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Denna rapport är resultatet av ett kandidatexamensarbete inom
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Här skulle jag vilja tacka de företag och personer som hjälpt mig med examensarbetet.
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mätmetoden och gett mig teknisk support vid montering och problem.

Jag vill även tacka min universitetshandledare Anders Ohlsson för att han har hjälpt mig
med rapportskrivandet och stöttning under examensarbetet.
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Sammanfattning
För bostäder finns det underlag och rekommendationer om sannolikt flöde för
tappvarmvatten. Underlag saknas för idrottsanläggningar där flera personer går och duschar
samtidigt, efter t.ex. en lagaktivitet eller idrottslektion. Problem för projektörer idag är att de
inte vet hur stort tappvarmvattenflöde de kan förvänta sig, detta slutar ofta i
överdimensionerad effekt på värmeväxlaren och överdimensionerade komponenter. Syftet
med examensarbetet har varit att genom flödesmätningar på fyra idrottsanläggningar, utreda
om det går att påvisa något samband och arbeta fram ett underlag för att beräkna sannolikt
flöde vid olika antal tappställen i idrottsanläggningar.

Mätningar har utförts på tre sporthallar av varierande storlek och ett badhus i Luleå
regionen. Sporthallarna har 91,39 och 32 tappställen, badhuset har 28 tappställen.
Mätningarna har skett över en och två veckors perioder och har utförts med en
ultraljudsmätare med en minuts samplingsintervall.
Mätdata för varje fastighet har utvärderats för att sedan sammanställas till två ekvationer
som ska fungera som underlag vid framtida projekteringar för sporthallar, och en ekvation för
badhus. Rekommendationerna ska vara behjälpliga vid dimensionering av sannolikt flöde,
effekt för värmeväxlare och styrventil för fjärrvärmen.

För badhus rekommenderas det sannolika flödet att beräknas med nedanstående ekvation.
Där  är antalet duschar i allmänna omklädningsrum. ,  är normalflödet för
duschblandarna i de allmänna omklädningsrummen. Om centralblandare finns i fastigheten
kan ,  sättas till 0,085 l/s. ∗ är det sannolika flödet för resterande tappställen i
fastigheten och beräknas med en väl etablerad projekteringsmetod.	

= ⋅ , + ∗

För sporthallar har två ekvationer tagits fram från mätdata. En som relaterar det sannolika
flödet mot antal duschar i allmänna omklädningsrum, en som relaterar mot totala antalet
tappställen i fastigheten. Projektören får själv avgöra vad det kommer vara för verksamhet i
fastigheten och bestämma vad som passar bäst som underlag.

= −3,477 − 04 	+ 	2,83 − 02 	 + 	7,366 − 02																				0 ≤ X ≤ 36
Ovanstående ekvation är kopplad till allmänna duschar. Där x är antal duschar i de allmänna
utrymmena.

= −2,740 − 05 	+ 	7,502 − 03 	 + 	1,86 − 01																			0 ≤ X ≤ 91
Ovanstående ekvation är kopplad till totala antalet tappställen i fastigheten. Där x är antal
tappställen i fastigheten som förbrukar tappvarmvatten.
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Abstract
For residential buildings there are equations and guidelines how to calculate the
dimensioning flow for tap hot water. These types of calculation methods however does not
exist for sports facilities where a large group of people shower simultaneously, for example,
after a sport activity or a physical education lecture.
The problem today is that the engineers doesn’t know exactly how to estimate the
dimensioning flow, therefore the existing methods often results in over dimensioned heat
exchangers and valves. The purpose with this bachelor thesis is to perform flow
measurements on four sport facilities of different sizes. Determine if there are any correlation
between them, and elaborate guidelines on how to estimate the dimensioning flow with
different number of tap valves in the facilities.

Measurements have been made on three sport auditoriums and one public bath.
The sport auditoriums have 91, 39 and 32 tap valves each, and the public bath has 28 tap
valves. The measuring period is one and two weeks for the facilities and the flow
measurement instrument is an ultrasonic flowmeter with a sampling interval of one minute.
Measurement data for each facility have been evaluated and then compiled into two
equations that will function as guidelines for sport auditoriums, and one equation that will
function as guideline for public baths. These recommendations will be helpful when
dimensioning the tap hot water flow and the power of the heat exchanger and dimensioning
the adjusting valve for the district heating hot water.

For public baths the equation below should work as a guideline to dimension the tap hot
water flow, where  is the number of tap places for showering in the public dressing rooms,
and ,  is the normal tap water flow from the mixers in the public dressing rooms. If there
is a central thermostatic mixing valve in the facility, ,  can be set to 0,085 l/s. ∗ is the
dimensioning flow for the rest of the tap water valves in the facility and is calculated with a
well-entrenched method.

= ⋅ , + ∗

For sport auditorium two equations will work as guidelines to dimension the tap hot water
flow.
One equation is correlated to the amount of shower tap valves in the public dressing rooms,
and the other one is correlated to the total amount of tap places in the facility.

= −3,477 − 04 	+ 	2,83 − 02 	 + 	7,366 − 02																				0 ≤ X ≤ 36
The equation above is correlated to the amount of showers in the public dressing rooms,
where  is the amount of tap places for showering in the public dressing rooms.

= −2,740 − 05 	+ 	7,502 − 03 	 + 	1,86 − 01																			0 ≤ X ≤ 91
The equation above is correlated to the amount of tap places in the facility, where  is the
total amount of tap places that uses tap hot water in the facility.
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1. Inledning
Avsnittet presenterar examensarbetets bakgrund, problembeskrivning, syfte, mål och
avgränsningar.

1.1 Bakgrund
I Luleå kommun finns det 15 st. sporthallar varav 13 st. är uppkopplade till Luleå Energi
fjärrvärmenät, de andra två är uppkopplade mot lokala fjärrvärmenät (som ägs och drivs av
Luleå Energi) och inte Luleås centrala fjärrvärmenät. Idag finns det underlag för hur
tappvarmvatten i flerbostadshus projekteras. Effektbehovet och det dimensionerande
tappvarmvattenflödet är kopplat till antalet lägenheter som är ansluten till fjärrvärmecentralen
[1]. I anläggningar där merparten av effektbehovet behövs under en kortare tid, t.ex. i
idrottsanläggningar efter en aktivitet där två idrottslag duschar samtidigt, där saknas det
underlag för hur effektbehovet dimensioneras.
Ramböll har erfarenhet av att projektera idrottsanläggningar och detta är en återkommande
fråga, går det att använda sig av underlaget för flerbostadshus när effektbehovet
dimensioneras eller behövs det nya riktlinjer?

Ramböll är en samhällsrådgivarna med ca 13 000 teknikkonsulter runt om i världen, i Sverige
finns det ungefär 1700 anställda spridda på 30-talet kontor, från Kiruna i norr till Malmö i
söder. Luleå Energi är ett kommunalägt energibolag som är verksam inom bl.a. fjärrvärme
och elhandel.

1.2 Problembeskrivning
Vid projektering av VVS-systemet i alla fastigheter som ska anslutas till fjärrvärmenätet,
måste effekten som behövs för uppvärmning av tappvarmvatten och fastigheten beräknas.
För att beräkna effekten för värmeväxlaren vid uppvärmning av fastigheten finns det flera
beräkningsmetoder och program för att fastställa detta. Det är därför ganska enkelt att
beräkna effektbehovet för uppvärmning.
När projektören beräknar effekt för värmeväxlaren och flödet för tappvarmvatten i
idrottsanläggningar saknas specifikt underlag och metod för det. Behovet utgår från
människors beteende och hur stor sannolikhet det är att flera tappställen är öppna samtidigt.
Nämnt tidigare är att Svensk Fjärrvärme har underlag för dimensionering av tappvarmvatten
värmeväxlaren i flerbostadshus [1]. Problem uppstår när effektbehovet ska dimensioners i
offentliga anläggningar, som t.ex. idrottsanläggningar där det kan finnas ett stort behov av
tappvarmvatten under kort tid och det är därför svårt att uppskatta det exakta behovet.
Överdimensioneras värmeväxlaren blir oftast även styrventilen för stor och detta leder till att
det blir svårt att reglera temperaturen, detta kommer leda till ökat slitage på styrventilen då
den antingen är helt öppen eller helt stängd p.g.a. reglersvårigheter.
Dimensioneras värmeväxlaren så att den blir för liten kommer den inte klara av stora
tappningar och tappvarmvattnet blir kallt.
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1.3 Syfte
Genom att utföra flödesmätningar på tappvarmvattenanvändning i olika idrottsanläggningar,
bestämma det verkliga tappvarmvattenflödet för idrottsanläggningar av varierande storlek.
Med resultatet från de olika mätobjekten arbeta fram ett underlag för att kunna dimensionera
värmeväxlare, sannolikt flöde och styrventil för fjärrvärme.

1.4 Mål
Under arbetet ska följande mål uppfyllas:

● Utföra mätningar på minst tre idrottsanläggningar med varierande antal tappställen.
● Sammanställa mätdata och presentera resultatet.
● Uppskatta det sannolika flödet vid olika förutsättningar som underlag vid

dimensionering av värmeväxlare för tappvarmvatten.

Långsiktigt är målsättningen att generera ett underlag som kan utökas över tid.

1.5 Avgränsningar
Examensarbetet kommer inte att ta hänsyn till brukarvanor och vilka aktiviteter som pågår i
fastigheten, vilket eventuellt kan ha påverkan på mätresultatet.
Mätutrustningen kan som mest sampla varje minut, och det är ett momentanvärde som
utrustningen samplar. Det betyder att ett högre flöde kan ha inträffat under denna minut utan
att ha registrerats, därför kommer momentanvärdet räknas som maxflöde för denna minut.
Mätutrustningen mäter även passerad volym som kan beräknas om till medelflöde under
denna minut. Skulle detta flöde vara högre än momentanflödet antas det vara maxflödet för
samplingsperioden.

Mätningar kommer endast ske på fastigheter som är anslutna till ett fjärrvärmenät och har
direkt värmeväxling som uppvärmning för tappvarmvatten, och inte på fastigheter med
ackumuleringstank.

2. Metod
Avsnittet Metod beskriver de olika metoderna som används för att uppnå mål och syfte med
examensarbetet.

2.1 Förstudie
Innan kursen för examensarbetet hade studerande ett valfritt projekt i kursen
“Energieffektivisering” där en förstudie till detta examensarbete utfördes.
Förstudien behandlade mätutrustningen, olika inkopplingsprinciper i fjärrvärmecentraler, hur
idrottsanläggningar projekteras idag och de potentiella mätobjekten.
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2.2 Litteraturstudie
Tidigare studier för uppvärmning av tappvarmvatten i idrottsanläggningar är väldigt
begränsad. Litteratur som berör uppvärmning av tappvarmvatten i andra typer av fastigheter
har använts som referens istället och källor finns presenterat i referenslistan.

2.3 Intervjuer
För att få kunskap om hur idrottsanläggningar projekteras idag har intervjuer utförts, främst
med anställda på Energi- & VVS-avdelningen vid Ramböll i Luleå. Platsbesök har gjorts i
fastigheter med maskinister från Luleå kommun stadsbyggnadskontor, där de beskrivit
funktion och historia om fjärrvärmeanläggningen. Håkan Sundberg vid Luleå Energi har
intervjuats då han är sakkunnig inom fjärrvärme och bistått med hjälp vid funderingar och
frågor.

2.4 Mätningar
Praktiska mätningar har utförts på fastigheter med en värmemängdsmätare från företaget 2-
Flow. Mätdata har sedan sammanställts i databehandlingsprogrammet Excel.
Storheter som mätutrustningen mäter är temperatur på tappkallvatten och tappvarmvatten,
samt flödet genom värmeväxlaren för tappvattnet. Med hjälp av dessa kan effekten
beräknas. Mer utförliga beskrivningar för hur mätningar genomfördes och teori om
mätutrustning finns i avsnitt 5, Genomförande och avsnitt 4.3, Värmemängdsmätare.

3. Begrepp och termer
I denna rapport kommer begrepp och termer användas som kan vara svåra att förstå för en
utomstående. Detta avsnitt förklarar och beskriver dessa termer.

Värmemängdsmätare
En typ av mätutrustning som mäter
temperatur och flöde i ett system för att
bestämma värmemängden som behövts för
att värma tappvarmvattnet
Energimängd(Värmemängd)
Den energi som har krävts för att värma upp
tappvattnet från en låg temperatur till en
högre vid ett visst flöde.
Tappkallvatten
Kallt vatten av dricksvattenkvalitet.
Tappvarmvatten
Tappkallvatten som blivit uppvärmt.
Direkt värmeväxling
Tappkallvatten värms upp till
tappvarmvatten direkt i en värmeväxlare vid
behov av tappvarmvatten.
Fjärrvärmecentral
En central där alla komponenter för att
kunna värma upp fastigheten och
tappvarmvatten ingår.

Tappställe
En ventil där vatten kan tappas från. T.ex.
duschblandaren, tvättställsblandare osv.
Störttappning
När flera tappställen är öppna samtidigt
under en begränsad tidsperiod uppstår en
störttappning.
Ackumuleringstank
En tank där tappvarmvatten “förvaras” och
hålls uppvärmt för att kunna användas vid
behov.
DN
En måttangivelse för rör som anger vilken
dimension ett rör är. Rör av olika material
med samma DN-mått har olika metriska
dimensioner.
Normalflöde
Ett flöde som är normalt för den typen av
tappställe när ventilen är helt öppen.
Inom branschen används förkortningen
”normflöde”.
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4. Teori
I det här avsnittet presenteras teori och funktion för mätutrustning, energibalans vid
blandning av två fluider, ekvationen för sannolikt flöde, hur effektbehovet för tappvarmvatten
dimensioneras idag i idrottsanläggningar och översiktligt utförande i en fjärrvärmecentral.

4.1 Sannolikt flöde
När sannolikt flöde beräknas för tappvarmvatten och tappkallvatten i fastigheter idag bygger
de flesta beräkningar på ekvation 1.

= + ⋅ (∑ − ) + ⋅ ⋅ ⋅ ∑ −                        (1)
Äldsta funna källan till ekvationen är från 1974 [2]. Ekvationen är vedertagen inom VVS-
branschen som ett bra sätt att beräkna det sannolika flödet. Det som har ändrats under åren
är vad de olika tappställena har för normalflöde.
Tabell 1. Tabell över normalflöden från VAV- Föreskrifter för vatteninstallationer [3].

Tabell 1 visar hur normalflöden uppskattades 1968. T.ex. har en duschblandare ett
normalflöde för tappvarmvatten på 0,51 l/s.
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Tabell 2. Tabell för normalflöden från BBR-1988:18 [4].

Tabell 2 visar hur normalflöden för tappvarmvatten för en duschblandare har sjunkit till 0,2 l/s
från 1968 till 1989. Dessa värden föreskriver BBR även i sin senaste utgåva [5].

I ekvation 1 är QN1 [l/s] det högsta enskilda normalflödet för tappställena. QN [l/s] är flödet i
det n:te tappstället. A är en konstant som tar hänsyn till hur ofta det sannolika flödet qS

överskrids. För A gäller:
Osäkerhet A

0,01 2,3
0,001 3,1
0,0001 3,7

Där osäkerhet är sannolikheten att erforderligt vattenflöde inte erhålls (qs överskrids).
 qm är medelvärdet för flödet av alla tappställen [l/s]. θ är sannolikheten att qm används under
en störttappning, θ=0,015.

För flerbostadshus kan QN1 sättas till 0,4 l/s om det finns badkar i badrummet, 0,2 l/s om det
är en vanlig dusch, qm=0,2 l/s, A=3,1 vilket ger ⋅ ⋅ =0,17 och detta kan då återskapas
till en graf [2].
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Figur 1. Graf över sannolikt flöde kopplat till antalet anslutna tappställen [2].

Då normalflödet från olika tappställen har förändrats under åren har även grafens utseende
ändrats från 1974 till idag.

Figur 2. Graf över sannolikt flöde kopplat till antal lägenheter [6].

För Figur 2 har qm antagits till 0,15 l/s, QN1=0,2 l/s, A=2,1, θ =0,015.
Alltså har sannolikheten att qs någon gång kommer överstigas ökat och normalflödet för
tappställen har sjunkit.
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4.2 Projekteringsmetoder idag
Vid intervjuer med projektörer har i huvudsak två stycken metoder för dimensionering av
effektbehov trätt fram. Fler metoder kan finnas då det är väldigt personligt hur det projekteras
idag då underlag saknas. Beräkningar med dessa metoder för mätobjekten presenteras i
avsnitt 6.2, Mätresultat.

4.2.1 Projekteringsmetod 1
Med metod 1 utgår projektören från ekvationen för flerbostadshus. Det finns flertalet
beräkningsmallar som använder sig av denna ekvation för att beräkna det sannolika flödet qS

[l/s] (se ekvation 1 ovan).

För att sedan beräkna effektbehovet vid direkt värmeväxling används ekvation 2 [7].
= ⋅ ⋅ ⋅          (2)

Där P [kW] är effektbehovet, ⍴ [kg/m3] är vattnets densitet, CP [kJ/(kg⋅°C)] är vattnets
specifika värmekapacitet.  [°C] är temperaturdifferensen mellan utgående tappvarmvatten
och inkommande tappkallvatten. Med denna beräkningsmetod utgår projektören från mallen
för flerbostadshus [1].

4.2.2 Projekteringsmetod 2
Med metod 2 beräknar projektören det sannolika flödet med ekvation 3.

= ⋅ ⋅ , + ∗ (3)
Där  är en sannolikhetsfaktor för att alla duschblandare är öppna samtidigt som projektören
uppskattar. Faktorn kan variera mellan 0-1. ,  är normalflödet för en duschblandare och
n är antalet duschblandare i fastigheten. ∗ är det sannolika flöden för de andra tappställena i
fastigheten och beräknas med ekvation 1. Detta resonemang resulterar oftast i en högre
dimensionerad effekt på värmeväxlaren jämfört med metod 1, om projektören väljer en
sannolikhetsfaktor närmare 1.

För båda metoderna uppskattad vanligtvist normalflöden enligt boverkets föreskrifter som
finns i Tabell 2.

4.3 Värmemängdsmätare
Beskrivningar nedan är hämtat ur produktmanualen för värmemängdsmätaren [8].
Värmemängdsmätaren består av ett par komponenter. Dessa är:

● Mätenhet.
● 2 st. Ultraljudsgivare.
● 2 st. temperaturgivare PT1000.
● GPRS-modem.

Mättekniken är ultrasonisk mätning och är en beröringsfri mätmetod. Mätområdet för
flödesmätaren är 0,01 - 12 m/s. Mätosäkerheten för utrustningen är ±1% vid hastigheter >0,3
m/s och ±0,003 m/s vid hastigheter <0,3 m/s. Två stycken ultraljudsgivare monteras på röret
där flödet skall mätas och kopplas samman med mätenheten. Givarna kan monteras på tre
olika sätt, Z-, V- och W-metoden. Figur 3 illustrerar hur signalen transporteras i röret, från
den ena givaren till den andra vid de olika metoderna.
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Figur 3. Grafisk figur över olika metoder för att placera givarna på röret [8].

Det som skiljer de olika monteringssätten från varandra är vilken rördiameter på röret som
passar bäst för de olika metoderna. W-metoden passar för rör mellan 25-150 mm, V-
metoden passar för rör mellan 150-300 mm och Z-metoden passar för rör >300 mm.

Vid uppstart av mätningar programmeras mätenheten med de förutsättningar som gäller. De
förutsättningar som ska programmeras in är:

● Ytterdiameter på röret.
● Rörets godstjocklek.
● Rörmaterial.
● Typ av fluid i röret.
● Typ av monteringsmetod.

Efter programmering beräknar utrustningen ut vilket avstånd det ska vara mellan
ultraljudsgivarna.
Båda givarna skickar och tar emot signaler, genom detta kan mätutrustningen beräkna
fluidhastigheten Vf [m/s] m.h.a. ekvation 4.

= ( − )/ (4)
Där K är en kalibreringskonstant. tA [s] är tiden det tog för givare B att ta emot signalen givare
A har skickat.
tB [s] är tiden det tog för givare A att ta emot signalen givare B skickat. TL [s] är medeltiden
det tar för en signal att transporteras från en givare till den andra. Tidsdifferensen är direkt
relaterad till fluidhastigheten.

Efter att hastigheten för fluiden har blivit uppmätt kan utrustningen beräkna volymflödet q
[m3/s] m.h.a. Ekvation 5.

= ⋅ (5)
Där AC [m2] är den cirkulära arean i röret och beräknas med ekvation 6.

= ⋅ (6)
Där r [m] är radien i röret och  är den matematiska konstanten pi.

För att mäta temperaturen använder sig utrustningen av två resistanstemperaturgivare av
typen PT1000. Det är en typ av givare som mäter temperaturen genom att en bestämd ström
skickas genom givaren. Beroende på vilken temperatur det är i givaränden ändras
motståndet och en spänning registreras. När spänningen är känd kan mätutrustningen
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beräkna temperaturen med hjälp av resistansen. Alltså är spänningen, strömmen och
resistansen direkt relaterade till varandra, resistansen är sedan relaterad till temperaturen.

Slutligen kan mätutrustningen beräkna effekten Q [kW] som krävts för att värma upp
tappvarmvattnet med ekvation 2. Där P, effektbehovet är nu lika med effekt Q [kW].

GPRS-modemet ansluts till mätenheten för att kunna ladda upp data till en server och få
åtkomst till mätdata över internet.

Enligt föreskrifter från tillverkaren ska det vara en raksträcka på 10*DN före mätpunkt och
5*DN efter mätpunkt om röret kommer uppifrån för att sedan gå horisontellt. Kommer röret
nedifrån för att sedan gå horisontellt bör det vara 24*DN före och 5*DN efter. Flödet bör
undvika att mätas på rör med nedåtströmmande flöde, om inte nödvändigt statiskt tryck finns
för att motverka kavitation i röret.

Kavitation uppkommer när det statiska trycket sjunker till eller under vätskans
ångbildningstryck, ångblåsor bildas och imploderar.
Kavitation kan inte uppstå i rören då det statiska trycket i systemet är mellan 3-5 bar och
vätskans ångbildningstryck är 0,012 bar för 10°C vatten [9].
Även om ett lokalt tryckfall skulle uppstå p.g.a. rördiameterförändring är det försumbart och
kan inte sänka det statiska trycket under ångbildningstrycket.

4.3.1 Felkällor och mätfel som kan påverka resultatet
Vid montering visar displayen tre värden som är mellan 0-99,99 %. Dessa tre värden är S1,
S2 och Q. S1 och S2 är signalstyrkan mellan givarna och Q är kvalitén på signalen. Enligt
installationsanvisningar bör dessa tre värden vara >60 [8]. Skulle signalerna vara för låga
påverkar det inte mätresultatet. Enheten får ett felmeddelande och kan ej fortsätta mäta, det
resulterar endast i förlorad data.

En faktor som påverkar mätresultatet är arean. Volymflödet är relaterat till tvärsnittsarean i
röret, för att minska mätosäkerheten måste arean bestämmas noggrant.
Ytterdiametern på röret går att bestämma enkelt med ett skjutmått. Innerdiametern är
däremot svårare. I systemhandlingar för fastigheterna behöver det inte framgå vilken typ av
rör som är installerat. Ett antagande har gjorts angående vilken tjocklek det är. Cupori är
Nordens största leverantör av kopparrör till VVS-installationer och antagandet är att deras rör
installerats i fastigheten. Nedan är en tabell hämtad från Cuporis hemsida [10] där
godstjocklek för kopparrör är antagen ifrån.
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Tabell 3. Tabell för kopparrör från Cupori som beskriver vilken godstjocklek det är vid en specifik
ytterdiameter [10].

Även om innerdiametern har antagits rätt kan slitage på röret minskat godstjockleken och
påverka mätresultatet.
Samplingstiden påverkar inte mätresultatet i sig, det kan dock resultera i förlorad data. Alltså
att ett flöde som är större än det registrerade flödet har existerat under samplingstiden som
inte blivit registrerat och därigenom gått förlorad.

4.4 Tappvarmvattenflöde
För att beräkna vilket tappvarmvatten- och tappkallvattenflöde som behövs när fluiderna
blandas för att en viss temperatur ska komma ut ur duschmunstycket används ekvation 7.

, ∗ , ∗ , + , ∗ , ∗ , = , ∗ , ∗ , (7)
Där qX,X [l/s] är tappvattenflöde, ρX,X [kg/m3] är vattnets densitet vid den beräknade
temperaturen. hX,X [kJ/kg] är entalpin för mättat vatten vid den beräknade temperaturen. Med
mättat vatten betyder det att hela mängden vatten är endast vatten i flytande form, ingen
ånga eller is får finnas i den avsedda volymen vatten.

Indexbeskrivning:
k,v: tappkallvatten.
v,v: tappvarmvatten.
b,v: tappblandvatten.

4.5 Fjärrvärmecentralen
Alla fastigheter som undersöks har en fjärrvärmecentral. De flesta fjärrvärmecentralerna ser
likadana ut och har samma komponenter. Figur 4 är en förenklad bild hur tappkallvatten
värms upp till tappvarmvatten i en fjärrvärmecentral vid direkt värmeväxling.
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Figur 4. Förenklat flödesschema för en fjärrvärmecentral.

Komponenterna som framgår i figuren finns i det flesta fjärrvärmecentralerna, vissa
avvikelser kan finnas.
Primärsidan och sekundärsidan är två slutna system och fluiderna är aldrig i kontakt med
varandra. I mitten är värmeväxlaren som för över värme från primär- till sekundärsida.

A är en styrventil som släpper igenom fjärrvärmeflödet genom värmeväxlaren. B är ett
ställdon som styr hur öppen ventilen ska vara beroende på vad styrcentral C skickar för
signal. Ju mer öppen ventilen är, desto större är flödet och mer energi kan avges till
tappvattnet.
D är en temperaturgivare som visar vilken temperatur tappvarmvattnet är efter
värmeväxlaren, den skickar sitt värde till styrcentral C.
E och F är temperaturgivare på inkommande och utgående fjärrvärmevatten. Dessa
temperaturgivare skickar sina värden till styrcentral C.

G är en termiskblandventil. Skulle tappvarmvattentemperaturen vara för hög blandas
tappvarmvattnet ut med tappkallvatten för att sänka temperaturen. Detta för att minska
skållningsrisken. H är en cirkulationspump, när det inte är någon tappvarmvattenförbrukning
cirkulerar pumpen vattnet runt i värmeväxlaren för att temperaturen inte ska sjunka i
ledningarna. Detta för att motverka att brukaren måste tappa rörsystemet på vatten innan det
kommer ut en behaglig temperatur, och att motverka bildningen av legionellabakterier.
I är en avstängningsventil och ledningen kallas kriskoppling. I äldre föreskrifter och allmänna
råd skulle en kriskoppling ingå i fjärrvärmecentralen [4]. Denna koppling ska kunna kopplas
på för att hålla tappvarmvattenledningen trycksatt med tappkallvatten, om värmeväxlaren av
någon anledning inte fungerar eller vid kris. Den är alltså stängd hela tiden värmeväxlaren
fungerar som den ska. J är en backventil som förhindrar tappvatten att åka bakvägen ut i
vattennätet. Styrcentralen C styr och ser till att det är rätt temperatur i tappvarmvattnet.

5. Genomförande
I detta avsnitt beskrivs de fyra anläggningarna som mätningar har utförts på.
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5.1 Mätplan för objekten.
Alla mätobjekten har varmvattencirkulation installerat. Varmvattencirkulation gör det omöjligt
att mäta på tappvarmvattenkretsen utan att få med det flödet i mätdata. Om flödesmätningen
istället görs på tappkallvattenledningen innan det går in i värmeväxlaren kommer detta flöde
ej med i mätdata.

Temperaturmätning på tappkallvatten bör ske en bit ifrån värmeväxlaren så värme inte
sprider sig i metallen till temperaturgivaren. I figur 4 finns det två rör som är kopplade mellan
tappkallvatten och tappvarmvatten (märkta med symbol I & G). I är alltid stängd vid normal
drift, samtidigt som G reglerar sig själv om utloppstemperaturen från värmeväxlaren skulle
vara för varm öppnar sig ventilen och späder ut tappvarmvattnet med tappkallvatten.
Skulle koppling G finnas på mätobjekten är det viktigt att mäta tappvarmvattentemperatur
efter kopplingen på tappvarmvattensidan, om flödet mäts innan kopplingen på
tappkallvattnet. Mäts temperaturen på fel ställe blir det fel i beräkningar för överförd energi.
Anledningen till att det blir fel är att det totala flödet som blir uppvärmt mäts, samtidigt mäts
temperaturen bara för det som åkt genom värmeväxlaren och inte det som passerat genom
blandventilen. Alltså skulle överförd energi bli högre än vad det i själva verket är.

Finns kopplingarna inte i fjärrvärmecentralen bör temperaturmätning för tappvarmvatten
mätas så nära värmeväxlaren som möjligt för att temperaturen inte ska hinna sjunka i
ledningarna. Temperaturgivarna bör isoleras in runt rör efter montering, för att
temperaturgivarna inte ska påverkas av omgivningstemperaturen. Alla fastigheter har samma
mätplan, principskiss för mätningarna visas i Figur 5.

Figur 5. En principskiss över var flödesmätare och temperaturgivare ska monteras vid flödes- och
temperaturmätning.

T,k är punkten där temperaturen för tappkallvatten ska mätas. T,v är punkt där
tappvarmvatten ska mätas. Flödesmätning är punkt för mätning av flöde.
Alla mätobjekt har besökts innan objektet valts ut för mätningar, detta för att kontrollera om
tillräckligt med utrymme finns på rör för att mäta flöde.
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5.2 Hälsans hus
Ritningar & flödesschema för Hälsans hus bifogas i Bilaga 1.
Hälsans hus är en sporthall i anslutning till alla Luleå kommuns gymnasieskolor.
Dimensionerad effekt på värmeväxlaren för tappvarmvatten är 295 kW med ett
dimensionerat flöde på 1,4 l/s.
Enligt ritningar för Hälsans hus finns det 44 st. duschar i fastigheten. 36 duschar är fördelade
på tolv allmänna omklädningsrum med tre duschar i varje. Åtta omklädningsrum för
funktionsnedsatta och lärare med en dusch i varje. Det finns även 47 st. andra tappställen
som förbrukar tappvarmvatten.

Duschar till allmänna omklädningsrum matas med tappblandvatten från 3 st. centralblandare.
Blandarna är av typen Rada 425 med ett maximalt flöde på 3 l/s vid 3 bars vattentryck [11].
Duschmunstycken i omklädningsrummen är från samma leverantör och är av typen Rada VR
125. Duschmunstycket har ett maximalt flöde på 0,15 l/s [12]. Flödet öppnas med en
magnetventil som är öppen 30 sekunder per tappning.

Figur 6. Utförande i duschutrymme.

Figur 6 visar utförandet i duschutrymme med magnetventil för att aktivera flödet.
Att märka är att endast ett rör går ned till duschmunstycket.  P.g.a. att tappvattnet blandas i
en centralblandare innan det går ut till omklädningsrummen.
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Figur 7. Bild på en centralblandare.

Istället för att ha en blandare i varje dusch blandas tappvattnet på ett ställe i fastigheten, i en
så kallad centralblandare som visas i Figur 7. Tappvarmvatten och tappkallvatten kommer in
och blandas till en förinställd temperatur, oftast 38°C då det är högsta tillåtna temperatur från
blandare om det finns särskild risk för olycksfall [5].

5.2.1 Mätutförande och eventuella felkällor vid mätning.
Den generella mätplanen för fastigheterna följdes.
Figur 8 visar hur mätutrustningen monterats i fjärrvärmecentralen.
Värden för S1, S2 och Q var 78,2, 78,1 och 70.



15

Figur 8. Bild över hur mätutrustningen har monterats i fjärrvärmecentralen.

Under mätningarna har felkällor observerats som kan påverka mätresultatet.

Flödet mäts på ett vertikalt rör som under mätperioden är oisolerad. När flödet står still i
systemet kan fluiden börja röra på sig p.g.a. temperaturförändringar och detta kan registreras
som ett flöde.
Temperaturmätningen har inte fungerat som önskat. Enligt mätutrustningen har Tv varit
ungefär 40°C. Enligt fjärrvärmecentralen har utgående tappvarmvatten varit ca 60°C. Detta
värde har dels en analog och en digital temperaturmätare uppmätt vid två olika mätpunkter.
En orsak till mätfelet kan vara att temperaturen mäts med utanpåliggande temperaturgivare.
Då temperaturgivaren inte är i kontakt med fluiden kan den därför inte mäta temperaturen
korrekt.

5.3 Gammelstads badhus
Flödesschema för Gammelstads badhus saknas och beräkningsvärden är inte stämplade på
värmeväxlare. Då det saknas underlag för att ta fram dimensionerad effekt och flöde kan
dessa inte jämföras med uppmätta värden. Ritningar för tappvatten bifogas i Bilaga 2.
Gammelstads badhus är ett av tre badhus i Luleå kommun. I fastigheten finns tio duschar
fördelade på två omklädningsrum med fem duschar i varje omklädningsrum.
I varje omklädningsrum är en duschplats handikappanpassad med två duschmunstycken. Ett
duschmunstycke styrs med en vanlig duschblandare där temperaturen är reglerbar. Det
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andra duschmunstycket styrs av en magnetventil som är öppen 30 sekunder per tappning,
duschmunstycket är ett vanligt handduschset med slang och matas med tappvatten från en
centralblandare.

De andra duschmunstyckena i omklädningsrummen är av typen Rada VR 125 med ett
maximalt tappvarmvattenflöde på 0,15 l/s [12]. Duschmunstyckena matas med tappvatten
från en centralblandare, flödet aktiveras med en magnetventil som är öppen 30 sekunder per
tappning. Det finns även två personalomklädningsrum med en dusch i varje. I fastigheten
finns även 16 st. andra tappställen som förbrukar tappvarmvatten.

5.3.1 Mätutförande och eventuella felkällor vid mätning.
Den generella mätplanen för fastigheterna följdes.
Värden för S1, S2 och Q var 83,6, 83,7 och 80.

Figur 9. Bild över hur utrustning monterades upp i Gammelstads badhus.

Figur 9 visar hur utrustningen monterades i fjärrvärmecentralen. Flödet uppmättes innan
anslutning till värmeväxlaren och temperaturen för tappkallvattnet ovanför punkten för
flödesmätningen. Temperaturmätningsplats för tappvarmvatten framgår inte av Figur 9.
Tappvarmvattentemperaturen uppmättes direkt efter utloppet för värmeväxlaren.
Förutsättningarna för Gammelstads badhus var desamma som för Hälsans hus.
Flödet uppmättes på ett vertikalt rör. Uppmätt temperatur på denna fastighet stämmer inte
överens med verkligheten. Uppmätt tappvarmvattentemperatur var ungefär 45°C samtidigt
som den verkliga temperaturen var ca 60°C enligt en analog och digital temperaturgivare.
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5.4 Gammelstads sporthall
Ritningar och flödesschema bifogas i Bilaga 3.
Gammelstads sporthall är i anslutning till en grundskola. Dimensionerad effekt på
värmeväxlaren för tappvarmvatten är 524 kW och ett maxflöde på 2,5 l/s.
I fastigheten finns det 20 st. duschar. 18 st. av duscharna är fördelade på sex allmänna
omklädningsrum med tre duschar i varje. Två duschar är fördelade på två
personalomklädningsrum. I fastigheten finns även 19 st. andra tappställen som förbrukar
tappvarmvatten.

Tappvarmvatten till duschar matas från tre centralblandare av typen Rada 17 med ett
maximalt flöde på 4 l/s [13]. I duschutrymmena sitter duschmunstycken av typen Rada VR
125 med ett maximalt tappvattenflöde på 0,15 l/s [12]. Duschmunstyckena styrs av en
magnetventil som är öppen i 1 minut per tappning.

5.4.1 Mätutförande och eventuella felkällor vid mätning.
Den generella mätplanen för fastigheterna följdes.
Värden för S1, S2 och Q var 72,7, 72,6 och 68.

Flödet uppmättes på ett horisontellt rör på en hög punkt. Vid stillastående vatten i ledningar
kan luftbubblor i fluiden ansamlas på den högsta punkten i systemet, detta kan resultera i att
flödesmätaren registrerar ett flöde då det kan bli rörelse i fluiden utan att en tappning sker.
Tappvarmvatten temperaturen uppmättes till ungefär 37°C, det verkliga värdet var 60°C.

Figur 10. Mätutförande i Gammelstads sporthall.

Figur 10 visar hur mätutrustningen monterades i fjärrvärmecentralen.
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Flödet uppmättes på ett horisontellt rör en bit ifrån värmeväxlaren. Den kalla temperaturen
mättes efter punkten för flödesmätningen. Den varma temperaturen mättes direkt efter
värmeväxlaren. Den varma temperaturen mäts efter den termiska blandventilen. I figuren
syns en termiskblandventil och en kriskoppling som nämns i avsnitt 4.5 Fjärrvärmecentralen.

5.5 Bergvikens Sporthall
Ritningar och flödesschema bifogas i Bilaga 4. Flödesschemat är inte aktuellt då
ackumuleringstankarna är bortkopplade, annars är utförandet likadant.

Bergvikens sporthall ligger i anslutning till en grundskola. I fastigheten finns det 20 st.
duschar. Tolv av duscharna är fördelade på fyra omklädningsrum med tre duschar i varje.
Det finns även åtta omklädningsrum för funktionsnedsatta och personal med en dusch i
varje. I fastigheten finns även 12 st. andra tappställen som förbrukar tappvarmvatten.
Värmeväxlaren har en dimensionerad effekt på 150kW med ett flöde på 0,72 l/s. Ritningar
och flödesschema bifogas i Bilaga 4.

I de allmänna omklädningsrummen sitter duschpaneler av typen DP-2 Therm med ett
maximalt flöde på 0,17 l/s [14]. Flödet regleras av en mekanisk självstängande ventil med en
öppningstid på 20-30 sekunder per tappning. Temperaturen går att reglera på
duschpanelerna.

5.5.1 Mätutförande och eventuella felkällor vid mätning.
Den generella mätplanen för fastigheterna följdes.
Värden för S1, S2 och Q var 78,2, 78,2 och 72.

Flödet uppmättes på ett horisontellt rör på en hög punkt. Vid stillastående vatten i ledningar
kan luftbubblor i fluiden ansamlas på den högsta punkten i systemet, detta kan resultera i att
flödesmätaren registrerar ett flöde då det kan bli rörelse i fluiden utan att en tappning sker.
Tappvarmvatten temperaturen uppmättes till ungefär 32°, det verkliga värdet var 60°C.
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Figur 11. Mätutförande i Bergvikens sporthall.

Figur 11 visar hur mätutrustningen monterades i fjärrvärmecentralen.
Flödet uppmättes på ett horisontellt rör en bit ifrån värmeväxlaren. Den kalla temperaturen
mättes efter punkten för flödesmätningen. Den varma temperaturen mättes direkt efter
värmeväxlaren.

6. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultatet från mätningarna i tabeller och figurer samt vilket
tappvarmvattenflöde som kan förväntas till en duschblandare.

6.1 Resultat tappvarmvattenflöde
För att beräkna erforderligt tappvarmvattenflöde vid en viss temperatur och flöde användes
ekvation 7 och resultatet presenteras i Tabell 4 & 5.
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Tabell 4. Beräkningar för erforderligt tappvarmvattenflöde till en duschventil med ett normalflöde på 0,2
l/s.

Temperaturerna är uppskattade enligt Svensk fjärrvärme rekommendationer [6]. Enligt BBR
är normalflödet från en duschblandare 0,2 l/s [5]. Värdena för entalpi och rho(ρ) är tagna för
mättat vatten vid temperaturen ur EnBe [9]. Från detta ger det att tappvarmvattenflödet till en
duschblandare med en utgående temperatur på 38°C är 0,11 l/s samtidigt som tappkallvatten
har ett flöde på 0,089 l/s.
Tabell 5. Beräkningar för erforderligt tappvarmvattenflöde till en duschventil med ett normalflöde på 0,15
l/s.

De flesta duschmunstyckena i mätobjekten har ett normalflöde på 0,15 l/s.  Tabell 5 visar vad
tappvarmvattenflödet bör vara till dessa duschmunstycken vid en utgående
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tappvattentemperatur på 38°C. Tappvarmvatten har ett flöde på 0,085 l/s och tappkallvatten
0,065 l/s. En skillnad på drygt 30 % tappvarmvatten jämfört med en duschblandare med 0,2
l/s som normalflöde.

6.2 Mätresultat
I detta avsnitt presenteras mätresultat för fastigheterna.

6.2.1 Hälsans hus
Mätdata för momentanflöde finns för två veckor med avbrott på två dagar för
omprogrammering av utrustning. Omprogrammeringen var för att även kunna få ut
medelflöde. Det finns bara medelflöde för sista mätveckan.

Ett test utfördes på Hälsans hus där tvättställsblandare öppnades samtidigt och
duschblandare öppnades samtidigt, detta för att se vilket flöde som uppstår. Resultatet.
presenteras i Figur 12.

Figur 12. Momentant flöde och medelflöde vid forcering av flöde i Hälsans hus.

Mellan 17:30 och 17:33 öppnades 3 st. tvättställsblandare fullt för tappvarmvattenflöde.
Maximalt uppmätt flöde under tappning var 0,39 l/s. 17:33 till 17:35 öppnades 3 st.
tvättställsblandare till och maximalt flöde var då 0,74 l/s. Enligt detta var flödet inte linjärt med
antalet tappställen som var öppna.
17:55 öppnades 6 st. duschblandare med ett blandat flöde. Uppmätt momentanflöde för
tappvarmvatten under tiden var 0,45 l/s, detta ger ett tappvarmvattenflöde från en duschventil
på 0,075 l/s. Dessa värden är borttagna från mätdata då det är framprovocerade värden och
representerar ej verkligheten.
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Tabell 6. De tio största samplade momentanflöden i Hälsans hus

Tabell 6 presenterar de tio största samplade momentanflöden och vilket medelflöde som var
under samplingsperioden. Det högsta registrerade flödet i Hälsans hus var 0,65 l/s. Det
motsvarar 8,66 st. duschar som var aktiva samtidigt med ett antaget flöde på 0,075 l/s per
dusch. Vid flödestestet var flödet inte linjärt mot antalet tappställen som var öppna. Det kan
bero på mätfel, då 8,66 st. duschar inte är ett heltal kan det bero på tryckfall i ledningar och
egentligen var då 9 st. duschar aktiva samtidigt, med ett antagande att det bara var duschar
som använde tappvarmvatten under den tappningen.
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Tabell 7. De tio största samplade medelflöden i Hälsans hus

Tabell 7 presenterar de tio största samplade medelflöden och hur stort momentanflödet var
under samplingsperioden. Det högsta uppmätta momentanflödet och det högsta uppmätta
medelflödet skiljer sig inte mycket åt, ca 0,11 l/s där det momentana flödet var det största.
Detta flöde motsvarar lite mer än ett duschmunstycke.
Tabell 8. Flödet vid den största uppmätta tappningen i Hälsans hus.

Tabell 8 visar alla samplade flöden under den störttappning då det högsta flödet
registrerades. De röda fälten markerar innan och efter störttappningen och de gröna fälten
markerar under störttappningen.

Passerad volym under den största tappningen var 29,2 liter, det motsvarar 6,66 st. duschar.
Att jämföra med när testet utfördes var volymen 20,3 liter för 6 st. duschar, det motsvarar 4,5
st. duschar. Alltså är volymen mindre än vad den bör vara sett till antalet duschar. Detta
beror på att magnetventilen som styr flödet från duschen stänger efter 30 sekunder och kan
därför inte hålla ett konstant flöde i en minut.
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Att anta är att det högsta uppmätta flödet inte skiljer sig mycket åt från verkligheten under
denna mätperiod. Tidsintervallet på samplingen med 1 minut har inte påverkat mätvärdena
mycket då det jämförs med medelvärdet för minuten.

Figur 13. Tappningsfrekvens för Hälsans hus. Till vänster är tappningsfrekvens för momentanflöde och
till höger är tappningsfrekvens för medelflöde.

Alla tappningar över 0,075 l/s har sorterats in i intervall om 0,005 l/s. Observationerna i
intervallen har sedan tagits ut i procentform av totalen för att se hur stor sannolikhet det var
att en tappning inom det intervallet skulle uppstå. Tappningar under 0,075 l/s representeras
ej i figuren. Samplade flöden under 0,075 l/s står för 91 % av alla samplade momentanflöden
och 96 % av alla samplade medelflöden. Sannolikheten att en stor tappning skulle uppstå var
ganska liten enligt mätdata. Sannolikheten att den största tappningen skulle inträffa var 0,07
%.

Vid projektering idag antas det att temperaturen på duschblandarna går att reglera från fullt
tappkallvattenflöde till fullt tappvarmvattenflöde. I Hälsans hus blandas tappvattnet innan det
går ut i duschen och brukaren kan inte bestämma över temperaturen. Vid projektering antas
det alltså att duschen kan ha ett maximalt tappvarmvattenflöde på 0,2 l/s medan i
verkligheten var detta värde 0,075 l/s och ett teoretiskt värde på 0,085 l/s.

6.2.2 Gammelstads badhus
Mätdata för Gammelstad badhus finns endast för en vecka. Detta på grund av att under
mätperioden var det påsklov och sporthallar i Luleå var stängda, därför valdes ett mätobjekt
som kan liknas med en sporthall och som hade öppet under lovet.
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Figur 14. figuren visar hur flödet var nattetid i Gammelstads badhus.

Figur 14 visar ett tappvarmvattenuttag som infaller periodiskt ungefär var tionde minut alla
timmar på dygnet med ett flöde på ca 0,2 – 0,35 l/s. Detta flöde beror på att en bubbelpool
tappas på vatten kontinuerligt då den inte har någon egen rening av vatten. När vattennivån
har nått en lägsta nivå fylls den på med tappvarmvatten. På grund av detta gick det inte att
utföra test på duschar för att se vad en dusch förbrukar i verkligt tappvarmvattenflöde.
Beräkningar utgår därför från det teoretiska värdet för tappvarmvattenflöde på 0,085 l/s.

Tabell 9. De tio största samplade momentanflöden i Gammelstads badhus.

Tabell 9 presenterar de tio största samplade momentanflöden och vilket medelflöde som var
under samplingsperioden.
Tabell 10 De tio största samplade medelflöden i Gammelstads badhus.

Tabell 10 presenterar de tio största samplade medelflöden och vilket momentanflöde som
var under samplingsperioden. I Tabell 10 finns det största samplade tappvarmvattenflödet på
1,14 l/s och var medelvärdet över en samplingsperiod. Detta motsvarar 15,2 st. duschar. Då
fastigheten endast har 12 st. duschar är detta inte rimligt då det motsvarar ett totalflöde på 1



26

l/s.  Att anta är att alla duschar i allmänna omklädningsrummen användes och det
sammanföll med påfyllning av bubbelbad. Detta har då resulterat i ett stort uppmätt flöde. Om
det är ett flöde på 1 l/s när alla duschar är aktiva samtidigt har det hänt flertalet gånger enligt
mätdata. Det kan även vara så att ett flöde på 0,7-0,8 l/s från duschar har sammanfallit med
en påfyllning av bubbelpoolen.

Tabell 11. Flödet vid den största uppmätta tappningen i Gammelstads badhus.

Tabell 11 visar alla samplade flöden under störttappningen då det största flödet
registrerades. De röda fälten markerar innan och efter störttappningen och de gröna fälten
markerar under störttappningen. I detta fall var det högsta registrerade flödet ett medelvärde.
Då mätenheten endast samplar momentanflöden varje minut och en dusch är aktiv 30
sekunder per tappning så bör ett momentanflöde under den minuten varit högre.
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Figur 15. Tappningsfrekvens för Gammelstads badhus. Till vänster är tappningsfrekvens för
momentanflöde och till höger är tappningsfrekvens för medelflöde.

Alla tappningar över 0,075 l/s har sorterats in i intervall om 0,005 l/s. Observationerna i
intervallen har sedan tagits ut i procentform av totalen för att se hur stor sannolikhet det var
att en tappning inom det intervallet skulle uppstå. Tappningar under 0,075 l/s representeras
ej i figuren. Samplade flöden under 0,075 l/s står för ca 51 % av alla samplingar, både för
momentan- och medelflöde. Anledningen till att de flesta värden är samlade kring 0,3 l/s
beror på bubbelpoolen som fylldes på var tionde minut. På grund av detta sänker det
sannolikheten för att det högsta registrerade flödet skulle inträffa som enligt mätdata var 0,02
%.

6.2.3 Gammelstads sporthall
Mätningarna utfördes under 2 veckor. Tabell 12 & 13 visar de 10 största samplade medel-
och momentanflödena. Det är inget värde som sticker ut från de andra värdena förutom
position 3 i Tabell 13, där medelflödet är 0,05 l/s samtidigt som det momentana värdet är
0,48 l/s. Det kan bero på att duschblandarna aktiverades precis innan samplingen skedde,
därav det låga medelvärdet för det tidsintervallet.
En anledning till varför momentanflödet och medelflödet inte skiljer sig så mycket åt kan bero
på att magnetventilerna till duschblandarna är öppna 1 minut per tappning i fastigheten.

Tabell 12.  De 10 största samplade medelflödena

Tabell 12 presenterar de tio största samplade medelflöden och vilket momentanflöde som
var under samplingsperioden.
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Tabell 13. De 10 största samplade momentanflödena.

Tabell 13 presenterar de tio största samplade momentanflöden och vilket medelflöde som
var under samplingsperioden. Det största samplade värdet är 0,5 l/s och är ett
momentanvärde.

Figur 16. Tappvarmvattenflöde vid flödestest i Gammelstads sporthall.

Ett test utfördes på Gammelstads sporthall, tre duschblandare öppnades samtidigt under en
period. Det högsta uppmätta flödet under perioden var 0,24 l/s både för medel- och
momentanflöde. Det gav ett flöde från varje duschblandare på 0,08 l/s.

Tabell 14. Flödet vid den största uppmätta tappningen i Gammelstads sporthall.
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Tabell 14 visar alla samplade flöden under störttappningen då det största flödet
registrerades. De röda fälten markerar innan och efter störttappningen och de gröna fälten
markerar under störttappningen.

Figur 17. Tappningsfrekvens för Gammelstads sporthall. Till vänster är tappningsfrekvens för
momentanflöde och till höger är tappningsfrekvens för medelflöde.

Alla tappningar över 0,075 l/s har sorterats in i intervall om 0,005 l/s. Observationerna i
intervallen har sedan tagits ut i procentform av totalen för att se hur stor sannolikhet det var
att en tappning inom det intervallet skulle uppstå. Tappningar under 0,075 l/s representeras
ej i figuren. Samplade flöden under 0,075 l/s står för ca 97 % av alla samplingar, både för
momentan- och medelflöde. Enligt Figur 17 var det 0,24 % chans att en tappning på 0,5 l/s
skulle ha uppstått. 0,5 l/s betyder med värdet från tappningstestet i fastigheten att 6,25 st.
duschar var aktiva samtidigt av totalt 20 st. duschar.

Enligt mätdata har det varit ett konstant tappvarmvattenflöde på 0,02–0,03 l/s.
En inventering av merparten av fastighetens tappställen har gåtts igenom och ingen
läckande ventil kunde identifieras. Tillträde saknades till vissa utrymmen så alla tappställen
har inte kontrollerats. Detta flöde är så pass litet så det påverkar ej mätdata, det indikerar
dock på ett konstant mätfel på denna fastighet. Antas ett mätfel på 0,02 l/s samtidigt som
högsta registrerade flöde samplades ger det istället ett flöde på 0,48 l/s vilket ger att 6 st.
duschar var aktiva samtidigt.

6.2.4 Bergvikens sporthall
Mätdata för Bergviken sporthall finns för en vecka.
Problem med mätutrustningen uppstod under mätning på fastighet. Utrustningen är
programmerad att sampla varje minut. Under vissa perioder samplar inte utrustningen
momentanvärden, passerad volym mäts dock fortfarande under avbrottet i sampling. Det
hände att den inte samplade momentanvärden på 11 till 21 minuter. Felsökning utfördes och
källan till felet kunde inte hittas. Ett samband kunde identifieras från mätdata. Utrustningen
slutade sampla vid en tidpunkt som slutade på HH:M7 och började sampla igen vid tid
HH:M8. Där H är timme och M är minut. Det vanligaste uppehållet varade 11 eller 21
minuter.
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Figur 18. Tappvarmvattenflöde vid flödestest i Bergvikens sporthall.

Ett test utfördes på Bergvikens sporthall, tre duschblandare öppnades samtidigt under en
period. Högsta uppmätta flöde under test var 0,15 l/s. Det ger ett flöde på 0,05 l/s per
blandare, det flödet är mindre än de andra fastigheterna och det teoretiskt beräknade värdet.
I fastigheten går det att reglera temperaturen i duscharna. Därför kan varje dusch förbruka
olika mängd tappvarmvatten vid en tappning då människor har olika preferenser på vad för
temperatur som anses behaglig. Därför utgår antaganden om hur många som duschat
samtidigt från det teoretiska värdet på 0,085 l/s.

Tabell 15. De 10 största samplade medelflödena.

Tabell 15 presenterar de tio största samplade medelflöden och vilket momentanflöde som
var under samplingsperioden.
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Tabell 16. De 10 största samplade momentanflödena.

Tabell 16 presenterar de tio största samplade momentanflöden och vilket medelflöde som
var under samplingsperioden. Det största samplade värdet är 0,34 l/s och är ett
momentanvärde. Det motsvarar att 4 st. personer duschat samtidigt, vid ett flöde på 0,085
l/s. Antas flödet som uppmättes vid flödestestet på 0,05 l/s ger det 6,8 st. som duschade
samtidigt.
Tabell 17. Flödet vid den största uppmätta tappningen i Bergvikens sporthall.

Tabell 17 visar alla samplade flöden under störttappningen då det största flödet
registrerades. De röda fälten markerar innan och efter störttappningen och de gröna fälten
markerar under störttappningen. Under högsta registrerade flödet uppstod ett fel med
mätutrustningen där den inte samplade momentanvärden.
Det går därför inte att fastställa hur länge störttappningen varade eller om ett momentan-
eller medelflöde varit högre än det registrerade. Analys av mätdata visar att detta tillfälle var
det enda tillfället ett avbrott i loggningen sammanföll med en störttappning.

Figur 19. Tappningsfrekvens Bergvikens sporthall. Till vänster är tappningsfrekvens för momentanflöde
och till höger är tappningsfrekvens för medelflöde.

Alla tappningar över 0,045 l/s har sorterats in i intervall om 0,005 l/s. Observationerna i
intervallen har sedan tagits ut i procentform av totalen för att se hur stor sannolikhet det var
att en tappning inom det intervallet skulle uppstå. Tappningar under 0,045 l/s representeras
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ej i figuren. Samplade flöden under 0,045 l/s står för ca 98 % av alla samplingar, både för
momentan- och medelflöde. Sannolikheten att den högsta tappningen skulle uppstå var
0,96%. Detta anses vara högt. En anledning till det höga värdet kan vara att det var låg
verksamhet i denna fastighet, därför representerar värden över 0,045 l/s bara 2 % av alla
samplade värden.

6.3 Sammanställning av mätdata
Tabell 18. Sammanställning av flöden och beräkningsresultat för mätobjekt.

Tabellen presenterar en sammanställning av resultat för beräkningar med
projekteringsmetod 1 och 2. Vid beräkningar med metod 1 har en beräkningsmall används
som använder ekvation 1. Vid beräkningar med metod 2 har sannolikhetsfaktorn satts till 1
för alla fastigheter.

I tabellen presenteras även de högsta uppmätta flödena för mätobjekten, och vilket maximalt
flöde som värmeväxlaren i fastigheten klarar att värma upp från 10°C till 60°C.

Figur 20. Uppmätt flöde vs. Installerat maxflöde

Figuren ska ge en överskådlig bild för att jämföra vad som uppmättes i fastigheterna mot vad
som egentligen är installerat. Gammelstads badhus representeras inte i figuren då underlag
för installerat maxflöde saknas. För Bergvikens sporthall och Hälsans hus uppmättes ett
flöde på ca 50 % av installerat maxflöde, medan för Gammelstads sporthall uppmättes ett
flöde på ca 20 % av installerat maxflöde.

6.3.1 Badhus
Vid mätningar på ett badhus uppstod minst två tillfällen där alla duschar i allmänna
omklädningsrum var aktiva samtidigt. Vid dimensionering av sannolikt flöde i badhus bör
projektören använda sig av ekvation 7.
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Ekvation 7 är i utseendet likadan som ekvation 3, förutom att  har satts till 1. Där  är
sannolikheten att alla duschblandare är öppna samtidigt. Samt att ,  och  räknas
annorlunda jämfört med ekvation 3.
Ekvationen bör användas vid beräkning av det sannolika flödet för tappvarmvatten i badhus.
Med det sannolika flödet kan projektören bestämma erforderlig effekt för värmeväxlare och
storlek på styrventil för fjärrvärmekretsen.

= ⋅ , + ∗ (7)
 är det sannolika flödet, ,  är normalflödet för tappvarmvatten från duschblandarna i

omklädningsrummen. ∗ är det sannolika flödet för resterande tappställen i fastigheten som
beräknas med ekvation 1 och  är antalet duschblandare i de allmänna
omklädningsrummen.

6.3.2 Sporthall
Sporthallar kan skilja sig mycket från varandra och därför presenteras resultatet i två olika
figurer. En figur illustrerar det sannolika flödet kopplat till hur många tappställen det är i
fastigheten, den andra figuren illustrerar det sannolika flödet kopplat till antalet duschar i
allmänna omklädningsrum. Har en sporthall endast två allmänna omklädningsrum bör det
sannolika flödet dimensioneras likadant som för badhus. För att skapa graferna har de två
största tappningarna används för varje fastighet och relaterar mot antalet
tappställen/allmänna duschar i de fastigheterna.

Figur 21. Grafer för sannolikt flöde i sporthallar.
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Då trendlinjerna är ett polynom fungerar dimensionering med ekvation endast för värden
0≤X≤36 för den övre figuren och 0≤X≤91 för den nedre. Där X är antalet duschar/tappställen.
Ekvation 8 är ekvation för trendlinjen för allmänna duschar medan ekvation 9 är för totala
antalet tappställen.

= −3,477 − 04 	+ 	2,83 − 02 	 + 	7,366 − 02   (8)
= −2,740 − 05 	+ 	7,502 − 03 	 + 	1,86 − 01               (9)

7. Diskussion/Slutsats
Detta avsnitt ska knyta ihop avsnitt 6, mål- och syfteuppfyllnad. Diskussioner om mina egna
tankar kring projektet och dess resultat.

7.1 Mål- och Syfteuppfyllnad
Mål med examensarbetet var:

● Utföra mätningar på minst tre idrottsanläggningar med varierande antal tappställen.
● Sammanställa mätdata och presentera resultatet.
● Uppskatta det sannolika flödet vid olika förutsättningar som underlag vid

dimensionering av värmeväxlare för tappvarmvatten.

Medan syftet var:
”Genom att utföra flödesmätningar på tappvarmvattenanvändning i olika idrottsanläggningar,
bestämma det verkliga tappvarmvattenflödet för idrottsanläggningar av varierande storlek.
Med resultatet från de olika mätobjekten arbeta fram ett underlag för att kunna dimensionera
värmeväxlare, sannolikt flöde och styrventil för fjärrvärme.”

Mätningar har utförts på fyra idrottsanläggningar. Tre sporthallar och ett badhus. Resultat
kan presenteras på flera olika sätt i detta fall då det är mycket data att behandla. Då
examensarbetet går ut på att bestämma det sannolika flödet och detta utgår från de högsta
flödena i fastigheterna är mycket av mätdata överflödig. Därför har endast maxlaster
presenterats i resultatdelen. Mätningar har resulterat i två metoder för att dimensionera det
sannolika flödet. En metod för badhus och en för sporthallar.

För att skapa trendlinjerna till graferna för sporthallar har mätvärden för 0 tappställen lagts till.
Detta för att få en nollpunkt som motsvarar normalflödet för ett tappställe. Nollpunkten har
satts till 0,085 l/s för allmänna duschar. Ett antagande har tagits att en dusch har ett
tappvarmvattenflöde på 0,085 l/s i normalflöde. För totala antalet tappställen är nollpunkten
0,2 l/s då ett annat tappställe i fastigheten kan finnas med ett högre normalflöde.

Valet av polynom som trendlinje grundar sig i att den har bäst anpassning(R2-värde) till
mätdata jämfört med andra trendlinjer. Att läsa från ekvation 7 och 8 samt Figur 21 är att
graferna inte följer mätdata exakt. Trendlinjen för allmänna duschar har bäst anpassning med
ett R2-värde på 0,9884 medan för totala antalet tappställen är värdet 0,9141.

Badhus har vanligen två omklädningsrum, ett för herrar och ett för damer. Detta ger
annorlunda förutsättningar än en sporthall som oftast har fler än två omklädningsrum.
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Ekvationen för badhus är en efterapning av ekvationen för metod 2, fast med ett annat
tankesätt.
Med denna metod antas sannolikhetsfaktor till 1 för de allmänna duscharna. Med en
sannolikhetsfaktor på 1 projekteras det för att alla allmänna duschar kommer vara aktiva
samtidigt någon gång. De andra duscharna och tappställena i fastigheten beräknas med
ekvation 1. Med allmänna duschar avses endast duscharna i omklädningsrummen och ej
duschar i separata rum för personal och funktionshandikappade, även om dessa rum är
belägna i omklädningsrummen. I metod 2 särskildes inte duschar från varandra som det ska
göras med denna metod.

Med denna metod bör projektören även ta hänsyn till om det är centralblandare eller inte. Vid
centralblandare kan normalflödet för tappvarmvatten från en duschblandare sänkas från 0,2
till 0,085 l/s vid ett totalflöde från duschmunstycket på 0,15 l/s.
För att jämföra denna metod mot metod 2 ger den ett sannolikt flöde på 1,41 l/s för
Gammelstads badhus, projekteringsmetod 2 ger ett sannolikt flöde på 2,94 l/s.

7.2 Kommentarer kring mätresultat
Mätningarna har skett över totalt 6 veckor, med 1 till 2 veckors mätning på varje fastighet.
Den korta mätperioden för varje fastighet gör att tillförlitligheten för mätdata är begränsad.
Med längre mätperioder för varje fastighet stärks tillförlitligheten att ingen större tappning än
den högsta uppmätta kan ske. De högsta tappningarna som har uppstått i sporthallarna
under mätperioden har en sannolikhet mellan 0,07–0,96 % chans att uppstå. Då resultatet
bygger på detta får man ha det i beaktning om det anses vara nog tillförlitligt som
referensvärden.

Temperaturmätningen har inte fungerat som önskvärt och har därför inte kunnat se om
utgående tappvarmvattentemperatur under perioden någon gång varit för låg alternativt för
hög jämfört med börvärdet. Då dimensionerat flöde för värmeväxlare aldrig har uppnåtts
antar jag att temperaturen aldrig varit för låg på grund av annat än reglersvårigheter. Vid
dimensionering av värmeväxlare antas temperaturen enligt svensk fjärrvärmes föreskrifter till
10°C för tappkallvatten och 60°C för tappvarmvatten [6]. Jag anser därför att det inte
påverkar mitt resultat då jag inte kunnat mäta temperaturen korrekt eftersom temperaturer
antas vid projektering.

Figur 22. Grafer från mätresultat jämförs med graf för flerbostadshus.
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I figuren är den helstreckade gröna linjen grafen för flerbostadshus (ekvation 1). Medan den
rödstreckade linjen är grafen kopplade till antalet duschar i allmänna omklädningsrum och
den blåprickade linjen är grafen kopplad till totala antalet tappställen.
Mitt resultat för det sannolika flödet i sporthallar är lägre än det sannolika flödet för
flerbostadshus om den gröna och blå grafen jämförs, som är kopplade till samma sak, totala
antalet tappställen i fastigheten.
Min tanke från början var att sannolika flödet skulle vara högre för sporthallar jämfört med för
flerbostadshus. Jag har identifierat ett par saker som detta kan bero på. Ekvationen är från
60- till 70-talet och är baserad på flerbostadshus. Användarmönstret kan ha ändrats under
tiden och sannolikheten att ett tappställe öppnas kan ha sjunkit. Fler och fler har diskmaskin i
hemmet vilket betyder att den ansluts till tappkallvatten och det handdiskas inte lika mycket
med tappvarmvatten som tidigare. Brukare kanske inte duschar lika länge i en
idrottsanläggning som hemma, och alla som har utövat en aktivitet i sporthallen behöver inte
duscha efteråt utan väljer att göra det hemma istället.

Ser man på boverkets föreskrifter om normalflöden från tappställen är den obsolet om den
jämförs med vad som verkligen installerats. Är det centralblandare i fastigheten kan det skilja
upp till 43 % i normalflöde från ett duschmunstycke om boverkets värde jämförs med det
teoretiskt beräknade.
Med detta i åtanke bör inte projektören alla gånger utgå från boverkets föreskrifter utan se
vad som ska installeras i fastigheten och utgå från tillverkarnas datablad för normalflödet för
tappstället.

Mätdata för badhuset var väldigt intressant då flödet enligt mätdata motsvarar att fler duschar
än vad som finns i de allmänna utrymmena är aktiva. Därför kan det för badhus finnas skäl
att ta i lite när det dimensioneras, vilket ekvation 7 gör. Det bör minst dimensioneras för att
alla duschblandare någon gång kommer vara aktiva samtidigt.
Tre av fyra mätobjekt har haft centralblandare för de allmänna omklädningsrummen vilket
begränsar flödet, om det påverkar mätresultatet är svårt att dra slutsatser ifrån.

7.3 Egna reflektioner
Sporthallar kan skilja sig väldigt mycket från varandra då de kan ha olika ändamål, vilket gör
det svårt att bestämma det sannolika flödet. En sporthall kan vara i anslutning till en skola
och ha 50 % duschar medan resterande tappställen är handfat i toalettutrymmen. En annan
sporthall kan vara till för stora idrottsevenemang och ha 10 % duschar och 90 % handfat i
toalettutrymmen.
Jag tror att tappningar från andra tappställen än duschblandare är väldigt få och korta i
sporthallar som i huvudsak används av skolor, skulle tappningarna vara stora så är det
husservice som fyller på tappvarmvatten för skurmaskiner och det görs oftast före/efter
skoltid. Jag har därför valt att presentera resultatet i två olika grafer så projektören kan dra
sin egen slutsats om vad som passar bäst för just deras fastighet.

Tydligt är att det har behövts riktlinjer för dimensionering av tappvarmvattenflöde i
idrottsanläggningar. Jämförs Hälsans hus och Gammelstads sporthall så har Hälsans hus 91
st. tappställen och 1,4 l/s i dimensionerat tappvarmvattenflöde. Gammelstads sporthall har
39 st. tappställen och 2,5 l/s i dimensionerat tappvarmvattenflöde, min generella uppfattning
är att det överdimensioneras med båda metoderna som tagits upp i denna rapport. Sen att
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det bara är ett dimensionerat flöde som stämmer överens med projekteringsmetod 1 & 2
visar på hur många olika sätt det finns att projektera det sannolika flödet idag. Vid
beräkningar med projekteringsmetod 2 används inte 1 som sannolikhetsfaktor varje gång,
därför kan mitt resultat med den metoden vara missvisande i vissa fall.
Någon beräkning kan vara att de räknar ut sannolikt flöde enligt metod 1 och sedan gör ett
procentuellt påslag på det beräknade värdet för att ”säkra upp”.

Någonting som jag tror verkligen begränsar tillförlitligheten i mitt resultat är de korta
mätperioderna. Resultatet ger ändå en god fingervisning över att projekteringsmetod 2 är lite
väl extrem för sporthallar, med viss modifiering fungerar utmärkt för badhus. Metod 1
fungerar bättre för sporthallar, med risk för överdimensionering.

När en ”topp” i tappningen registreras är den ganska kort sett över tiden. Vad är
konsekvenserna om värmeväxlaren skulle bli underdimensionerad? Tappvarmvattnet blir
kallt, dock sjunker inte temperaturen från 38°C till 10°C direkt, utan sjunker under tid ju
längre flödet överstiger det dimensionerande flödet. I fastigheterna finns det oftast ganska
långa sträckor rör som innehåller tappvarmvatten som också fungerar som ackumulering och
utjämning i systemet. Skulle tappvarmvattenflödet överstiga det dimensionerande finns det
en sannolikhet att de som duschar inte hinner uppmärksamma att temperaturen sjunker i
vattnet, då rörledningarna har en utjämnande effekt på systemet. Med detta menar jag inte
att man ska underdimensionera system med vilja, utan menar mer att det inte behöver
överdimensioneras alldeles för mycket, och att konsekvenser för underdimensionering inte är
så stora om det inte är alldeles för underdimensionerat.

För att skapa grafer för sannolikt flöde i sporthallar användes Excel. Jag hade gärna använt
ett mer avancerat program för att skapa dessa. Kunskap i ett sådant program saknas och
avsaknaden av tid för att lära sig ett satte stopp. Med ett mer avancerat program hade jag
eventuellt kunnat få t.ex. en exponentialfunktion som trendlinje att passa bättre och då även
få grafen att fortsätta för fler antal tappställen än de som blivit behandlade i detta
examensarbete.

7.4 Fortsatta studier
Lämpliga mätobjekt i Luleå-regionen har varit väldigt begränsade, jag anser dock att en
fortsättning på detta arbete kan utföras i andra delar av landet eller på samma anläggningar.
Dels för att komplettera redan utförda mätningar men också för att mäta under längre
perioder. Intressanta tillfällen att mäta hade varit under idrottscuper. Skiljer sig flödet i
fastigheten då från det vardagliga bruket. Begränsningar med att göra flödesmätningar är att
om de ska göras under ett examensarbete blir mätperioderna eventuellt för korta, det har jag
observerat under detta examensarbete och bör därför göras i samband med en
forskningsstudie.

Samtidigt behöver man inte fortsätta studien på idrottsanläggningar utan en ny studie på
flerbostadshus kan göras då dagens rekommendationer är från 60- till 70-talet och
människors beteende i hemmet behöver inte vara lika nu som då. Samplingstiden för
mätutrustningen bör dock sänkas från 1 minut.
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Ett annat potentiellt examensarbete kan vara att utreda hur normalflödet är idag för
tappställen, dagens rekommendationer är från 1988. Normalflöden från tappställen kan ha en
stor påverkan på hur flödet dimensioneras i alla typer av anläggningar.



39

Litteraturförteckning
[1] Svensk fjärrvärme, 2010. Svensk fjärrvärme. [Online]
Available at: http://www.svenskfjarrvarme.se/Medlem/Fokusomraden-
/Kundanlaggningar/Berakningsprogram/
[Accessed 26 April 2017].

[2] VVS-tekniska föreningen och förlags AB VVS, 1974. VVS-handbok. Stockholm: Br.
Ljungberg Tryckeri AB.

[3] Svenska vatten- och avloppsverksföreningen, 1968. Normalförslag till föreskrifter för
vatteninstallationer, Stockholm: Eklunds & Vasatryck.

[4] Boverket, 1989. NYBYGGNADSREGLER, Stockholm: Almänna Förlaget.

[5] Boverket, 2011. Boverkets Författningssamling, s.l.: Catarina Olsson.

[6] Svensk Fjärrvärme, 2014. Fjärrvärmecentralen Utförande och Installation, s.l.: Svensk
Fjärrvärme.

[7] Warfvinge, C. & Dahlblom, M., 2010. Projektering av VVS-installationer. 1:11 ed. Lund:
Studentlitteratur.

[8] 2-Flow, 2016. Clamp-on 1100V Transit time. ultrasonic heat meter. clamp-on & insertion.
s.l.:2-flow.

[9] Soleimani-Mohseni, M., Bäckström, L. & Eklund, R., 2014. EnBe, Energiberäkningar. 1:3
ed. Lund: Studentlitteratur AB.

[10] Cupori, 2017. Cupori. [Online]
Available at:
https://cupori.studio.crasman.fi/pub/web/brochures/products/se/Cupori_110_Premium_SE.pd
f
[Accessed 20 04 2017].

[11] Heno, 2014. Heno Rada 425. s.l.:Heno.

[12] Heno, 2012. Rada VR 125. s.l.:Heno.

[13] Caradon Mira Limited, 1997. RADA THERMOSCOPISKA TERMOSTATBLANDAER
SERIE 17, 20 & 25. s.l.:s.n.

[14] HENO, n.d. DP-2 Therm. s.l.:HENO.



A

Bilagor.

Bilaga 1
Bilaga 1 är flödesschema och V-52(tappvatten) ritningar för Hälsans hus.
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Bilaga 2
V-52 ritningar för Gammelstads badhus
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Bilaga 3
Flödesschema och V-52 för Gammelstads sporthall.
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Bilaga 4
Flödesschema och V-50 för Bergvikens sporthall.
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