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Sammanfattning 
 
Syftet med rapporten var att jämföra olika typer av vanligt förekommande vattenburna 
värmesystem för att se vilket av alternativen som har lägst totalkostnad sett till material 
och arbetskostnader. Arbetet grundar sig i en till-ombyggnad av ett pågående projekt av 
räddningsstationen i Varbergs kommun i Hallands län. 
Jämförelsen gjordes så att alla alternativen skulle ha så lika inomhusklimat som möjligt. 
De systemen som dimensionerades och jämfördes var radiatorer/konvektorer, golvvärme, 
och värmestrips. 
 
Det visade sig att värmestrips hade lägst totalkostnad på ungefär 145 000 kr jämfört med 
golvvärmealternativet, som visade sig vara de dyraste med en prislapp på ungefär 270 000 
kr. Systemet med Radiator/konvektorer ligger mittemellan med en totalkostnad på ungefär  
200 000 kr.  
 
Värmestrips hade låg totalkostnad vilket har att göra med att materialkostnaden var lägre 
jämfört med de andra systemen. 
Golvvärmesystemets höga kostnad har att göra med att det är omfattande rörläggning och 
materialpriser. Utöver de behöver  bottenplattan tilläggsisoleras när man lägger 
golvvärme. Kostnaden för tilläggsisoleringen är inte medräknad i detta projekt och 
kommer därmed bli högre än den siffran jag landade i. 
Alla systemen har för och nackdelar. Vilken typ av verksamhet påverkar och styr därmed 
val av värmesystem i en byggnad. Samtliga system som jämförts har lång förväntad 
livslängd, vilket gjorde att rapporten inte jämförde den aspekten noggrannare.  
 
Slutsatsen för rapporten blev att bortsett från verksamheten borde man välja ett system 
med värmestrips. Vidare är verksamheten inte något man kan bortse från ifall det skall ha 
praktisk bäring och är därmed minst lika viktig som totalkostnaden för systemen.  
 
Därmed, bör man utifrån denna rapport ta hänsyn till totalkostnader såväl som planerad 
typ av verksamhet när man bestämmer sig för ett visst värmesystem. Det är också viktigt 
att planera för kommande värmestråk noggrant så avstånden blir korta samtidigt som de 
förläggs byggnadspraktiskt. 
 
Som bisats har ett alternativ med komfortmoduler nämnts vilket är ekonomiskt 
fördelaktigt ur ett värmesystemsperspektiv. Detta alternativ är mer komplicerad omfattar 
fler system därav är det bara med som en bisats i rapporten.  
 
 
  



Abstract  
 
The purpose of this report was to compare different types of commonly occurring 
waterborne heating systems to see which of the alternatives has the lowest total cost in 
terms of materials and labor costs. The work is based on a reconstruction of an ongoing 
project of the rescue station in Varberg Municipality in Halland County. 
 
The comparison was made so that all the alternatives would have the same indoor climate 
as possible. 
The systems that were dimensioned and compared were radiators / convectors, underfloor 
heating, and heat strips. 
 
It turned out that heat strips had the lowest total cost of about SEK 145,000 compared to 
the underfloor heating alternative, which turned out to be the most expensive with a price 
tag of about SEK 270,000. The system of radiators / convectors lies in between with a 
total cost of about SEK 200,000. 
 
Heat strips had the lowest total cost, which is due to the fact that the material cost were 
lower compared to the other systems. 
The high cost of the underfloor heating system has to do with the fact that there is 
extensive plumbing and material prices. In addition to these, the foundation needs 
additional insulation when applying underfloor heating. This extra cost of the additional 
insulation is not included in this project and will thus be higher than the figure I landed in. 
All systems have pros and cons. Which type of business affects and thus controls the 
choice of heating systems in a building. All the systems compared have a long life 
expectancy, that’s why this report did not compare that aspect more closely. 
 
The conclusion for the report was that apart from the business, one should choose a 
system with heat strips. Furthermore, the operation is not something that one can disregard 
if it is to have practical bearing and is therefore at least as important as the total cost of the 
systems. 
 
Thus, on the basis of this report, one should take into account total costs as well as 
planned type of business when deciding on a particular heating system. It is also important 
to plan carefully for upcoming heating strokes so that the distances becomes short while 
they are placed in construction. 
 
As an add-on, an alternative with comfort modules has been mentioned which is 
economically advantageous from a heating system perspective. This option is more 
complicated and encompasses more systems thereof, it is only included as an add-on in 
the report. 
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1 Inledning 
 
Kapitlet kommer översiktligt beskriva byggnadstyp, typ av verksamhet som projektet 
omfattar. Vidare kommer syfte, målsättning och de avgränsningar som projektet har 
beskrivas.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Projektet grundar sig i en om- och tillbyggnad av Varbergs räddningsstation, i Varbergs 
kommun som ligger i Hallands län.   
På den platsen som projektet är har det tidigare varit en tvätthall som tillhört 
räddningsstationen, denna har rivits för att ge plats för den nya kontorsdelen som skall 
nyttjas av de anställda på räddningsstationen. Värmesystemet i den befintliga byggnaden 
är ett radiatorsystem. 
Projektet projekteras idag för ett system med radiatorer och konvektorer. Detta görs av 
Linnea Astner här på WSP Göteborg. 
 
Byggnaden har två plan, där det första planet är på marknivå och har en golvyta om  
321 m2. Övervåningen har en golvyta om 271 m2.   
Det är mestadels enskilda kontor men det finns även lite större konferensrum, 
samlingshallar och passager. Effektbehovet för rummen är inom intervallet 13-56 W/m2 
intervallet är stort för att det är olika typer av rum. De rum som har lägst effektbehov per 
golvyta är passagerna. 
Kontorsrummen är vanligen ungefär 10 m2 och har ett genomsnittligt effektbehov på 
ungefär 32 W/m2.  
Konferensrummen/tv rummen är vanligen 30 m2 och har ett genomsnittligt effektbehov på 
ungefär 13 W/m2. 
 
Enligt beräkningarna ovan kan vi se att effektbehovet per golvyta är betydligt större i 
kontorsrummen detta kan bero på att kontorsrummen är dimensionerade för endast en 
person medans konferensrummen är dimensionerade för betydligt fler, 16 personer. 
 
Vid projektering av om- och tillbyggnationer står värmesystemet för en stor del av hur 
man väljer att bygga och projektera samt kommande service och underhållskostnader. Det 
är också viktigt att tänka på vid dimensionering hur inomhusklimatet förväntas komma att 
upplevas. 
Rapporten kommer behandla 3 olika typer av vanligt förekommande 
uppvärmningssystem. Ett fjärde uppvärmningssystem med komfortmoduler kommer 
nämnas som en bisats i denna rapport som ett alternativt sätt att tillgodose värmebehovet. 



Ett system med komfortmoduler är alltså utanför projektet men kommer ändå att beskrivas 
översiktligt eftersom de är vanliga i kontor och hotellverksamheter. 
 
Fokus kommer vara totalkostnader för de tre alternativen. Det inkluderar materialåtgång 
och arbetskostnader. 
Hur systemen är styrda gällande rådande verksamhet, kommer också att tas upp. 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med det här exjobbet var att på ett överskådligt sätt jämföra olika typer av 
värmesystem för att få bättre förståelse för vad som skiljer dem åt prismässigt. 
Vidare var syftet med jämförelsen att utifrån kostnaderna avgöra vilket alternativ som blev 
bäst. Systemen projekterades för en om och tillbyggnad av ett pågående projekt.  
 

1.3 Målsättning 
 
Ett mål är att kunna besvara frågan vid projektslut är, vilken värmesystemslösning gav 
lägst totalkostnad. Totalkostnaden definieras som en systemlösning som innehåller någon 
slags värmare, anslutningsrör, rumstermostater, ventiler samt värmestråk. 
 

1.4 Avgränsning 
 
Arbetet berörde bara värmesystemets sekundärsida. 
Systemen jämfördes endast i en byggnad. 
Produkttillverkare jämfördes inte mot varandra. 
Wikells sektionsfaktabok (Wikells Byggberäkningar AB, 2019) är enda källan till 
framtagna kostnader. 
Geberits tryckfallstabell för Mapress för stålrör (Geberit, 2019)   är enda källan till 
beräkning av tryckfall i ledningar.  
Projektet är begränsat till 9 arbetsveckor som motsvarar 15 hp. 
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2 Teori 
 
Kapitlet kommer ge grundläggande översikt och kunskap om hur kostnaderna, funktionen 
och vilka förutsättningar de olika systemen har. 
 

2.1 Grunderna 
 
I Sverige är det vanligaste att värme transporteras och avges i ett vattenburet system (Åsa 
Jardeby, 2009), därför är alla systemen som jämförs vattenburna.  
 
De 3 olika värmesystemen jämfördes med kända effektbehov för respektive rum.  
Fabrikaten som användes var Purmo/Termopanel för radiatorer och konvektorer, Uponor 
för golvvärmesystem och Frico för värmestrips. 
Installation, materialkostnader kommer hämtas ur den senaste upplagan av Wikells 
sektionsfakta 19/20 som är en teknisk-ekonomisk handbok (Wikells Byggberäkningar AB, 
2019). 
Wikells handbok används i detta projekt för att konsulterna på WSP avd. VVS använder 
sig av den boken till vissa projekt. 
 
Radiatorer och vattenburen golvvärme är vanliga distributionssystem för bostäder/lokaler i 
Sverige (Energirådgivningen, 2018) (Lundagrossisten, 2019). 
Komfortmoduler används vanligen i kontor och hotellrum (Utterhall T. b., 2019). 
Takmonterade värmestrips används i kontor och eller större utrymmen såsom 
lager/industrilokaler (Utterhall T. a., 2019). 
 
Hur snabbt ett värmesystem reagerar på väderomslag beror till stor del på hur byggnaden 
är konstruerad. Tiden det tar att värma upp rummet är utanför projektet och det bestäms 
till större delen utifrån byggkonstruktionen. Byggnaden har en så kallad tidskonstant. I det 
här projektet har det dimensionerats för en tidskonstant på 3 dygn.  
Systemen med radiatorer, komfortmoduler och värmestrips är jämförbara med varandra på 
de sättet att dessa reagerar likvärdigt, tidsmässigt. Golvvärmesystem däremot reagerar 
långsammare och har därmed längst reaktionstid, detta för att den termiska massan som 
måste värmas/kylas är betydligt större i detta system (Utterhall T. a., 2019). 
 

2.2 Kort förklaring av de olika systemens uppbyggnad 
 
Radiatorsystem 
Ett lågtempererat tvårörs radiatorsystem använder sig av en tilloppsledning och en 
returledning (Lundagrossisten, 2019). Temperaturer på dessa ledningar, tillopp och retur 
kallas för systemtemperaturer. Anledningen till att de ofta benämns som lågtemperaturer 



är för att samma systemuppbyggnad innan åren 1980 hade högre systemtemperaturer, 
80/60 °C. 
Åren omkring 1980 började man utforma systemen för att få lägre temperaturer. 
Vanliga dimensioneringstemperaturer på dagens radiatorsystem är 55/45 °C. Anledningen 
till att det fungerade att sänka temperaturerna så pass mycket möjliggjordes av två 
faktorer. Den ena var att man började bygga mer välisolerade byggnader, vilket minskade 
värmebehovet. Det andra var att man ökade den värmeavgivande arean på 
radiatorn/konvektorn med hjälp av veckade konvektionsplåtar (Purmo/Thermopanel, 
2008). 
Radiatorer monteras vanligen på väggen under fönstren för att förhindra kallraset som 
uppstår vid fönstren. Vid en radiator avges större delen av värmen via strålningsvärme, 
resterande del som konvektion. Hos en konvektor är förhållandena omvända. 
Det är vanligt att man kombinerar radiatorer och konvektorer i samma system, vilket har 
gjorts i detta arbete. Radiatorer och konvektorer använder sig av samma slags ventiler på 
själva radiatorn/konvektorn. Radiatorer har ofta en synlig termostatventil och termostat. 
Det kan även konvektorer ha. I de fallen där konvektorn är inbyggd i golvbjälklaget måste 
man ha en termostat med lös givare, där termostatdelen monteras mitt på väggen framför 
konvektorn. Inbyggnadskonvektorer har inte används i det här projektarbetet.    
Konvektorer är vanligt att man installerar vid stora fönsterpartier som saknar eller har 
väldigt låg brösthöjd. Framledningstemperaturen styrs med hjälp av utomhusgivare som 
via en reglercentral (RC)/ dataundercentral (DUC) skickar sin signal till en shuntventil, 
vanligen en tre-vägs. En RC finner man vanligen i mindre/äldre värmesystem medans en 
DUC finner man vanligen i större/modernare värmesystem. I en RC kan man välja att 
använda olika värmekurvor som systemet skall arbeta efter. Värmekurvorna visar 
framledningstemperaturen som funktion av utehustemperaturen. 
En tre-vägs shuntventil är en viktig komponent i ett värmesystem. Ventilen blandar 
returvattnen från returledningen med det heta vattnet från värmekällan. Hur mycket 
returvatten och hetvatten som leds ut som tilloppledningen som därmed får en viss 
framledningstemperatur, styrs av shuntventilen. I värmesystem shuntar man vattnet och i 
tappvattensystemet blandar man vattnet med en 3-vägs blandningsventil.      
 
Vidare styrs temperaturregleringen i rummet med termostat ihop med termostatventil på 
radiatorn/konvektorn. (Lundagrossisten, 2019). 
 
Golvvärmesystem 
I ett golvvärmesystem använder man sig av flexibla golvvärmerör som gjuts in som 
slingor i bjälklaget. Normalt lägger man endast en slinga i små rum för att täcka 
värmebehovet. För stora rum med större värmebehov lägger man flera slingor (Utterhall 
T. b., 2019). Slingorna läggs inte så flera rum delar på samma slinga, eftersom 
temperaturregleringen styrs slinga för slinga. Vanligen börjar man förlägga slingan längs 
ytterväggarna för att sen arbeta sig tillbaks, detta för att värmevattnet är som varmast i 
början, även kallat tilloppsledningen.   
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Slingorna ansluts till en fördelare, där denna fördelare är monterad i ett så kallat 
fördelarskåp. I fördelarskåpet finns det nödvändig utrustning, ventiler osv. med 
samlingsnamnet, armatur för att kunna styra och reglera systemet. Vanliga 
systemtemperaturer för golvvärme är 40/30°C. 
Reglering av ett golvvärmesystem styrs m.h.a. rumsgivare monterat på väggen som 
kommunicerar med styrdonet för aktuell slinga (Uponor, b), 2016). 
 
Komfortmodulssystem 
I detta arbete kommer alternativet med komfortmoduler bara tas upp som en bisats i 
arbetet och skall endast ses som ett alternativt system utanför rapporten. Kostnader 
förknippade med komfortmoduler kommer därför inte presenteras i denna rapport.  
 
Komfortmoduler är vanliga i kontorslokaler och andra offentliga byggnader vilket är 
anledningen till att dom nämns i denna rapport.  
För förståelsens skull kommer ett system med komfortmoduler beskrivas översiktligt som 
för de övriga systemen. 
Modulerna installeras vanligen i undertakskonstruktion. Vidare ansluter man ventilation, 
kyla och värme. 
Vanliga systemtemperaturer till värmedelen är 55/45°C, vilket är det samma som för både 
radiatorer/konvektorer och värmestrips.  
Vidare styrs temperaturen som på övriga system med termostat och termostatventil. 
Eftersom modulen är monterat i taket så behöver termostaten förlängas, vanligen till en 
rumstermostat monterat på väggen, som på ett golvvärmesystem med rumsgivare. 
Rumsgivaren kommunicerar med termostaten för att reglera temperaturen (Lindab, 2019). 
 
Värmestrips 
En enhet som avger värme från taket kallas för värmestrips. 
För dessa system avges värmen främst som strålningsvärme nedåt, 85%. Resterande 15% 
avges uppåt som strålning och konvektionsvärme, dessa förhållanden gäller när luften är 
normalt ren. (Ekman, 2019) 
Systemtemperaturer är 55/45°C. Vanligen levereras och installeras dessa utav rörläggaren 
(Utterhall T. a., 2019). 
 
 
 
  



2.3 Förutsättningar 
 
Undertak har antagits för både markplan och övervåningen. 
De olika system och dimensioneringstemperaturer är valda till:  
 
Radiatorer/konvektorer, 55/45°C  
Golvvärme, 40/30 °C    
Komfortmoduler, 55/45 °C 
Värmestrips, 55/45 °C 
Dimensionerande inomhustemperatur, DIT = 21°C (Mats Finnson, 2019). 
Dimensionerande vinter utetemperatur, DVUT = -16°C (Mats Finnson, 2019). 
Isoleringsnivå C för värmestråk i undertak  +55°C (Wikells Byggberäkningar AB, 2019). 
 
Verksamheten och beställaren ville dimensionera projektet efter en utetemperatur på -
16°C och en tidskonstant på 3 dygn. En ort i Sverige som har detta är Stockholm-Bromma 
därför har man valt att använda den orten som grund till effektberäkningarna, (Astner L. 
b., 2019), (Mats Finnson, 2019). 
 
Med isoleringsnivå menas med hur väl isoleringen isolerar rören och därmed hur stora 
effektförluster det blir per meter. Isoleringsnivå A har lägst effektförlust per meter, men 
också det dyraste.  
I detta projekt har det räknat med isoleringsnivå C. 
 
Med värmestråk menas värmerörens transportsträckor i undertak. 
 
Bestämda värden har tagits fram tillsammans med handledare och VVS konstruktörerna 
här på WSP (Götesson, 2019) (Utterhall T. a., 2019) (Astner L. a., 2019), samt varit till 
grund för effektbehovsberäkningarna (Mats Finnson, 2019). 
Alternativen har tagits fram med viss hänsyn till verksamheten som i grundfallet är kontor. 
Individuell rumsreglering, hänsyn till inredning/möblering för samtliga system har tagits 
fram. 
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2.4 Verksamheten styr valet av värmesystem 
 
Statistik visar att ett vattenburet radiatorsystem är vanligast för bostäder. I de fallen där 
man har affärer, caféer i bottenplan är det vanligt att man har vattenburen golvvärme 
(Bagge, 2007). 
Boverket har ihop med andra statliga myndigheter tagit fram en ett samlat dokument som 
belyser vikten av isolering, risker och energibesparing som ett vattenburet 
golvvärmesystem kan ge. Den extra isolering som krävs av bottenplattan rekommenderas 
vara 250mm (Statens Energimyndighet, Konsumentverket, Boverket och Formas, 2002) 
hänvisar till avgränsning. 
 

2.5 Boverkets undersökning energibesparing golvvärme/radiatorer 
 
För att få en uppfattning om hur pass viktig extraisoleringen är har det gjorts en jämförelse 
mellan vattenburen golvvärme och radiatorer. Husgrundsisolering är extra viktigt då man 
har golvvärme. 250mm extraisolering har satts som tumregel.  
Med rätt tjocklek på isolering av bottenplatta ihop med sänkta inomhustemperaturer kan 
man sänka energibehovet och därmed få lägre uppvärmningskostnader. Detta gäller ju 
såklart generellt för alla värmesystem, ju lägre inomhustemperatur, ju lägre energibehov.  
Som exempel har en jämförelse gjorts mellan golvvärme och radiatorer som visar på att 
om inomhustemperaturen sänks med en grad, 22-21°C i ett system med golvvärme 
minskar energibehovet med 1% jämfört med radiatorer. Sänks inomhustemperaturen två 
grader, ner till 20°C minskar energibehovet med 7% (Statens Energimyndighet, 
Konsumentverket, Boverket och Formas, 2002). 
 
 
 
  



3 Material och Metod 
 
Kapitlet kommer beskriva valda arbetsmetoder och hur beräkningarna gjorts. 
 
De fabrikat som det här projektet kommer innefatta är de fabrikat som Wikells använder 
sig av, i de fallen då flera fabrikat används i Wikells har det billigaste valts. 
Purmo/Thermopanel för radiatorer/konvektorer, Uponor för golvvärmesystem, och Frico 
för värmestrips. 
 

3.1 Arbetsmetod 
 
Samtliga alternativ kommer utföras   för hand utifrån de effektberäkningar som gjorts 
(Mats Finnson, 2019). Beräkningsmallen bifogas även som bilaga 1 i rapporten. 
Anledningen till att dimensioneringen görs för hand var för att handledaren tyckte det 
skulle vara en bra övning för att få en bättre känsla för hur man dimensionerar rör i ett 
system. 
 
På liknande sätt kommer det dimensioneras för radiatorer, konvektorer, golvvärme och 
värmestrips. 
Sektionskostnader för systemen har tagits fram m.h.a. Wikells.  
 
Rumseffekterna är beräknade enligt ekvation 1-4: 
 
𝑃𝑟𝑢𝑚 = (𝑃𝑡 + 𝑃𝑣 + 𝑃𝑜𝑣) ∙ 𝐶𝑏𝑦𝑔𝑔𝑓𝑒𝑙  (kW)  [1] 
 
𝑃𝑡 = Transmissionsförlust, värmeförlust genom klimatskalet för väggar, fönster och dörrar 
𝑃𝑡 = 𝑃𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑃𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑃𝑑ö𝑟𝑟𝑎𝑟   (kW)  [2] 
𝑃𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 = Leverantörens data för hela fönsterkonstruktionen, glas, karm och drevning.  
 
För alla ingående delar i 𝑃𝑡 gäller ekvation 3: 
𝑃𝑥 = (𝑈 ∙ 𝐶𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟) ∙ 𝐴 ∙ (𝐷𝐼𝑇 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) (kW)  [3] 
 
Där, 
𝑈 = Tillverkarens angivna U-värde för specifikt material med enheten: 
(W/m2°C)  
 
𝐶𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 = 15% (Mats Finnson, 2019)  (faktor, här 1,15) 
𝐷𝐼𝑇 = Dimensionerande inomhustemperatur (°C) 
𝐷𝑉𝑈𝑇 = Dimensionerande vinter utetemperatur (°C) 
 
𝑃𝑣 = Tillskottsvärme p.g.a. luftens temperatur är lägre än rumstemperaturen. (kW) 
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𝑃𝑜𝑣 = Ofrivillig ventilation, infiltration.  (kW) 
 

𝑃𝑜𝑣 =
𝑉

1000∙𝐴∙𝜌∙𝑐𝑝∙(𝐷𝐼𝑇−𝐷𝑉𝑈𝑇)
  (kW)  [4] 

 
Där,  
𝑉 = Infiltrationsflöde   (m3/s) 
𝐴 = Klimatskalsarea   (m2) 
𝜌 = Densitet    (kg/m3) 
𝑐𝑝 = Specifik värmekapacitet  (kJ/kg °C) 
 
𝐶𝑏𝑦𝑔𝑔𝑓𝑒𝑙 = 20% (Mats Finnson, 2019)   (faktor, här 1,20) 
 
Vidare har ledningsdimensionerna har tagits fram genom att beräkna flödet i ledningen, 
enligt ekvation 5: 
 

�̇� =
𝑃

𝜌∙𝑐𝑝∙∆𝑡
∙ 103 (l/s)    [5]  

 
Där, 
𝑃 = Radiatoreffekt, kW 
∆𝑡 = 10°C 
𝑐𝑝 = 4,19 kJ/kg°C 
𝜌 = 1000 kg/m3 
 
Det framräknade flödet behöver vara under rörets maxkapacitet. Den raden som är 
markerat med rosa i Tabell 1 har används för att denna ger normalt tryckfall per meter, 98 
Pa. Översta värdet i raderna gällande flöde är uttryckt i l/h, detta har dividerats med 3600 
sekunder för att få flödet uttryckt i l/s. 



Tabell 1. Geberits tryckfallstabell för stålrör 
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3.2 Verktyg 
 
De verktyg som kommer att användas är Wikells sektionsfakta 19/20 (Wikells 
Byggberäkningar AB, 2019), Geberits tryckfallsdiagram för Mapress stålrör (Geberit, 
2019). Beräkning och dimensioneringsprogram är sådana som VVS konsulterna på WSP 
använder. 
 

3.3 Beskrivning 
 
Kostnadsjämförelser kommer beskrivas som summerad tabell i rapporten. Systemens 
huvudposter kommer specificeras. Vidare kommer beräkningarna redovisas i Excelbilagor 
för systemen. 
Systemet med radiatorer och konvektor kommer läggas in som figur i rapporten. De andra 
systemen kommer inte läggas in eftersom dimensioneringen har gjorts på liknande sätt för 
de andra alternativen och behöver därför inte redovisas i figurformat. Fokus på rapporten 
är totalkostnader och inte hur rördragningen är. 
 
 
 
  



4 Resultat 
 
Redovisning av div. kostnader för alternativen. Totalkostnaden redovisas först, därefter 
redovisas vad som summerats.  
 

4.1 Totalkostnader för alternativen 
 
Totalkostnader för alternativen är sammanställt nedan i Tabell 2. 
Mer ingående redovisas beräkningsstegen i bilagor för respektive system. 
 
 
Tabell 2. Totalkostnader för radiatorer/konvektorer, golvvärme på betongbjälklag samt värmestrips. 

 
 
Samtliga alternativ använder sig av samma typer av ventiler och termostater. 
Drift/underhållskostnader bedöms därmed vara samma för alla alternativen och räknas 
därmed inte med. De samma gäller den förväntade livslängden för systemen.   
 
 
System radiatorer/konvektorer 
 
Radiatorer/konvektorer   96 373 kr 
Rördragning anslutningsrör  49 195 kr 
Värmestråk med dold isolering i undertak 51 624 kr 
Ventiler    4 033 kr 
 
Totalkostnad: 201 226 kr 
 
Summerad arbetstid: 114 timmar (Wikells Byggberäkningar AB, 2019) 
 
För beräkningar se bilaga 2. 
 
 
  

Typ av system Levereras av Installeras av Totalkostnad 

Radiatorer/konvektorer Rörläggare Rörläggare 201 226 kr 

Golvvärme betongbjälklag Rörläggare Rörläggare 269 144 kr 
Värmestrips Rörläggare Rörläggare 147 903 kr 
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System golvvärme på betongbjälklag 
 
Golvvärmerör, fördelarskåp, rumstermostater 230 220 kr 
Värmestråk med dold isolering i undertak  
till golvvärmefördelarskåpen  33 481 kr 
Ventiler    5 443 kr 
 
Totalkostnad: 269 144 kr 
 
Summerad arbetstid: 200 timmar (Wikells Byggberäkningar AB, 2019) 
 
För beräkningar se bilaga 3 
 
System värmestrips 
 
Värmestrips    68 017 kr 
Värmestråk med dold isolering i undertak 76 264 kr 
Ventiler    2 690 kr 
 
Totalkostnad: 147 000 kr 
 
Summerad arbetstid: 67 timmar (Wikells Byggberäkningar AB, 2019) 
 
För beräkningar se bilaga 4. 
 
Sammanfattningsvis har tre stycken värmesystemslösningar jämförts. 
 
 
4.1.1 Bisats – system med komfortmoduler 
 
Alternativet med komfortmoduler är ett alternativ som skall betraktas som en bisats. 
Anledningen till detta är för att arbetet var och är tänkt att bara handla om 
uppvärmningssystemet. En komfortmodul kan leverera kyla och ventilation förutom 
värme. Kostnaden för en komfortmodul är ungefär 4 gånger högre än exempelvis en 
radiator, vilket gör att en jämförelse med fokus på kostnader blir märklig. Alternativet 
med komfortmoduler kommer därför inte att tas med i rapporten. Komfortmodulerna är 
ändå med i projektet men endast som en bisats och ett alternativt sätt att förse byggnaden 
med värme. Anledningen till detta är för att de är vanliga i kontorslokaler. 
Kostnaden för endast värmeinkopplingen av modulerna är låg eftersom kostnaden för 
modulen inte är medräknad. 
 
  



4.2 Ritningar 
 
Systemet för radiatorer och konvektorer är inritade enligt Figur 2 och Figur 3. 
Dessa är bifogade i rapporten för att ge en klarare bild av hur projektet ser ut. 
Här kan man utläsa vilka typer av radiatorer det är projekterat för samt vilka flöden som 
krävs. På ritningen ser man hur värmestråket är förlagt.  
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5 Diskussion 
 
Det alternativet som visade sig vara billigast var systemet med värmestrips. Det kostade  
ungefär 145 000 kr. Kostnaden för värmestråket visade sig vara ungefär 8000 kr dyrare än 
värmestripsen. Utifrån kostnaderna skulle man alltså alltid förespråka detta system.  
Ett system med värmestrips tar även kortast tid att installera, 67 arbetstimmar (Wikells 
Byggberäkningar AB, 2019), vilket också bidrar till den låga totalkostnaden. 
 
Näst billigast blev ett system med radiatorer/konvektorer som landade på ungefär 200 000 
kr. Tiden det tar för att installera systemet hamnar i mitten, på 114 arbetstimmar (Wikells 
Byggberäkningar AB, 2019). 
 
Det dyraste alternativet blev golvvärme i betongbjälklag med en prislapp på 270 000 kr. 
Alternativet har ingen hänsyn tagits till den extra kostnaden för nödvändig 
tilläggsisolering av bottenplattan och betongbjälklaget. Extraisolering är nödvändigt för att 
motverka att värmen transporteras nedåt istället för uppåt. 
Totalpriset kommer därför vara ännu högre än 270 000 kr. Detta är dock ingen kostnad 
som arbetet behandlar och tas därför inte med. 
 
Kostnaden för komfortmodulsalternativet har valts att inte tas upp i rapporten mer än att 
det är ett billigare alternativ eftersom den faktiska modulen inte har räknats med. 
I de fallen där det projekteras för komfortmoduler finns det möjlighet att tillgodose 
värmebehovet och därmed spara in de kostnader som alternativa värmesystem medför. 
Detta kommer ge en lägre totalkostnad sätt till att uppfylla värmebehovet. 
 
Eftersom golvvärmesystemet använder sig av lägre systemtemperaturer vilket man kan 
tänka sig kommer ger lägre effektförluster genom värmestråken jämfört med de andra 
systemen. Lägre effektförluster kommer ge lägre driftkostnader jämfört med de andra 
systemen som använder sig av högre systemtemperaturer. 
 
Totalkostnaden för golvvärmen visar att anläggningskostnaden ihop med materialet står 
för en stor del motsvarande 85% av totalkostnaden. Både materialet och anläggningstiden 
är alltså hög i detta alternativ. 
 
Det tar strax under 200 arbetstimmar att installera ett vattenburet golvvärmesystem. Dessa 
summerade timmar är inklusive matningen till fördelarskåpen (Wikells Byggberäkningar 
AB, 2019). 
 
Värmestripsalternativet tar 67 timmar. Detta är inklusive värmestråket fram till 
värmestripsen.  
 
Det tar 114 timmar arbetstimmar att installera ett system med radiatorer/konvektorer 



 
Läggs kostnaden för radiatorer och rördragningen till radiatorerna ihop motsvarar de 
ungefär 75% av totalkostnaden, vilket också utgör en stor andel. 
 
Kostnader gällande värmestråket skiljer sig ganska mycket mellan systemen. Det 
alternativet som är billigast gällande värmestråk visade sig vara i golvvärmesystemet. Det 
har sin förklaring i att det helt enkelt är kortare värmestråk i detta system. 
I det här projektet är avstånden ganska korta vilket resulterar i att värmestråkskostnaderna 
också blir ganska låga. Rörstråken är ritade så att avstånden skall bli korta och så att det är 
praktiskt genomförbart. Därmed är även kostnaderna för rörstråken anpassat till detta 
projektet. Vid större projekt där avstånden är större kan man tänka sig att det finns 
ekonomisk vinning i att planera kommande värmestråk så längderna inte blir onödigt 
långa. Samma resonemang gäller för val av isoleringsnivå. 
 
För och nackdelar med systemen: 
 
Största fördelen med systemet med radiatorer/konvektorer är att det är det vanligaste 
systemet i Sverige och därmed borde kännas som ett säkert kort, installation och 
funktionsmässigt. Eftersom värmesystemet är en så pass viktig installation i en byggnad så 
väger argumentet Sveriges vanligaste system tungt hos beslutsfattarna. 
 
Vidare är detta systemet ombyggningsbart, värmarna och de väggförlagda rören i rummet 
kan bytas ut ifall dom blir defekta eller om man vill ändra planlösningen i byggnaden. 
 
Största fördelarna med golvvärme är att man kan använda lägre systemtemperaturer och 
att installationen är dold. Den dolda installationen ger maximalt utrymme för möblering 
och inredning, vilket värderas högt i verksamheter, såsom butiker, caféer/restauranger med 
mera.   
En nackdel med golvvärmesystem är att de reagerar långsamt på temperaturförändringar 
och att det inte går att byta ut de ingjutna slingorna. 
 
Att återansluta komfortmoduler är det enda alternativet som jämförts, som kan hantera 
flera system. Utöver värme kan komfortmoduler reglera kyla och ventilation. 
Kostnadsmässigt kan detta innebära stora besparingar eftersom någon separat tilluftskanal 
inte behöver dras till rummet. 
 
I dag är det vanligt att man vid nybyggnation av flerbostadshus har 
butiker/caféer/restauranger/förskolor/verksamheter i bottenplan för att fr.o.m. plan 1 
bygga för bostäder. I bottenplattan kan man med fördel gjuta in golvvärme, så länge man 
tilläggsisolerar grunden. 
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6 Slutsats 
 
Mina resonemang om vart kostnaderna ligger för systemen kommer förklaras i kapitel 6.1 
och 6.2. 
 

6.1 Rekommendationer 
 
Utifrån enbart kostnaderna bör man alltid välja system med värmestrips.  
Att alltid välja detta system är dock inte att rekommendera eftersom det inte passar i alla 
typer av verksamheter. Systemet med värmestrips ihop med golvvärme lämpar sig bäst i 
lager och industrilokaler där man vill punktvärma delar av lokalen där människor och- 
eller maskiner arbetar, för att samtidigt ha grundvärme i bottenplattan från golvvärmen. 
 
I flerbostadshus anser jag att man kan med stor fördel projektera för golvvärme i 
bottenplan, där det vanligen i dagsläget brukar husera div. caféer/restauranger/butiker 
m.fl. för att på så sätt nyttja lokalens yta på bästa sätt. Vidare i våningsplanen projektera 
för radiatorer/konvektorer. 
 
I kontorslokaler anser jag att man kan använda sig av radiatorer/konvektorer, värmestrips 
eller komfortmoduler. Komfortmoduler är att föredra eftersom de ger behagligare 
inomhusklimat med tanke på att de kan avge kyla, ventilation och värme från samma 
modul. 
 
I hotellrum ställs det höga krav på inomhusklimatet därför anser jag att man borde 
använda sig av komfortmoduler för att snabbt kunna reglera flera system på ett 
kontrollerat sätt. 
 
I lagerlokaler och industrier där det vistas personer anser jag att golvvärme bör användas 
ihop med värmestrips. Detta för att på bästa sätt ha golvvärme som grundvärme i lokalen, 
som inte är i vägen för verksamheten, för att sen kunna leverera punktvärme på de ställen 
där personer alt. maskiner arbetar. Driftkostnaderna kan tänkas sänkas avsevärt när man 
endast värmer upp arbetsytor/platser istället för hela lagerlokalen. Ett annat argument för 
att använda golvvärme för hela bjälklaget är att det inte krävs någon individuell 
rumsstyrning. Vidare skulle golvvärmesystemet kunna drivas genom industrins egna 
spillvärme via en växlare.   
 

6.2 Fortsatt arbete 
 
Installationskostnaderna är dyra och reaktionstiden är långsam i ett vattenburet 
golvvärmesystem. Skall golvvärme kunna mäta sig med de andra systemen behöver 
kostnaden och reaktionstiden bli lägre resp. kortare. 
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8.1 Bilaga 1 
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8.2 Bilaga 2 
 
 
Radiatorer/konvektor

System	Rad/konv.

Plan	1

Rumsnummer Dim.	Rumseffekt	[W] Radiatormodell Värmeavgivning	Rad.	[W] Höjd	x	Längd	[mm] Beteckning	Rad.	

180 860 Purmo	Hygene	30 881 600x1200 612

181,	182 850	(2x425) Purmo	Kon	22 872	(2x436) 286x900

196 400 Purmo	Hygene	10 478 500x1800 518

Värmeavgiving	Rad,konv.	För	rum	183 183	fönster	vid	YD 2x260 Purmo	Kon	21 2x261 286x700

1358

Dim.	Rumseffekt	totalt	för	rum	183 183	vid	litet	fönster 170 Purmo	Hygene	30 172 300x400 304

1350	(440+220+170+260+260) 183		designfönster 220 Purmo	Kon	21 206 142x900

183		designfönster 440 Purmo	Kon	21 458 142x2000

193 570 TP	V4	11 679 300x2600 326

192 250 Purmo	Hygene	10 266 300x1600 316

191 240 Purmo	Hygene	10 266 300x1600 316

184 320 Purmo	Hygene	10 332 300x2000 320

60%	av	hela	rummets	behov 189,	A	(vid	dubbelfönster) 280 Purmo	Hygene	10 299 300x1800 318

rest.	40%	av	hela	rummets	behov 189,	B	(vid	enkelfönster) 180 Purmo	Hygene	10 200 300x1200 312

188 240 Purmo	Hygene	10 259 300x2000 320

187 150 Purmo	Hygene	10 259 300x1800 318

186 250 Purmo	Hygene	10 259 300x2000 320

Plan	2

Rumsnummer Dim.	Rumseffekt	[W] Radiatormodell Värmeavgivning	Rad.	[W] Höjd	x	Längd	[mm] Beteckning	Rad.	

232,	A 460 Purmo	Hygiene	10 482 450x2000 4520

224 400 Purmo	Hygiene	10 390 400x1800 418

233 540 Purmo	Hygiene	20 560 300x1800 318

234 370 Purmo	Compact	11 428 300x1600 316

235 360 Purmo	Compact	11 428 300x1600 316

232,	B 950 Purmo	Hygiene	20 961 600x1800 618

244 150 Purmo	Hygiene	10 200 300x1200 312

243 490 Purmo	Hygiene	20 498 300x1600 316

totalt	890	W	i	effektbehov 242 340 Purmo	Hygiene	20 373 300x1200 312

60%	av	hela	rummets	behov 241	vid	YV	med	flest	fönster534	(60%	av	890W) 2x	Purmo	Hygiene	10 532	(2x266) 300x1600 316

rest.	40%	av	hela	rummets	behov 241	vid	YV	med	1	fönster356	(40%	av	890W) Purmo	Hygiene	20 373 300x1200 312

240 300 Purmo	Compact	11 321 300x1200 312

239 310 Purmo	Compact	11 321 300x1200 312

238 350 TP	V4	21 362 300x1000 310

237 340 TP	V4	21 362 300x1000 310

236 430 TP	V4	21 451 300x1200 312  
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Rördimensionering
	GEBERIT:s	Tryckfallstabell

Rumsnummer Dimension	[mm] Effektbehov	[kW]

238 12 0,362

239 12 0,321

240 15 0,321

241,	A 15 0,373

241,	B 18 0,266

241,	C 18 0,266

242 18 0,373

243 22 0,498

244 22 0,2

224 12 0,39

184 12 0,332

191 12 0,266

192 15 0,266

193 18 0,679

Matning	genom	kontor	193 28 4,913

196 12 0,478

Matning	genom	konferens	196 28 5,39

232,	A 12 0,482

233 15 0,54

234 15 0,428

232,	B 15 0,961

235 15 0,428

180 15 0,881

181,182	A 15 0,436

181,182	B 18 0,436

183,	A 18 0,261

183,	B 12 0,261

Matning	genom	samlingshall	183 28 5,114

236 12 0,451

237 15 0,362

189,	A 12 0,299

189,	B 12 0,2

188 15 0,259

187 15 0,259

186 15 0,259

183,	C 12 0,458

183,	D 12 0,206

183,	E 15 0,172

Matning	genom	passage	184 22 2,773

Matning	forts.	genom	Entréhall	182 22 7,887

Slutligen,	matning	från	bef.	Vs	system 35 13,28  
 
 



8.3 Bilaga 3 
 
Dimensionering	Golvvärme	
Wikells	(Uponor	på	betongbjälklag)

Plan	1 Sektionspris Antal Pris Arbetstid	(inräknad	i	priset)

10	m^2 3	889,03	kr						 7 st 27	223,21	kr						 	 22,19 h

15	m^2 5	959,91	kr						 1 st 5	959,91	kr								 	 5,03 h

30	m^2 9	316,34	kr						 1 st 9	316,34	kr								 	 8,40 h

75	m^2 19	322,66	kr				 2 st 38	645,31	kr						 	 37,35 h

Summerad	yta	fram	till	fördelare	=	30	m^2 9	316,34	kr						 1 st 9	316,34	kr								 	 8,40 h

Fördelare	4	slingor 6	087,34	kr						 2 st 12	174,68	kr						 	 3,90 h

Fördelare	8	slingor	(i	samma	skåp)	skalat	upp	priset	för	fördelare	4	sl. 10	327,80	kr				 1 st 10	327,80	kr						 	 3,40 h

(4	fördelare	x	2	minus	(1668,8kr	(skåp)+	178,08kr	kulventil))

112	963,59	kr					

Plan	2

10	m^2 3	889,03	kr						 8 st 31	112,24	kr						 	 25,36 h

15	m^2 5	959,91	kr						 4 st 23	839,64	kr						 	 20,12 h

30	m^2 9	316,34	kr						 2 st 18	632,68	kr						 	 16,80 h

75	m^2 19	322,66	kr				 1 st 19	322,66	kr						 	 18,68 h

Summerad	yta	fram	till	fördelare	=	Passage	B:s	yta	,	66m^2=	≈75	m^2

Fördelare	4	slingor 6	087,34	kr						 4 st 24	349,36	kr						 	 7,8 h

Fördelare	8	slingor	(i	samma	skåp)	skalat	upp	priset	för	fördelare	4	sl. 10	327,80	kr				 0 st - 	kr																 	 0 h

117	256,58	kr					

Matning	fördelarskåp

Plan	1	isolerat	35mm	T/R 1	240,02	kr						 16 m 19	840,32	kr						 	 9,6 h Dim.	Matningsledn.	Till	alla	skåp:

Plan	2	ingjutet	i	bjälklaget	35mm	T/R 1	240,02	kr						 11 m 13	640,22	kr						 	 6,6 h 1514 l/h

Antagit	samma	pris	som	vid	pendling

33	480,54	kr						 	

Fått	tillgång	till	LK:s	snabbprojektering	av	detta	golvvärmesystem

Summering	av	flöden	till	alla	5	fördelare:

1514	l/h	.	Vilket	blir	en	gemensam	matningsledning	som	är	35mm

HAR	INTE	PROJEKTERAT	PÅ	SAMMA	SÄTT	SOM	LK.

Ventiler	(kopplas	in	i	varje	fördelarskåp)

Avstängningsventil	(AV)	35 604,80	kr								 	 3 st 1	814,40	kr								 	 0 h	(ingår	i	ventilpriset)

Returventil	(RV)	32 1	209,60	kr						 3 st 3	628,80	kr								 	 0 h	(ingår	i	ventilpriset)

5	443,20	kr								 	

Totalpris	Plan	1	och	2 269	143,91	kr					 193,63 h
Pris	är	exklusive	extra	kostnader	för	isolering	på	både	bjälklaget	mellan

planen,	men	också	extra	isolering	på	plattan

Sammanställning	totalkostnader	för	alternativet	Golvvärme

Golvvärmerör

Fördelarskåp

Rumstermostat

Montage

Summa: 230	220,17	kr		

Värmestråk	med	dold	isolering	i	undertak

Summa: 33	480,54	kr				

Ventiler

Summa: 5	443,20	kr						

Slutsumma: 269	143,91	kr		
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8.4 Bilaga 4 
 
Värmestrips
Wikells

Effekt	takvärmare/värmestrips	i	hela	metrar	[W] Antal	metrar	för	att	täcka	effektbehov	[m] Avrundat	uppåt	antal	hela	metrar	[m] Sektionspris	takvärme+montage Arbetstid Effektbehov

165 1,5 2 1	863,48	kr																																																		 0,58 h 250 W

165 0,9 1 931,74	kr																																																 0,29 h 150 W

165 1,5 2 1	863,48	kr																																														 0,58 h 240 W

165 2,8 3 2	795,22	kr																																														 0,87 h 460 W

165 1,5 2 1	863,48	kr																																														 0,58 h 240 W

165 1,5 2 1	863,48	kr																																														 0,58 h 250 W

165 3,5 4 3	726,96	kr																																														 1,16 h 570 W

165 5,2 6 5	590,43	kr																																														 1,74 h 850 W

165 2,4 3 2	795,22	kr																																														 0,87 h 400

165 8,2 9 8	385,65	kr																																														 2,62 h 1350 W

A

B

C

165 2,6 3 2	795,22	kr																																														 0,87 h 430 W

165 2,1 3 2	795,22	kr																																														 0,87 h 340 W

165 2,1 3 2	795,22	kr																																														 0,87 h 350 W

165 1,9 2 1	863,48	kr																																														 0,58 h 310 W

165 1,9 2 1	863,48	kr																																														 0,58 h 310 W

165 2,1 3 2	795,22	kr																																														 0,87 h 340 W

165 3,0 3 2	795,22	kr																																														 0,87 h 490 W

165 0,9 1 931,74	kr																																																 0,29 h 150 W

165 3,3 4 3	726,96	kr																																														 1,16 h 540 W

165 2,2 3 2	795,22	kr																																														 0,87 h 370 W

165 2,2 3 2	795,22	kr																																														 0,87 h 360 W

165 5,4 6 5	590,43	kr																																														 1,74 h 890 W

165 2,4 3 2	795,22	kr																																														 0,87 h 400 W

Summa: 68	016,95	kr																																												 21,22 h

Omräknat	sektionspris	för	värmestrips Omräknad	Arbetstid,	medelvärde

Pris	takvärmare Frico	SZ	29	38m 11 h

Frico	SZ	26	48m 14 h

SZ	29	Takvärmepris/m 852,89	kr																																												 	

SZ	26	Takvärmepris/m 589,58	kr																																												 	 Totalt	antal	meter 86 m

Medelvärdepris/m 721,24	kr																																												 	 Total	antal	timmar 25 h

Pris	montage

Medelvärde	arbetstid/m 0,29 h/m

SZ	29	Montagepris/m 210,00	kr																																																 	

SZ	26	Montagepris/m 211,00	kr																																																 	 Arbetstid	för	värmestråk

Medelvärde	montagepris/m 210,50	kr																																																 	

46 h

Summa: 931,74	kr																																												 	

Summering	arbetstid 67,22 h

Redovisning	av	effekterna	som	modulerna	som	Wikells	räknar	med	har	högre	systemtemp.

Projektet	är	inte	projekterat	för	80/60	Dessa	tas	bara	med	för	redovisningens	skull

Effekter	för	systemtemp.	80/60	°C

SZ	26	-	289	W/m	enl.	Wikells 289 W/m	gäller	för	systemT	80/60	°C

SZ	29	-	406	W/m	enl.	Wikells 406 W/m	gäller	för	systemT	80/60	°C

Effekter	som	projektet	är	dimensionerat	för

Effekt	enl.	uppgift	från	Frico 165 W/m	gäller	för	systemT	56/46	°C	Vilket	ger	ett	dT=30K

DIT=21	°C (56+46)/2=51

51-21	=	30K=	dT

Sammanfattning:

Inkoppling	av	bef.	Komfortodul 57	540,08	kr																																									

Värmestrips 68	016,95	kr																																									

 


