Projektering av radiatorsystem
och fjärrvärme sekundärsystem
Projektering av radiatorsystem och fjärrvärme
sekundärsystem för bostadsrättsföreningen Stålet, Luleå.
2014-01-22.

Henrik Jakobsson

Handledare: Ulf Wikström,Riksbyggen; Mohsen Solemani- Mohseni,
TFE

Henrik Jakobsson
Vt 2013
Examensarbete, 15 hp
Högskoleingenjörprogrammet, energiteknik, 180 hp
Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, TFE

Sammanfattning
Bostadsområdet Stålet i Luleå ägs av en bostadsrättsförening som omfattar 30 stycken lägenhetshus.
Riksbyggen är fastighetsförvaltare för denna förening och sköter bl.a. den tekniska förvaltningen.
Riksbyggen har fått i uppgift att se över föreningens radiator- och fjärrvärme sekundärsystem för att i
förlängningen eventuellt byta ut dessa system pga. eftersatt underhåll och med osäker drift som
resultat. Detta projekt behandlar dessa system där en kartläggning av de befintliga systemen har
genomförts och ett underlag för ett nytt system har utarbetats.
En värmeeffektbehovsberäkning har utförts där hänsyn har tagits till tranmission, ventilation och
oavsiktlig ventilation. En utförlig kartläggning och beräkning av transmission genom klimatskalet har
genomförts, så även beräkning av förluster genom ventilation och oavsiktlig ventilation.
Värmeförlusten genom respektive konstruktion i huset finns presenterad likaså ett
värmeeffektbehov. Det befintliga radiator- och fjärrvärme sekundärsystemet har studerats och
dokumenterats och ett nytt system har utarbetats där förslag på rördragning och dimensioner,
placering och data för radiatorer, ventiler och rör framgår. Även totalt tryckfall har beräknats för
vidare bestämning av pumpstorlek och typ.
Detta underlag kan kompletteras med en ekonomiberäkning vilket tillsammans kan ligga till grund för
ett beslut om ett nytt system ska påbörja att projekteras eller ej och i vilken omfattning.
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Abstract

Residential district Stålet in Luleå is owned by a tenant association that includes 30 apartment
houses. Riksbyggen is the property manager for this companion and take care of, among other
things, the technical service. Riksbyggen has been tasked to review the companion's radiator- and
secondary heating systems to eventually replace these systems because of deferred maintenance
and unsafe operation as a result. This project handles those systems where a survey of the existing
systems has been implemented and a basis for a new system has been developed.
A heating need calculation has been carried out where focus has been of heat transmitting,
ventilation and accidental ventilation. A detailed mapping and calculation of heat transmitting
through the building envelope has been completed, although the calculation of losses through
ventilation and accidental ventilation.
The heat loss through the respective construction of the house is presented and also a heating
demand. The existing radiator- and secondary heating system have been studied and documented
and a new system has been developed with suggested piping and dimensions, location and data for
radiators, valves and pipes. The total pressure drop is calculated for further determination of pump
size and type.
This data can be supplemented with an economy calculation which together can form the basis for a
decision if a new system will be project or not and to what extent.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Stålet är en bostadsrättsförening som omfattar 30 stycken lägenhetshus med fyra lägenheter i
respektive hus och som är beläget på Skurholmen i Luleå. Bostäderna är byggda under 50-talet i
plankstomme med träfasad. I norra delarna av landet byggdes en dubbel plankväggen för att
förbättra värmeisoleringen. Detta var speciellt viktigt under kriget då det rådde bränslebrist. Utsidan
av huset var byggd av träpanel och lockläkt. Dessa hus är fristående med långsidan mot gatan på
relativt stora tomter. Ursprungligen skedde uppvärmningen av husen med kombinationspanna för
koks- och koleldning där källaren innehöll pannrummet. Eftersom husen byggdes under krigstiden
innehöll källaren också ett skyddsrum som byggdes helt i armerad betong.

1.2 Problembeskrivning
Riksbyggen i Luleå är fastighetsförvaltare för denna förening och som har fått i uppdrag att bl.a. sköta
den tekniska förvaltningen. Under ett flertal år har det förekommit ett begränsat underhåll i dessa
bostäder vilket har resulterat i en ansträngd ekonomi och ett stort behov av ett flertal renoveringar.
Riksbyggens bedömning av föreningen är att ett akut byte av det befintliga fjärrvärme
sekundärsystemet är nödvändigt eftersom den är till åren kommen. Även det befintliga
radiatorsystemet bör bytas ut till ett nytt och mer effektivt system eftersom även detta är
gammalmodigt och löper stor risk att haverera med stora kostnader som följd. Om ett haveri skulle
ske skulle det dessutom förmodligen ske under vinterhalvåret då det råder stora påfrestningar på
systemet och behovet av värme är stort.
Innan arbetet med att byta ut dessa system påbörjas krävs att ett underlag utarbetas där de
befintliga systemen kartläggas och en idé om hur ett nytt system ska se ut och kostnader för detta.
För att åstadkomma ett sådant underlag krävs att en rad fakta är känd. I detta projekt kommer ett
liknande underlag att utarbetas och kan ses som en förstudie till en faktisk projektering där stora
delar av projekteringsmaterialet ingår.

1.3 Målsättning
Målsättningen med detta arbete är att ta fram ett underlag som behandlar fjärrvärme
sekundärsystemet och radiatorsystemet för bostadsrättsföreningen Stålet i Luleå. Underlaget ska
fungera som en förstudie till en projektering av dessa system där data över nödvändiga detaljer och
komponenter framgår.
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1.4 Syfte
Syftet är att detta underlag vidare kan användas för beräkning av kostnader och som ska ligga
tillgrund för bedömning om bostadsrättsföreningen väljer att fortsätta arbetet med att genomföra en
faktisk projektering av dessa system.
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2 Teori
Under denna rubrik redogörs för vilka beräkningar som har genomförts och information om ingående
parametrar. Vidare information finns under rubriken genomförande där samtliga tillhörande
ekvationer är hänvisade till under rubriken teori.

2.1 Värmeeffektbehov
2.1.1 Transmission
Vid dimensionering av fjärrvärme sekundärsystemet och radiatorsystemet i en bostad krävs att man
känner till värmeeffektbehovet. Vid bestämning av detta behov krävs att data för byggnadens
transmissionsförluster Pt, ventilationsförluster Pv och luftläckage Pov är kända.
Transmissionsförluster beräknas
(W)

(1)

Qt= specifik värmeförlustfaktor för transmission (W/K)
Tinne= innelufttemperatur (K)
Tute= utelufttemperatur (K)
Eftersom de undersökta bostäderna är belägna i Luleå bestämdes temperaturerna att vara Tute =
DVUT= 246 K, Tinne = DIT= 294 K och för källare DIT=285 K, DVUT=263 K (Wikström, 2013).

Specifika värmeförlustfaktorn Qt, på grund av transmission beräknas
(W/K)

(2)

Ui= värmegenomgångstal för en byggnadsdel (W/(m2∙K))
Ai= byggnadsdelens invändiga area (m2)
Ψk= värmegenomgångstal för linjär köldbrygga (W/(m∙K))
lk= linjär köldbryggans längd (m)
Xj= värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga (W/K)

Vid beräkning av värmegenomgångstal Ui, för respektive konstruktionsdel av byggnaden krävs att det
totala värmemotståndet RT är känt vilket beräknas (Petersson, 2008)
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(W/(m2∙K))

(3)

RT= totala värmemotståndet ((m2∙K)/W)

2.1.2 Ventilation
Vid beräkning av värmeeffektbehovet krävs att hänsyn även tas till ventilationsförluster. Uteluft som
blir ventilationsluft ska värmas till rumstemperatur vilket i detta fall sker genom radiatorer.
Ventilationsförluster beräknas
(W)

(4)

Qv= specifik effekt för värmning av ventilationsluft (W/°C)
Tinne= innelufttemperatur (K)
Ttill= tilluftens temperatur (K)
Vid beräkning av ventilationsförluster används motsvarande temperaturer som vid beräkning av
transmissionsförluster.

Ventilationens specifika värmeförlustfaktor Qv, beräknas
(W/K)

(5)

ρ= luftens densitet, 1,2 kg/m3
cp= luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kgK
qv= styrt ventilationsflöde (m3/s)

2.1.3 Oavsiktlig ventilation
Oavsiktlig ventilation utgörs av uteluft som läcker in genom otätheter i klimatskalet och som i detta
fall radiatorerna bör klara av att värma upp till rumstemperatur. Oavsiktlig ventilation beräknas
(W)
Qov= specifik läckageförlust (W/K)
Tinne= inneluftens temperatur (K)
Tute= utetemperatur (K)
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(6)

Vid beräkning av oavsiktliga ventilationsförluster används motsvarande temperaturer som vid
beräkning av transmissionsförluster.
Specifika läckageförlusten beräknas
(W/K)

(7)

ρ= luftens densitet, 1,2 kg/m3
cp= luftens specifika värmekapacitet, 1000 J/kgK
qov= oavsiktligt ventilationsflöde (m3/s)
Det oavsiktliga ventilationsflödet uppskattades till 2 oms/h för lägenheter och trappuppgång medan
motsvarande värde för källare uppskattades till noll (Wikström, 2013).

Vid beräkning av värmeeffektbehovet summeras samtliga deleffekter vilket resulterar i en slutlig
effekt, Pdim vilket beräknas
(W)

(8)

Eftersom det dimensionerande effektbehovet förmodligen sker under en vinternatt är det praxis att
inte inkludera sol eller internt genererad värme (Warfvinge & Dahlblom, 2011).

2.2 Radiatorsystem
När värmeeffektbehovet var känt kunde arbetet med radiatorsystemet starta. Här nedan följer teori
kring de ekvationer som var nödvändiga för att lösa uppgiften.
Vid dimensionering av rörledningar för radiatorsystemet användes en mall som erhölls av en
radiatortillverkare (Thermopanel, 2010). För att kunna dimensionera rörledningarna krävdes att
flödet var känt vilket kunde beräknas (Thermopanel, 2010)
(l/h)
P= radiatoreffekt (W)
T2= framledningstemperatur
T1= returledningstemperatur
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(9)

När arbetet startade med att beräkna vilken radiator i fastigheten som hade det största tryckfallet
krävdes första att man kände till engångsmotstånd. Dessa engångsmotstånd bestämdes utifrån
(Warfvinge & Dahlblom, 2011) och när dessa var kända kunde tryckfallet beräknas
(Pa)

(10)

ρ = vattnets densitet vid 60° (kg/m3)
v= vattnets strömningshastighet (m/s)
z= motståndstal (-)
Radiatorsystemet och sekundära fjärrvärmesystemet är i detta fall överdimensionerat med ca 10%
för att klara de låga temperaturförhållanden som kan råda i extrema fall (Wikström, 2013).
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3 Genomförande
3.1 Värmeeffektbehov
3.1.1

Transmission

Arbetet startade med att bestämma byggnadernas dimensionerade värmeeffektbehov. För
beräknings tillvägagångssätt av transmissionsförluster, se ekv. 1-2.
Byggnadens invändiga area bestämdes dels genom mätningar av ritningar och dels genom fysiska
mätningar av rummens ytor. Vid beräkning av köldbryggor gjordes en grov uppskattning där 5% av
det totala värmeeffektbehovet utgjordes av köldbryggor vilket slutligen summerades in i
slutresultatet (Soleimani-Mohseni, 2013).
För beräknings tillvägagångssätt av värmegenomgångstal Ui, se ekv. 3.
Genom litteratur kunde de befintliga väggarnas uppbyggnad bestämmas (Björk, Kallstenius, &
Reppen, 2008). Tjockleken av ett antal skikt av väggarna framkom ur litteratur och resterande har
uppskattats (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2008). R- värde för de skikt som ej har varit möjlig att
beräkna har bestämts ur litteratur och där värmeövergångsmotstånden uppgår till Rsi= 0,13(m2∙K)/W
och Rse=0,04(m2∙K)/W (Petersson, 2008). Ytterväggfasaden är tilläggsisolerad vilket betyder att
ytterligare fysiska mätningar har genomförts för att fastställa hela väggens uppbyggnad. I tabell 1
följer information om ytterväggens uppbyggnad.
Tabell 1. Ytterväggens uppbyggnad där respektive skikts värmekonduktivitet, tjocklek och R-värde
framgår.
Yttervägg
brädor
mineralull
brädor
papp
luft
sågspån
brädor
träfiberskiva

λ (W/(m∙K)) d (m)
R ((m2∙K)/W)
0,14
0,02
0,143
0,033
0,07
2,121
0,14
0,076
0,544
0,020
0,180
0,08
0,04
0,500
0,14
0,038
0,272
0,05
0,01
0,200
RT

4,150

På samma sätt som för väggar har vindsbjälklagets uppbyggnad bestämts ur litteratur (Björk,
Kallstenius, & Reppen, 2008). Tjocklek av respektive skikt har framgått såväl ur litteratur som
uppskattningar (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2008). R-värde har varit möjlig att beräkna för
respektive skikt och där värmeövergångsmotstånden uppgår till Rsi=0,13(m2∙K)/W och Ru=
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0,3(m2∙K)/W (Petersson, 2008). Vinden har tilläggsisolerats med lösull där tjockleken mätts manuellt.
I tabell 2 följer information om vindsbjälklagets uppbyggnad.
Tabell 2. Vindsbjälklagets uppbyggnad där respektive skikts värmekonduktivitet, tjocklek och R-värde
framgår.
Vindsbjälklag
lösull
sågspån, kalkgrus
träpanel
träfiberskiva

λ (W/(m∙K)) d (m)
R ((m2∙K)/W)
0,042
0,25
5,952
0,08
0,1
1,250
0,14
0,038
0,272
0,05
0,01
0,200
RT

8,105

Bottenbjälklagets uppbyggnad har bestämts ur litteratur (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2008). Ett
antal delskikts tjocklek har också bestämts ur litteratur och resterande har uppskattats (Björk,
Kallstenius, & Reppen, 2008). R- värde för de skikt som ej har varit möjlig att beräkna har bestämts ur
litteratur och där värmeövergångsmotstånden uppgår till Rse=0,04(m2∙K)/W och Rsi=0,17(m2∙K)/W
(Petersson, 2008). I tabell 3 följer information om bottenbjälklagets uppbyggnad.
Tabell 3. Bottenbjälklagets uppbyggnad där respektive skikts värmekonduktivitet, tjocklek och Rvärde framgår.
Bottenbjälklag
brädor
sågspån, kalkgrus
brädor
luft
brädor

λ (W/(m∙K)) d (m)
R ((m2∙K)/W)
0,14
0,038
0,272
0,08
0,12
1,500
0,14
0,025
0,179
0,215
0,14
0,025
0,179
RT

2,554

Källarmurens uppbyggnad och R-värde har bestämts ur litteratur och där
värmeövergångsmotståndet uppgår till Rse=0,04(m2∙K)/W (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2008)
(Petersson, 2008). I den angivna litteraturen framgår tydligt vad för typ av material som använts och
motsvarande R-värde. I tabell 4 följer information om källarmurens uppbyggnad.
Tabell 4. Källarmurens uppbyggnad där respektive skikts värmekonduktivitet, tjocklek och R-värde
framgår.
Källarmur
betonghålsten

λ (W/m∙K)

d (m)

R ((m2∙K)/W)
1,100

RT

1,140
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Källargolvets uppbyggnad och R-värde har bestämts ur litteratur och där värmeövergångsmotståndet
uppgår till Rse=0,04(m2∙K)/W (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2008) (Petersson, 2008). I den angivna
litteraturen framgår tydligt vad för typ av material som använts och motsvarande R-värde. I tabell 5
följer information om källargolvets uppbyggnad.
Tabell 5. Källargolvets uppbyggnad där respektive skikts värmekonduktivitet, tjocklek och R-värde
framgår.
Källargolv
betong

λ ((W/m)∙K)

d (m)

R ((m2∙K)/W)
4,400

RT

4,440

Sockelns uppbyggnad och R-värde har bestämts ur litteratur och där värmeövergångsmotstånden
uppgår till Rse=0,04(m2∙K)/W och Rsi=0,13(m2∙K)/W (Björk, Kallstenius, & Reppen, 2008) (Petersson,
2008). I den angivna litteraturen framgår tydligt vad för typ av material som använts och
motsvarande R-värde. I tabell 6 följer information om sockelns uppbyggnad.
Tabell 6. Sockelns uppbyggnad där respektive skikts värmekonduktivitet, tjocklek och R-värde
framgår.
Sockel
betonghålsten

λ ((W/m)∙K)

d (m)

R ((m2∙K)/W)
0,62

RT

0,79

Vid beräkning av värmeövergångstal för de olika konstruktionerna har hänsyn tagits till vilken
delkonstruktion som har beräknats. För väggkonstruktioners innerytor har Rsi=0,13(m2∙K)/W använts
(Petersson, 2008). För takkonstruktioner har Ru=0,3(m2∙K)/W och Rsi=0,13(m2∙K)/W använts och för
golvkonstruktioner Rsi= 0,17(m2∙K)/W (Petersson, 2008). Vid beräkning av ytterytor har
Rse=0,04(m2∙K)/W använts för samtliga delkonstruktioner förutom för konstruktioner under mark då
detta har bortsetts ifrån (Petersson, 2008).
Vid bestämning av mått på fönster, väggar och sockel har ritningar använts framgångsrikt.
Värmegenomgångskoefficient för fönster på ytterfasad har antagits till 1,2 W/(m2∙K) och för fönster
på sockel till 2,0 W/(m2∙K) (Wikström, 2013).

3.1.2 Ventilation
I de projekterade byggnaderna råder frånluftsventilation där det styrda ventilationsflödet kunde
beräknas utifrån byggnadens area och rekommendationer för ventilation för bostadshus. För
lägenheterna inklusive trappuppgång beräknades ventilationsflödet att vara 0,35 l/s per m2 golvarea.
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Även för källaren beräknades ventilationsflödet att vara 0,35 l/s per m2 golvarea (Warfvinge &
Dahlblom, 2011). För beräknings tillvägagångssätt av ventilationsförluster, se ekv. 4-5 och för
motsvarande beräkning av oavsiktlig ventilationsförlust, se ekv. 6-7.

3.1.3 Radiatorsystem
Projektering av radiatorsystemet kunde startas när värmeeffektbehovsberäkningen var känd. Ett
flertal besök i fastigheten ägde rum för att kartlägga det befintliga radiatorsystemet. Utifrån denna
information kunde placeringen av nya radiatorer och rördragning bestämmas.
Vid projektering av rördragning eftersträvades att konstruera ett system som dels var enkel att
installera, minimal användning av rörlängder och dels ett system som kunde stängas av i respektive
hus med hjälp av en enda avstängningsventil i källaren.
Under arbetets gång bestämdes att inga shuntgrupper skulle förekomma i respektive hus utan skulle
vara placerade i panncentralen. Detta bidrog till att justeringen av värmeeffekt skulle styras av
framledningstemperatur och pumparbete. Detta bidrog till en enklare konstruktion av
radiatorsystemen i respektive hus och vilket kom att påverka valet av ventiler. En första preliminär
placeringen och val av ventiler bestämdes utifrån (Petitjean, 2000) (Persson, 2012).
När en preliminärskiss över radiatorsystemet var utarbetad kunde arbetet med att dimensionera
radiatorerna starta. Mätning av area för källare, trappuppgång och för respektive rum i lägenheterna
utfördes. Boarea framgick av ritningar. Radiatoreffekten för respektive rum kunde bestämmas
utifrån hur stor andel area det enskilda rummet hade i förhållande till totala ytan för huset. På
samma sätt bestämdes radiatoreffekten för källare och trappuppgång.
Vid dimensionering av rörledningar för radiatorsystemet användes en mall som erhölls av en
radiatortillverkare (Thermopanel, 2010). För att kunna dimensionera rörledningarna krävdes att
flödet var känt vilket kunde beräknas enligt ekv. 9 (Thermopanel, 2010).
Drifttemperaturerna bestämdes att var 60/45 °C. När effekt och flöde för respektive radiator var
känd uppskattades rörlängder ur ritningar som erhållits av föreningen och via manuella mätningar.
Vid bestämning av rördimension för respektive flöde användes ett nomogram för Cu-rör där
utgångspunkten var att uppnå en fluidhastighet av 0,5 m/s vilket resulterade i en rördimension och
ett R-värde (Scandinavian Copper Development Association, 2001). Tryckfallet kunde därmed
beräknas.
När ovanstående information var känd påbörjades arbetet med att beräkna vilken radiator i
fastigheten som hade det största tryckfallet. För att kunna göra detta krävdes att man kände till,
förutom ovanstående information, även engångsmotstånd. En skiss över radiatorsystemet
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upprättades och varje engångsmotstånd bestämdes utifrån (Warfvinge & Dahlblom, 2011) och kunde
beräknas enligt ekv. 10.
Vattnets strömningshastighet har antagits att vara 0,5 m/s för alla engångsmotstånd och z vilket
framgår i tabell 7.

Tabell 7. Medelvärden på motståndstal för tryckfallsberäkning av rördelar.
Rördel

z

böj 90°

1,5

T-rör, huvudflöde från

1,25

avgrening
ventil

3,25

När den dimensionerande radiatorn i fastigheten var lokaliserad valdes den att ha en minsta
tryckdifferens på 5 kPa vilket rekommenderades enligt (Thermopanel, 2010). Även ventilen på den
dimensionerade grenen bestämdes att ha en tryckdifferens på 5 kPa.
Vid beräkning av tryckdifferens för resterande radiatorer i fastigheten utgick man därmed från den
dimensionerande radiatorn. Fastighetens radiatorsystem delades in i mindre system och namngavs
för att strukturera upp arbetet. När tryckfall över ledningar och engångsmotstånd var kända kunde
detta arbete utföras. Samtliga beräkningar genomfördes i Excel. Även tryckfall för resterande ventiler
på respektive gren kunde beräknas.
När tryckfall och dimensioner var beräknade kunde lämpliga radiatorer bestämmas och dess
placering. De befintliga radiatorerna är placerade under fönster av kallras skäl och bedöms vara en
lämplig placering för de nya radiatorerna också. Mått och radiatoreffekter kunde bestämmas utifrån
(Thermopanel, 2010). Den befintliga rördragningen i källarutrymmet är placerad intill taket vilket
även bedöms vara en lämplig placering för den nya dragningen.

3.2 Fjärrvärme sekundärsystem
När stora delar av radiatorsystemet var känt påbörjade arbetet med att kartlägga
fjärrvärmesystemet. Det visade sig att ett antal sektioner av den sekundära fjärrvärmekulverten var
utbytt sedan tidigare samtidigt som stora delar inte var det. Vid dimensioneringen av detta system
användes samma modell som användes vid dimensionering av radiatorsystemet. Rörsystemet
delades in i sektioner där indata för respektive sektion var mediemängd, engångsmotstånd, rörlängd,
rördimension och värmemängd. Detta kunde beräknas på liknande sätt som är beskrivet ovan.
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Rörlängder och engångsmotstånd kunde mätas och uppskattas ur ritning. För att nå ett framgångsrikt
resultat lades mycket tid på strukturering där systemet delades in i mindre delar och namngavs.
Eftersom alla 30 hus är enhetliga förutsätts att alla har ett liknande värmeeffektbehov vilket avsevärt
underlättar arbetet med dimensionering av systemet. Detta har även bidragit till att
värmeeffektbehovet endast har behövts beräknas för ett hus vilket sedan bedömts motsvara resten
av husen. I figur 1 följer en situationsplan över området där de inblandade husen och systemets
dragning framgår.

Figur 1. Situationsplan över området Stålet i Luleå. Fjärrvärme sekundärsystemets rördragning
framgår i figuren.
När alla tryckfall för respektive del av systemet var känd kunde det dimensionerande huset
lokaliseras. Denna ventil som är placerad i detta hus bestämdes att ha en tryckdifferens på 5 kPa
vilket användes som ursprungsvärde för beräkning av de resterande ventilernas tryckfall för
respektive hus. Slutligen kunde ett totalt tryckfall beräknas vilket kommer att ligga till grund för val
av pump.
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4 Resultat
4.1 Värmeeffektbehov
Vid beräkning av transmissionsförluster krävs att en rad olika indata var känd. Mått av klimatskalet är
en parameter där resultatet av mätningarna framgår i tabell 8.
Tabell 8. Byggnadens utvändiga mått.
långsida
gavel

15 m
9 m

höjd
källardjup
sockelhöjd

6 m
2,4 m
0,8 m

Resultatet av mätningar av arean av ett antal konstruktioner i fastigheten som var nödvändiga vid
transmissionsberäkningarna framgår i tabell 9.
Tabell 9. Arean för några konstruktioner i byggnaden.
Asockel

33,0 m2

Avägg

246,3 m2

Afönster

41,8 m2

Avindsbjälklag

135,0 m2

Abottenbjälklag

135,0 m2

Afönster, sockel

5,4 m2

Akällarväggar

76,8 m2

Beräkningarna av värmegenomgångstalet för respektive konstruktion framgår i tabell 10.
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Tabell 10. Värmegenomgångstalet för respektive konstruktion i byggnaden.
Uvägg

0,241 W/(m2∙K)

Ufönster

1,200 W/(m2∙K)

Uvindsbjälklag

0,123 W/(m2∙K)

Ubottenbjälklag

0,391 W/(m2∙K)

Ukällarväggar

0,877 W/(m2∙K)

Usockel

1,266 W/(m2∙K)

Ufönster, sockel

2,000 W/(m2∙K)

Ukällargolv

0,225 W/(m2∙K)

Värmeförlusterna via tranmission, ventilation och ofrivilligt läckage har beräknats för huset och
källaren separat för respektive konstruktion. Transmission uppstår från huset till källaren och därav
det negativa värdet för transmission genom taket för källaren. I tabell 11 följer resultatet av dessa
beräkningar.
Tabell 11. De olika värmeförlusterna genom respektive konstruktion för huset och källaren separat.
Pt (vägg) (W)

Pt (tak) (W)

Pt (golv) (W)

Pv (W)

Pov (W)

Hus

5252,7

795,6

475,7

5443,2

25,9

Källare

1482,1

-475,7

668,9

2152,8

Pt (sockel) (W)
2050,0

Samma beräkningar som presenteras i tabell 11 visas även i figur 2 men nu i diagramform.
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Figur 2. Diagrammet visar de olika värmeförlusterna genom respektive konstruktion för huset och
källaren separat. På x-axeln avläses de olika konstruktionerna och på y-axeln värmeförlusterna (W).
Det dimensionerade värmeeffektbehovet har beräknats för huset och källaren separat. Beräkningar
har även gjorts då hänsyn har tagits till köldbryggor respektive utan. Resultatet av dessa beräkningar
följer i tabell 12.
Tabell 12. Dimensionerade värmeeffektbehovet för källare och hus då hänsyn har tagits till
köldbryggor respektive utan.
Pdim (kW)

Pdim, köldbr (kW)

Hus

12,0

12,7

Källare

6,6

6,8

Hus + källare

Ptot (kW)

Ptot, köldbr (kW)

18,6

19,5

Vid beräkning av fördelningen av värmeeffekt har respektive rums storlek bestämt den procentuella
fördelningen av värmeeffekt. Tabell 13 visar fördelningen.
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Tabell 13. Resultatet av beräkningarna för värmeeffektfördelningen där BOA, trapphus och källare
har behandlats.
Trapphus

9,81 m2

BOA

243 m2
131,3 m2

Källare
Andel BOA
Andel
trapphus

96,1 %
3,9 %

P (trapphus)

533,0 W

P (BOA)

13 133,0 W

Pdim/läg

3283,2 W/läg

Resultatet av beräkningarna för fördelningen av värmeeffektbehov för BOA finns presenterade i
tabell 14.
Tabell 14. Den procentuella andelen yta för respektive rum finns angivet och även respektive rums
värmeeffektbehov.
BOA

Andel (%) P (W)

Rum 1

12,0

394,7

Rum 2

25,3

831,3

Rum 3

39,4

1294,3

Toa

5,4

178,0

Kök

17,8

585,1

Resultatet av beräkningarna för fördelningen av värmeeffektbehov för källare finns presenterade i
tabell 15.
Tabell 15. Den procentuella andelen yta för respektive rum finns angivet och även respektive rums
värmeeffektbehov och area.
Källare
Area (m2) Andel (%) P (W)
Rum 1
14,4
16,4
951,4
Rum 2
14,4
16,4
951,4
Rum 3
Rum 4
Rum 5

14,7
14,7
14,7

16,7
16,7
16,7

968,8
968,8
968,8

Rum 6

14,7

16,7

968,8
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I figur 3 presenteras planritningen som visar respektive rums placering för källarvåningen.

Figur 3. Planritning över källarplan där rummen är numrerade.
I figur 4 presenteras planritningen som visar respektive rums placering för bottenvåning och plan 1
där dessa rum är identiska för respektive våning.
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Figur 4. Planritning över bottenvåning och plan 1 där rummen är numrerade.

4.2 Radiatorsystem
Radiatorsystemet innehåller mycket information och för att presentera detta på ett enkelt sätt har
beräkningar och mätningar summerats, bearbetats och resulterat i figur 5.
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Figur 5. Planritning över källarplan visar rördragning och dimensioner, placering och data för
radiatorer, ventiler och rör. C1= koppar.
Figur 6 visar en summering av beräkningar och mätningar som har gjorts för radiatorsystemet på
bottenvåningen.
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Figur 6. Planritningen över bottenvåning visar rördragning och dimensioner, placering och data för
radiatorer, ventiler och rör. C1= kopparrör.
Figur 7 visar en summering av beräkningar och mätningar som har gjorts för radiatorsystemet på plan
1.
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Figur 7. Planritningen över plan 1 visar rördragning och dimensioner, placering och data för
radiatorer, ventiler och rör. C1=koppar.

4.3 Fjärrvärme sekundärsystem
En situationsplan av fjärrvärme sekundärsystemet presenteras i figur 8 där resultatet av beräkningar
och mätningar framgår.
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Figur 8. Situationsplanen över fjärrvärme sekundärsystemet visar rördragning och dimensioner,
placering och data för ventiler och rör. C2= kopparrör.
Det dimensionerande huset som har högst tryckfall i systemet är markerad och har ett totalt tryckfall
på 32,50 kPa från panncentralen fram till den radiator som har det högsta tryckfallet.
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5 Diskussion
Det är komplicerat att beräkna ett värde som motsvarar det faktiska värmeeffektbehovet. Det är
många faktorer att ta hänsyn till och som kräver att man genomför ett flertal mätningar över lång tid
för att kunna uppnå ett noggrant resultat. Några mätningar som borde ha genomförts är
ventilationsflöden och flödet för oavsiktligventilation. Dessa värden har enbart antagits vilket
resulterat i ett mindre noggrant resultat. Eftersom just ventilationen står för en stor värmeförlust
krävs att detta mäts noggrant. Transmissionsförluster är också svåra att bestämma med stor
noggrannhet eftersom det förekommer ett antal svårbestämda faktorer att ta hänsyn till. Vad gäller
transmissionsförluster är isolering av väggar med sågspån svår att bedöma eftersom sågspånet
”sätter sig” med tiden och det är svårt att bedöma vilken isolerande förmåga detta material har från
hus till hus. Eftersom endast en värmeeffektbehovs beräkning gjordes för ett av husen och som
bedömdes vara likvärdigt för de resterande 29 husen så smyger det lätt in fel främst med avseende
på just isolering av väggar med sågspån. Köldbryggor är ett annat problem som är svårt att beräkna. I
detta fall har köldbryggor tagits i beaktning och bedöms utgöra 5 % av det totala värmeeffektbehovet
vilket är en grov uppskattning och som resulterar i en mindre noggrann beräkning. För att uppnå ett
mer noggrant resultat föreslås en mer utförlig kartläggning av byggnaden och att utföra mätningar
under en längre period.
Vid beräkning av tryckfall för radiatorsystemet och fjärrvärme sekundärsystemet har en metod
använts som är utarbetad av en fabrikant och som bedöms vara relativt god med avseende på
noggrannhet. Vad jag har förstått så är det, trots att man byggt rörledningar sedan romartiden och
att hydrodynamiken varit en vetenskap i snart 300 år, nästintill omöjligt att få en teoretisk beräkning
av tryckfall att likna det verkliga resultatet med stor noggrannhet.
En grov bestämning av engångsmotstånd har skett vilket skulle kunna ha gjorts mer noggrant om mer
tid funnits tillgänglig. Även flöden genom dessa engångsmotstånd har antagits att vara 0,5 m/s vilket
borde ha beräknats fram för att uppnå ett mer noggrant resultat.
Värden av rördimensioner, flöden, kv-värden och ventiler är svåra att bedöma om dessa är riktiga
eftersom det är svårt att få tag i andra liknande arbeten med liknande förutsättningar. Som nämnt
tidigare så förekommer det ett antal bedömningar och antagningar som kan komma att påverka
resultatets noggrannhet men inte nämnvärt mycket är min bedömning. Rördimensioner, flöden, kvvärden och ventiler bör betraktas som riktvärden och bedöms vara relativt nära de faktiska värdena.
Vid beräkning av den här sortens uppgift och storlek rekommenderas att beräkningarna sker i Excel
eftersom det upptäcks ändringar löpande under arbetets gång och som påverkar slutresultatet. Vid
beräkning i Excel kan detta arbete underlättas och effektiviseras. Det är även lämpligt att arbetet
struktureras upp och dokumenteras eftersom det är väldigt många faktorer att hålla reda på.
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6 Slutsats
För att effektivisera arbetet är det lämpligt att man strukturerar upp arbetet och utför beräkningarna
i ett beräkningsprogram så att man enkelt kan ändra en parameter och snabbt erhålla ett nytt svar.
Detta är en väsentlig del i den här typen av omfattande uppgifter.
I resultatdelen presenteras beräkningarna av värmeförluster genom klimatskalet, ventilation och
ofrivilligtläckage. Där kan man tydligt se hur mycket värme som går förlorad genom ventilation och
transmission genom framförallt väggarna. Det betyder att isoleringen av väggar är
underdimensionerad och vid ett fortsatt arbete skulle en möjlig uppgift kunna vara att studera vilken
effekt en ytterligare tilläggsisolering skulle innebära för dessa bostäder. I dagsläget råder
frånluftsventilation vilket bevisligen inte är en särskild effektiv teknik ur värmeförlustsynpunkt. I
stället skulle man kunna se över vilka alternativa ventilationssystem som är lämpliga och hur ett
sådant system skulle kunna utformas. Även studera vilka ekonomiska fördelar dessa åtgärder detta
skulle bidra till.
När ett underlag av den här typen är utarbetad är det lämpligt att presentera resultatet i en
planritning/situationsritning som kan ses i figur 5-8, Det är en enkelt och sammanfattande
dokumentation som är lätt att begripa och samtidigt innehållsrik.
Detta projekt har uppfyllt syftet i den mening att det har publicerats ett underlag som är lämplig att
användas för beslutsfattning om ett fortsatt arbete med renovering av berörda system ska
genomföras eller ej. Underlaget fungerar som en grund att stå på och genom ytterligare
kompletteringar av ekonomiska beräkningar kan det betraktas som ett fullständigt material.
Som nämnts ovan är det en förutsättning att ett fortsatt arbete tar vid och sammanställer en
ekonomisk beräkning för att slutföra arbetet. Den ekonomiska studien skulle kunna behandla
investeringskostnader för renovering, besparingar med hjälp av minskad värmeanvändning och
betydelsen av en högre driftsäkerhet.
För att erhålla ett resultat med en stor noggrannhet krävs att det finns tillförlitlig data. Därför är det
viktigt att planera och strukturera upp arbetet i ett tidigt skede för att veta vad som bör mätas och
över hur lång tid. Detta är en förutsättning för att uppnå ett lyckat resultat.
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