övriga energiegenskaper som processenergi
vid tillverkning, transporter och återvinningsmöjligheter.
Undersökningen pekar på att moderna kompositmaterial som AluPEX
innebär lägre investeringskostnader och är det lämpligaste
materialvalet förutsatt att det bibehåller sin funktion under avsedd
livslängd. Det är också tydligt att kalkylmetoderna avviker från
varandra och schablonvärden kan undvikas med ganska enkla medel.
Effekterna av att lyfta fram materialens olika energiegenskaper i en
kostnadskalkyl kan anses vara små men åskådliggör samtidigt
röregenskaper som på sikt kan bli relevant.

Nyckelord: värmesystem, rörmaterial, kostnadskalkyl
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Kap.1 Inledning

1. INLEDNING
1.1. Bakgrund
Då beslutsunderlag för en renovering eller nyproduktion formuleras
vid entreprenad är det i regel VVS- eller byggentreprenören som
genomför en kalkyl för installationsarbetet. Enligt vissa tillverkare i
branschen som jag har mött i min utbildning har jag fått uppfattningen
att den kostnadskalkyl som presenteras för beställaren/byggherren ofta
är beräknad schablonmässigt och med idag otillförlitliga metoder.
Avgörande underlag för beslutsfattande ger dessutom liten eller
dålig insyn i den egentliga produkten och alternativa material- och
systemval som borde ställas i relation till varandra.

1.2. Frågeställningar


Hur stora är kostnadsskillnaderna för att anlägga ett rörsystem i
olika material? Finns det rörmaterial som kan innebära
kostnadsbesparingar sett till dess livslängd?



Vilka av de förenklade kalkylmetoder som används kan
innebära otillförlitliga kostnadsuppskattningar och hur avviker
de från utförligare metoder?



Kan kostnadskalkyler förbättras i och med att den
energipåverkan olika rörmaterial tillför ett rörsystem åskådliggörs i en modell?

1.3. Syfte och mål
Syftet med projektet är att utforska och jämföra rörmaterial som kan
innebära energi- och kostnadsmässiga fördelar med hänsyn till
tillverkning, livslängd, drift och återvinning. Vidare syftar arbetet att
undersöka ifall kostnadskalkyler för rörsystem går att utföra med större
noggrannhet.
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Målet är att resultatet kan sammanställas för att åskådliggöra föroch nackdelar med olika materialval i en modell som är tillämpbar vid
jämförelse av investeringskostnader.

1.4. Avgränsning

2



Arbetet avser behandla metallrör av stål och koppar, plaströr av
PEX och sammansatta kompositrör av AluPEX. Rörmaterial för
cirkulation av vatten i värmesystem kommer att undersökas.



Projekteringslösningen för kalkyler baseras på en kontorslokal
där mängden installationer är stor och kraven på gott
inomhusklimat är högt.



Energiegenskaper som tas i antagande för rörmaterial är:
-Processenergi vid tillverkning
-Logistiskt energibehov med hänsyn till materialens egentyngder
-Teknisk livslängd
-Åverkan på distribution vid drift
-Återvinning av rörmaterial

Kap.2 Litteraturstudie

2. LITTERATURSTUDIE
2.1. Rörmaterials livscykel
Användningen av byggnadsmaterial ökar ständigt och mängden olika
material är större än någonsin tidigare. Alla typer av byggnadsmaterial
bidrar till en belastning på miljön, en bedömning av denna belastning
kräver en inventering av de resurser som materialet kräver från
framställning till de utsläpp som uppkommer under dess livscykel.1

2.1.1. Rörmaterials livslängd
Rörledningars livslängd och beständighet är av stor ekonomisk
innebörd då installationer ofta är dolt förlagda och fordrar tunga
arbeten för reparationer, då läckage uppstår är skadorna dessutom
omfattande och dyra att åtgärda.
Livslängden för vissa rörmaterial har exempelvis visat sig vara
kortare än förväntat och mycket oförutsägbar.2 Då exempelvis gjutjärn
utsätts för syreblandat vatten kan det korrodera med en hastighet av
upp till 1 mm/10 år. Tidiga plaströr som installerades på 60-talet hade
istället dåliga termiska egenskaper vilket innebar att sprickor uppstod.3
Rörledningens beständighet avgörs av dess förmåga att under en
längre tid uppfylla sin funktion utan större påverkan på dess
egenskaper. Det är därför viktigt att hänsyn inte enbart tas till
investeringskostnaden utan även de kostnader som kommer av drift,
slitage och underhåll.4

Stålbom, G. Miljöhandbok för rörinstallationer, VVS-information, Stockholm, 1997
(ISBN 91-630-6276-3)
2 Proline. Hur länge håller stammarna?, 2011, www.proline.se (2013-04-25)
3Proline. Plast och gjutjärnsrör, 2011, www.proline.se (2013-04-25)
4 Stålblom, G. Teknikhandboken 2012, VVS-företagen, Stockholm, 2011 (ISBN 978-91976619-7-3)
1
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2.1.2. Återvinning och avfallshantering
Hanteringen
av
uttjänta
byggnadsmaterial
delas
enligt
5
Byggforskningsrådet in i följande kategorier och bör prioriteras i
angiven ordning.







Återanvändning eller återbruk kan ske inom ett givet projekt
eller genom försäljning förutsatt att produktens egenskaper är
bibehållna.
Återvinning är möjlig då materialet är innehållsdeklarerat och
rent. Det innebär att materialet bearbetas för att skapa en ny eller
motsvarande produkt.
Energiutvinning genom förbränning är möjlig för material med
högt energiinnehåll.
Deponering innebär att materialet lämnas som avfall på en
godkänd plats.

Man strävar efter att undvika deponering av material i så stor
utsträckning som möjligt. En fördel hos VVS-material är att de i regel
består av metaller eller plaster som är återvinningsbara.6

2.2. Rörmaterial
I konventionella värmesystem är rör tillverkade av antingen stål,
koppar eller plast som har olika fördelar och medför olika egenskaper
till systemet. Kombinationer av metall- och plaströr förekommer även i
så kallade kompositrör. Här beskrivs de rörmaterial som kommer att
undersökas i rapporten.

2.2.1. Stålrör
Stål och järn beskrivs i en SBUF-rapport7 som det rörmaterial med
längst historia och gjutjärn förekom tidigt i värmesystem från slutet av
Kellner, J. Bygg sunt och miljöanpassat!, Byggforskningsrådet, Stockholm, 1997 (ISBN
91-540-5773-6)
6 Stålbom, G. Miljöhandbok för rörinstallationer…,3
7Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Värmeinstallationer, SBUF-projekt 11871,
Stockholm, 2010
5
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1800-talet. Systemen hade då framledningstemperaturer uppemot 150200 C och behövde därför klara höga tryck. Järnrören hade erforderlig
hållfasthet för dessa tryckpåkänningar och kunde bidra till beständiga
installationer.
Moderna stålrör skiljs åt med en färgmarkering. Blåa rör används i
sekundärvärmesystem med låga tryck och har gängförband. Röda rör
tål högre tryck och är avsedda för ånga och fjärrvärme, erforderligt
förband för dessa rör ges därför genom svetsning. För friliggande
ledningar används ofta tunnväggiga stålrör med så kallad MaPresskoppling. Tunnväggiga stålrör är antingen elförzinkade eller rostfria
och består då av en legering med krom, nickel eller molybden.

2.2.2. Kopparrör
Enligt SBUF8 blev kopparrör alltmer förekommande i värmesystem
under 60- och 70-talet, detta berodde på lanseringen av så kallade
prisol- (plastbelagda) och plusprisolrör (isolerade) som var mer
lämpade för värmeinstallationer.
Kopparrör finns som hårda, halvhårda och glödgade. Hårda rör är
raka och kommer i längder upp till 5 meter, mjukglödgade rör som
prisol och plusprisol levereras i rullar upp till 50 meter. Enligt VVSföretagens teknikhandbok9 skarvas kopparrör med antingen
kapillärlödning,
klämringskoppling
eller
presskoppling.
En
presskoppling synlig i figur 2.1 sammanfogar två rör med en
gummipackning och ett pressverktyg, metoden underlättar montage
och går att utföra snabbt vilket har lett till en ökad användning.

Figur 2.1 Presskoppling av kopparrör (koppar.com).
8Svenska

byggbranschens utvecklingsfond. Värmeinstallationer…,4
G. Teknikhandboken 2012…,3

9Stålblom,

5
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2.2.3. Plaströr
Rör av plast består av antingen polyeten (PEM), förnätad polyeten
(PEX), eller polypropen (PP). PEX är vanligt förekommande då det är
uppbyggt av molekylära tvärbindningar som ger materialet hög
hållfasthet och klarar av tryckpåkänningar.10 Materialet har även goda
termiska egenskaper och ett driftintervall mellan närmare -20 C och
90 C, vilket är nödvändigt i kyl- och värmesystem.11
Plaströr har enligt SBUF12 förekommit sedan 70-talet men fick inte
en ökad användning förrän 90-talet, plastmaterialen blev först då
diffusionstäta vilket tidigare hade lett till korrosionsskador på
radiatorer och plåtdelar i värmesystem. Plaströr i sig är till skillnad från
stål- och kopparrör fria från korrosion och ärgning och har hög
kemikaliebeständighet.
Plaströr finns både i hårt och mjukt utförande och kan därför
levereras i rullar om upp till 100 meter, skarvar på plaströr utförs med
presskoppling eller gängad mekanisk koppling.13

2.2.4. Kompositrör
Kompositmaterial består enligt teknikhandboken14 av två eller flera
skiljbara komponenter med olika egenskaper som samverkar, de
kompositrör som har störst användningsområde inom VVSintallationer består av plast- och aluminiumskikt.
AMANytt15 redogör för aluminiumstabiliserade PEX-rör som i
regel har samlingsnamnet AluPEX. I figur 2.2 syns ett inre skikt av plast
som motverkar korrosion och bakterietillväxt, skiktet i mitten består av
aluminium och gör röret diffusionstätt. Ett utvändigt plastskikt skyddar
röret mot skador som kan uppstå vid hantering och UV-strålning.

10Upunor.

Wirsbo-PEX Rör- och materialegenskaper, Publ. 1542S 07-06-1-SP, Virsbo, 2007
AB, Projekteringsanvisning, www.lksystems.se (2013-05-04)
12Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Värmeinstallationer…,4
13Svenska byggbranschens utvecklingsfond. Värmeinstallationer…,4
14Stålblom, G. Teknikhandboken 2012…,4
15Byggtjänst. Kompositrör – plaströr eller metallrör?, 2003, www.ama.byggtjanst.se (201304-03)
11LK
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Figur 2.2 AluPEX i genomskärning (lksystems.se).
Rör av AluPEX är formstabila och kan bockas likt kopparrör
samtidigt som de kräver färre fästpunkter vid installation än
konventionella plaströr. Kompositrör levereras både i raka 5
meterslängder och i rullar upp till 50 meter. Förband mellan
kompositrör utförs vanligtvis med presskopplingar men tillverkare
fordrar ofta speciella lösningar för sina produkter. 16

2.3. Rör- och materialegenskaper vid drift
Olika material har olika egenskaper som påverkar distributionen av
värmemediet vid drift samt värmesystemets utformning. De för- och
nackdelar som rörmaterialet tillför ett system kan få långdragna
effekter under systemets hela livslängd, en av dess effekter är den
energi som krävs för att cirkulera vatten i ett värmesystem.

Cirkulationssystem
Slutna cirkulationssystem används i de flesta moderna byggnader17 och
karaktäriseras av ett expansionskärl som håller systemet trycksatt.
Expansionskärlet, synligt i figur 2.3, skiljer på värmevattnet och en gas
med ett gummimembran som kan ta upp volymändringar hos vattnet
utan att förändra trycket över systemet.18

16Byggtjänst.

Kompositrör – plaströr eller metallrör?...,6
Water & Wastewater AB, Cirkulationssystem i teori och praktik, www.itt.se (201304-13)
18Warfvinge, C. et al. Projektering av VVS-installationer, Studentlitteratur, Lund, 2010
(ISBN 978-91-44-05561-9)
17ITT

7
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Figur 2.3 Slutet cirkulationssystem (itt.se).
Vattencirkulation genom radiatorer sker fördelaktigen med ett så
kallat tvårörssystem där ett matningsrör förser radiatorerna med vatten
och ett returrör leder tillbaka det till värmekällan. I och med att
radiatornera är parallellanslutna på de två rören enligt figur 2.4 är
framledningstemperaturen och värmeffekten densamma oavsett vilken
radiator i systemet som betraktas.19

Figur 2.4 Tvårörssystem (itt.se).
För att försörja radiatorerna i ett värmesystem med vatten krävs
en cirkulationspump. I slutna system behöver denna pump endast
kompensera för de dynamiska tryckfall som uppstår i rörsystemet då
det inte finns någon statisk tryckhöjd. I öppna system uppstår ett
statiskt tryck som beror av höjddifferensen mellan vattennivån på
19Warfvinge,

8
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pumpens sugsida och systemets högsta punkt.20 De dynamiska tryckfall
som cirkulationspumpen måste kompensera för kommer av mediets
hastighet i rören.21

Friktionsförluster i raka rör
Enligt dimensioneringsprinciper22 uppkommer tryckfall i rörledningar
på grund av en inre friktion då vatten strömmar mot rörets yta.
Förlusten avgörs av ytans råhet, tabell 2.1, som är materialspecifik och
beräknas om till rörledningens relativa råhet / som beror på
rördimensionen d.
Tabell 2.1 Ytråhet hos vanliga rörmaterial.
Rörslag
Råhet [m]
Stålrör
Kopparrör
Plaströr
Förzinkade rör
Reynolds tal
är en dimensionslös storhet som bestämmer om
strömningen är laminär eller turbulent enligt formel 2.1. Strömningen
anses vara turbulent om
och laminär om
,
23
däremellan befinner sig strömningen i ett slags övergångsstadie.

(-)
där

(2.1)
vattnets hastighet (m/s)
rörets diameter (m)
kinematisk viskositet (m2/s)

Med kända värden på
och
kan friktionskoefficienten
bestämmas med Moodys diagram, figur 2.4.

20ITT

Water & Wastewater AB, Cirkulationssystem i teori och praktik...,7
AB. Dynamiskt tryck, se.grundfos.com (2013-05-12)
22Warfvinge, C. Projektering av VVS-installationer…,7
23Häggström, S. Hydraulik för samhällsbyggnad, Liber, Stockholm, 2009 (ISBN 978-91-4709344-1)
21Grundfos

9
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Figur 2.4 Moodys diagram (curveexpert.net).
Det slutgiltiga tryckfallet

bestäms med formel 2.2.
(Pa)

där

(2.2)

vattnets hastighet (m/s)
rörets diameter (m)
vattnets densitet (kg/m3)
friktionskoefficient (-)

Tryckfall i komponenter
Strömningen i rör påverkas vid komponenter som innebär geometriska
förändringar, komponenter kan vara vinklar, förgreningar och
dimensionsändringar. Den typ av tryckfall som uppstår kallas för en
engångsförlust och beror på turbulens i vattnet som minskar det
dynamiska trycket.24

24Warfvinge,

10
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Tabell 2.2 Överslagsvärden för motståndstal av stålrörsdelar

Olika komponenter orsakar olika stora tryckfall varför ett
dimensionslöst motståndstal
används vid beräkningar, förslag på
motståndstal ges i tabell 2.2. Tryckfallet
för den komponent som
betraktas beräknas enligt formel 2.3.25

(Pa)
där

25Warfvinge,

(2.3)

motståndstal (-)
vattnets densitet (kg/m3)
vattnets hastighet (m/s)
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3. GENOMFÖRANDE
3.1.

Metod, kalkyler och undersökningar

Utgångsobjektet för undersökningen är en del av ett värmesystem i KV
Sommaren som är beläget i södra Stockholm. Den kontorslokal som
betraktas är cirka
stor och begränsad till ett våningsplan, se
bilaga 1 för planritning. I tabell 3.1 framgår de radiatorer som systemet
består av.
Radiator
[-]
Purmo C22
Purmo C21

Tabell 3.1 Ingående radiatorer
Effekt
Erforderligt flöde
Dimensioner
[W]
[l/s]
[mm]
500
0,006
400x800
450
0,005
600x600

Antal
[st]
68
2

Detta objekt har avgränsats för att passa den undersökning som
avses och ligger till grund för följande kalkyler och beräkningar.

3.1.1. Rördimensionering i MagiCAD
För att bestämma materialmängder och beräkna tryckfallen över
värmesystemet används rit- och beräkningsprogrammet MagiCAD
Heating & Piping. MagiCAD kan bl.a. analysera flödesdata och
sammanställa materiallistor26 vilket gör det till ett mycket lämpligt
program att använda för undersökningen.

Rörserier
I utgångsobjektet sker cirkulationen av vatten i värmesystemet i raka
kopparrör som är en av de defienerade rörserierna i MagiCAD.
Rörserien innehåller information om tillgängliga dimensioner, yttre och
inre diameter samt råhetstal för tryckfallsberäkningar. Även rostfria och
blå stålrör har angivna rörserier i programmet.
De plaströr som ska jämföras läggs till som nya serier och
konfigureras efter leverantörsspecifika data, för arbetet väljs produkter
från LK Systems AB då de har god dokumentation och prisuppgifter

26CADCOM

AB, MagiCAD Heating & Piping, www.magicad.com (2013-04-13)
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över sina produkter. De värmerör LK fordrar är plaströret LK Universal
X (PEX), och kompositröret LK Universal A (AluPEX). Samtliga
rörserier som används som underlag för undersökningen åskådliggörs i
tabell 3.2.
Tabell 3.2 Undersökta rörserier
Rörtyp
Rostfritt stål
Koppar
LK-Uni.X
LK-Uni.A
Blåa stålrör

Råhetstal
Minsta dim. DN
[m]
[mm]
1,5*10^-6
15
10*10^-6
10
5*10^-6
16
5*10^-6
16
45*10^-6
10

Största dim.
DN [mm]
100
159
25
63
150

Förutsättningar för beräkningar
Beräkningsverktyg i MagiCAD summerar flöden i systemet, kan
automatiskt dimensionera rör och balanserar systemet efter angivna
parametrar. De dimensioneringsförutsättningar som används är enligt
tabell 3.3.
Tabell 3.3 Dimensioneringsförutsättningar
Vattentemp. Tillopp
Vattentemp. Retur
Minsta tryckfall över radiatorventil
Minsta tryckfall över injusteringsventil
Varning för högt tryckfall
Max. tryckfall fallande

70ᵒC
50ᵒC
5 kPa
3 kPa
65 kPa
90-30 Pa/m

Max. tryckfall konstant

100 Pa/m

Vattentemperaturen avgör erforderliga flöden för önskad effekt i
radiatorerna och påverkar vattnets densitet i tryckfallsberäkningar. Ett
minsta tryckfall över ventiler krävs för att garantera ventilens funktion
vid strypning av flödet27.

27Warfvinge,
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Rörförläggning och tryckfall
Alla rörserier bortsett från det mjuka LK Uni.-X dimensioneras efter
rörförläggningen i utgångsobjektet, där retur- och tilloppsrör är synligt
förlagda och monterade på vägg ovan golv. Radiatorerna försörjs i
grupper från 7 stycken stammar fördelade över våningsplanet enligt
figur 3.4. Mjuka plaströr förläggs fördelaktigen ingjutna i bjälklag med
så kallat rör-i-rörsystem. PEX-röret dras då i ett tomrör för ökad
säkerhet mot vattenskador och utbytbarhet av innerröret, luftskiktet i
tomrören har även en isolerande förmåga och minskar risken för att
kondens uppstår.28
Enligt branschorganisationen Säker Vatten AB29 måste kopplingar
utföras synligt eller lättillgängligt varför inga förgreningar, eller
skarvar, kan förekomma i de ingjutna rören. Kopplingar måste
centraliseras till punkter där de kan göras åtkomliga och säkra med en
synlig
läckageindikering,
vattentäta
installationsschakt
eller
kopplingsskåp med fördelare fordras därför för denna typ av system.
Rörledningarna måste därefter dras oavbrutet från det vattentäta
utrymmet till radiatorerna.
Fördelarskåpet LK VT RF 1150 väljs för systemet och rymmer
maximalt fördelarutstick för 12 radiatorer30, därför måste den
ursprungliga grupperingen av radiatorer över stammarna förändras
enligt tabell 3.4.

28LK

Systems AB. Projekteringsanvisning - Tomrör, www.lksystems.se (2013-05-03)
Vatten AB, Projekteringsvägledning 2011-12-01, www.sakervatten.se (2013-05-8)
30LK Systems AB. Produktkatalog – Fördelarskåp, www.lksystems.se (2013-05-03)
29Säker
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Stam
1
2
3
4
5
6
7

Tabell 3.4 Fördelning av radiatorer
Ursprunglig fördelning PEX-fördelning
Radiator
Antal [st] Radiator
Antal [st]
Purmo C22
7 Purmo C22
7
Purmo C21
1 Purmo C21
1
Purmo C22
3 Purmo C22
6
0 0
Purmo C22
12 Purmo C22
12
0 0
Purmo C22
13 Purmo C22
12
0 0
Purmo C22
13 Purmo C22
11
Purmo C21
1 Purmo C21
1
Purmo C22
13 Purmo C22
12
0 0
Purmo C22
7 Purmo C22
8
0 0

Framledningen från stam till fördelarskåp sker med kopparrör och
därefter försörjs varje radiator med ett tillopps- och returrör från
fördelarna. Efter fördelaren på returröret monteras en injusteringsventil
för att totalflödet till respektive fördelare skall kunna injusteras31, på
tilloppsröret monteras en kulventil för att möjliggöra avstängning.
Underlaget från MagiCAD exporteras till materialförteckningar
för kalkyler. Ur MagiCAD hämtas även det totala tryckfallet och
erforderligt volymflöde, synligt i tabell 3.5, över systemet med de olika
materialen.
Tabell 3.5 Tryckfall över rörsystem
Rörmaterial
q [l/s]
ΔPtot[kPa]
Rostfritt stål
0,42
10,1
Koppar
0,42
9,5
LK-Uni.A
0,42
11,9
Blåa stålrör
0,42
10,1
LK-Uni.X
0,42
27,6

31LK
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3.1.2. Energipåverkan vid drift
Den energi som krävs för att driva en cirkulationspump kan bestämmas
med kända värden på det totala tryckfallet och vattenflödet över
systemet. Pumpcirkulationen handberäknas dels med pumpteori, men
även med hjälp av Grundfos pumpdimensioneringsprogram
WebCAPS. 32

Handberäkning
Den effekt som behöver tillföras pumpen beräknas enligt formel 3.1,
energiförbrukningen per år beräknas för 285 dagar i drift med
verkningsgraden 0,35 i tabell 3.6. 33
(W)
där

Material
Rostfritt stål
Koppar
LK-Uni.A
Blåa stålrör
LK-Uni.X

(3.1)

volymström (m3/s)
tryckstegring (Pa)
verkningsgrad (-)
Tabell 3.6 Handberäknad pumpenergi
q
ΔPtot
Ptillförd
Energiförbr.
3
[-]
[m /s]
[Pa]
[W]
[kWh/år]
0,00042 10100 0,35
12,120
82,901
0,00042
9500 0,35
11,400
77,976
0,00042 11900 0,35
14,280
97,675
0,00042 10100 0,35
12,120
82,901
0,00042 27600 0,35
33,120
226,541

WebCAPS
Pumpdimensionering i Grundfos WebCAPS genomförs med samma
indata som beräkning i tabell 3.6. Programmet föreslår en pump utifrån
driftfallet och ger förbrukningsmönster över en uppvärmningssäsong
om 285 dagar, den pump som föreslås för samtliga rakt dragna
rörmaterial är ALPHA2 25-60 130. De bjälklagsförlagda PEX-rören
32Grundfos

AB. WebCAPS, se.grundfos.com (2013-04-10)
C. Projektering av VVS-installationer…,7

33Warfvinge,
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fordrar den kraftigare pumpen ALPHA2 25-50 180 och redovisas därför
beräknad med båda pumpalternativen i tabell 3.7.
Tabell 3.7 Pumpdimensionering med Grundfos WebCAPS
ΔPtot ETA
qresulterande Tryckresulterande P1
Energiförbr.
[kPa] [%]
[l/s]
[kPa]
[W] [kWh/år]
Rostfritt stål
10,1
36,0
0,535
16,7
24,0
60,0
Koppar
9,5
35,8
0,557
17,0
25,5
60,0
LK-Uni.A
11,9
36,2
0,483
16,0
20,7
60,0
Blåa stålrör
10,1
36,0
0,535
16,7
24,0
60,0
LK-Uni.X (2527,6
37,5
0,476
36,1
32,9
287,0
60 130)
LK-Uni.X (2527,6
48,4
0,421
28,2
24,5
78,0
50 180)

3.1.3. Kalkyler i Sektionsdata
För att erhålla kostnadsunderlag för projektet med de olika
rörmaterialen används kalkylprogrammet Sektionsdata av Wikells
Byggberäkningar AB. Programmets tillhörande teknisk-ekonomiska
sammanställning34 beskriver hur kalkylerna genomförs och det
underlag som används. I den färdiga kalkylen redovisas
materialkostnad, arbetstid och underentreprenad både separat och i ett
sammanställt pris.
Materialkostnaderna är hämtade från olika leverantörers kataloger
och prislistor, förslag ges på de standardrabatter som vanligtvis
förekommer. Materialkostnaden är kopplad till produktdata som bl.a.
innehåller ett påslag för rördelar. Delpåslaget avgörs av en
kodbeteckning som anger förläggningssätt, montagehöjd och
kopplingsmetod. Kostnaden per meter rör multipliceras med detta
delpåslag för att kompensera för de komponenter som förväntas
tillkomma rörsträckan.
Kodbeteckningen i produktdata anger även erforderlig tidsåtgång
för arbetsmoment, dessa tider är hämtade från Normtid-VVS, en

34Wikells
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tidslista som VVS-Företagen har tagit fram tillsammans med Svenska
Byggnadsarbetareförbundet35 och kompletterat med erfarenhetsvärden.

Underlag för jämförelse
För att kunna genomföra en så objektiv jämförelse som möjligt har
leverantörsrabatter i Wikells åsidosatts. Förläggningssättet och
montagehöjden anses vara detsamma för alla rörmaterial bortsett från
de bjälklagsförlagda PEX-rören. Fogningsmetod väljs till den mest
förekommande och fördelaktiga för respektive material.
Rörsystemen kalkyleras med och utan det delpåslag som används
i Wikells, kalkylen utan delpåslag skall sedan kompletteras med de
egentliga komponentkostnaderna. Jämförelsen kommer att visa hur
detta delpåslag avviker från de faktiska komponentkostnaderna för
detta specifika objekt. Detta antas vara en mer tillförlitlig kalkylmetod
för rörsystemen.
PEX-systemet kalkyleras genom att bestämma de tre
fördelargrupper som skall försörja 6, 8 eller 12 radiatorer och
sammanställs sedan enligt tabell 3.8. Se bilaga 3 för fullständiga
kalkyler av radiatorgrupperna.
Tabell 3.8 Sammanställning av PEX-radiatorgrupper.
Typ av grupp
Antal
Kostnad per
Total
radiatorgrupper
grupp
gruppkostnad
12 st
4
29 508,67 kr
118 034,68 kr
radiatorer
8 st radiatorer
2
22 902,76 kr
45 805,52 kr
6 st radiatorer
1
18 382,10 kr
18 382,10 kr
Totalkostnad
182 222,30 kr

Kalkyler med delpåslag
I kalkylerna som beräknas med delpåslag ges ett längdpåslag om 5%,
detta beror på att de rörlängder som i materialförteckningen anges som
böjar och förgreningar bortfaller. En sammanställning av kalkylerna
beräknade med delpåslag finns i tabell 3.9 och kompletta kalkyler finns
i bilaga 2.
35VVS-företagen,

Normtid-VVS reviderad, www.vvsforetagen.se (2013-05-08)
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Tabell 3.9 Kalkylsammanställning med delpåslag
Material
Materialkostnad Beräknad tidsåtgång Totalkostnad med dp.
Koppar
45 946,38 kr
83,45
101 843,04 kr
LK-Uni.X
91 894,70 kr
156,33
182 222,30 kr
LK-Uni.A
14 457,95 kr
76,51
66 322,30 kr
Rostfritt stål
89 390,49 kr
86,29
146 924,40 kr
Blåa stålrör
31 770,36 kr
105,16
100 169,49 kr

Kalkyler med komponentkostnader
Kalkyler med komponentkostnader beräknas med samma
förläggningssätt och kopplingsmetod som kalkyler i figur 3.9, de får
därför samma tidsåtgång. Delpåslaget tas bort ur produktdata för de
olika rörmaterialen och ger opåverkade materialkostnader i kalkylen.
Kalkylen kompletteras med samtliga komponenter för de olika
rörmaterialen i tabell 3.10. Komponenterna är sammanställda ur
mängd-förteckningar från MagiCAD och prisuppgifterna baseras på
Ahlsells katalog 2011/201236 i bilaga 5. Ett kostnadspålägg för
horisontell rörfixering mot vägg tillkommer och beräknas i bilaga 6. Se
bilaga 4 för kalkyler utan delpåslag.
Tabell 3.10 Kalkylsammanställning med komponentkostnader.
Material
Kostnad utan Komponentkostnad Totalkostnad med
delpåslag
komponenter
Koppar
73 491,00 kr
27 676,30 kr
101 167,30 kr
LK-Uni.X
178 910,70 kr
22 921,90 kr
201 832,60 kr
LK-Uni.A
41 951,00 kr
41 586,00 kr
83 537,00 kr
Rostfritt
stål
93 853,00 kr
69 966,00 kr
163 819,00 kr
Blåa stålrör
80 632,00 kr
22 364,00 kr
102 996,00 kr

36Ahlsell.
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3.1.4. Tillverkning och återvinning
Kopparrör
Utvinningen av koppar är energiintensiv och miljöpåfrestande men
rörmaterialet kan på grund av dess livslängd och återvinnbarhet ofta
vara ett bra alternativ sett över en längre tid37.
Enligt byggvarudeklaration från Cupori AB38 tillverkas kopparrör
av 70% återvunnet material och går att återvinna till 100%, i och med de
höga skrotpriserna på koppar eftersträvas detta också strikt.
Processenergin vid tillverkning uppgår till 1040 kWh/ton och
referenslivslängden anges till >50 år.

Stålrör
Återvinning av stål är möjligt i de flesta sammanhang vilket både är
energibesparande och minskar emissioner. Enligt Jernkontoret39
behöver återvinning inte heller innebära avkall på kvaliteten och kan
upprepas hur många gånger som helst.
Rostfritt stål består av en krom- och nickellegering som kräver
återsmältning av vanligt stål vid tillverkning, detta gör processen mer
energikrävande än för vanligt stål. Legeringar som rostfritt stål kan,
förutsatt att de sorteras, återvinnas enkelt då samma legeringsämnen
önskas i de nya produkterna. Det är även möjligt att skilja på
legeringsämnen vid materialåtervinning40.
I byggvarudeklaration från Geberit AB41 anges en livslängd >50 år
och alla former av produkt-, material- och energiåtervinning skall vara
möjliga. Energiåtervinning sker genom att tillvarata värmen vid
nedsmältning av materialet. Återvinningsgrader eller processenergi vid
tillverkning anges inte och uteblir därför.
Byggvarudeklarationer för blåa stålrör finns ej att tillgå varför
även dessa uteblir, det går dock att fastställa att materialåtervinning för
blåa rör är möjlig enligt föregående resonemang.

37Stålbom,

G. Miljöhandbok för rörinstallationer…,3
AB, BVD-3 Cupori 110 Premium, www.cupori.com (2013-05-10)
39Jernkontoret, Återvinning av järn och stål, www.jernkontoret.se (2013-05-10)
40Stålbom, G. Miljöhandbok för rörinstallationer…,3
41Geberit AB, BVD 3 Rostfritt stålpressrörssystem, www.geberit.se (2013-05-10)
38Cupori
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Plaströr
Även om termoplaster kan återvinnas får materialet vanligtvis sämre
egenskaper i processen. Återvunnen plast blir därför produkter av
betydligt lägre kvalitet än rör även om det är ocirkulerat
produktionsspill. Trots att återvinning är möjlig förbränns därför
nästan alla typer av plaströr för att tillvarata energin42.
Enligt byggvarudeklaration för LK-Uni.X43 uppgår processenergi
vid tillverkning till 2000 kWh/ton och referenslivslängden >50 år.
Byggvarudeklarationen anger energiåtervinning genom förbränning
som enda möjliga avfallshantering.

Kompositrör
Kompositrör av sammansatta material måste separeras för att
materialåtervinning skall vara möjlig. Enligt den tyska rörtillverkaren
WRW GmbH44 separeras deras produktionsspill, aluminiumet
tillvaratas medan plastrester energiåtervinns. Maskiner för denna typ
av återvinningsprocess finns enbart tillgängliga i Tyskland varför
avfallshanteringen i Sverige idag är oklar45.
LKs byggvarudeklaration46 för LK-Uni.A anger ingen
processenergi för tillverkning. Enligt WRW ska tillverkningsprocessen
för kompositrör inte kräva mer energi än tillverkningen av homogena
plaströr varför 2000 kWh/ton, enligt LK-Uni.X, får antas.
Referenslivslängden är >50 år och avfallshantering sker enligt
byggvarudeklarationen genom produkt- eller materialåtervinning.

42Stålblom,

G. Teknikhandboken 2012…,3
AB, BVD 3 LK PE-X Universalrör X, www.lksystems.se (2013-05-04)
44Quantity Surveyor. Westfälische Rohrwerke GmbH, Ahlen (Muntlig information)
2013
45Byggtjänst. Kompositrör – plaströr eller metallrör?...,6
46LK AB, BVD 3 LK PAL Universalrör A, www.lksystems.se (2013-05-04)
43LK
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3.1.5.Transportenergi
Transportsätt
Godstransporter i Sverige domineras enligt SCB47 av sjöfart och lastbil,
prognosen är enligt IVA48 att transportarbetet med lastbilar dessutom
skall öka med 26% fram till år 2020. En rapport från Trafikanalys49
belyser att godstransporter med lastbil bara i hälften av fallen
överstiger 50 km.
Inrikes transporter av byggnadsmaterial får i största grad antas
ske med lastbil då det rent logistiskt ter sig mest praktiskt. Vidare är
varuflödena idag anpassade så att material snabbt och vid rätt tidpunkt
kan levereras från lager till byggarbetsplats, därför krävs korta
transportsträckor. Energiåtgången vid transporter beror både på
godsets vikt och den sträcka det skall transporteras, för
lastbilstransporter
uppgår
energiåtgången
till
ungefär
0,5
50
kWh/tonkm.

Materialvikter, transportfall och energiåtgång
Vikterna för de undersökta rörmaterialen är hämtade från leverantörer
och materialtabeller och är samlade i tabell 3.11. Rörmaterialen är
grupperade efter den nominella diameter, DN, med närmast
motsvarande inre diameter, , i förhållande till varandra.

47SCB,

Transporter och kommunikationer Allmän Statistik, www.scb.se (2013-05-10)
M. Energianvändning i transportsektorn, Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, Eskilstuna, 2002
49Trafikanalys, Godstransporter i Sverige – Rapport 2012:7, Stockholm, 2012
50Stenkvist, M. Energianvändning i transportsektorn…,22
48Stenkvist,
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Tabell 3.11 Rörmaterialens egentyngder i förhållande till rördimension.
Rörmaterial
DN di [mm] Vikt
[kg/m]
LK-Uni.A
16
12
0,110
LK-Uni.X
16
11,6
0,092
Blåa stålrör
10
12,5
0,860
Koppar
15
13
0,390
Rostfritt stål
15
13
0,400
LK-Uni.A
20
15
0,296
LK-Uni.X
20
14,4
0,142
Blåa stålrör
15
16
1,230
Koppar
18
16
0,480
Rostfritt stål
18
16
0,426
LK-Uni.A
25
18
0,360
LK-Uni.X
25
18
0,250
Blåa stålrör
20
21,6
1,590
Koppar
22
20
0,590
Rostfritt stål
20
20
0,803
Ett teoretiskt fall för godstransporten sätts upp för att beräkna den
transportenergi som fordras. En typisk lastbil har kapacitet att frakta 18
stycken EU-pallar, denna skall fullastad transportera de olika
rörmaterialen 50 km motsvarande hälften av alla godstransporter enligt
föregående avsnitt.
Enligt rörtillverkaren Uponor51 ryms det mellan 700 m och 1500 m
mjuka rör i ringform på en EU-pall. Denna längd beror på
rördimension och emballageform varför ett lämpligt överslag om 1100
m/pall antas, alla rörmaterial får anses levereras på denna typ av pall i
ringform. En medelvikt beräknas baserat på vikterna i tabell 3.11 för
respektive rörmaterial, den totala energiåtgången för det tänkta
transportfallet åskådliggörs i tabell 3.12.

51Uponor
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Tabell 3.12 Energiåtgång för godstransport med lastbil
Rörmaterial Medelvikt Transportmängd Energiåtgång Energiåtgång
[kg/m]
[ton]
[kWh]
[kWh/km]
LK-Uni.A
0,255
5,056
126,4
2,53
LK-Uni.X
0,161
3,194
79,9
1,60
Blåa stålrör
1,227
24,288
607,2
12,14
Koppar
0,487
9,636
240,9
4,82
Rostfritt
0,543
10,751
268,8
5,38
stål
Beräkningen i tabell 3.12 genomförs med formel 3.2 som tar
hänsyn till alla ingående parametrar för att bestämma transportfallets
energiåtgång
i kWh och kWh/km.
(3.2)
Där:

rörmaterialets medelvikt (ton/m)
rörlängd per pall (m)
antal pallar (st)
energiåtgång (kWh/ton km)
transportsträcka (km)

25

Examensarbete: ENERGI- OCH KOSTNADSEFFEKTIVA MATERIALVAL I VÄRMESYSTEM

26

Kap. 4 Resultat och observationer

4. RESULTAT OCH OBSERVATIONER
4.1. Materialkostnader
Kalkylkostnader för de olika rörmaterialen i det betraktade
värmesystemet redovisas i tabell 4.1. Kostnaderna som redoviasas är
beräknade med rådande metoder, det vill säga med ett delpåslag på
meterpriset för rörmaterialen, i kap. 3.
Den förväntade tekniska livslängden som anges är enligt
byggvarudeklarationer för respektive rörmaterial. Livslängd för blåa
stålrör anges ej p.g.a. utebliven data.
Tabell 4.1 Kalkylkostnad och referenslivslängd
Material
Total
Referenslivslängd enligt
kalkylkostnad
BVD.
Koppar
101 843,04 kr
>50 år
LK-Uni.X
182 222,30 kr
>50 år
LK-Uni.A
66 322,30 kr
>50 år
Rostfritt
146 924,40 kr
>50 år
stål
Blåa stålrör
100 169,49 kr
Kostnaderna för de olika rörsystemen varierar och resultatet pekar
på att det billigaste, LK-Uni.A, har en betydligt lägre kostnad än LKUni.X som har den högsta kostnaden. Samtliga av de rörtillverkare som
tagits till hänsyn uppger referenslivslängden >50 år för de betraktade
materialen, bortsett blårör.

4.2. Jämförelse av kalkylmetoder
Den kalkylmetod undersökningen har identifierat som schablonmässig
och otillförlitlig är det delpåslag som kompenserar för tillkommande
rördelar. Tabell 4.2 redovisar de skillnader som uppstår mellan de
kalkylmetoder som beräknas i kap. 3, avsnitt 3.1.3.
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Tabell 4.2 Procentuell skillnad mellan kalkylmetoder.
Material
Totalkostnad med Totalkostnad med
%delpåslag
komponenter
Skillnad
Koppar
101 843,04 kr
101 167,30 kr
-0,66%
LK-Uni.X
182 222,30 kr
201 832,60 kr
10,76%
LK-Uni.A
66 322,30 kr
83 537,00 kr
25,96%
Rostfritt
stål
146 924,40 kr
163 819,00 kr
11,50%
Blåa stålrör
100 169,49 kr
102 996,00 kr
2,82%
Den procentuella skillnaden som framgår mellan kalkylsätten
visar hur mycket beräkningssättet med komponentkostnader övereller understiger beräkningssätt med delpåslag. Resultatet varierar, det
vill säga att den, enligt antagandet, mer tillförlitliga kalkylmetoden inte
konsekvent ger en högre eller lägre kalkylkostnad.
Den största skillnaden uppstår för LK-Uni.A som har
leverantörsspecifika PressPEX-kopplingar där kostnaden med
delpåslag är mer än en fjärdedel lägre än de faktiska
komponentkostnaderna.

4.3. Rörmaterials energiegenskaper och återvinning
De resulterande energiegenskaperna för de olika rörmaterialen
presenteras i tabell 4.3. Den driftenergi för pumpcirkulation som
presenteras från kap. 3, avsnitt 3.1.2, är den handberäknade eftersom att
den tydligt åskådliggör de driftskillnader som uppstår.
Det är viktigt att belysa det faktum att transportenergin, även om
den åskådliggör energiåtgången, är beräknad för ett specifikt
transportfall och därför inte går att tillämpa hur som helst.
Processenergi vid tillverkning är enligt byggvarudeklarationer
presenterade i kap. 3, avsnitt 3.1.4.
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Tabell 4.3 Rörmaterialens energiegenskaper
Material
Tillverkningsenergi Transportenergi Driftenergi
[kWh/ton]
[kWh/km]
[kWh/år]
Koppar
1040
4,82
78,0
LK-Uni.X
2000
1,60
226,5
LK-Uni.A
2000
2,53
97,7
Rostfritt stål
5,38
82,9
Blåa stålrör
12,14
82,9
De olika typer av återvinning som är möjlig för de undersökta
rörmaterialen anges i tabell 4.4. Återvinningsmöjligheterna är
besvarade i ja- och nej-form för att enkelt presentera hur de kan
omhändertas efter att de tagits ur bruk. Utförligare resonemang kring
de fördelar som rörmaterialen kan innebära vid återvinning följer i kap.
5, Analys och diskussion.
Material
Koppar
LK-Uni.X
LK-Uni.A
Rostfritt stål
Blåa stålrör

Tabell 4.4 Återvinningsmöjligheter
Materialåtervinning Produktåtervinning
ja
ja
nej
nej
ja
ja
ja
ja
ja
-

Energiåtervinning
ja
ja
nej
ja
-
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Kap. 5 Analys och diskussion

5. ANALYS OCH DISKUSSION
5.1. Kostnader
Det är viktigt att ta hänsyn till att det bjälklagsförlagda LK-Uni.X som
är det dyraste materialet även fordrar betydligt dyrare komponenter
och längre rörsträckor, det kan dessutom antas ha ett missgynnande
förläggningssätt för utgångsobjektet. Denna typ av system kan
exempelvis passa bättre i bostäder med individuell mätning och
debittering av uppvärmning eller i miljöer med särskilda krav. I många
fall får estetiska aspekter antas ligga till grund för materialvalet och
därmed får kostnaden möjlilgtvis en lägre prioritering.
Att bedöma kostnaden i relation till referenslivslängden visar sig
inte ha någon betydelse för resultatet. Den förväntade tekniska
livslängden, eller referenslivslängden, säger framförallt att livslängden
är beroende av användning och omgivning vilket blir viktigt då
rörmaterial sällan är begränsade till ett användningsområde. I och med
att arbetet är avgränsat till värmesystem skulle en utförligare
undersökning med faktiska observationer om livslängd krävas för att
göra en kvalitativ bedömning. Det är inte orimligt att det kan skilja
mellan 10-20 år i livslängd mellan rörmaterialen och det är av stor
betydelse för investeringskostnaden.
LK-Uni.A som är det billigaste rörmaterialet är också relativt nytt
och kan antas vara mindre beprövat än exempelvis koppar. De problem
och nackdelar som materialet kan medföra kanske inte har visat sig
ännu.

5.2. Kalkylmetod
Den kalkylmetod som undersöks i föregående kapitel 4.2. är den metod
som uppenbart innebär en förenkling av de ingående komponenterna i
rörsystemet, även om arbetstiden inte undersöks så bygger även den på
schablonvärden som i större utsträckning än delpåslaget påverkar
kalkylkostnaderna. I och med att tidsåtgången blir densamma för båda
kalkylmetoderna påverkar den inte resultatet för undersökningen.
Resultatet påvisar enbart skillnaderna för det specifika objekt som
ligger till grund för undersökningen, mängden komponenter kan
mycket väl variera från projekt till projekt. Vidare visar
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undersökningen hur pass fel uppskattningen av delpåslaget i Wikells är
i sammanhanget, desto större systemet är desto mindre kan
kalkylskillnaderna antas vara.
Det är inte möjligt att säga att den ena metoden uteslutande ger
högre kostnader än den andra, bara att skillnader förekommer. Även
om resultatet varierar kan det visa på att kalkylmetoderna behöver ses
över.

5.3. Energiegenskaper
I och med att all energi som anges i kWh på ett eller annat sätt går att
härleda till en kostnad är tabell 4.3, kap 4.3., åtminstone i teorin en bra
modell att tillämpa eller ställa i relation till kostnadskalkylen. Att väga
in och inkorporera de energiegenskaper olika rörmaterial medför i
kostnadskalkylen kan ge projektörer, entreprenörer och beställare skäl
att omvärdera tidigare normer som finns för rörmaterial.
All form av energiåtgång som undersökningen tar upp kan
uppfattas som låg vare sig det gäller transport, drift eller produktion.
Utslaget på rörmaterialets hela livslängd kan exempelvis
energiåtgången vid transport och produktion ses som närmast
försumbar, detta på grund av de små massor och korta
transportsträckor det rör sig om. Sett till ett större sammanhang kan
man anta att de energibesparingar som åskådliggörs går att genomföra
i hundratals rörsystem i hundratals olika hus, de kan då vara av stor
vikt både ekonomiskt och miljömässigt.
De skillnader som uppstår i driftenergi beror av tryckfallen över
de olika rörsystemen som i sin tur beror av rörens råhet, dimension och
komponenter. Även om denna råhet skiljer sig markant mellan de olika
materialen framgår det inga markanta skillnader i driftenergi för
pumpcirkulation. Den driftenergi som beräknas i WebCAPS innebär
inga skillnader mellan de olika rörmaterialen vilket ytterligare påvisar
att de tryckfallsskillnader som råheten bidrar med har liten betydelse
för systemets energibehov.
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5.3.1. Återvinning
Hur de olika rörmaterialen återvinns är mycket intressant men
samtidigt den mest komplicerade energiegenskapen beträffande
slutsatser och reflektioner. Vissa parametrar är svåra att jämställa och
andra saknar värden, dessa får istället bedömas rent objektivt utifrån
den kunskapsbas som finns tillgänglig.
Den utsträckning i vilket plast- och kompositrör återvinns kan
komma att förändras i takt med att de rivs i större mängder. I och med
att rörmaterialet får anses vara relativt nytt är livslängden eller
avfallshanteringen inte helt beprövad. Att plaströr förbränns för
energiutvinning är ett dåligt alternativ sett ur ett kretsloppsperspektiv.
Så länge det finns lämpliga användningsområden samt efterfrågan för
återvunna plaströr är materialåtervinning den lämpligaste
avfallshanteringen.
Energiåtervinning av metaller sker istället i form av att värmen
tillvaratas vid nedsmältning. Dessa två metoder av energiåtervinning
kan inte betraktas som direkt jämförbara trots att de anges på samma
sätt i BVD. Även om den energi som tillvaratas när metaller smälts
redan är tillförd är det betydligt mer fördelaktigt att kunna tillgodogöra
sig av en viss energi under materialåtervinningen än att förbränna en
plast fullständigt.
Det rörmaterial som har det mest slutna återvinningskretsloppet
och där det är möjligt att dra stora fördelar av att slippa nyproducera
material är att anses som bäst.

5.4. Felkällor
För att kunna genomföra undersökningen har underlag från vissa
specifika rörleverantörer använts, detta innebär inte att de är billigast,
bäst eller utmärkande på något annat sätt än att de har haft god och
lättillgänglig dokumentation över sina produkter. Andra leverantörer
kan ha andra priser och fordra andra produkter.
Detta innebär även att leverantörerna själva, och i många fall
branschorganisationer som kan ha ett egenintresse, används som källor
i rapporten. Vissa skriftliga källor som främst rör avfallshantering och
miljö är dessutom från slutet av 1990-talet och något förlegad även om
den information som hämtats ur dem är generell.
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De datorprogram som ligger till grund för undersökningen är de
jag haft tillgång till genom Bengt Dahlgren AB. Programmen är
etablerade på marknaden och använda i samråd med kompetenta
personer som är vana att arbeta med dem, men ger resultat som ändå
inte bör uppfattas som entydiga.
Exempelvis är värmesystemet beräknat med tillopps- och
returtemperaturer 70°C respektive 50°C trots att det i dagsläget är
vanligare med 60°C och 40°C. Temperaturdifferensen över en radiator
är dock densamma och bör ge små eller obefintliga effekter.
Vidare kommer samtliga kalkyler med komponentkostnader att
visa en för hög kostnad. Komponentberäkning tar inte hänsyn till
huruvida material är bockningsbara, vilket innebär att 45° och 90°
vinklar är beräknade som en rörkoppling trots att materialet kan böjas
med ett bockverktyg.
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6. AVSLUTNING
6.1. Slutsats och rekommendation
6.1.1. Kostnader
De slutsatser som är möjliga att dra av undersökningen är att det helt
klart finns mer och mindre kostnadseffektiva rörmaterial. Dock är
materialvalet samtidigt beroende av andra faktorer, det är alltså sällan
endast priset som är avgörande för det rörmaterial som används.
Förutsatt att nya kompositrör av AluPEX håller och presterar under den
avsedda livslängden kan de mycket väl vara det mest lämpade
alternativet sett till enbart investeringskostnaden. Om det dessutom är
möjligt att fastställa en längre livslängd hos moderna kompositrör är
det möjligt att de konkurrerar ut konventionella rörmaterial på sikt.

6.1.2. Kalkylmetod
Kalkylmetoderna går att förbättra avsevärt och schablonvärden
som förekommer i dagsläget kan undvikas. För vissa produkter skiljer
sig kostnaden märkbart mellan schablonvärden och noggrannare
mängdning
av
ingående
komponenter.
Delpåslaget
som
undersökningen behandlar bör omarbetas för att ge en felmarginal i
form av eventuellt tillkommande rördelar. Intelligentare kopplingar
mellan CAD och kalkylprogram ska istället kunna mängda och
prissätta
samtliga
komponenter
individuellt,
särskilt
då
mängdförteckningar i CAD i ganska stor utsträckning redan nu
identifierar de förgreningar och komponenter som ett system
innehåller.

6.1.3. Energiegenskaper
Effekterna av att inkorporera energiegenskaperna hos ett
rörmaterial i kostnadskalkylen kan vara små men skulle samtidigt
kunna vara en ögonöppnare för en bransch där förändringar tycks ske
tämligen långsamt. Sett till ett större perspektiv och med långtida
effekter, som tillgången på energi, i åtanke så kan det i framtiden bli
relevant att lyfta fram denna typ av ingående egenskaper hos
rörmaterial.
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6.2. Förslag på fortsatt studie
I ett arbete som är tydligt avgränsat får undersökningen djup på
bekostnad av bredd och intressanta frågeställningar måste åsidosättas.
För att ge jämförelsen mellan kostnadskalkylerna ytterliggare en
dimension vore det lämpligt att jämföra kalkylkostnaderna med den
verkliga entreprenadkostnaden för värmesystemet i utgångsobjektet.
Arbetstiden i kalkylprogrammet är en stor och nödvändig
förenkling i beräkningen av kalkylkostnaderna även om den är
schablonmässig. Den verkliga arbetstiden skulle kunna studeras
noggrannare för att se hur väl den svarar mot den normtid som
används i kalkylprogrammet.
Fortsatta studier inom detta ämne skulle även kunna behandla
större system inom andra användningsområden. Finns det exempelvis
andra egenskaper som är av stor vikt vid varm- och
kallvattenförsörjning och vilken innebörd har materialens termiska
egenskaper i ett kylsystem?
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Bilaga 2 – Kalkyler med delpåslag
Bilaga 2 a) Koppar

Bilaga 2 b) LK-Uni.A

Bilaga 2 c) Rostfritt stål

B2.1

Bilaga 2 d) Blåa stålrör

B2.2
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Bilaga 3 – Kalkyler PEX
Bilaga 3 a) PEX 6 radiatorer (med dp.)

Bilaga 3 b) PEX 8 radiatorer (med dp.)

Bilaga 3 c) PEX 12 radiatorer (med dp.)

B3.1

Bilaga 3 d) PEX 6 radiatorer (utan dp.)

Bilaga 3 e) PEX 8 radiatorer (utan dp.)

Bilaga 3 f) PEX 12 radiatorer (utan dp.)

B3.2
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Bilaga 4 – Kalkyler utan delpåslag
Bilaga 4 a) Koppar

Bilaga 4 b) LK-Uni.A (med komponentkostnader)

B4.1

Bilaga 4 c) Rostfritt stål

Bilaga 4 d) Blåa stålrör

B4.2
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Bilaga 5 – Komponentkostnader
Bilaga 5 a) Koppar
Deltyp
Diameter
Bend-45
15
Bend-90
12
Bend-90
15
Bend-90
22
Bend-90
28
T-branch-90
15/15/15
T-branch-90
22/22/12
T-branch-90
22/22/28
Outlet
22/15
Outlet
22/28
Reduction
22 12
Reduction
22/15
Reduction
28/22
Plug
15

Antal
8
154
31
4
2
6
110
10
2
2
24
2
2
4

á pris
Totalt
38,5
308
44
6776
38,5
1193,5
64
256
130
260
60
360
93,5
10285
196
1960
40,5
81
107
214
40,5
972
40,5
81
107
214
30,5
122
Totalt
23 082,5
kr

Bilaga 5 b) Rostfritt stål
Deltyp
Diameter
Antal
á pris
Totalt
Bend-45
15
8
185
1480
Bend-90
15
189
154
29106
Bend-90
18
2
176
352
T-branch-90 15/15/15
87
267
23229
T-branch-90 18/18/15
29
280
8120
T-branch-90 18/18/22
6
297
1782
T-branch-90 22/22/15
2
288
576
T-branch-90 22/22/22
2
295
590
Outlet
15/15
2
225
450
Outlet
15/18
2
261
522
Plug
15
4
Totalt 66 207 kr

B5.1

Bilaga 5 c) Blårör
Deltyp
Diameter Antal
á pris
Totalt
Bend-45
10
8
69
552
Bend-90
10
189
64
12096
Bend-90
15
2
63
126
T-branch-90 10/10/10
77
40
3080
T-branch-90 15/15/10
39
53
2067
T-branch-90 15/15/20
6
49
294
T-branch-90 20/20/10
2
67
134
T-branch-90 20/20/20
2
50
100
Outlet
10/10
2
28
56
Outlet
10/15
2
34
68
Plug
10
4
19
76
Totalt 18 649 kr
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Bilaga 5 d) PEX-grupper
12 radiatorer
Diameter Antal
á pris
Bend-90, CU
22
6
64
Anslutning,
16/G15
24
116
PressPEX
Spikklammer
68,9
4,8
tomrör
Ändtätning
16/25
24
10,5
Ändpropp
G20
2
46
Totalt
8 radiatorer
Bend-90, CU
22
6
64
Anslutning,
16/G15
16
116
PressPEX
Spikklammer
42,2
4,8
tomrör
Ändtätning
16/25
16
10,5
Ändpropp
G20
2
46
Totalt
6 radiatorer
Bend-90, CU
22
6
64
Anslutning,
16/G15
12
116
PressPEX
Spikklammer
31,65
4,8
tomrör
Ändtätning
16/25
12
10,5
Ändpropp
G20
2
46
Totalt

B5.1

Totalt
384
2784
330,72
252
92
3 842,72 kr
384
1856
202,56
168
92
2 702,56 kr
384
1392
151,92
126
92
2 145,92 kr

Bilaga 6 – Fixeringskostnader
Bilaga 6 Fixeringskostnader för horisontell klamring
DN
C/C
längd längd/2 á pris Fixeringskostnad
[-]
klamring
[m]
[m]
[kr]
[kr]
[m]
Koppar
15
0,6 129,2
64,6
27
2 907,00 kr
LK-Uni. A
16
1
240
120
27
3 240,00 kr
Rostfritt stål
18
1,25 247,3 123,65
38
3 758,96 kr
Blåa stålrör
20
1,25 244,4
122,2
38
3 714,88 kr
Koppar
LK-Uni. A
Rostfritt stål
Blåa stålrör

22
25
25
25

1,25
1,5
2,5
2

119
6,5
0
0

59,5
3,25
0
0

38
42
42
42

1 808,80 kr
91,00 kr
-

B6.1

