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Sammanfattning 
Fjärrvärmen anses idag vara ett viktigt inslag för att öka samhällets energieffektivitet och 

minska vår miljöbelastning med sänkta CO2-emissioner. I Sverige är i dag omkring hälften av 

alla bostäder och lokaler anslutna till fjärrvärme och anslutningsgraden ökar samtidigt som 

antalet kraftvärmeanläggningar också ökar. Med kraftvärme, avses en anläggning som 

producerar både fjärrvärme och el.  

 

För elproduktion i en kraftvärmeanläggning fungerar det fjärrvärmeanslutna bostadsbeståndet 

som en kylanläggning och en god avkylning är att föredra både för el- och 

värmeproduktionens effektivitet. Många genomförda studier under 1990-talet har visat på 

onödigt höga returtemperaturer i svenska fjärrvärmenät och vikten av en sänkt returtemperatur 

har betonats och värderats men det praktiska arbetet med att öka avkylningen har hittills gått 

trögt.  

 

Med detta som utgångspunkt har fokus i detta arbete lagts på möjligheten att sänka 

returtemperaturen och då mer specifikt på fjärrvärmecentralens funktion och utformning i de 

fall där fjärrvärme används för ventilationssystemet. Simuleringar och beräkningar har gjorts 

för att jämföra olika kopplingsprinciper, den klassiska parallellkopplingen jämfört med en 

delvis seriell koppling som medför en lägre destruktion av exergi. 

 

Resultatet visar att principen för koppling av fjärrvärmecentralen och utformningen av 

värmesystemet kan påverka returtemperaturkurvans karakteristik vilket ger en sänkt 

returtemperatur vid fallande utetemperatur i stället för en höjd returtemperatur som i 

normalfallet. 

 

Simuleringsresultatet visade, med en fullständigt parallell koppling som referens, att 

kopplingen ”Ventilation med återvinning” gav en flödesviktad medelreturtemperatur som var 

5,1ºC lägre. Samma koppling men med primära tappvarmvattenreturen som första spetsflöde 

gav 11,6ºC lägre returtemperatur än referenskopplingen.  

 

Vid anpassning av ett större bestånd bör möjligheten att få motsvarande effekt på systemnivå 

finnas. I och med det så finns en möjlighet till bättre driftsekonomi i ett kraftvärmesystem och 

ett behov av systemutveckling för att nå lägre returtemperaturen. Här kan också ses ett behov 

av programvara för att kunna dimensionera fjärrvärmecentralen optimalt i syfte att minimera 

destruktionen av exergi. 
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Abstract 
District heating is today considered, one of the most important ways to increase our energy 

efficiency and reduce environmental damages with less emission from carbon dioxide. In 

Sweden around half of the homes and premises are connected to district heating and the 

numbers are increasing.  

 

A lot of investigations during the 1990s have shown that return temperatures in the circulating 

system generally are too high. Along with this knowledge the importance and economical 

benefits has been spoken out but so far the overall work of cooling has gone slowly.  

 

This being the point of view, focus is on reduced temperature of water in the primary circuit. 

Function and design of the district heating substations are investigated as one of the keys. 

Simulations and calculations have been made to compare an entirely parallel connection with 

a partially serial connection with focus on better exergy qualities of the substation. 

 

The results show that the principle for how a substation is connected and the design of 

internal heat distribution can have an effect on the characteristics of the return temperature. It 

is possible to get a decrease in return temperature as outdoor temperature is falling instead of 

having an increased temperature, being the norm today.   

 

The complete parallel connection figures as reference. Simulations show that the compared 

connection “Ventilation med återvinning” gives a flow rate weighted difference in return 

temperature of 5,1ºC. For the same connection but with the possibility of input mass flow 

from the return of the hot water before primary water the difference was 11,6ºC. 

 

It is realistic to believe that this would have a corresponding effect on the system in larger 

scale. If so there is a possibility of better economy in the production of combined power and 

heat and also a need of system development to reach lower return temperatures. Dimensioning 

software for district heating substations to minimize destruction of exergy will also be needed. 
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Förord 
Detta examensarbete har utförts inom Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik vid 

institutionen för tillämpad fysik och elektronik, vid Umeå universitets tekniska högskola. Det 

är ett 20p/30hp arbete för en magisterexamen. Arbetet har genomförts på uppdrag av YIT 

Sverige AB, avdelning klimatsystem. Tiden för examensarbetet har varit mycket lärorik och 

stoppas med ett leende i ryggsäcken. 

 

Ett stort tack riktas till mina två handledare. Ett tack till Håcan Åström, Cert Energiexpert och 

tekniskt ansvarig för energideklarationer inom YIT Sverige AB som med intet sinande 

entusiasm och öppet sinne har bidragit till ett gott diskussionsforum. Också ett tack till Staffan 

Andersson, docent och universitetslektor vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik, 

vid Umeå universitet som på ett lättsamt och klarsynt sätt har gett vägledning när det varit 

snårigt. 

 

När nu möjligheten ges vill jag även tacka er andra som på något sätt bidragit till arbetet. 

Svensk Fjärrvärme, Riksbyggen, FläktWoods, Umeå energi och slutligen medarbetarna på 

YIT som har svarat på frågor och bidragit till ett trevligt arbetsklimat. 
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1 Inledning 
Boverkets byggregler, BBR, anger krav med systemgränsen vid en bostads yttervägg. 

Innanför väggarna finns klara regler och förutsättningar och här går det att optimera varje 

system till att uppfylla de ställda kraven på komfort och ekonomi. I fallet som studerats är 

byggnaden ansluten till fjärrvärme och därför del i ett större system. De val som görs innanför 

väggarna kommer därför att påverka systemet i övrigt. Risken för suboptimeringar är därför 

stor. Genom att sätta en vidare systemgräns skulle dessa suboptimeringar kunna förhindras 

och korrekta optimeringar göras. Häri ligger en möjlighet till utveckling. 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka fjärrvärmecentralen och dess distributionsenheters 

möjlighet att påverka tillvaratagandet av den nyttjbara delen energi i fjärrvärmen även känd 

som exergi. Det är även att utreda ett påstående om att bättre energianvändning genom att ta 

hänsyn till exergi helt skulle kunna ändra karakteristiken på fjärrvärmens 

returtemperaturkurva. Skulle returtemperaturen i fjärrvärmenätet kunna sjunka med en 

fallande utetemperatur istället för att öka som den gör idag? 

1.2 Metod 

Inledningsvis undersöks utvecklingen och tekniken för och runt fjärrvärmecentralen, den länk 

i fjärrvärmenätet som lägger grunden till avkylningen av kraftvärmeverkets processvatten och 

till abonnenternas inomhusklimat. I nästa steg görs en genomgång av vilka möjligheter det 

finns för intern värmedistribution. Här tas hög- och lågtemperaturssystemen upp.  

 

Detta leder fram till en fallstudie, där kopplingsprincipen i fjärrvärmecentralen utreds, i syfte 

att bedöma nyttan med en seriekoppling av två energianvändare i uppvärmningssystemet, där 

den ena dimensionerats för låga framledningstemperaturer. Detta jämförs med att koppla 

dessa parallellt enligt konventionella metoder. För denna jämförelse görs även en anpassning 

av en befintlig byggnad. I detta fall för ett antagningsvis normalstort flerbostadshus. Detta 

syftar till att bestämma erforderliga effektbehov för beräkningarna som går att räkna in och 

jämföra i ett bostadsbestånd. 

 

Energianvändningen får ligga till grund för en anpassning av byggnaden i 

energiberäkningsprogrammet Ventac som används inom YIT Sverige AB. Detta görs för att få 

ett samband för byggnadens effektbehov till övriga beräkningar. 

 

Därefter görs en modell i Matlab med kompletterande beräkningar i produktvalsprogrammet 

Acon, där olika ventilationslösningar kan dimensioneras. Sammanställning görs i Excel. Detta 

blir en approximativ lösning då verktyg för att simulera ventilationsaggregatet Econet inte kan 

nyttjas. (Läs om Econet i avsnitt 2.4.2). 

1.3 Arbetets begränsningar 

Det har gjorts en del avgränsningar i arbetet. Byggnadsberäkningar har gjorts för endast en 

byggnadstyp och endast för de förhållanden som rör Umeå energis centrala fjärrvärmenät. Det 

har heller inte gjorts någon ekonomisk utvärdering av resultatet vilket bland annat leder till att 

diskussionen om styrmedel begränsas.  

 

För beräkningsmodellen så begränsas beräkningarna till två huvudsakliga kopplingsprinciper. 
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2 Bakgrund 
 

2.1 Företagspresentation 

 

YIT skapar, utvecklar och bibehåller en god 

livsmiljö för människan. Detta görs genom 

att erbjuda lösningar inom fastighetstekniska 

system, byggnation och industritjänster 

under varje projekts hela livscykel. 

2.1.1 Organisation 

Starten för YIT-koncernen kom 1912 då Yleinen Insinööri Toimisto (Allmänna 

ingenjörsbyrån) Startade sin verksamhet i Helsingfors, Finland. 

 

Koncernen verkar och erbjuder idag tjänster internationellt i Norden, Baltikum, Ryssland och 

Centraleuropa:. Koncernens verksamhet är indelad i de fyra affärsområdena Building systems, 

Construction Services Finland, International Construction Services och Industrial Services.  

 

YIT Sverige AB finns på cirka 100 orter i Sverige med ungefär 4400 medarbetare. Kontoren 

är spridda från Kiruna i norr till Ystad i söder och sammantaget omsattes 5,6 Mdr under 2007. 

 

YIT Sverige AB är uppdelat i fyra divisioner som utgörs av Elsystem, Klimatsystem, 

Rörsystem och Facilities Management samt ett antal supportfunktioner.  

2.1.2 Kvalitet och miljö 

YIT Sverige AB har certifieringar för ISO 9001 och ISO 14001 för all verksamhet [1]. 
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2.2 Exergi 

Enligt termodynamikens första lag kan energi varken skapas eller förbrukas utan endast 

omvandlas mellan olika former. Exempelvis så går energiomvandlingen i en bil, från kemiskt 

bunden energi i bensinen till rörelseenergi i kolven och slutligen till värme från friktion och 

förbrännig. Den kemiska energin i bränslet kommer i slutänden helt att utgöras av värme och 

som energimängd är den därmed fullständigt bevarad. 

 

Termodynamikens andra lag talar bl.a. om entropi (oordning) och hur en naturligt driven 

process, vilken som helst, medför en ökning av entropin. Detta innebär att en naturlig process 

inte är reversibel eller med andra ord, den kan inte göras i omvänd ordning för att uppnå 

ursprungsläget eller samma nivå av ordning. Exempelvis så kan den högt ordnade 

energiformen rörelseenergi hos energibäraren elektricitet värma en panna med kaffe medan 

det omvända blir omöjligt. Ett hus kan värmas till 20˚C med exv. 30-gradigt vatten medan det 

omvända inte går om inte ett arbete tillförs.  

 

Detta resonemang leder till det faktum att när energi betraktas så räcker det inte att ta hänsyn 

till dess storlek eftersom en kWh både kan vara ljummet badvatten eller El. Måttet på 

energins kvalitet kallas exergi och har samma enhet som energi men utgör endast den 

potentiella mängden arbete som energin kan uträtta i den aktuella omgivningen. Se 

kvalitetsfaktorer i tabell 1. 

 

Exergiandelen för värme ges av Carnotverkningsgraden (ekvation 1) för en reversibel process 

som utgör ett teoretiskt maximum av den andel energi som kan utföra ett arbete 

 

T

T
c

01       (1) 

 

där T0 är omgivningens absoluta temperatur och T är mediets absoluta temperatur i Kelvin. 

 

Det enklaste sättet att resonera är att använda energi av så låg kvalitet som möjligt. Gäller det 

värme så blir det naturligt så låg temperatur som möjligt. 
 

Tabell 1 Kvalitet hos olika energibärare. 

Omgivningstemperatur 20ºC 

Lägesenergi 100 % 

Elenergi 100 % 

Fjärrvärme (100ºC) ca 27 % 

Spillvärme (30ºC) ca 3 % 

 

I tabell 1 kan vi se hur många procent ur en energimängd av ett visst energislag som teoretiskt 

kan uträtta ett arbete det vill säga hur många procent av en energimängd som är exergi vid en 

viss omgivningstemperatur
 
[2]. 

 

Eftersom värme för vardaglig användning är av låg kvalitet får fjärrvärme ses som en mycket 

bra källa till uppvärmning av bostäder och lokaler då det ofta är en restprodukt från el-

generering eller annan industriverksamhet. Med detta sagt så saknar dock 

fjärrvärmeanvändningen inte utvecklingspotential och effektiviseringsmöjligheter.  
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Möjligheten att i en fjärrvärmecentral koppla energianvändarna i serie med fallande 

temperaturkrav i värmeväxlingen skulle inte leda till ett mindre energibehov i byggnaden men 

leda till en effektivare energianvändning. Det vill säga en lägre destruktion av exergin 

förutsatt att lägre temperaturer kan användas.  

2.2 Ekonomisk drivkraft för en bättre avkylning 

Det är sedan ett antal år tillbaka allmänt känt, åtminstone i fjärrvärmekretsar, att det finns 

stora fördelar med en sänkt returtemperatur i fjärrvärmenätet. Medelreturtemperaturen från 

svenska fjärrvärmenät låg år 2000 nära 48ºC vilket många i branschen anser utgöra en stor 

potential för bättre avkylning [3]. Ett gott exempel är Göteborg Energi där krafttag har gjorts 

för en bättre avkylning. Arbetet som utförts mellan 1995 och 2004 har resulterat i flera 

graders sänkning av returtemperaturen med en besparing på 8 miljoner per år mot 18,5 

miljoner satsade kronor tack vare höjd verkningsgrad [4]. 

 

Vinsten med avkylningen i kronor har beräknats för flera system i Sverige. I Umeå energis 

centrala nät beräknade Ödin [5] en besparing på 1,25 miljoner kronor för sänkning av 

returtemperaturen med en grad över året eller 1,17 kr/MWh, ºC. Tillsammans med 

beräkningar från andra delar av landet pekar besparingen mot ungefär en krona per MWh och 

grad i snitt. Här har möjligheten att ansluta fler abonnenter inte tagits med i beräkningen. De 

poster som drar nytta av temperatursänkningen i övrigt är värmepumpar, 

rökgaskondenseringen, nätförluster och pumpar.  

 

För en sänkning av framledningstemperaturen görs en uppskattning av besparingen för Umeå 

energis nät [5] till 0,69 miljoner kronor eller 0,65 kr/MWh,ºC. I detta fall är det i el-

genereringen men även minskade distributionsförluster som besparingen görs. Då både fram 

och returtemperaturen kan sänkas en grad görs en besparing på 1,96 miljoner eller 

1,82 kr/MWh,ºC [5]. 

 

I Sverige har prissättningen för fjärrvärme traditionellt sett endast varit kopplad till uttagen 

energimängd. 2005 omfattades 61 % av den sålda fjärrvärmen dessutom av någon typ av 

flödesprissättning. Uppläggen varierar lite då det finns de som omfördelar kostnader för 

abonnenterna där de som kyler bättre än medel betalar mindre och de som kyler sämre betalar 

mer. Andra energiverk sätter bara ett kubikmeterpris. 

 

År 2005 publicerade Svensk Fjärrvärme en resultatrapport ”Grundläggande faktorer för 

lyckosamma avkylningsprojekt” [6], med bakgrund av att så lite har gjorts på området. Några 

har visat att det går, men i stort är förändringen liten trots att det finns en beräknad 

besparingspotential på totalt 600-700 miljoner kr mellan temperaturen idag och vad känd 

teknik kan ge. Ett av förslagen var att se kunden som en kollega. Här ansågs också 

flödesprissättningen vara en viktig fråga. 
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2.3 Fjärrvärmecentralen 

2.3.1 Teknisk historisk utveckling 

I Sverige föreskriver värmeverken en indirekt anslutning sedan lång tid tillbaka som innebär 

att fjärrvärmenätet och byggnadens system avskiljs med värmeväxlare i en fjärrvärmecentral. 

Fjärrvärmen etablerades i Sverige under 1950-talets början. Då tillämpades ibland 

direktanslutning, men några stora vattenläckage gjorde att man frångick den lösningen. 

Principen att vara indirekt ansluten ingår idag i det svenska fjärrvärmekonceptet. Det råder 

dock delade meningar internationellt sett om vilken typ av anslutning som är bäst [7]. 

 

I Sverige idag har drygt 580 tätorter ett fjärrvärmenät och det sker en fortsatt utbyggnad av 

fjärrvärmen på flertalet orter i landet [8]. Det finns utbyggda nät i 270 av landets 

290 kommuner [9] och omkring hälften av Sveriges bostäder och lokaler värms idag av 

fjärrvärme vilket gör att det är den vanligaste formen av uppvärmning. Först i Sverige var 

Karlstad när värmeverket togs i bruk 1948. Under 50-talet följde många städer exemplet, 

däribland Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås och Borås 

[10]. 

 

På 60-talet var antalet fjärrvärmeföretag, trots en snabb start, lågt och varje företag hade sina 

egna regler när det gällde installation av fjärrvärmecentralen. Tekniken var fortfarande ny och 

de första fjärrvärmecentralerna modifierades av befintliga installationers utrustning som 

vanligtvis var det som hörde till den utbytta panncentralen. 

 

Det nya systemet fick alltså ersätta pannor och man ledde in fjärrvärmevattnet direkt i 

radiatorsystemet. Fjärrvärmesystemet hade ett högre konstruktionstryck än abonnenternas 

värmesystem och därför tryckreducerades både tillopp och retur mellan nätet och abonnenten. 

I början gjordes tryckreduceringen med hjälp av ett rörsystem bestående av raksträckor och 

krökar som monterades på pannrummets väggar. Denna metod var skrymmande och nästa 

steg i utvecklingen blev att, med teknik som var känd från fjärrvärmeföretagens 

produktionsanläggningar, byta ut rören mot hydrauliska tryckreduceringsapparater. 

 

För varmvattnet användes befintliga varmvattenberedare där vattnet värmdes av 

fjärrvärmevattnet via slingor i ett förråd. 

 

I dessa system fungerade inte alltid tryckreduceringen vilket ibland gav upphov till tryckstötar 

som orsakade läckage i fastigheternas radiatorsystem med vattenskador som följd.  

 

Den här tidens fjärrvärmeföretag var av typen kraftvärmeverk så det fanns ett stort intresse av 

att få en god kylning av fjärrvärmevattnet. Eftersom dessa fjärrvärmecentraler, särskilt i detta 

avseende, var tekniskt undermåliga så startades ett samarbete med tillverkare för att ta fram 

värmeväxlare till både radiatorvärme och varmvatten. 

 

I samband med detta presenterades även metoder för hur dessa enheter skulle kopplas och hur 

temperaturer och flöden skulle styras. 

 

Det etablerades olika skolor för kopplingsprinciper som Stockholms-, Norrköpings- och 

Linköpingskoppling. Det var inte mycket som skilde de olika kopplingssätten åt men det var 

viktigt för företagen att hävda sin egen princip. Genom bl.a. personalutbyte mellan närbelägna 

fjärrvärmeföretag så bildades regioner i Sverige och de olika kopplingsprinciperna kom därför 

att dominera olika delar av landet.  
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Tekniken utvecklades vidare under 70-talet och två- och trestegskopplingen blev dominerande 

på marknaden men även parallellkoppling och ett antal specialkopplingar användes beroende 

av byggnadens värmebehov.  

  

Från slutet av 70-talet har Svensk Fjärrvärme producerat tekniska bestämmelser som 

behandlar fjärrvärmeledningar och fjärrvärmecentraler. Syftet har varit att stimulera 

utveckling av produkter och system samt att få fram säkra och hållbara anläggningar [11]. 

 

2.3.2 Umeå 

I Umeå har fjärrvärmen funnits sedan slutet av 60-talet då Ålidhemsverket togs i drift [12]. 

Idag levereras värme, via fjärrvärmenätet, till 70 procent av invånarna [13]. Av de 

kopplingsprinciper som finns är det främst tvåstegskopplingen som dominerat men även 

parallellkopplingen används numera allt oftare, särskilt i nybyggda hus. Tvåstegskopplingen 

(fig.2) används i huvudsak när gamla system kopplas in då radiatortemperaturerna ofta är 

höga och även om behovet av tappvarmvatten är stort. Parallellkopplingen (fig. 1) används 

när radiatortemperaturen och behovet av tappvarmvatten är lägre. I Umeå är en del i 

kostnaden, för att få fjärrvärme bundet till fjärrvärmecentralen, då abonnenten står som ägare 

av denna. Därför är också den enklare och billigare parallellkopplingen mest attraktiv [12]. 

 

I slutet av 2005 fanns det cirka 3800 fjärrvärmecentraler i Umeås centrala nät. Både parallell- 

och tvåstegskopplingen är representerade i de större centralerna som är mellan 1000 och 1500 

till antalet. Parallellkopplingen är vanligast bland de mindre villaanslutningarna [5]. 
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2.3.3 Temperaturkrav i nätet 

I första hand bestäms temperaturen i nätet av hur väl fjärrvärmevattnet kyls i 

abonnentcentralerna. Om många abonnenter kyler dåligt kommer detta att ge en hög 

returtemperatur i fjärrvärmenätet vilket gör att även en högre framledningstemperatur måste 

väljas. Det beror på att begränsningen av cirkulationsflödet i fjärrvärmesystemet ges av 

rördimensioner och erforderligt pumptryck som gör att ett visst spann måste hållas mellan 

framlednings- och returtemperaturen för att en önskad effekt ska kunna avges. ”Nyckeln” till 

låga fjärrvärmetemperaturer är därför låga returtemperaturer [14]. 

 

Valet av systemtemperaturer bestäms på dimensioneringsstadiet till största delen av 

traditioner under inflytande av nationella normer. De nedre temperaturnivåerna begränsas av 

vilka temperaturer som abonnenternas interna värmedistributionssystem är dimensionerade 

för. För ett kraftvärmeverk ökar elproduktionen med en sänkt framledningstemperartur [7]. 

 

I Umeå energis centrala nät ligger framledningstemperaturen mellan 120˚C vid 

dimensionerande utetemperatur och 95˚C som lägst i sommarfallet. Att framledningen inte 

hålls lägre under sommaren beror på att man tillhandahåller fjärrkyla via en 

absorptionskylmaskin som kräver 95˚C som lägsta drifttemperatur. Saknades dagens 

produktion av fjärrkyla så skulle sannolikt 80-85˚C väljas som lägsta framledningstemperatur 

[15]. 
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2.3.4 Kopplingsprinciper 

Nedan redovisas de mest använda kopplingsprinciperna.  

En indirekt koppling är i den vanligaste principen som används i Sverige idag. Den har både 

tappvatten och radiatorvatten separerade från fjärrvärmevattnet via var sin värmeväxlare [7]. I 

figur 1 nedan ses en parallellkoppling som är en koppling av indirekt typ. 

 
Figur 1 Parallellkoppling [16] 
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Vid anslutning av flerbostadshus till fjärrvärmenätet är tvåstegskopplingen (figur 2) den allra 

vanligaste principen i Sverige. Normalt sker en större avkylning av primärvattnet i denna 

jämfört med parallellkopplingen då flödet genom en parallellkoppling i regel blir högre för att 

överföra samma totala värmemängd [7]. Det har visat sig att det i genomsnitt rör sig om en 

grads skillnad mellan returtemperaturerna hos dessa kopplingsprinciper och att skillnaden i 

stort sett blir obefintlig i lågtemperaturssystem [17]. 

 
Figur 2 Tvåstegskoppling [16] 
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På grund av risken för försmutsade värmeväxlarytor, uppkomna av övervärmt tappvarmvatten 

vid höga radiatorlaster, så förekommer den traditionella trestegskopplingen (figur 3) endast i 

begränsad omfattning. Detta problem är störst där kalkrikt (hårt) vatten används i systemen 

[17] då kalkens löslighet i vatten minskar kraftigt vid temperaturer över 50-70˚C. På grund av 

detta så har valet av kopplingsprincip även varit knutet till geografiskt läge [7]. 

 

Trestegskopplingen uppvisar bättre avkylning vid låga radiatorlaster [3]. Den utnyttjas i övrigt 

bättre vid högre tappvarmvattenlaster.  

 
Figur 3 Trestegskoppling [16] 
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Rysk trestegskoppling är en variant av trestegskoppling som fått namnet då den uppträtt i 

gammal rysk fjärrvärmelitteratur. Den ryska trestegskopplingen har inte problemet med 

försmutsning av värmeväxlarytor som den vanliga trestegskopplingen tack vare en extra 

reglerventil som kan leda framledningsvattnet i primärledningen förbi 

tappvattenvärmeväxlaren direkt till radiatorvärmeväxlaren vid låg tappvarmvattenlast (figur 

4). När ingen radiatorlast föreligger kommer endast ventil V1 att hållas öppen. Varefter 

radiatorlasten ökar så öppnas först ventil V3 och sedan V2 för att spetsa med flöde direkt från 

inkommande primärledning då returflödet från tappvarmvattenväxlaren inte räcker till [7], 

[17]. 

 

 
Figur 4 Rysk trestegskoppling [17] 

 

I häftet ”Fjärrvärmecentralen, kopplingsprinciper…” redovisas de tre översta alternativen 

samt några speciallösningar för varierande behov [16]. 
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Valet av kopplingsprincip har debatterats under flera årtionden och argumentationen för 

vilken som är bäst har varierat. I rapporten ”Optimal radiatorreglering för att nå låg 

fjärrvärmetemperatur” [17] redovisas en datorsimulering för tre olika kopplingsprinciper i en 

fastighet med tjugo lägenheter där radiatorsystemet är av lågtemperaturtyp, se figur 6 på nästa 

sida. Kopplingsprinciperna som redovisas är den ryska trestegskopplingen, tvåstegskoppling 

samt två parallellkopplingar med vvc-kretsen ansluten på olika sätt. Dessa har vvc-kretsen 

anslutna på olika sidor om förvärmaren enligt figur 5. 

   

 
Figur 5 Parallellkoppling med förvärmare och två 

anslutningsmöjligheter för vvc-krets [17]. 
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Figur 6 Resultat från datorsimulering av primär returtemperatur från fjärrvärmecentraler [17] 

 

I figur 6 kan det konstateras att den ryska trestegskopplingen ger en lägre returtemperatur när 

radiatorlasten sjunker. Den flödesviktade medelreturtemperaturen ligger i jämförelse med 

”Parallell (vvc-inkoppl. mitten)” på -0,1ºC för tvåstegskopplingen och -1,4ºC för den ryska 

trestegskopplingen. I denna rapport anses därför fjärrvärmecentralen vara av mindre betydelse 

då fjärrvärmekostnaden endast påverkas marginellt.  

 

En annan detalj som figur 6 visar är den trend som även returtemperaturen i nätet totalt sett 

visar upp. Med fallande utetemperatur fås en stigande returtemperatur och ett ∆T som ökar i 

ganska liten utsträckning då även framledningstemperaturen stiger med fallande 

utetemperatur (jfr figur 17). Detta trots att möjligheten till avkylning rimligen borde ha ökat 

när det blir kallare ute. 
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Sedan Svensk fjärrvärmes utgåva av häftet kopplingsprinciper 1997 har även kopplingen 

”Ventilation med återvinning ” figurerat som ett komplement till de kopplingar som i stort sett 

hängt med sedan ”början”. Här utnyttjas ett ventilationsaggregat dimensionerat för låga 

framledningstemperaturer kallad Econet. Ventilationskopplingen är i denna lösning placerad i 

serie med radiatorkretsen se figur 7. Mer om Econet kan läsas under intern 

värmedistribution/lågtemperaturssystem. 

 

 
Figur 7 Ventilation med återvinning [16] 
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2.3.5 Lågflödessystem 

I ”Optimal radiatorreglering för låga framledningstemperaturer” [17] publicerad av Svensk 

Fjärrvärme betonas vikten av rätt radiatorflöde för lägsta möjliga primära returtemperatur. I 

rapporten har det visats att om bästa avkylning eftersträvas så borde radiatorkretsens flöde 

minskas vid dellast samt att framledningstemperaturen sänks lite mindre än vad den gör vid 

konstant radiatorflöde. Det skulle då bli en flytande övergång mellan ett högflödessystem till 

ett lågflödessystem. Eftersom radiatorsystem i regel är överdimensionerade finns en stor 

potential till bättre avkylning. Rapporten visar att med både lågflödesinjustering och 

lågtemperaturinjustering av överdimensionerade radiatorsystem kan cirka 12ºC bättre 

avkylning av primärvattnet fås. Flödesoptimeras ett redan lågtemperaturinjusterat system kan 

3-4ºC bättre avkylning nås. 
 

Stefan Petersson [3] visar i en av sina rapporter att det går att nå en tidsviktad returtemperatur 

på under 30ºC från en fjärrvärmecentral med konventionell teknik om den har rätt 

förutsättningar. Även här nyttjas ett variabelt flöde i radiatorkretsen.  

 

2.4 Intern värmedistribution 

2.4.1 Historisk utveckling 

Till början av 80-talet var byggnormen för temperaturer i radiatorsystem, för tillopp och retur, 

80/60-system men ibland valdes även 90/70-system. Från och med -82 anges i Svensk 

Byggnorm att maximal framledningstemperatur till radiator bör vara 55- eller 60˚C och 

betecknas som lågtemperaturssystem. Lågtemperaturssystemet infördes eftersom det är 

gynnsamt för fler värmeproduktionssätt som samhället vill lyfta fram. Bl. a. är solvärme ett 

system som drar fördel av att lägre temperaturer distribueras till värmesystemet då det medför 

en högre verkningsgrad, men det gynnar även uppvärmningssystem som är anslutna till 

fjärrvärme även om de lägre temperaturerna ställer krav på större radiatorytor [7]. 

 

2.4.2 Lågtemperaturssystem 
Förutom radiatorer, som enligt Svensk Byggnorm är ett lågtemperaturssystem vid en 

dimensionerande framledningstemperatur på 55-60˚C, så har ett flertal andra metoder använts 

för att kunna nyttja ännu lägre temperaturer. Radiatorer som teknik är väl beprövad och ger 

god komfort men kan inte använda temperaturer under 45˚C [14]. Ska ännu lägre 

temperaturer kunna nyttiggöras så behövs en så stor värmeavgivande yta att värmen vanligen 

distribueras i hela byggnadsdelar. Det vanligaste exemplet är golvvärme men även tak- och 

väggvärme mm. har prövats och utretts ur en rad aspekter. Generellt kan sägas att alla 

lågtemperaturssystem drar fördel av en i övrigt energismart byggnadslösning. Bra fönster, god 

isolering och solavskärmning är viktiga delar för att exempelvis begränsa kallras och att 

trögheten i regleringen inte påverkar komforten i för hög utsträckning. 

 

Distributionssystemet av värme i en byggnad har en betydligt längre livslängd än t ex en 

panna eller värmepump och bör därför ses i ett längre perspektiv än energikällan. 

Användandet av lågtemperaturssystem ger en större flexibilitet vid en eventuell framtida 

konvertering till andra energislag då priset på olja, el och biobränsle kan förväntas stiga [14]. 

 

Lågtemperaturssystemen syftar inte till att minska energianvändningen utan det är 

destruktionen av exergi som med den här tekniken kan begränsas. D v s att kvalitén på 

energin som används ska vara av lägsta möjliga slag, för att lämna energislag av högre 

kvalitet som bränslen och el till mer avancerade processer [14]. 
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Golvvärme 

Golvvärme kan distribueras via el, vatten eller luft. Vatten och luft får anses vara det mest 

flexibla sättet. Här finns många olika möjligheter till generering av värmen. De låga 

temperaturerna i golvvärmen är dessutom gynnsamma för exempelvis solvärme, värmepump, 

pelletspanna eller spillvärme. Det har tvistats om huruvida golvvärme medför en ökad 

energianvändning i form av förlängd uppvärmningssässong då golven kan upplevas kalla när 

effektbehovet minskar. För att energianvändningen inte ska öka efter installation av 

golvvärme måste inomhustemperaturen sänkas. Detta ska kunna göras med bibehållen 

komfort om förutsättningarna i övrigt är korrekta. Klart är att huset måste vara anpassat till 

golvvärme för att bästa prestanda ska kunna uppnås. Isoleringen mot mark är av stor vikt och 

en tumregel säger att golvisoleringen ska hålla minst 250 mm. Är grunden dåligt isolerad 

förloras för det första mycket energi till marken och för det andra så kan marken i och med en 

för stor uppvärmning bli varmare än grunden under våren när golvvärmen slås av. Detta leder 

i så fall till en inåtgående fukttransport. Golvmaterialet ska släppa igenom och sprida värmen 

uppåt på ett bra sätt. Exempel kan vara klinker eller plastmatta. Fönster med bra U-värden bör 

väljas för att förhindra kallras. Bäst blir det som för de flesta system när anpassningen sker 

redan vid nybyggnation [18]. 

 

Takvärme  

Frengertak som utgör en del av undertaket med frihängande slingor och reflektorplåtar eller 

ingjutna slingor i betongbjälklaget är de takvärmesystem som lämpar sig bäst som 

lågtemperaturssystem då de har lägst kostnad per kvadratmeter vilket är en viktig del för att få 

lönsamhet. Takvärmesystemet kan vara ett ekonomiskt alternativ då det även kan fungera som 

kylsystem. Enligt undersökning ger det en god komfort i välisolerade och omöblerade rum 

men det kan anses oklart hur kallras, ventilation och möblering påverkar komforten [14]. 

 

Kombinerad golv- och takvärme 

Det finns ett flertal byggnader i Europa med den här typen av system. Det har visat sig både 

prisvärt och energieffektivt som klimatkonditionering för bl. a kontorsbyggnader och skolor. 

För kontorsbyggnaden Sarinaport i Fribourg, Schweiz anges att både energianvändningen och 

byggkostnaden är lägre än för konventionella byggnader med komfort i samma klass [14]. 
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Figur 8 Snittvy av kontorsbyggnad med kombinerad tak- och golvvärme 

 

System med ingjutna rörslingor i betongbjälklagen för flerbostadshus tillhör de intressantaste 

systemen, se figur 8. Den stora trögheten hos betongstommen och den stora 

värmeöverförande ytan gör det möjligt att utjämna stora kyl- och värmelaster över dygnet. 

Jämfört med en användning av bara golvvärme ges möjligheten att använda ännu lägre 

framledningstemperaturer som är av storlek nära önskad rumstemperatur. Konstrueras 

byggnaden för låga kyl- och värmebehov kan framledningstemperaturen hållas inom ett 

mycket snävt temperaturspann och temperaturen i byggnaden regleras med 

självregleringsprincipen [14] som innebär att framledningstemperaturen ligger så nära önskad 

temperatur i rummet att det värmer när rumsluften blir för kall och leder bort värme när luften 

blir för varm.  

 

För att detta system ska fungera bör man acceptera ett spann mellan 20 och 25˚C på 

inomhustemperaturen. Byggnaden bör även vara välisolerad och ha god avskärmning från 

solinstrålning. I lokaler med stora interna värmetillskott måste extra kylning ske för att 

behålla komforten [14]. 

 

I Sarinaport hålls en framledningstemperatur på 20˚C på sommaren när det är som varmast 

och upp mot 26˚C vid dimensionerande utetemperatur. I svenska system uppges temperaturen 

som högst nå 30˚C vilket ger 23˚C på plattans yta vid dimensionerande utetemperatur [14]. 
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Väggvärme 

Installation av väggvärme kan ses som ett alternativ till golv- och takvärme. I Sverige är det 

en ganska okänd teknik men förekommer i Europa och det finns ett flertal återförsäljare av 

system i Tyskland. Förläggningen av värmesystemet görs antingen genom att rörmoduler 

putsas in eller att väggskivor med rörslingor används. För att minimera ökningen av 

värmeförlusterna från väggen som uppkommer vid användning av väggvärme bör 

isolertjockleken ökas. Värmeförlusterna kan även minskas om slingorna dras på innerväggar 

men komforten blir bäst om förläggningen sker på ytterväggarna. Kallras kan motverkas 

genom att slingor placeras under fönstren [14]. 

 

Luftvärme 

System där luft cirkuleras i byggnadsdelar kan vara ett alternativ till uppvärmning av 

bostäder. Temperaturer mycket nära rumstemperatur och i vissa fall även under 

rumstemperatur kan då hållas vilket enligt exergiprincipen är mycket fördelaktigt. Vid de 

lägsta temperaturerna förutsätts att alla omgivande ytor värms och det underskott av effekt 

som tillförs ska då kompenseras av internlasten. Med dessa system bör fläktenergin beaktas 

då luft är en sämre energibärare än vatten vilket medför högre flöden och generellt högre 

elanvändning för värmedistributionen. En fördel med luftvärmen är att de stora 

värmeavgivande ytorna kan erhållas till en låg kostnad. Dock blir rumsreglering av 

temperaturen svår. De försök som gjordes under 80- och 90-talet med uppvärmning 

distribuerad genom tilluftsdon blev mindre lyckade. Detta berodde på att återluft användes 

eftersom större luftflöden än föreskrivet ventilationsflödet krävdes för uppvärmningsbehovet 

och även att luften kunde upplevas som väldigt torr [14]. 
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Econet 

Ventilationsaggregatet Econet är ett aggregat med återvinning och tilläggsvärme i samma 

krets. Återvinningen sker mellan två batterier där dessa är placerade på varsin 

ventilationskanal på samma sätt som en normal batterivärmeväxlare. I kretsen cirkulerar 

vatten med frysskyddsvätska. Skillnaden mot den konventionella batterivärmeväxlaren är just 

den kombinerade kretsen för återvinning och tilläggsvärme (figur 9) samt att flödet i 

vätskekretsen är variabelt för att alla driftsituationer ska ges den effektivaste överföringen av 

värme.  

 

I normala fall tillförs tilläggsvärme i en separat krets direkt till tilluftskanalen men i Econet 

växlas värmen in på cirkulationsslingan (figur 10). Eftersom tryckfallet och därför också 

fläktarbetet ökar ju fler kanaler för värmeöverföring som får trängas i batteriet finns det en 

övre toleransnivå för storleken på den värmeöverförande ytan. Summan blir i det 

konventionella fallet att ett val måste göras. Ska en hög temperaturverkningsgrad i 

återvinningen och en hög temperatur i batteriet för tilläggsvärmen råda eller tvärt om? 

Eftersom Econet har hela sin värmeavgivande yta i samma batteri så kan både bästa termiska 

verkningsgrad i återvinningen och lägsta temperatur i tilläggsvärmen användas [19]. 

Dessutom finns möjligheter att koppla på flera växlare samtidigt som exv. värme i olika 

kvalitetssteg och även kyla. På samma sätt som låga temperaturer kan användas för 

uppvärmning så kan relativt höga temperaturer användas för kylning vilket gör lösningen 

mycket bra för nyttjande av frikyla. 

 

Figur 9 Principiell jämförelse mellan konventionell batterivärmeväxling (vänster) och Econet (höger) 

 
Figur 10 Principskiss över Econetkoppling där tillägsvärme tillförs via VVX1 [16]. 
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3 Utförande 
 

I denna studie undersöks effekten av olika placeringar för ventilationsväxlaren i en 

fjärrvärmecentral. De två möjligheterna att koppla FC:n undersöks med avseende på flödet 

och avkylningen av primärkretsen. Undersökningen görs för en större, vanligt förekommande 

typ av bostadshus där ett behov av värme till ventilationsluften föreligger. Jämförelsen görs 

mellan den vanligt förekommande parallellkopplingen och en koppling liknande denna men 

som har radiatorsystem och ventilationsvärme kopplat i serie, i häftet kopplingsprinciper [16] 

kallat ventilation med återvinning se figur 7. För att simulera fjärrvärmecentralens funktion 

kommer beräkningsprogrammet Matlab att användas och för integrering av husets ventilation 

i kopplingen produktvalsprogrammet Acon. För beräkningar av husets effektbehov används 

energiberäkningsprogrammet Ventac.  

 

I figur 11 visas en förenklad bild av de principer som ska testas. Det är den fullständigt 

parallella kopplingen (A) och den delvis seriella kopplingen (B). I normala fall har 

kopplingarna två steg av värmeväxling på tappvarmvattnet men i undersökningen har 

kopplingarna detta enda steg som blir lika för båda. Koppling B har delats upp i B1 och B2 

där B2 inte är ett vanligt sätt att koppla en fjärrvärmecentral. Denna koppling har simulerats 

för att se vad som händer då temperaturen sänks mer på tappvarmvattensidan och ger 

ventilationens värmebatteri ett större flöde med lägre temperatur än om spetsflödet i första 

hand kommer från prima fjärrvärme. 

 
Figur 11 Principiella skisser av parallellkoppling (A) och ventilation med återvinning (B1 och B2) 
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För valet av radiatorsystem finns åtminstone två viktiga aspekter. Dels möjligheten att, med 

ett lågtemperaturssystem öppna för möjligheten att nyttja energi från andra sätt att generera 

värme. Där kan exempelvis lägre tempererad spillvärme vara ett alternativ, och dels 

möjligheten att dimensionera för höga temperaturer för att få mindre, mer lättreglerade och 

billigare radiatorer [20]. 

 

För den interna värmedistributionen väljs 60/40 som dimensionerande temperaturer i 

radiatorsystemet och ventilationstemperaturer 50/30. Primärsidans returtemperatur sätts 3 

grader högre än sekundärsidans returtemperatur vid dimensionerande tillstånd. Detta görs för 

samtliga värmeväxlare. 

 

Kravet på tappvarmvattnets temperatur begränsas nedåt efter två krav enligt BBR 2006. Dels 

ska tappvarmvattnet lägst hålla 50˚C vid tappstället vilket medför att temperaturen måste 

levereras runt 55˚C för att kompensera för värmeförluster från rören. Den andra 

temperaturgränsen sätts för att förhindra tillväxt av legionellabakterien som kan orsaka 

legionärssjukan genom inandning av små luftburna vattendroppar med bakterien. För att 

förhindra en stor tillväxt av legionella bör vatten i ett förråd hållas över 50˚C. 

Tappvarmvattnets framledningstemperatur har satts till 55ºC. 

 

Utifrån exemplet Umeå har ett typfall av byggnadslösning valts. Riksbyggen har 

tillhandahållit byggnadsfakta om ett av deras flerbostadshus. Byggnaden har till viss del 

förenklats t ex genom att burspråk rätats ut med bibehållen boendeyta och att fasadmaterialet i 

beräkningen inte varierar mellan olika partier. Det är ett nybyggt hus från 2004 som valts med 

storleken 25 lägenheter, 83 m
2
/lgh och fyra våningar plus vindsvåning med förråd. 

Lägenheterna antas motsvara tre rum och kök för två personer. Detta antagande har även 

gjorts i kravspecifikationen för passivhus [21]. Varje person antas tillföra 80 W och totalt sett 

inklusive el-produkter i hemmet antas internlasten vara 6 W/m
2
. Dessa poster av internlast har 

fått en tidsstyrning över dygnet. 
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3.1 Byggnadsdata och samband för effektbehovet 

 

Simuleringarna av byggnaden är baserad på en av de två identiska byggnaderna vid 

DRAGONEN 3. Det kommer endast att refereras till en byggnad i fortsättningen se figur 12. 

Förutsättningarna redovisas nedan. 

 

 
Figur 12 Översiktsvy över DRAGONEN 3 där byggnad A har använts som referensbyggnad [22]. 

  

 

3.1.1 Konstruktion 

Byggnaden är ett flerbostadshus i fem plan inklusive vindsvåning med förråd. Den har en 

boyta på 2067 m
2
 fördelat på 25 lägenheter som ger cirka 83 m

2
/lgh. 

 

Byggnaden har behandlats som medeltung med betongstomme och utfackningsväggar i tegel 

med korslagda reglar. Materialvalet har här en underordnad betydelse då energianvändningen 

ska passas in till förlagan så därför har huvudsakligen standardval gjorts.  
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3.1.2 U-värden 

För bostäder med en boyta, större än 100 m
2
, finns det inga specifika U-värdes krav för de 

olika byggnadsdelarna. Däremot finns kravet att den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten Um får vara högst 0,50 W/m
2 

K. Dessutom finns ett krav som 

begränsar energianvändningen till 130 kWh/m
2
 golvarea i norra Sverige [23]. 

 

Som riktvärden ges U-värden enligt listan i för hus med boyta under 100 m
2
. Dessa anges i 

tabell 2 för varje del i konstruktionen [23]. 
 

Tabell 2 Redovisning av byggnadsdelarnas värmegenomgångskoefficient 

 

 U-värde [W/m
2
 K] 

Vägg 0,18 

Tak 0,13 

Platta mot mark (inkl bidrag från 
mark) 0,15 

Fönster (inkl karm och båge) 1,3 

Dörrar 1,3 

Medelvärde 0,35 

 

medelU  har beräknats enligt formel  

 

 

om

i

ii

m
A

AU

U













     (2) 

 

och resultatet visar att mU  < 0,50 W/m
2 

K där 

 

mU  = genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten [W/m
2 
K] 

iU  = värmegenomgångskoefficienten för en specifik byggnadsdel [W/m
2 

K] 

iA  = arean för den specifika byggnadsdelen [m
2
] 

omA  = den totala omslutande arean [m
2
] 

3.1.3 Ofrivillig ventilation 

Luftläckage är en av de parametrar som är svårast att bestämma om inte mätningar gjorts. Det 

är en parameter som är kopplat till bl.a. vindlast, temperaturdifferens och byggnadens täthet i 

klimatskalet, men även beteendet hos de boende har betydelse. Hur mycket hålls t ex fönster 

öppna?  

 

I BBR 2006 anges inga begränsningar för läckageflöden när boytan överstiger 100 m
2
. 

Tidigare har begränsningen varit att läckaget inte får överstiga 0,8 l/s m
2
 vid ett differenstryck 

på 50 Pa när en bostad provtrycks (här syftar areaenheten på omslutande area). Ett sätt att 

bilda sig en uppfattning om infiltrationen under drift är att anta 4 % av flödet som uppmäts 

vid provtryckning [24]. 
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Enligt beräkningsmetoden ovan ges en infiltration på 0,08 oms/h. Antagandet här har blivit 

0,1 oms/h i lägenhetssektionerna. I korridorer och trapphus kan en högre omsättning antas 

under dagtid. Rimligt skulle kunna vara 0,3 oms/h under denna period. Här har antagits 

0,2 oms/h gällande för hela dygnet. 

3.1.4 Klimatdata 

Energiberäkningen är baserad på ett normalår för Umeå med dimensionerande temperaturerna 

25˚C sommartid och -24˚C vintertid. Drift- och närvarotider har satts mellan 00:00-24:00 och 

lägenheterna antas vara lågbelastade 09:00-16:00.  

Lufttemperaturkravet är satt till 21˚C i rummen och till 20˚C i trapphus och korridorer. 

3.1.5 Fönster och dörrar 

För fönster och solskydd har det, enligt BBR 2006 [23], antagits ett sammantaget U-värde 

som inkluderar karm och båge och för solbelysta fasader antas invändigt solskydd, trapphus 

undantagna. 

 

Fönster- och dörrarea är hämtad från fasadritningar byggår 2004 och ger en sammantagen 

areaandel på 16,8 % av omslutande väggarea. 

3.1.6 Typplan 

Våningsplanen har inte byggts upp efter de faktiska lägenheternas utseende utan har delats 

upp i sektioner enligt figur 13. Förenklingar har även gjorts genom att byggnaden fått en 

rektangulär form där burspråk och andra detaljer i fasaden saknas. Dock har den totala 

fönster- och väggarean i varje vädersträck behållits tillsammans med boarean som fortfarande 

överensstämmer med förlagan. För en dålig byggnadskonstruktion eller för ett väldigt 

välisolerat hus kan det antas att upp till 20-30 % av transmissionsförlusterna utgörs av 

köldbryggor [23]. Modellen har ingen separat post för köldbryggor men stämmer ändå 

beräkningsmässigt. Givetvis saknas inte köldbryggor i realiteten men en typbyggnad anpassad 

till en viss energianvändning är framtagen. Detta tas upp vidare i diskussionen. 

 

Modellen består av fem lika plan med avvikelsen golv mot mark i bottenplanet och tak mot 

utomhusluft i vindsplanet. Vindsplanet har även en högre takhöjd och lägre internlast. Varje 

plan har en total area på 610 m
2
. 

 

 
Figur 13 Antagen sektionsuppdelning för den simulerade byggnaden.  

3.1.7 Internlaster 

Internlasterna har för personvärme, belysning och övriga maskiner sammantaget antagits till 

6 W/m
2
 för boytan och 2 W/m

2
 för trapphus och korridorer. Den effekten har fördelats i 
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personvärme och övrig internlast. Personlasten har antagits till 80 W/pers och antar man att 

det bor två personer i varje lägenhet på 83 m
2
/lgh så ger det personlasten 1,9 W/m

2
 och 

4,1 W/m
2
 i övrig internlast. Hur internlasten är fördelad över dygnets timmar redovisas i 

appendix 1. 

 

3.1.8 Systemförutsättningar 

Ventilationen i förlagan består av ett centralt tryckstyrt FTX-system med en heat pipe 

värmeväxlare. Litteratur anger den termiska verkningsgraden till 50-60 % för en sådan 

växlare [25]. Heat pipe-värmeväxlaren är en ganska ovanlig lösning. Den arbetar genom en 

cykel av förångning och kondensering av ett köldmedium som kokar vid låga temperaturer 

och har fördelen, mot den betydligt vanligare roterande värmeväxlaren, att det inte sker något 

överläckage mellan till- och frånluft. Ventac har inte heat pipe som alternativ för beräkningar 

så i modellen har en roterande växlare använts men med en verkningsgrad på 55 % för att 

bättre passa förlagan. Tryckuppsättningen är antagen till 800 Pa på tilluften och 600 Pa på 

frånluften enligt default. Tillufttemperaturen är vald till 20˚C vintertid och 18˚C sommartid. 

Ventilationen saknar kylsystem.  
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3.1.9 Modellutvärdering 

För att få en jämförelse mellan modellen och förlagan har en energiberäkning gjorts. Den kan 

jämföras mot ett normalårskorrigerat årsmedelvärde hos förlagan för tiden 2006-01 till 2008-

08. Jämförelsen redovisas i tabell 3. 

 
Tabell 3 Jämförelse av energianvändning 

mellan modell och förlaga exklusive 

tappvarmvatten. 

  MWh/år 

Bottenvåning 36,1 

Mellanvåning 78,1 

Vindsvåning 45,3 

Totalt 159,5 

    

Årsmedel 200601-
200808 160,8 

 

I jämförelsen avviker modellen 0,8 % mot förlagans årsmedelvärde. Månadsvis varierar 

energianvändningen emellanåt kraftigare men följer ändå kurvan rätt bra, se figur 14 nedan.  
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Figur 14 Den beräknade energianvändningen i jämförelse med den verkliga. 
 

Felmarginalen på 0,8 % antas vara godtagbart för fortsatta beräkningar. Avvikelsen 

månadsvis är inte större än vad de uppmätta värdena skiljer sig för olika år men man kan 

ganska klart se en tendens att den beräknade kurvan är brantare och detta får hållas i minnet. 

Detta innebär att även kurvan för effektbehovet kommer att skilja i lutning. D v s att den 

beräknade kurvan blir brantare och leder till en överskattning när det är som kallast och 

underskattning när det är som varmast. 

 

Detta borde åtminstone delvis kunna härledas till att internlasten liksom tappvarmvattenlasten 

skiljer sig över året. Här har internlasten satts konstant över året vilket troligen lett till en för 

hög last sommartid och en för låg last vintertid. I figur 15 visas en profil över hushållselen 

som styrker resonemanget.  
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Figur 15 Den i beräkningarna antagna, schablonmässiga användningen av hushållselen [26]. 

 

3.1.10 Effektbehovet för uppvärmning 

I Ventac har byggnadens effektbehov beräknats för tre olika utomhustemperaturer. Alla 

deleffekter kan ses i appendix 2. Utifrån dessa och en vald inomhustemperatur på 21˚C har ett 

linjärt samband för effektbehovet gjorts genom en linjär regression. Värmeeffektbehovet ges 

av  

 

  mttkP uteinnevärme       (3) 

 

där 

k = 1,17 

m = -6,56 
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3.2 Varmvattenkretsen 
 
Den dimensionerande varmvatteneffekten har lästs ur figur 16 där 25 lägenheter antas kräva 

90 kW som dimensionerande effekt enligt rekommendation från Svensk Fjärrvärme. 

 

  
Figur 16 Dimensionerande effekt och flöde som funktion av antal 

lägenheter. Den streckade blå kurvan är rekommendation från Svensk 

Fjärrvärme (2003) [27] 

 

Förlusteffekt för vvc-kretsen har hämtats ur MEBY-rapporten [28] och ges som klass C i 

tabell 4. Detta medför en förlusteffekt för 25 lägenheter på 1 kW [28]. 

 
Tabell 4 Föreslagna schablonvärden i 

MEBY-rapporten [28]. 

 
 

En schablon för energi till tappvarmvatten är 27 % av den totala energianvändningen för 

uppvärmning. Det innebär i det här fallet 67 MWh/år. Ett förenklat antagande har gjorts och 

effekten för varmvattenproduktion har fördelats lika över året till 7,6 kW med tillägg för vvc-

förlusterna vilket ger 8,6 kW konstant tappvarmvattenlast. 
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3.3 Modell av FV-centralen 

Byggnadens effektbehov blir en hörnsten i dimensionering av komponenterna i systemet och 

kan antingen ges med hjälp av en beräknad förlustfaktor eller dynamiskt genom simulering 

efter en given kurva över utomhustemperaturen. För denna studie ges effekten, som en linjär 

funktion av normalårsanpassad utomhustemperatur, enligt modell i Ventac.  

 

Fjärrvärmecentralens växlare dimensioneras efter primärledningens framledningstemperatur 

på 120/95˚C som i Umeå energis centrala nät och varje krets dimensionerande 

framledningstemperatur. 

 

För simuleringsmodellen som gjorts i Matlab och Excel har en rad samband använts.  

 

Framledningstemperaturen 

Framledningstemperaturen i primärledningen ges av en reglerkurva som är beroende av 

utomhustemperaturen. För Umeå Energis centrala nät ges den av  

 

167,990417,1  uF tT      (4) 

 

med tilläggsvillkoren 

 

12020  Fu Tt      (5) 

 

954  Fu Tt      (6) 

 

där 

ut  = Utomhustemperatur [˚C] 

FT = Primär framledningstemperatur [˚C] 
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Figur 17 Reglerkurvan för framledningstemperaturen i Umeå Energis centrala nät. 
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Linjens samband har tagits fram med linjär regression. I figur 17 ses också 

temperaturbegränsningarna 120/95˚C som infaller vid -20 och +4˚C där den lägre 

framledningstemperaturen beror av temperaturkravet hos absorptionskylmaskinen. Den drivs 

här med lägst 95˚C. Utanför reglerlinjen hålls framledningstemperaturen konstant [15]. 

 

En absorptionskylmaskin skiljer sig från den kompressordrivna kylmaskinen på det sättet att 

den istället för en kompressor har en pump för att tillsammans med strypventilen skilja på 

hög- och lågtrycksida. Pumpen ingår i den krets där en absorbatorvätska med ett köldmedium 

cirkuleras. På högtrycksidan efter pumpen går vätskan in i ett kokningssteg vilket är 

kylmaskinscykelns stora energianvändare. Det är för detta steg som fjärrvärmevatten på lägst 

95˚C används i Umeå Energis fall [29]. 

 

Värmeväxlarna 

För alla värmeväxlare mellan primär- och sekundärkrets gäller samma samband och 

beräkningssystematik. Genomgående antas överföringarna vara förlustfria. Värmeväxlarnas 

enheter kan ses i figur 18. 

 

 
 
Figur 18 Principiell skiss av värmeväxlare mellan primär och sekundärkrets 

Den avgivna effekten från primärkretsen ges av  

 RF TTCpMP 


     (7) 

 

där 

 

P = effekten [W] 


M  = massflödet i primärkretsen [kg/s] 

Cp  = vattnets specifika värmekapacitet [J/kg˚C] 

FT = primärkretsens framledningstemperatur [˚C] 

RT  = primärkretsens returtemperatur [˚C] 

 

Den avgivna effekten från primärkretsen till sekundärkretsen ges av  
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    (8) 

 

Denna ekvation kan dock approximeras enligt  

 

   rf ttUAP  RF TT     (9) 

  

där 

UA= U-värdet (värmeövergångskoefficienten) multiplicerat med A (arean) [W/˚C] 

ft = sekundärkretsens framledningstemperatur [˚C] 

rt  = sekundärkretsens returtemperatur [˚C] 

 

Approximationen används genomgående. 

 

Sambandet i ekvation 3 används även för dimensionering av värmeväxlarnas UA-värden. 

I växlaren antas differensen mellan sekundär och primär returtemperatur vara 3ºC vid 

dimensionerande fall [30] och växlarens dimensionerande UA-värde ges då av 

 

   dimdimdimdim

dim

dim

rrff tTtT

P
UA


     (10) 

 

För radiator och ventilationsväxlare är 

 

dimfT = den framledningstemperatur som hålls vid dimensionerande utetemperatur [˚C] 

dimrT = den dimensionerande returtemperaturen [˚C] 

 

Vid dimensionerande tillstånd antas tappvarmvattenväxlaren värma direkt inkommande 

kallvatten. För det fallet ges 
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dimdimdim

dim

dim     (11) 

 

där 

 

dimfT  = den lägsta framledningstemperaturen under sommaren [˚C] 

dimrT = den högsta dimensionerande returtemperaturen [˚C] 

vvtdim  = kravet på framledningstemperaturen [˚C] 

kvt  = det inkommande kallvattnets temperatur [˚C] 

vvPdim  = den dimensionerande uppvärmningseffekten för tappvarmvatten [˚C] 
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UA-värdets beroende av massflödet ges av  
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där  


M = flödet i primärkretsen [kg/s] 


m = flödet i sekundärkretsen [kg/s]  

 

Sekundärsystemet 

Radiatorernas UA-värde ges för den dimensionerande effekten av 
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P
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      (13) 

 

där it är inomhustemperaturen [ºC] och mt är radiatorns medeltemperatur [ºC] som ges av 

 

2

dimdim rf

m

tt
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      (14) 

 

Faktorn k = 1,3 är ett närmevärde av den radiatorkonstant som beskriver värmeöverföringen 

och anges av tillverkare [17]. 

 

Den avgivna effekten från radiatorkretsen till byggnaden ska motsvara byggnadens behov och 

ges av  

 

 rfrad ttCpmP 


     (15) 

 

där 

radm


= massflödet genom radiatorkretsen [kg/s] 

 

Sambanden 7, 8 och 9 samt det beräknade sambandet för effektbehovet mot 

utomhustemperaturen ger sambanden för den sekundära fram- och returledningstemperaturen 

som funktion av utomhustemperaturen enligt 
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Det dimensionerande massflödet för sekundärkretsen ges för radiator och ventilationskrets av 
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     (18) 

 

För varmvatten- och vvc-kretsen har ett antagande gjorts att hela det dimensionerande flödet 

cirkuleras givet av det dimensionerande effektbehovet plus förlusteffekten enligt 
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Det kallvattenflöde som tillförs vvc-kretsen blir det tappvarmvattenflöde som bortförs enligt 
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Därmed kan den sekundära returtemperaturen i vvc-kretsen tecknas 
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     (21) 

 

Blandningspunkt 

I en blandningspunkt, som finns både vid spetsning och som slutsteg i centralen, används 

antagandet att energierna bevaras från steget före till efter blandningspunkten. Detta ger att 

massflöde eller temperatur efter blandning kan beräknas. 

 
3.3 Lösningsmetodik 

3.3.1 Simulering och beräkning 

För jämförelsen mellan kopplingsprinciperna har Matlab valts som huvudsakligt 

simuleringsverktyg. I Matlabmodellen ingår radiatorkretsen och varmvattenkretsen med 

varmvattencirkulation. 

 

För Econetkopplingen, men även för vissa data till beräkningar av roterande och 

plattvärmeväxlare, har det webbaserade produktvalsprogrammet Acon valts på grund av 

tidsbrist och komplexitet i kopplingen. Acon förväntas ge rimliga värden men det bör läggas 

på minnet att det är ett dimensioneringsprogram med allt vad det innebär. Kompletterande 

beräkningar och sammanställning görs i Excel. 

 

Kopplingarna kommer att lösas i tre olika fall som redovisas i tabell 5. Båda fallen i A 

kommer att huvudsakligen lösas i Matlab. Detta gäller även alla steg utom primärflöde och 

temperaturer för Econet i fall B. 
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Tabell 5 Översikt av simuleringsfallen tillsammans med de luftbehandlingssystem som ingår  

A1  Parallellkoppling med plattvärmeväxlare för värmeåtervinning ur frånluft  

A2  
Parallellkoppling med roterande värmeväxlare för värmeåtervinning ur 
frånluft 

B1  Ventilation med återvinning, ventilationsaggregat Econet  

B2 
Ventilation med återvinning, ventilationsaggregat Econet med spetsflöde 
från i första hand tappvarmvattenretur 

3.3.2 Matlab 

Programmet har byggts upp enligt sambanden i avsnitt 3.3 där simuleringarna för 

värmeväxlaren mellan primär och sekundärkrets som kräver en iteration gör att Matlab 

kommer till sin rätt då det är ett kraftfullt simuleringsverktyg.    

3.3.3 Acon 

Acon är ett webbaserat produktvalsprogram för ventilationsaggregat som tillhandahålls av 

ventilationsföetaget FläktWoods. 

 

För beräkningarna i Acon har indata valts enligt tabell 6. Övriga antaganden och indata kan 

ses i appendix 3 som en teknisk specifikation för en av körningarna. 
 

Tabell 6 Indata för dimensioneringsberäkning 

av Econetkoppling 

 

Tilluftflöde 1,1 m
3
/s 

Frånluftflöde 1,1 m
3
/s 

Tillufttemperatur 20 ºC 

Inomhustemperatur 21 ºC 

  

Som varierande indata har utetemperatur och primär framledningstemperatur använts. Ut ur 

varje körning har då tilläggseffekt, massflöde och primär returtemperatur lästs av. I utdata 

från Acon redovisas massflödet med en decimal vilket inte är tillräckligt exakt och har därför 

räknats om utifrån avgiven effekt och temperaturskillnaden enligt 

 

TCp

P
m






      (22) 

 

Körningar har gjorts för utetemperaturer från -24ºC till +11ºC med fem graders steg mellan 

varje beräkning. Den primära framledningstemperaturen till Econet sattes till vad föregående 

steg gett i returtemperatur. Ur denna första beräkningsrunda konstaterades att flödet från 

föregående körningar inte räckte till de rekommenderade flödena som fåtts ur Acon vid 

föreslagen framledningstemperatur. Ur detta beräknades då ett UA-värde för varje körning ur 

ekvation 2. I nästa steg skapades en så god anpassning av UA-värdet som möjligt genom en 

regression för UA-värdet mot framledningstemperatur och massflöde. En hyfsat god 

anpassning gavs linjärt mot framledningstemperatur och roten ur massflödet och utifrån det 

kunde en uppställning för att beräkna primärt spetsflöde och den nya sammanlagda 

framledningstemperaturen göras. Här användes Excels problemlösningsverktyg där villkoret 

att differensen mellan effekten och ekvation 2 för effekten skulle vara noll genom att variera 

det gissade värdet på spetsflödet. 
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Detta gav nya framledningstemperaturer och nya körningar gjordes med plus/minus två till tre 

grader. Av resultaten från körningarna kunde samma procedur genomföras igen genom att 

beräkna nya UA-värden med en ny anpassning och till nästa körning minska ner spannet 

mellan temperaturerna.  

 

Slutligen testas körningsvärdena genom att plotta erforderligt massflöde mot angiven 

framledningstemperatur vid en viss utetemperatur för två punkter. Det räknas även fram vilka 

massflöden som når kopplingen vid samma önskade temperaturer. Massflödet som ges från 

Acon ska överensstämma med det beräknade massflödet för samma temperatur. Då är 

lösningen klar. Vid punkter tillräckligt nära varandra kunde trendlinjer skapas enligt figur 19 

och där interpoleringarna skär varandra ligger det önskade värdet. Ju närmare punkterna 

ligger varandra ju större säkerhet i beräkningen. 

 

-14_60/40

y = 0,001x + 0,022

y = -0,002x + 0,209

0,0825

0,083

0,0835

0,084

0,0845

0,085

0,0855

61,5 62 62,5 63 63,5

me

mb

Linjär (mb)

Linjär (me)

 
Figur 19 Här visas skärningspunkten mellan handberäknade 

värden (mb) och körningar i Acon (me). Grafen ger massflöde på 

y-axeln mot utetemperatur på x-axeln. Arbetsrubriken visar att 

körningen är för utetemperaturen -14 med returvatten från en 

radiatorkrets dimensionerad 60/40. 

me = massflöde Econet 

mb = massflöde beräknat  

För de övriga ventilationsberäkningarna hittades, i brist på tid, ingen 

värmeöverföringskonstant för en eftervärmare vilket medförde att ytterligare en annan 

lösningssystematik fick nyttjas för detta steg. Även för dessa beräkningar antogs 

överföringarna vara förlustfria. Här gav Acon temperaturerna före och efter 

ventilationsvärmaren för varje utetemperatur vilket tillsammans med det konstanta luftflödet 

gav tillförd effekt vid varje beräknat fall.  

I det dimensionerande fallet var sekundärsidans temperaturer redan bestämda till 50/30 vilket 

gav att både sekundärsystemets dimensionerande flöde och dimensionerande UA-värdet för 

ventilationsvärmaren kunde beräknas. Utifrån dessa temperaturer samt given primär 

framledningstemperatur och antagandet att den primära returtemperaturen i dimensionerande 

fall ligger tre grader högre än den sekundära returtemperaturen kunde värmeväxlarens 

dimensionerande UA-värde mellan primär och sekundärsidan bestämmas.  

Nästa steg blev att fortlöpande bestämma fram och returtemperaturerna i sekundärkretsen för 

att vidare bestämma den primära returtemperaturen.  
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3.4 Varaktighet 
 
För att bedöma relevansen av de skillnader som uppstår mellan kopplingarna har temperaturer 

timme för timme för år 2000 hämtats på Umeå universitets väderhemsida [31]. Dessa får 

utgöra ett varaktighetsdiagram. Årsmedeltemperaturen 2000 i Umeå låg på 5,3°C vilket är 

2,3°C högre än SMHI:s årsmedeltemperatur på 3°C. Det får läggas på minnet att temperaturer 

under 0°C håller något högre relevans för ett normalår än vad diagrammet visar.  
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4 Resultat och kommentarer 
 

De kopplingar som studerats visas åter i figur 20. 

 
Figur 20 I figuren visas de kopplingar som simulerats. 

 

 

4.1 Returtemperatur och flöden 
Tilläggseffekten som behövs vid ett ventilationsflöde på 1,1 m

3
/s redovisas i figur 21. Det är 

den effekt som läggs till före tilluftsfläkten. Det som ger upphov till skillnad i effektbehovet 

ges dels av värmeåtervinningens termiska verkningsgrad men även om det föreligger ett 

effektbehov för avfrostning. Detta får vägas in i totalverkningsgraden för återvinningen. 

Datablad för ventilationen vid dimensionerande utetemperatur kan ses i appendix 4. 

Resultat för både roterande och plattvärmeväxlare i ventilationen redovisas och jämförs. Även 

om eftervärmaren dimensionerats för samma temperaturer i dessa fall så kommer det högre 

tilläggseffektbehovet att kräva ett högre vätskeflöde i både sekundär- och primärkrets och 

påverkar därför returtemperaturen i högre grad. 
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Figur 21 Behovet av värmetillskott före tilluftsfläkten för de olika aggregaten som funktion av utetemperaturen 

 

Då returtemperaturerna mellan kopplingsprinciperna A och B jämförs så kan det konstateras 

att B ger en lägre returtemperatur över det spann där ett uppvärmningsbehov föreligger och 

särskilt då utetemperaturen faller, se figur 22 nedan. Mellan A1 med plattvärmeväxlaren och 

A2 med den roterande är det skillnaden i tillskottseffekt för tilluften, i figur 21 ovan, och 

därmed flödesskillnaden som ger avvikelsen i returtemperatur, i figur 22 nedan. Detta ger 



 44 

returtemperaturen från ventilationskretsen större relevans i koppling A1 vilket medför att den 

blir lägre då den summeras ihop med flöden som har högre temperatur.  
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Figur 22 Returtemperaturen från de olika kopplingarna plottad mot utetemperaturen. 

 

 

 

Vid stigande utetemperatur föreligger slutligen inte längre något uppvärmningsbehov och det 

blir tappvarmvattenkretsen som blir styrande och eftersom en konstant tappvarmvattenlast 

valts så ligger dess returtemperatur ganska konstant runt 50,5°C. 

 

Mellan B1 och B2 är det en markant skillnad enligt figur 22. Även om radiatorkretsen lämnar 

30 grader retur vid ett visst tillfälle och Econet kan nyttiggöra denna temperatur så är flödet så 

litet genom radiatorväxlaren att spetsflödet blir dominerande. I B2 spetsas radiatorflödet först 

med returflödet från tappvarmvattenväxlaren som enligt modellen håller ca 50°C. Detta gör 

att ett mindre primärt spetsflöde erfordras vilket leder till en lägre framledningstemperatur 

och därmed också en lägre returtemperatur.  

 

Då Econetkopplingen kan nyttja framledningstemperaturer ner till 30°C [16] i 

dimensionerande fall så kräver den endast ett högre flöde. Likheten till returtemperaturen från 

trestegskopplingen kan ses då B2 ger en dipp (figur 22), då övriga kopplingar tenderar att höja 

returtemperaturen med stigande utetemperatur. 
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Flödet genom kopplingarna visas i figur 23. Det kan konstateras att A1 ligger betydligt högre 

än övriga. För förtydligande skillnad mellan de tre lägsta flödeskurvorna så ges dessa i figur 

24. 
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 Figur 23 Massflödet mot utetemperaturen för de olika kopplingarna. 
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 Figur 24 Massflödet mot utetemperaturen för kopplingar enligt A2, B1 och B2. 

 

Koppling B2 ger som väntat i enighet med den lägsta returtemperaturen även det lägsta flödet.  
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I figur 25 visas A2 mot B1 tillsammans för varaktigheten i dygn för Umeå från år 2000. Det 

som skall läggas märke till är att B1 fortlöpande sänker returtemperaturen med fallande 

utetemperatur. 

 

Jämförs A2 mot B1, enl. figur 26, så ges en skillnad i tidsviktad medelreturtemperatur på 

1,2ºC och en differens i flödesviktad medelreturtemperatur på 5,1ºC. För A2 mot B2 blir 

motsvarande differenser 9,9ºC och 11,6ºC.  
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 Figur 25 Rreturtemperaturen mot utetemperaturen tillsammans med ett varaktighetsdiagram i dygn från Umeå 

år 2000. 
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5 Diskussion 

 

5.1 Beräkningsmodellen 
Då tappvarmvattenlasten satts konstant över året så innebär det en för hög last sommartid och 

en för låg last vintertid. Detta borde rimligen påverka returtemperaturerna därefter. Med andra 

ord en högre returtemperatur vintertid för A1 och A2.  

 

Då Econetkopplingen behövt hela det primära returflödet plus primärt spetsflöde åtminstone 

då det varit kallare än minus fem grader så skulle ett högre tappvarmvattenbehov vintertid 

innebära mer av primära tappvarmvattenreturen och därmed mindre primärt spetsflöde till 

Econet. Detta skulle innebära ännu lägre returtemperaturer från B2.   

 

Förbättringar skulle givetvis vara att få in alla delar i Matlab till att börja med. Här måste 

bland annat Econet kunna skapas i en modell. Därutöver skulle simuleringar även, för 

radiatorsystem med variabla flöden enligt lågflödesmetod, vara intressant.   

 

Ett steg vidare vore om ett program för dimensionering av den möjliga exergikedjan kunde 

göras där alla temperaturkraven ställdes för högsta avkylning och uttag av nyttjbar energi. 

 

5.2 Möjligheter 
Att ett högre ∆T och ett lägre flöde ger en kostnadsbesparing och minskad miljöbelastning är 

klart sedan tidigare.  

 

Ett sänkt flöde medför att kapaciteten i nätet ökar med en möjlighet att ansluta fler kunder 

alternativt att hela temperaturprogrammet kunde sänkas med mer elproduktion till samma 

bränsleinsats. Abonnenter med låga effektbehov skulle kunna göras mer lönsamma vilket 

kommer att behövas eftersom dessa troligen kommer att öka framöver då det strävas efter att 

minska energianvändningen i bostäder och lokaler, och passivhus som byggstandard är inte på 

något sätt ett orimligt scenario. Antar vi att förslaget om passivhus som byggstandard, inom 

EU från 2016, genomförs så förstärks argumenten för att utveckla tillvaratagandet av 

fjärrvärme. Med sitt maxeffektkrav på 14 W/m
2
 i norra Sverige [21] så kan denna effekt utan 

tvekan bäras av ventilationsluften vilket också görs, detta helt utan inblandning av återluft. 

Här finns svårigheter att konkurrera med el-batteriet i de byggnader som har litet effektbehov 

men för större fastigheter skulle troligen ett lågtemperaturssystem till ventilationen vara en 

gynnsam lösning. 

 

Med låga dimensionerande effekter kommer dessutom många fjärrvärmeleverantörer att 

kunna minska sin dyra förbränning av marginalbränslen som olja. När energitätheten minskar 

i näten kommer detta i så fall att leda till, relativt sett, ökade förluster. Kan en sänkning av 

medeltemperaturen i nätet nås så skulle kulvertförlusterna minska.  

  

Problemet är inte att teknik saknas utan att abonnenten, som betalar för en tjänst och samtidigt 

utför ett uppdrag genom sin avkylning, saknar goda incitament att ta en större investering. 

Detta i något som utöver fjärrvärmeleverantören visserligen även gynnar samhället i övrigt 

men där nyttan är svår att mäta för den enskilde kunden.  

 

Det skulle kunna medföra vissa problem med reglerbarhet i de system som arbetar med låga 

temperaturer. Här kanske de normalt mätbara storheterna som exempelvis temperatur blir för 

osäkra då marginalerna blir små så att andra alternativ och lösningar får utredas.  
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Här finns en möjlighet för branschfolk att, om bättre incitament ges, utveckla systemen 

vidare. Med ett tankesätt som ser till ett helt energisamhälle borde utvecklingen gå mot att 

nyttja låga temperaturer till uppvärmning och i stor utsträckning det vi idag kallar spillvärme. 

Se över möjligheterna att dra nytta av närliggande verksamheter etc. Det finns garanterat nog 

med lågkvalitativ värme för att hålla svenska bostäder och lokaler vid rumstemperatur.  

 

 

För vidare resonemang: 

 

 Vilken effekt skulle tredjepartsaccess till fjärrvärmenätet kunna ha i ett nytt 

energisverige och hur skulle det i så fall utformas? 

 Kan ett flerrörssystem för separation av energikvalitet vara en del av ett sådant 

tankesätt där även spillvärme inkluderas?  

 Kan returtemperaturerna bli så låga att flödet i en annan del av nätet kan användas för 

kylning? 

5.3 Byggnadsberäkningarna  

 

5.3.1 Modellen 

För anpassningen av en modell till en förlaga så uppstår naturligt vissa problem. I det här 

fallet har det både varit kopplat till informationsmässiga brister när det gäller förlagan men 

även brister i energiberäkningsprogrammet och kanske också det faktum att detta har varit 

första kontakten med programmet.  

 

För att åstadkomma en så korrekt modell som möjligt så bör i huvudsak uppmätta värden 

användas för en minimering av antaganden. Det finns för många ”rattar” att vrida på vid en 

anpassning annars. Ventilationsflöden och temperaturer, elanvändning, 

tappvarmvattenanvändning och läckagevärden vid provtryckning hade så här i efterhand varit 

till stor hjälp. Antas inomhustemperaturen fel med en grad så slår det märkbart över året. 

 

Sommarmånaderna är generellt svåra att räkna med. Vanligt är att energiberäkningsprogram 

generellt överskattar tillskottsvärmet från solen vilket också ger följden att 

energianvändningen till synes blir lägre under denna period [32] Om det är så i det här fallet 

blir väldigt svårt att uttala sig om. 

 

Programmet är i grunden väldigt flexibelt och tillåter stor kontroll för en van användare. Det 

finns bra förutsättningar för att göra korrekta analyser med grund i en stor mängd indata. 

Programmets användarvänlighet kan dock vid flera tillfällen ifrågasättas även om en del saker 

ger med sig efter en tids användande. Exempelvis kan effekter för olika typer av internlast 

med olika termodynamiska egenskaper matas in på timbasis för varje rum för att skapa en 

ganska exakt dygnsprofil. Detta medför en stor kontroll även om man här saknar kommandot 

kopiera/klistra in. Varje cell måste matas med sitt värde manuellt. Här finns också en 

begränsning i antal enheter för internlast.  

 

Detsamma gäller vid rumsuppbyggnad där nio olika rum är taket för en beräkningsfil. 

Däremot kan valfritt antal rum som är likadana väljas vilket kan användas för 

mellanvåningarna vid beräkning av flervåningshus. 
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Lika lätt som det är att skapa en dygnsprofil är det svårt att skapa en profil över året. För att 

både hålla en dygnsprofil och en årsprofil så krävs en körning per månad där all indata för 

internlast måste skrivas in manuellt timme för timme för varje rum och för varje typ av 

värmekälla. 
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5.3.2 Tappvarmvattenlasten 

Här antogs ju från början att tappvarmvattenanvändningen följde en viss profil och sattes med 

nollpunkt i juli månad då hela uppvärmningsbehovet antogs vara tappvarmvatten. Detta 

visade sig i ett senare skede skilja sig från den schablon som antogs då effekten för 

tappvarmvatten skulle bestämmas. När 35 % räknats bort med hjälp av profilen så kan det ha 

blivit en för stor del till tappvarmvatten då schablonen säger 27 %. Detta är troligen den 

avgörande orsaken till att modellen saknar köldbryggor. Hade profilen gett 27 % 

tappvarmvattenlast så hade det inneburit 8 % i köldbryggor som faktiskt är betydligt närmare 

ett realistiskt värde. 

  

5.4 Styrmedel 

Ett sätt att främja en sänkt returtemperatur i fjärrvärmenätet kan vara att höja flödestaxan 

samtidigt som energipriset sänks. Detta indikeras från flera håll.  

 

Då ingen ekonomisk beräkning gjorts så kan ingen bedömning av den ekonomiska 

lönsamheten göras. Därför konstateras bara det uppenbara, att höga returtemperaturer inte 

skulle vara ett lika stort problem om goda incitament existerade.  

 

En starkare form av premiering för goda fjärrvärmeanvändare borde därför införas. 
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6 Slutsats 
Även om metod och beräkningsmodell har potential att utvecklas till det bättre så är 

bedömningen att resultatet ger en helt korrekt indikation på vad som kan förväntas av det här 

sättet att resonera vid systemuppbyggnaden för fjärrvärmedistribution och slutanvändningen 

av energi. Min gissning är att resultatet, med ett dimensioneringsprogram för hela systemet, 

kan ge ännu större sänkning av returtemperaturen. 

 

Den utförda undersökningen visar att en fjärrvärmecentrals kopplingsprincip tillsammans med 

rätt valda och rätt dimensionerade installationer för värme och ventilation kan nyttja en 

sjunkande utetemperatur för att simultant få en sänkt returtemperatur i fjärrvärmenätet. 

Därmed förändras hela karakteristiken för en fjärrvärmecentrals returtemperaturkurva, jämfört 

med dagens. Resultatet visar att en seriekopplad fjärrvärmecentral tillsammans med 

Econetsystemet ger den bästa avkylningen. Lösningen blir överlägsen ur avkylningssynpunkt 

då det exempelvis finns en lågvärdig tappvarmvattenretur att nyttja i första hand. Nyckeln är 

ett lågvärdigt och tillräckligt stort primärflöde. 

 

Det finns idag, och har under ett antal år funnits, teknik för att sänka returtemperaturen 

ytterligare då möjligheten till seriell koppling tas till vara. Med ett större fokus på att minska 

destruktionen av exergi och genom att införa ett vidare perspektiv i vår systemuppbyggnad 

kommer en effektivare energianvändning att fås i systemet som helhet och den totala 

energiekonomin kommer att förvaltas på ett mer ansvarsfullt sätt. Min förhoppning är att olika 

styrmedel sätts in för att gynna en utveckling i den här riktningen. Att tänka i de här banorna 

tror jag kommer att vara en förutsättning framöver.  
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Appendix 1, Internlastprofil 
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Diagram internlast Diagrammet visar hur internlasten antas variera över dygnet fördelad i personlast och övrig 

last. 
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Appendix 2, Deleffektbehov 
 
Tabell deleffekter I tabellen visas dimensionerande temperaturer för respektive beräknad zon vid olika 

utetemperaturer. 

  
grader 

C   -25 -15 -5 

    
Antal 
rum [W/rum] tot [kW] [W/rum] tot [kW] [W/rum] tot [kW] 

botten trhus 2 411 0,8 316 0,6 221 0,4 

  korridor 2 481 1,0 373 0,7 263 0,5 

  väst 1 1147 1,1 903 0,9 662 0,7 

  öst 1 1147 1,1 903 0,9 662 0,7 

  centr 1 411 0,4 347 0,3 283 0,3 

  nv 1 1289 1,3 1014 1,0 742 0,7 

  nö 1 1315 1,3 1034 1,0 755 0,8 

  sv 1 1089 1,1 864 0,9 635 0,6 

  sö 1 1356 1,4 1064 1,1 774 0,8 

mellan trhus 6 395 2,4 296 1,8 197 1,2 

  korridor 6 389 2,3 285 1,7 182 1,1 

  väst 3 1004 3,0 745 2,2 485 1,5 

  öst 3 1004 3,0 745 2,2 485 1,5 

  centr 3 190 0,6 125 0,4 60 0,2 

  nv 3 1107 3,3 822 2,5 537 1,6 

  nö 3 1253 3,8 932 2,8 613 1,8 

  sv 3 873 2,6 644 1,9 416 1,2 

  sö 3 1368 4,1 1020 3,1 673 2,0 

vind trhus 2 502 1,0 375 0,8 249 0,5 

  korridor 2 599 1,2 446 0,9 293 0,6 

  väst 1 1142 1,1 856 0,9 570 0,6 

  öst 1 1426 1,4 1071 1,1 717 0,7 

  centr 1 678 0,7 500 0,5 327 0,3 

  nv 1 1745 1,7 1314 1,3 883 0,9 

  nö 1 1780 1,8 1340 1,3 901 0,9 

  sv 1 1740 1,7 1309 1,3 880 0,9 

  sö 1 1981 2,0 1493 1,5 1005 1,0 

  Totalt     47,3   35,6   23,9 
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Appendix 3, Datablad Econet 
Här redovisas ett utdrag av teknisk specifikation vid dimensionerande utetemperatur för 

aggregat med Econetsystem. 
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Appendix 4, Datablad roterande växlare 
Nedan redovisas datablad för aggregat med roterande växlare vid DUT. 
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Appendix 5, Datablad plattvärmeväxlare 
Nedan redovisas datablad för aggregat med plattvärmeväxlare vid DUT. 

 

 



 66 

 



 67 

 



 68 

 


