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Abstract 

Heating of a single family residence usually constitutes about half of the total energy 

consumption. According to Energimyndigheten, the average Swedish house consumes 

22,7 MWh whereof 12,2 MWh goes to heating. To bring about as good conditions for the 

heating system as possible should be of interest for every house owner, maybe mostly out 

of an economic point of view but also out of an ecologic point of view. 

This work have studied different efforts aiming towards a more energy efficient system 

that can be implemented in the heating system of a two story single-family house 

equipped with a heat pump, floor heating on the first floor and different heat distribution 

systems on the second floor. The different efforts include both practical such as choice of 

insulation in relation to floor heating and more theoretical such as control strategies. 

Relevant theory for the different subsystems has been presented and used for 

implementation in the simulation software IDA Indoor Climate and Energy. The program 

was used to simulate a building model equipped with the different heating systems in 

which the results are compared to each other. 

The most energy efficient system on the second floor proved to be low temperature 

radiators due to the combination with the floor heating system on the first floor which 

allows the heat pump to operate with a lower heating curve. Although floor heating on 

the second floor also yielded a low energy consumption, it was at the expense of comfort. 

Electric radiators, which cannot take advantage of the energy the heat pump collects from 

the heat source, yielded the highest energy consumption. 
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Sammanfattning 

Uppvärmningen av ett småbostadshus står vanligen för kring hälften av dess 

energianvändning. Enligt energimyndigheten drar det svenska standardhuset 22,7 MWh 

per år varav 12,2 MWh går till uppvärmning. Att ge värmesystemet så bra förutsättningar 

som möjligt bör alltså vara av intresse för varje husägare, kanske främst ur ett ekonomiskt 

perspektiv men även ur ett ekologiskt perspektiv. 

I detta arbete har olika energieffektiviseringsåtgärder studerats som kan implementeras i 

en tvåplansvillas värmesystem bestående av en värmepump, golvvärme på nedervåningen 

och olika värmedistributionssystem på övervåningen. Åtgärderna har innefattat både 

praktiska såsom val av isolering i golvvärmesammanhang och mer teoretiska såsom 

reglerstrategier. Relevant teori för de ingående systemen har presenterats och utgjort 

grunden för implementeringar av systemen i simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate 

and Energy. Programmet har använts för att simulera en modellbyggnad utrustad med de 

olika systemlösningarna varvid resultaten sedan jämförts mot varandra. 

Det mest energieffektiva systemet på övervåningen har visat sig vara lågtempererade 

radiatorer tack vare kombinationen med golvvärme på nedervåningen vilket tillåter 

värmepumpen att arbeta med en lägre värmekurva. Även då golvvärme på övervåningen 

användes erhölls en låg energiförbrukningen, dock på bekostnad av komforten. 

Elradiatorer, vilka inte kan utnyttja energin som värmepumpen hämtar ur värmekällan, 

gav den högsta energiförbrukningen. 

 

  



IV 

 

Förord 

Med detta examensarbete avslutar jag mina studier till civilingenjör inom energiteknik på 

Umeå Universitet. Examensarbetet på 30 högskolepoäng som beskrivs i denna rapport 

har gjorts i samarbete med Thermotech AB i Umeå. 

Jag vill rikta ett stort tack till Kirill Makarov som varit min kontaktperson på företaget 

för ett bra examensarbete, examenshandledare Mohsen Soleimanei-Mohseini, Mark 

Murphy på Umeå Universitet för all hjälp med IDA ICE, Per Fahlén för hjälp med diverse 

frågor kring värmepumpseffektivisering och Rickard Wärn på Dahl Sverige AB för hjälp 

med radiatorprojektering. 

 

Emil Dahlberg, maj 2015



1 

 

 

Innehållsförteckning 
1 Inledning.................................................................................................................... 3 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................ 3 

1.2 Syfte & Mål ....................................................................................................... 3 

1.3 Avgränsningar .................................................................................................... 3 

2 Teori .......................................................................................................................... 4 

2.1 Typer av värmepumpar ...................................................................................... 4 

2.2 Värmeväxlare ..................................................................................................... 4 

2.3 Carnot cykeln ..................................................................................................... 5 

2.4 Värmepumpen .................................................................................................... 7 

2.5 Injustering ........................................................................................................ 10 

2.6 Effektivisering ................................................................................................. 11 

2.6.1 Kapacitetsstyrd kompressor ...................................................................... 11 

2.6.2 Kapacitetsstyrd pump ............................................................................... 13 

2.6.3 Kontroll av överhettning ........................................................................... 14 

2.6.4 Ånginsprutning ......................................................................................... 14 

2.6.5 Lågtempererat värmedistributionssystem ................................................. 15 

2.6.6 Reglering .................................................................................................. 15 

2.7 Radiatorer ......................................................................................................... 19 

2.8 Golvvärme ....................................................................................................... 21 

3 Metod ...................................................................................................................... 23 

3.1 Modelluppbyggnad .......................................................................................... 24 

3.1.1 Byggnad .................................................................................................... 24 

3.1.2 Värmeproduktionssystem ......................................................................... 27 

3.1.3 Värmedistributionssystem ........................................................................ 30 

3.2 Verifiering av modell ....................................................................................... 31 

4 Resultat .................................................................................................................... 32 

4.1 Värmedistributionssystem - Plan 1 .................................................................. 33 

4.2 Värmedistributionssystem - Plan 2 .................................................................. 34 

4.3 Värmepumpseffektivisering ............................................................................. 35 

4.4 Reglering .......................................................................................................... 35 



2 

 

4.5 Slutlig effektivisering ...................................................................................... 36 

5 Diskussion & Analys ............................................................................................... 37 

5.1 Värmedistributionssystem – Plan 1 ................................................................. 37 

5.2 Värmedistributionssystem – Plan 2 ................................................................. 37 

5.3 Värmepumpseffektivisering ............................................................................. 38 

5.4 Reglering .......................................................................................................... 38 

5.5 Slutlig effektivisering ...................................................................................... 39 

5.6 Övrigt ............................................................................................................... 39 

6 Slutsatser ................................................................................................................. 39 

7 Referenser................................................................................................................ 41 

8 Bilaga 1 – Husritningar ........................................................................................... 43 

 

  



3 

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det svenska genomsnittshuset 2013 har enligt statens Energimyndighet [1] en boyta på 

152 m2 och en total energianvändning på 22,7 MWh per år varav 12,2 MWh, mer än 

hälften, går till uppvärmning av huset. Genom att energieffektivisera värmesystemet bör 

det gå att reducera denna siffra. 

Värmesystem konstrueras, projekteras och dimensioneras på olika sätt utifrån 

byggnadstekniska, ekonomiska och komfortrelaterade förutsättningar. Oavsett så består 

ett komplett värmesystem av ett värmeproduktionssystem såsom fjärrvärme eller en 

värmepump kopplat mot en värmekälla samt ett värmedistributionssystem. Det 

sistnämnda består i sin tur ofta av ett nät av värmedon såsom radiatorer eller 

golvvärmeslingor. Värmeproduktionssystemet tillgodoser alltså värmedistributions-

systemet med värme som sedan distribueras i byggnaden.  

Trots att de olika ingående delarna som utgör ett värmesystem i princip alltid skräddarsys 

till dess omgivning så kan dess slutliga effektivitet vara begränsad. Detta då de kan ha 

projekterats enligt någon standard som inte nödvändigtvis innebär optimal drift eller helt 

enkelt begränsats av ekonomiska själ. Med andra ord så finns ofta utrymme till 

optimeringsåtgärder. 

1.2 Syfte & Mål 

Målet med detta arbete är främst att undersöka hur stora vinster olika 

energieffektiviserande åtgärder av ett värmesystem ger samt att undersöka vilken slutlig 

systemkombination som är effektivast. Även hur ett vanligt, ej effektiviserat, system kan 

se ut undersöks för att kunna påvisa resultatet med en jämförelse. Utöver detta 

sammanställs även information kring de relevanta delsystemen för att kunna ge en djupare 

förståelse för hur systemet fungerar och vad effektiviseringsåtgärderna innebär. 

Syftet med arbetet är att kunna bidra till en ökad förståelse kring hur värmesystem bör 

konstrueras för att erhålla ett effektivt system samt hur olika kombinationer skiljer sig åt 

och hur stora eventuella vinster egentligen är. 

1.3 Avgränsningar 

Systemet som studeras utgörs av ett småbostadshus med två plan. Värmeproduktions-

systemet i huset utgörs alltid av en värmepump av bergvärmetyp kopplat till ett 

vattenburet värmedistributionssystem. Värmedistributionssystemet utgörs alltid av 

vattenburen golvvärme i betongbjälklag på nedervåningen kombinerat med olika 

lösningar på övervåningen. Dessa består av endera vattenburen golvvärme i 

betongbjälklag, vattenburen golvvärme i träbjälklag, vattenburna radiatorer eller 

elradiatorer. 
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Endast värmesystemet är det som effektiviseras. Alltså ingen hänsyn till effektivisering 

har tagits vad gällande själva klimatskalet, såsom isolering (med undantag av isolering 

kopplat till golvvärmeeffektivisering), form och fönster. 

Systemet modelleras och simuleras i simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and 

Energy (IDA ICE 4.62). På grund av begränsningar i själva programmet har även en del 

avgränsningar gjorts vad gällande effektiviseringen. Dock så är dessa mestadels på 

detaljnivå och kan troligen försummas utan större inverkan på resultatet. 

2 Teori 
I detta kapitel följer teori och förklaringar till hur delsystemen i det studerade 

värmesystemet fungerar. Även relevanta ekvationer och projekteringsinformation 

inkluderas som underlag för implementering i modellen. Kapitlet består av information 

kring värmepumpar, golvvärmesystem och radiatorsystem.  

2.1 Typer av värmepumpar 

Det finns olika typer av värmepumpar som främst skiljer sig vad gällande vilken typ av 

värmekälla som de kopplas emot och kan bestå av till exempel luften, marken, 

berggrunden eller vattnet i en sjö. Värmepumpar kan fungera då värmekällans temperatur 

är mycket låg, ibland även då den är nollgradig. 

År 2013 beräknades att cirka 13 % av småhusen i Sverige värmdes upp med enbart berg- 

jord- eller sjövattenpump [2]. Bergvärmepumpar hämtar värmen ur borrhål i 

berggrunden. Enligt tester av bergvärmepumpar i labbmiljö utförda av 

energimyndigheten [1] visades att störst besparing erhålls av de som är installerade i hus 

med högt energibehov (34 300 kWh) och använder sig av golvvärme. Besparingen 

uppgick till 80 % jämfört med om elvärme hade använts. Jordvärmepumpar utvinner 

värme genom slingor som placeras i marken på ca en meters djup, 

grundvattenvärmepumpar tar värme från grundvattenbrunnar och sjövattenvärmepumpar 

tar värme från sjövatten genom att sänka ned en tyngd slang till botten. 

Mer än hälften av Sveriges installerade värmepumpar år 2013 var luftvärmepumpar av 

något slag [2]. Det finns i huvudsak tre olika typer av luftvärmepumpar: luft-luft-

vämepumpar, luft-vattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Luft-luftvärme-

pumpar använder uteluften som värmekälla och förser husets ventilationssystem med 

varmluft. Luft-vattenvärmepumpar använder också uteluften som värmekälla men förser 

istället ett vattenburet värmesystem. En frånluftsvärmepump använder husets frånluft, 

alltså luften som ventilationssystemet är på väg att ventilerar ut ur huset, som värmekälla 

och kan kopplas till endera ett luftburet eller vattenburet värmesystem. 

2.2 Värmeväxlare 

Värmeväxlare har nästan alltid en central roll i byggnaders uppvärmningssystem, inte 

minst i värmepumpar. En kort förklaring till vad en värmeväxlare är beskrivs nedan för 

att underlätta förståelsen av resterande kapitel. 
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Cengel et al. [3] beskriver en värmeväxlare som en teknisk anordning som överför värme 

mellan två fluider med olika temperaturer. Värmen överförs då från ena fluiden som har 

en högre temperatur av de två till den andra fluiden utan att beblanda dessa. Värmeväxlare 

är vanligt förekommande i praktiken inom väldigt många områden inklusive 

uppvärmningssystem i byggnader. Värmeutbytet mellan fluiderna på en godtycklig plats 

i värmeväxlaren beror främst på temperaturdifferensen mellan fluiderna. Denna 

värmeöverföring leder då naturligt till att temperaturdifferensen mellan fluiderna skiftar 

längsmed värmeväxlaren. Det finns många olika typer av värmeväxlare som skiljer sig 

vad gällande fluider, fluidernas flödesriktningar relativt varandra och material. 

Värmepumpar använder sig vanligen av två stycken värmeväxlare, en mellan 

värmekällan och värmepumpen och en mellan värmepumpen och värmedistributions-

systemet. Enligt Cengel et al. [4] är den vanligaste förekommande typen av värmeväxlare 

som förekommer i värmepumpar är så kallade plattvärmeväxlare, se Figur 1. Sådana 

värmeväxlare består av en serie korrugerade plattor varvid den varma och kalla fluiden 

flödar genom alternerade kanaler. En kanal med den kalla fluiden omges alltså då alltid 

av två kanaler med varm fluid och ger en mycket effektiv värmeöverföring. En annan 

fördel är att om behovet av värmeöverföring från värmeväxlaren ökar så kan detta mötas 

genom att montera flera plattor och därmed utöka serien. 

 

Figur 1 En plattvärmeväxlare. Den varma och kalla fluiden flödar upp respektive ner i varannan platta. Bilden är 

hämtad från hemsidan www.Tranter.com. 

2.3 Carnot cykeln 

Cengel et al. [4] beskriver även Carnot cykeln som en ideal värmemaskins arbetscykel 

mellan två temperaturer. Likt föregående delkapitel följer en kort förklaring till vad 

Carnot cykeln innebär. Relevant tillhörande teori tas upp i delkapitel 2.4. 

Carnot cykeln är en känd process som består av enbart reversibla delprocesser vilket 

betyder att den även kan operera baklänges. Cykeln är rent teoretisk och innehåller vissa 

antaganden. En process sägs vara reversibel om både systemet och dess omgivning 

återförs till sina initiala tillstånd då processen körs baklänges. I teorin så är alltså en 

process reversibel om den från sitt initiala tillstånd först sker ”normalt” (ex avger värme), 
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sedan baklänges (ex utgör arbete) och befinner sig då åter i sitt initiala tillstånd. Carnot 

cykeln består av fyra reversibla delprocesser som beskrivs nedan med hjälp av ett exempel 

innehållandes en gas i kontakt med en kolv i en cylinder. Notera att en isoterm process är 

en process varvid temperaturen är konstant i systemet och adiabatisk process är en process 

utan förekomst av mass- eller värmeöverföring mellan systemet och omgivningen. Se 

följande steg tillsammans med Figur 2. 

Isoterm expansion (process 1-2 i Figur 2) – Systemet uträttar här ett arbete på 

omgivningen. Gasen tillåts expandera i cylindern och får kolven att röra sig. 

Temperaturen på gasen är konstant även då trycket sjunker eftersom detta kompenseras 

med värmetillskott från omgivningen, 𝑄1. Värmetillförseln driver delprocessen. 

Adiabatisk expansion (Process 2-3 i Figur 2) – Systemet fortsätter här att uträtta ett 

arbete på omgivningen. Gasen fortsätter att expandera och rör på kolven. Skillnaden är 

att tryckfallet inte längre kompenseras med värmetillskott utan temperaturen på gasen 

tillåts sjunka, 𝑇1 → 𝑇2. Gasens interna energi driver delprocessen. 

Isoterm kompression (process 3-4 i Figur 2) – Omgivningen uträttar här ett arbete på 

systemet. Kolven trycks in i cylindern igen av en extern kraft och uträttar ett arbete på 

gasen. Under tryckökningen är gasens temperatur konstant då värmen som bildas tillåts 

överföras till omgivningen, 𝑄2. Externt arbete driver delprocessen. 

Adiabatisk kompression (process 4-1 i Figur 2) – Omgivningen fortsätter här att uträtta 

ett arbete på systemet. Gasen komprimeras ytterligare av kolven. Värmeenergin som 

bildas tillåts inte längre att överföras till omgivningen vilket resulterar i att gasens 

temperatur höjs, 𝑇2 → 𝑇1. Externt arbete driver delprocessen. Systemet och omgivningen 

är nu tillbaka vid sina initiala tillstånd och cykeln kan upprepas. 

 

Figur 2 Ett tryck-volyms diagram som visar den reversibla Carnot cykeln. 

En värmemaskin följer Carnot cykeln principiellt och omsätter termisk energi till arbete. 

En värmepump eller en kylmaskin däremot fungerar som en värmemaskin baklänges och 
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omsätter då istället arbete till termisk energi. Värmepumpar följer då principiellt Carnot 

cykeln baklänges, alltså process 4 till 3, 3 till 2 och så vidare. 

2.4 Värmepumpen 

En värmepump används för att överföra värme från en plats till en annan. Värmepumpar 

är vanligt förekommande i svenska småhus. År 2013 beräknades det att nära hälften av 

landets småhus är utrustade med någon typ av värmepump [2]. Ett typhus i Sverige 

behöver en värmepump med en effekt på cirka 8 kilowatt för att klara uppvärmningen då 

det är som kallast. Mindre värmepumpar kan absolut användas om man tillför 

tillskottsenergi under de kallaste perioderna [1]. Värmepumparna i Sverige är ofta 

designade att täcka kring 60 % av DVUT, vilket innebär att de täcker 85-90 % av 

värmebehovet under året. Värmesystemet i en byggnad är vanligen dimensionerad sådan 

att den tillförda värmeeffekten täcker upp för byggnadens värmeförlust vid en viss 

dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT. De sista 40 procenten som krävs under 

årets kallaste dagar täcks vanligen av exempelvis elpatroner [5]. En principskiss för hur 

en värmepump fungerar visas i Figur 3. 

 

Figur 3 Principskiss av en värmepump (grå rektangel). 1 - Värmekälla, 2 – Värmeväxlare mot värmekälla 

(förångare),  

3 - Kompressor, 4 – Värmeväxlare mot värmedistributionssystemet (kondensor), 5 - Värmedistributionssystem,  

6 - Expansionsventil. 

Vid värmekällan (1) absorberas värmeenergi av en cirkulerande brinevätska, alltså en 

vätska som har en mycket låg fryspunkt, som till exempel glykol. Värmeenergin överförs 

därefter via en värmeväxlare (2) till värmepumpens interna cirkulerande köldmedia. 

Köldmediet som innan var mycket kallt blir varmare och förångas. Köldmediet som nu 

är i gasform passerar sedan en kompressor (3) vilket ger vätskan ett högre tryck och 

därmed en högre temperatur. Via en annan värmeväxlare överförs värmeenergin i den 

varma gasen till värmedistributionssystemet (5). I samma skede kondenserar köldmediet 

tillbaka till en vätska. Köldmediet cirkulerar vidare till en expansionsventil (6) som åter 

sänker dess tryck och temperatur och kretsloppet börjar om igen.  

Ett mått som används för att mäta en värmepumps prestanda är COP (Coefficient of 

Performance). Denna parameter kan definieras för värmepumpar som nyttiggjord 
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värmeenergi i relation till den driveffekt som fordras enligt ekvation (1) och kallas då 

värmepumpens värmefaktor [3]: 

 
𝐶𝑂𝑃𝑉 =

𝑄𝐻

𝑊𝑖𝑛
=

𝑄𝐻

𝑄𝐻 − 𝑄𝐿
 

(1) 

 

𝐶𝑂𝑃𝑉: Värmepumpens värmefaktor  [-] 

𝑄𝐻: Värmeenergi som värmepumpen avger  [J] 

 till värmedistributionssystemet 

𝑄𝐿: Värmeenergi som värmepumpen absorberar [J] 

 från värmekällan 

𝑊𝑖𝑛: Tillfört arbete till värmepumpen  [J] 

Man kan också definiera COP som värmepumpens köldfaktor, alltså dess 

värmeupptagning i relation till den driveffekt som fordras enligt ekvation (2) [6]: 

 
𝐶𝑂𝑃𝐾 =

𝑄𝐿

𝑊𝑖𝑛
=

𝑄𝐿

𝑄𝐻 − 𝑄𝐿
 

(2) 

 

𝐶𝑂𝑃𝐾: Värmepumpens köldfaktor   [-] 

Dessa två former för att beskriva värmefaktorn och köldfaktorn hänger ihop enligt 

följande samband i ekvation (3) [6]: 

 𝐶𝑂𝑃𝑉 = 𝐶𝑂𝑃𝐾 + 1 (3) 

  

Detta teoretiska samband förutsätter dock att all värmeavgivning nyttiggörs av 

värmesystemet, vilket inte stämmer i verkligheten. Exempelvis så förloras en del 

värmeenergi vid kompressorn då den blir varm. Kan man uppskatta denna förlust så kan 

ekvationen viktas (om till exempel värmeförlusten uppskattas till 5 % kan man skriva 

+0,95 istället för +1) [6]. Även SCOP används vilket är säsongsmedelvärdet för samma 

mått. Ett COP på låt säga 5 innebär alltså att för varje kWh som värmepumpen förbrukar 

får husägaren ut 5 kWh värmeenergi genom att absorbera 4 kWh värmeenergi ur 

värmekällan. 

Väl installerade bergvärmepumpar i hus med högt energibehov kan ha ett COP över 4. I 

hus med lågt energibehov är COP lägre, vilket ofta beror på att värmepumpen är 

överdimensionerad. Variationer av COP kan också bero på hur väl anpassad 

värmepumpen är till husets värmesystem samt på själva installationen. Bäst resultat får 

man om man skräddarsyr värmepumpssystemet till den byggnad som den ska installeras 

i och vilka människor som bor där. 

Den teoretiskt högsta värmefaktorn som en värmepump kan uppnå beror enligt Carnot 

cykeln på vilka temperaturer som den jobbar mellan. Genom att ersätta 

värmeöverföringstermerna i ekvation (3) med de absoluta temperaturerna varvid dessa 

sker kan värmefaktorn för en ideal värmepump skrivas enligt ekvation (4): 
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𝐶𝑂𝑃𝑉,𝐶 =

𝑇𝐻

𝑇𝐻 − 𝑇𝐿
 

(4) 

 

𝐶𝑂𝑃𝑉,𝐶: Värmepumpens ideala värmefaktor  [-] 

𝑇𝐻: Temperaturen där värme avges  [°C] 

𝑇𝐿: Temperaturen där värme upptas  [°C] 

Notera att täljaren ska mätas i absoluta temperaturskalan, Kelvin. Temperaturen där 

värme upptas, 𝑇𝐿, motsvaras då av värmekällans temperatur. Temperaturen där värme 

avges, 𝑇𝐻, kan behöva beräknas eller approximeras eftersom värmen kan avges från 

värmedistributionssystemet vid olika temperaturer. Observera det fundamentala 

sambandet mellan temperaturdifferensen och värmefaktorn. Värmepumpens värmefaktor 

ökar med minskande temperaturskillnad mellan där värmen upptas och avges. 

Eftersom det inte finns ideala värmepumpar i verkligheten så kompletteras ekvation (4) 

med en så kallad total Carnotsk verkningsgrad, 𝜂𝐶,𝑡. Denna konstant anger hur nära den 

ideala cykeln man når i det verkliga systemet och beror på hur mycket värme som förloras 

vid bland annat kompressorn och pumpen. Den kompletterade ekvationen som gäller för 

ett verkligt system kan då skrivas enligt ekvation (5) [6]: 

 
𝐶𝑂𝑃𝑉 = 𝜂𝐶,𝑡 ∙ 𝐶𝑂𝑃𝑉,𝐶 = 𝜂𝐶,𝑡 ∙

𝑇𝐻

𝑇𝐻 − 𝑇𝐿
 

(5) 

 

𝜂𝐶,𝑡: Total Carnotsk verkningsgrad   [-] 

Björk et al. [6] anger en ungefärlig storleksordning på den totala Carnotska värmefaktorn 

för en värmepump i en villa och visas i Figur 4. Notera dock att dessa värden endast är 

baserade på förlusten som sker vid kompressorn och kan då rimligtvis vara något lägre 

för en verklig värmepump. Temperaturlyft avser temperaturdifferensen mellan den varma 

och kalla sidan i själva värmepumpen. 

 

Figur 4 Riktvärden för den totala Carnotska verkningsgraden för en vanlig villavärmepump. 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

20 25 30 35 40 45 50 55 60

η
C

,t

Temperaturlyft

Total Carnotsk verkningsgrad



10 

 

En värmepump med installation kan kosta allt mellan 15 000 – 150 000 kr beroende på 

typ (berg-, luft-, sjö- etc.), storlek med mera. Generellt så är luft-luftvärmepumpar de 

billigaste att både köpa och installera på grund av dess relativa enkelhet. 

Bergvärmepumpar är de dyraste att inhandla samt att installationskostnaden både är hög 

och kan variera kraftigt. 

2.5 Injustering 

Först och främst så konstateras här att framledningstemperaturen som värmepumpen ska 

leverera bestäms av det värmedon i huset som kräver högst temperatur, vanligen placerad 

i det rum som har störst värmebehov. Exempelvis om samtliga värmedon i huset kräver 

en framledningstemperatur på 40°C eller mindre, utom ett som kräver 45°C, så måste 

framledningstemperaturen vara minst 45°C. 

Värmepumpar arbetar utefter en förprogrammerad värmekurva som anger vilken 

framledningstemperatur värmepumpen ska leverera till värmedistributionssystemet för 

att uppnå börvärdet. Börvärdet är det värde, i detta fall inomhustemperaturen, som 

processen ska hålla medan ärvärdet är det faktiska värdet vid ett givet tillfälle. Skillnaden 

mellan bör- och ärvärdet kallas reglerfel. Denna värmekurva ställs in på själva 

värmepumpen och behöver ofta anpassas ytterligare till byggnadens unika effektbehov. 

Manuell justering av värmekurvan innebär vanligen att kurvans lutning ändras eller att 

hela kurvan förskjuts åt något håll. I Figur 5 visas ett exempel på hur en värmekurva kan 

se ut samt hur den manuellt kan justeras [7]. För att uppnå ett så effektivt system som 

möjligt eftersöks då den lägsta kurvan som kan tillgodose husets effektbehov. 

 

Figur 5 Exempel på hur en värmepumps värmekurva kan se ut och justeras. Denna figur visar två justeringsfall; 

ökad lutning (a) och positiv förskjutning (b). [7] 
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Det finns även system som istället för en kurva använder sig utav en rät linje. Dock så 

finns ofta möjligheten ”knäcka” linjen vilket innebär att man manuellt ställer om 

individuella punkter [6]. Formeln för en sådan linje kan se ut enligt ekvation (6): 

 𝑇𝐹 = 20 + 𝑃 + (20 − 𝑇𝑈) ∙ 𝐿 (6) 

 

𝑇𝐹: Framledningstemperatur   [°C] 

𝑃: Parallellförskjutning   [°C] 

𝑇𝑈: Utomhustemperatur   [°C] 

𝐿: Kurvlutning    [-] 

Björk et al. [6] beskriver även hur injusteringen av en värmepump vanligen går till. För 

att hitta den lägsta möjliga kurvan vid injustering av värmepumpen måste man utifrån en 

förhoppningsvis god gissning vanligen prova sig fram. Detta görs vanligen under en kall 

period då värmepumpen arbetar nära sin brytpunkt, alltså det effektbehov varvid 

tillsatsvärme måste kopplas in. Termostatventiler i det rum som kräver mest värmeeffekt 

ska då vara helt öppna. Resterande termostatventiler bör också vara inställd på högre 

temperatur än normalt. Värmekurvan justeras därefter utifrån resultatet från det mest 

krävande rummet. Exempelvis om det vart för varmt i rummet justeras kurvans lutning 

ner. Detta kan behöva göras, i kombination med små justeringar av övriga 

termostatventiler, ett par gånger innan effekten blir den önskade. Eventuell justering av 

kurvans höjd kan behöva göras då värmebehovet sjunker, dvs. då utomhustemperaturen 

stiger till ca 10°C. Tidskonstanten för ett vanligt småhus, tiden det tar för huset att hamna 

i jämvikt med värmesystemet, är normalt kring 36 timmar. Slutresultatet ska då 

förhoppningsvis vara att det rum med högst värmebehov kan stå med fullt öppna 

termostatventiler samtidigt som börvärdet på temperaturen nås. 

2.6 Effektivisering 

Vid strävan mot ett så optimerat värmesystem som möjligt så är viktigt att man kan styra 

värmepumpen och kontrollera framledningstemperaturen på ett så bra sätt möjligt. Detta 

är en förutsättning för att kunna minska driveffekter och framledningens medeltemperatur 

och därmed öka värmepumpens värmefaktor. Det finns olika parametrar som kan beaktas 

vid optimering av en värmepump och tas bland andra upp av Karlsson [5] [8]. 

2.6.1 Kapacitetsstyrd kompressor 

De flesta värmepumpar idag använder sig av intermittent reglering vilket innebär att 

kompressorn i värmepumpen slås på och av om framledningstemperaturen understiger 

respektive överstiger värdet som ges av värmekurvan. Problemet med detta är att det leder 

till frekventa över- och undertemperaturer vilket visas av exemplet i Figur 6. 
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Figur 6 Exempel på hur vattentemperaturen som levereras av en värmepump kan variera under dess kompressors  

på/av-cykel. Den röda (25°C) och svarta heldragna linjen representerar börvärdet respektive ärvärdet i 

värmepumpen. Den lång- och kortstreckade linjen representerar medeltemperaturen vid över- respektive 

undersvängningen som sker. Figuren är baserad på en liknande figur ur en doktorsavhandling av Karlsson [5]. 

Under första delen av cykeln, dvs. då kompressorn står på, produceras mer värme än vad 

som egentligen krävs för att möta börvärdestemperaturen i byggnaden. Denna 

överskottsvärme stryps bort av exempelvis termostatventiler i värmedistributions-

systemet för att undvika överhettning i rummet. Överskottsvärmen transporteras då 

tillbaka och leder till ökad temperatur i returledningen vilket inte är fördelaktigt då det 

potentiella värmeutbytet som värmepumpen kan alstra minskar [6]. Dessutom leder högre 

temperaturskillnader mellan exempelvis värmesystemet och omgivningen generellt till 

större värmeförluster. Under den andra delen av cykeln när kompressorn är avstängd 

produceras istället ingen värme vilket gör att temperaturen sjunker under börvärdet. Detta 

kan kompenseras genom att låta värmepumpen leverera en högre medeltemperatur än vad 

som krävs men är dock inte särskilt energieffektivt. Ur ett energiperspektiv så vore det 

alltså bättre om man skulle kunna styra kompressorns effekt kontinuerligt beroende på 

värmebehovet. 

Detta kan uppnås på olika sätt, exempelvis genom att öka antalet cykler kompressorn gör 

per tidsenhet eller att använda sig av frekvensomvandlare. Båda alternativen 

sammanfattas av Karlsson [5]. Flera studier pekar på att frekvensomvandlare är det bästa 

alternativet men är dock en dyr lösning. Genom att ändra frekvensen hos elektriciteten 

som driver kompressorn kan man göra kompressorn kapacitetsstyrd. Trots extra förluster 

i själva frekvensomvandlaren kan COP öka runt 10 – 30 % beroende på värmepumpstyp 

och kompressortyp. En mer ekonomisk lösning kan vara att öka antalet på/av-cykler som 

kompressorn gör. Ju kortare cykler man använder desto närmare varvtalsstyrning kommer 

man. Detta skulle ge högre förluster i själva kompressorn men samtidigt minska övriga 

värmeförluster. Dock så ökar också slitaget på kompressorn. Ytterligare en lösning som 

nämns av Per Fahlén [9] är att man kan använda sig utan två eller fler mindre 
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kompressorer varvid man då styr deras start och stopp i sekvens. Alltså att lägsta 

kapaciteten uppnås då en kompressor är igång och högre kapaciteter av två eller fler. 

Bättre kompressorstyrning kan alltså tillåta en bättre injustering av värmekurvan eftersom 

man då har större kontroll på framledningstemperaturen. Man behöver till exempel inte 

kompensera för undersvängningen som visas i Figur 6, i alla fall inte lika mycket, vilket 

betyder att medeltemperaturen i framledningen kan sänkas. 

Enligt Energimyndigheten [1] så är värmepumpar med kapacitetsstyrning är ungefär 

20 000 – 40 000 kr dyrare än en konventionell värmepump men är mer effektiva vad 

gällande energianvändning och medelvärmefaktor.  

2.6.2 Kapacitetsstyrd pump 

Nyare värmepumpar dimensioneras ofta till att näst intill kunna täcka hela värmebehovet 

i ett värmesystem vilket betyder att i princip under hela året är de nedreglerade. 

Värmepumpens årsmedeleffekt blir då ungefär mellan 20 – 30 % av den dimensionerande 

effekten. En hel pumpuppsättning (köld- och värmebärarpumpar samt värmesystempump 

och ev. varmvattenpump), som vid den dimensionerade effekten utgör ca 10 % av 

kompressoreffekten, kommer vid 20 % värmepumpseffekt att utgöra 50 % av 

kompressoreffekten. Detta betyder att pumpuppsättningen i detta fall sänker COP med 40 

% jämfört med drift vid den dimensionerade effekten. 

Att kunna kapacitetsstyra kompressorns och cirkulationspumparnas effekt påvisas i en 

konferens rapport av Fahlén tillåter att dessa även kan optimeras mot varandra. Om inte 

detta görs finns risk att värmepumpens värmefaktor faktiskt sjunker då man har en 

kapacitetsstyrd kompressor. Då kompressorn går på full effekt så utgör pumparnas effekt 

som sagt en liten del av den totala driveffekten. Om man väljer att kapacitetsstyra 

kompressorn och bibehålla intermittent styrning av pumparna kommer denna att utgöra 

en större del av den totala driveffekten då kompressorn tillåts arbete med lägre effekt. 

Denna ökande effekt som pumpen kräver kallas ibland en parasiteffekt. En ökning av 

flödena i värmepumpen leder till en högre värmeöverföring. Detta leder i sin tur, om 

inloppstemperaturerna till kondensorn och förångaren är konstanta, till att 

utloppstemperaturen kommer att vara lägre respektive högre. Effekten av detta är att 

kondenseringstemperaturen sjunker och förångningstemperaturen stiger vilket gör att 

kompressoreffekten kan reduceras. Men å andra sidan så ökar drivkraften till pumparna. 

Det visar sig för varje situation finnas en optimal kombination av effekter mellan 

kompressor och pump som minimerar den totala driveffekten vid kapacitetsstyrning. 

Genom att först konstatera att ett ökat flöde genom kondensorn minskar 

kondenseringstemperaturen kan detta illustreras i Figur 7. 
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Figur 7 Genom att finna den optimala kombinationenen av effekter mellan kompressor och cirkulationspump kan den 

totala driveffekten minimeras. [8] 

Fahlén [10] beskriver i sin rapport problemet och nämner att en rapport från Granryd 

funnit att pumpeffekten ofta är skalad för högsta kapaciteten hos en värmepump, inte 

högsta effektiviteten. Då detta görs kan driveffekten till pumpen vara upp till 8 gånger 

större än vad den vore om den skalats optimal effektivitet. Fahlén och Karlsson [11] 

gjorde bland annat en fallstudie i deras arbete. Studien visade att genom att använda 

toppmoderna tekniker vad gällande komponenter och styrning i en värmepump reduceras 

parasiteffekterna och COP kan öka med mellan 20 – 40 %. 

2.6.3 Kontroll av överhettning 

För att säkerställa att ingen vätska når kompressorn och därmed undvika slitage 

överhettas cirkulationsmediet i förångaren. Det har visat sig både experimentellt och 

teoretiskt vara effektivast om man har så låg överhettning som möjligt. Är överhettningen 

för låg så börjar överhettningen oscillera och bli instabil vilket leder till att COP minskar. 

Men COP minskar även om överhettningen är högre än vad den behöver vara. 

Överhettningen kontrolleras vanligen av en termostatisk expansionsventil som sitter 

mellan förångaren och kompressorn. Dock så finns en gräns för hur bra man kan 

kontrollera överhettningen då denna typ av ventil har en relativt låg anpassningsförmåga. 

Ventilen ger en proportionell reglering även fast förhållandet mellan stabilitet och 

överhettning ej är linjärt vilket innebär att den ställs in så att överhettningen ofta blir 

onödigt hög. Alltså finns här möjlighet att öka värmepumpens effektivitet genom att 

bättre kontrollera överhettningen, speciellt om man har en kapacitetsstyrd värmepump då 

dess driftområde vidgas. Om man istället använder sig av en elektroniska 

expansionsventil så har man möjlighet att introducera mer passande kontrollstrategier. En 

adaptiv elektronisk expansionsventil har experimentellt visats kunna öka COP med 20 %. 

2.6.4 Ånginsprutning 

Denna metod beskrivs och utvärderas av Awan [12] och innebär att ytterligare en 

värmeväxlare installeras mellan kondensorn och expansionsventilen. Ett principiellt 
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schema visas i Figur 8. Denna värmeväxlare ligger mellan utloppet ur kondensorn och 

samma utlopp passerat en andra expansionsventil. Värmeväxlaren underkyler vätskan 

som passerar vidare genom expansionsventilen och mot förångaren vilket reducerar dess 

entalpi och ökar förångarens effektivitet. Vätskan som passerar den andra 

expansionsventilen och övergår till ånga överhettas i värmeväxlaren och injiceras i en 

kapacitetsstyrd kompressor genom en sidoport. Värmekapaciteten ökar också då 

massflödet genom kondensorn kan ökas. 

 

Figur 8 Principskiss av en värmepump (grå rektangel) med ånginsprutning. 1 - Värmeväxlare mot värmekälla 

(förångare), 2 – Kompressor, 3 - Värmeväxlare mot värmedistributionssystemet (kondensor), 4 – Ytterligare 

värmeväxlare för ånginsprutning, 5 - Expansionsventil, 6 – Ytterligare expansionsventil för ånginsprutning. 

Awan sammanfattar även tidigare studier som visat att denna metod ökar värmepumpens 

COP. En av vilka visade att COPV ökade med 20 % vid en utomhustemperatur på -17,8°C. 

Resultatet som redovisas i Awans rapport visar att ånginsprutning ökade värmepumpens 

COP med i genomsnitt 9,4 %. 

2.6.5 Lågtempererat värmedistributionssystem 

Som nämnts innan i kapitel 2.4 så ökar värmepumpens värmefaktor då temperatur-

differensen mellan värmekällan och värmedistributionssystemet sjunker enligt ekvation 

(5). Genom att använda ett lågtempererat värmedistributionssystem med god injustering 

är det möjligt att sänka 𝑇𝐻. Exempelvis om värmen tas upp vid en temperatur på -5°C och 

avges vid 50°C blir temperaturlyftet 55°C. Detta betyder att den totala Carnotska 

verkningsgraden blir ca 0,46 och COP ca 2,75. Om istället värmen avges vid 40°C blir 

temperaturlyftet 45°C, den totala Carnotska verkningsgraden blir ca 0,57 och COP nästan 

4, en ökning av nära 50 %. Alltså spelar temperaturlyftet som värmepumpen fordrar en 

stor roll för både dess värmefaktor och värmekurva. Även fast det är många parametrar 

som spelar roll så kan man förenklat säga, som nämnt innan, att det är värmedonet som 

kräver högst framledningstemperatur som bestämmer 𝑇𝐻. 

2.6.6 Reglering 

Förutom att optimera själva pumpen så kan framledningstemperaturen bättre justeras 

genom att reglera värmepumpen på ett bra sätt. Idealt vore det om värmepumpen skulle 

leverera exakt den framledningstemperatur som behövs för att tillgodose värmebehovet 
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vid varje tillfälle. Teoretiskt sett så skulle denna kunna beräknas om man vet systemets 

netto värmebehov eller totala värmeförlust. Men att noggrant kunna beräkna dessa är 

praktiskt mycket svårt då de kontinuerligt varierar med utomhustemperatur, 

solinstrålning, öppna fönster och intern värme som alstras av personer och elektrisk 

utrustning. Man måste alltså approximativt gissa eller beräkna framledningstemperaturen. 

Det finns olika typer av regleringsprinciper för att bestämma rätt framledningstemperatur 

som värmepumpen ska leverera vid ett givet tillfälle. 

Framkopplad reglering innebär att reglercentralen reglerar framledningstemperaturen 

med avseende på störningar som påverkar systemet. Praktiskt innebär det i detta fall att 

utomhustemperaturen mäts och byggnadens värmebehov antas vara proportionerlig mot 

denna. Jensen [13] beskriver grovt och jämför i sin rapport olika typer av framkoppling. 

Vid statisk framkoppling, vilket sägs vara det normala reglersättet för byggnader med ett 

vattenburet värmesystem, tas ingen hänsyn till byggnadens och värmesystemets relativa 

termiska tröghet. Utomhustemperaturen antas då påverka inomhustemperaturen direkt, 

vilket inte är sant eftersom byggnaden kan ha en tidskonstant i storleksordningen en eller 

flera dagar. Utomhustemperaturen påverkar alltså värmesystemet avsevärt mycket fortare 

då dess tidskonstant är mindre vilket leder till att värmesystemet påverkar huset innan det 

egentligen behövs. Dynamisk framkoppling är ungefär densamma som statisk 

framkoppling men påverkar också hur snabbt framledningstemperaturen ska ändras. Man 

kan alltså lägga till en extra tröghet till värmesystemet så att denna matchas med 

byggnadens. Slutsatsen var att dynamisk framkoppling gav bättre resultat än statisk 

framkoppling. Ibland så förhöjs även framledningskurvan avsiktligt av användaren från 

±0°C till +5°C för att kompensera för då det är regnigt, blåsigt och/eller mulet ute [14] 

trots att det innebär ökad energianvändning. Detta betyder alltså att samtliga 

termostatventiler oftast kommer att vara åtminstone lite strypta. Central framkoppling 

kombineras nästan alltid med lokal reglering. 

Lokal reglering innebär praktiskt att värmedistributionssystemets olika värmande 

komponenter regleras individuellt och oberoende av varandra, vanligen med hjälp av 

lokala termostater. Dessa har då till uppgift att finjustera flödet av varmvatten till 

värmedonet genom att reagera på de lokala temperaturvariationerna i rummet. Lokalt 

reglerade värmesystem ger en bättre förmåga att ta tillvara på eventuella värmetillskott. 

Återkopplad reglering är snarlikt framkopplad reglering men mäter resultatet av 

regleringen istället för störningarna. I en byggnad innebär detta att inomhustemperaturen 

mäts och jämförs med börvärdet varvid en justering sedan görs. Om återkopplad reglering 

används bör det vara extra viktigt att termostatventilen är vidöppen i rummet som har 

störst värmebehov. Annars återkopplar man en rumstemperatur som redan blivit justerad 

av termostatventilen. Framledningstemperaturen skulle således i så fall kunna vara högre 

än vad som krävs utan att det märks på den återkopplade inomhustemperaturen. Ett 

problem med att mäta inomhustemperaturen i detta syfte är vart man ska placera mätaren 

för att få ett så representativt mätvärde som möjligt. En lösning på detta tas upp av Olsson 

[5] och beskriver att man kan, i alla fall i hus med ventilation, mäta temperaturen på 
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frånluften med en kanalplacerad mätare. Detta förutsätter då att frånluften inte till 

majoriteten kommer från exempelvis kök och badrum, utan att man då har ett 

ventilationssystem varvid frånluften kommer från hela huset och är väl omblandad. Det 

teoretiska sambandet som råder vid återkoppling är relativt simpelt och visas av ekvation 

(7) [14]: 

 𝑇𝐹,𝐾 = 𝑇𝐹 − ∆𝑇 ∙ 𝑘 (7) 

 

𝑇𝐹,𝐾: Korrigerad framledningstemperatur  [°C] 

𝑇𝐹: Framledningstemperatur   [°C] 

∆𝑇: Skillnaden mellan rummets ärvärde och börvärde [°C] 

𝑘: Korrektionsfaktor   [-] 

Korrektionsfaktorns storlek bör väljas med omtanke. Ett för stort värde kan leda till 

översvängningar vilket vidare kan leda till kvarstående fel. 

Kaskadreglering innebär, likt återkoppling, att man mäter resultatet av en reglering man 

gjort i själva processen och finjusterar sedan efter denna. I ett praktiskt reglersystem så 

uppstår alltid reglerfel av något slag varvid kaskadreglering kan användas för att 

kompensera denna. Kaskadreglersystem finns inbyggt i vissa värmepumpar. I de flesta av 

dagens reglersystem i byggnader så används PI-reglering för att behandla 

reglerfelssignalen [14]. Dessa grundläggande reglerprinciper, P-, I- och D-reglering, 

beskrivs av exempelvis Bertil Thomas [15]. P-reglering, eller proportionell reglering, 

innebär att reglerfelet regleras proportionellt mot dess storlek. Ett stort reglerfel ger alltså 

en stark reglersignal. I-reglering, eller integrerande reglering, tar även hänsyn till tiden 

och reglerar reglerfelet med avseende på hur länge det kvarstått. Reglersignalen ökar då 

successivt till dess att reglerfelet eliminerats. Värt att notera är att även så kallad D-

reglering, eller deriverande reglering, förekommer som reglerar reglersignalen genom att 

mäta förändringshastigheten av ett begynnande fel. Om en snabb avvikelse inträffar så 

ges en stark styrsignal. Anledningen till att D-reglering ej förekommer i värmesystem i 

hus är att värmesystemets tröghet är relativt låg jämfört med byggnadens. Vidare betyder 

detta att det i fallet med framkopplad reglering är möjligt att motverka 

utomhustemperaturens störning innan byggnaden påverkats. 

Ett principschema över framkopplad-, återkopplad- och kaskadreglering visas av Figur 9.  

 Temperaturgivarna T1 och T2 registrerar temperaturen utomhus (Tute) respektive 

inomhus (Tinne). 

 Inomhustemperaturen jämförs med dess användarinställda börvärde (Tinne,bör) i 

komparatorn, K, som skickar en styrsignal beroende på avvikelse mellan dessa till 

regulatorn REG1. 

 Denna regulator, REG1, beräknar framledningstemperaturen genom att jämföra 

utomhustemperaturen med en förutbestämd framledningskurva. Innan signalen 

skickas justeras kurvan med avseende på styrsignalen från komparatorn. 
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Justeringen innebär i princip att framledningskurvan ändras i olika grad enligt 

Figur 5 beroende på styrsignalens styrka. 

 Den beräknade framledningstemperaturen (Tfram,bör) signaleras vidare till 

regulator REG2 vars uppgift är att styra och ställa in vattenflödet genom 

reglerventilen V så att rätt framledningstemperatur erhålls. 

 Den faktiska framledningstemperaturen (Tfram) som släpps igenom av 

reglerventilen mäts upp av temperaturgivare T3 och återkopplas till regulator 

REG2. Om det behövs skickar regulatorn en ny kompenserad signal till 

reglerventilen. Huset eller rummet får då förhoppningsvis den temperatur som 

önskas. För att säkerställa detta så mäts inomhustemperaturen av 

temperaturgivare. Samtidigt så mäts en utomhustemperatur av temperaturgivare 

T1 och så fortsätter reglerschemat. 

 

Figur 9 Principiellt reglerschema av framledningstemperatur i ett hus med hjälp av framkopplad reglering, 

återkopplad reglering och kaskadreglering. REG – Regulator, T – Temperaturgivare, V – Reglerventil, K – 

Komparator. 

En annan reglerstrategi som vanligen används är så kallad nattsänkning. Detta innebär att 

framledningstemperaturen sänks under natten då behovet av värme sjunker något. Detta 

kan också göras lokalt i särskilda rum vilket exempelvis innebär att värmetillförseln sänks 

relativt mycket i alla rum utom sovrummen. 

Värt att nämna är att det även finns reglermetoder baserade på prognostiserat väder. 

Olsson [14] nämner exempelvis att SMHI tillhandahåller en tjänst för 

väderprognosstyrning där de använder en modell vid namn ENLOSS. Modellen tar 

hänsyn till byggnadens värmeegenskaper, intervärme och prognostiserade väderdata. 

Modellen använder då dessa parametrar för att beräkna fram en fiktiv utomhustemperatur 

som då vidare används för att beräkna byggnadens värmebehov. Dock så är detta ovanligt 

förekommande i småbostadshus. Dessutom visade en konferensrapport [16] att även om 

komforten kan öka så är eventuell energieffektivisering försumbar. 
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De reglerprinciper som studeras i detta arbete är fram- och återkoppling kombinerat med 

lokal reglering. Även nattsänkning och dess effekter undersöks. 

2.7 Radiatorer 

Övergripande information kring radiatorer ges i en rapport av energimyndigheten [17]. 

Radiatorer, eller värmeelement, är det mest beprövade värmesystemet som används i hus. 

Väggfasta vattenburna radiatorer är den vanligaste sorten och fungerar som värmeväxlare 

mellan luften i rummet och det cirkulerande vattnet i radiatorkretsen. Dessa designas 

vanligen med en eller fler paneler och med eller utan flänsar. En fördel med radiatorer är 

att de kan ge en snabb anpassning till rummens värmebehov och därmed ta vara på 

värmetillskott eller kompensera för plötsliga värmeförluster. En radiators storlek varierar 

vanligen mellan 300 – 600 mm hög och 400 – 2000 mm bred varvid bredden anpassas 

ofta till fönstrets bredd. Den vanligaste kopplingsprincipen är så kallade 2-rörsystem och 

består av ett separat framledningsrör och returledningsrör. Radiatorer avger värme till 

omgivningen främst genom värmestrålning och konvektion såvida inte radiatorn är 

placerad emot exempelvis en möbel vilket bör undvikas eftersom effektiviteten reduceras. 

För att beräkna värmeavgivningen från en radiator kan följande ekvation (8) användas 

[14]: 

 𝑄�̇� = 𝑄�̇� + 𝑄�̇� = 𝛼𝑠 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑌,𝑚 − 𝑇𝑌,𝑚,𝑜) + 𝛼𝑘 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑌,𝑚 − 𝑇𝑂) (8) 

 

𝑄�̇�: Värmeavgivning via värmestrålning  [W] 

𝑄�̇�: Värmeavgivning via konvektion  [W] 

𝛼𝑠: Värmeöverföringskoefficient för värmestrålning [W/m2∙°C] 

𝛼𝑘: Värmeöverföringskoefficient för konvektion [W/m2∙°C] 

𝐴: Värmeavgivande yta   [m2] 

𝑇𝑌,𝑚: Värmeavgivande ytans medeltemperatur  [°C] 

𝑇𝑌,𝑚,𝑜: Medeltemperaturen hos omgivande ytor  [°C] 

𝑇𝑂: Omgivningens lufttemperatur  [°C] 

Utan att djupare gå in på hur värmeöverföringskonstanterna beräknas så beror dessa bland 

annat på radiatorns geometri och material. Det finns dock en approximativ och förenklad 

formel som ofta används vid beräkning av värmeavgivningen från radiatorer, se ekvation 

(9) [14]: 

 𝑄�̇� = 𝑘𝑅 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇𝑚
𝑛 (9) 

 

𝑘𝑅: Värmeavgivningskonstant/Värmekonduktivitet [W/m2∙°C] 

∆𝑇𝑚: Medeltemperaturskillnad mellan radiator och rumsluft [°C] 

𝑛: Radiatorexponent   [-] 

Där radiatorexponenten, 𝑛, normalt är mellan 1,3 – 1,35. Medeltemperaturskillnaden 

mellan radiator och luften i rummet kan grovt uppskattas, om man antar att temperaturen 
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på vattnet sjunker linjärt genom radiatorn, som skillnaden mellan medelvärdet av 

framledningstemperaturen och returledningstemperaturen kontra rumsluftens temperatur. 

Dock så är antagandet om linjärt temperaturfall genom radiatorn just det, ett antagande, 

och visar sig oftast ge ett för högt värde. Medeltemperaturdifferensen som eftersöks kan 

bättre beskrivas med på logaritmiskt vis enligt ekvation (10) [14]: 

 
∆𝑇𝑚,𝑙𝑛 =

𝑇𝐹 − 𝑇𝑅

ln
𝑇𝐹 − 𝑇𝑂

𝑇𝑅 − 𝑇𝑂

 
(10) 

 

∆𝑇𝑚,𝑙𝑛: Logaritmisk medeltemperaturskillnad mellan radiator [°C] 

 och rumsluft 

𝑇𝐹: Framledningstemperatur   [°C] 

𝑇𝑅: Returledningstemperatur   [°C] 

𝑇𝑂: Omgivande rumsluftens temperatur  [°C] 

En så kallad högtempererad radiator är den vanligaste typen av radiator, speciellt i äldre 

hus, och har en temperaturdifferens på ungefär 65/45°C. Detta innebär att framlednings-

temperaturen till radiatorn är 65°C och returledningstemperaturen är 45°C. Antalet 

radiatorer som installeras i ett rum beror oftast på antalet fönster och installeras då under 

fönstret för att motverka kallras. 

Givet att man har en god dimensionering och väl fungerande termostatventil så kan 

optimering av själva radiatorn vara svårt. Det man istället kan göra är att optimera 

radiatorn mot värmeproduktionssystemet som i detta fall består av en värmepump. 

Radiatorer kan dimensioneras som så kallade lågtemperaturradiatorer och har då, enligt 

bland annat en finsk studie [18], en temperaturdifferens på 45/35°C vilket är en sänkning 

på 10 – 20°C jämfört med ett högtempererat radiatorsystem. En sådan radiator måste då 

ha en större volym för att möjliggöra samma effektavgivning. Dock så nämner den finska 

studien också att ibland behöver man ej byta ut radiatorerna då de redan kan vara 

överdimensionerade sedan innan. 

Elradiatorer finns i huvudsak i två olika typer, oljefyllda eller som konvektor, och har 

generellt en väldigt hög effektivitet. Nästan all elektricitet som förbrukat omvandlas till 

värme. Oljefyllda elradiatorer använder olja, exempelvis rapsolja, som en värmebuffert 

och liknar i många avseenden en vattenburen radiator. Dessa värmer alltså upp rumsluften 

indirekt genom oljan. Elradiatorer av konvektortyp värmer istället upp den rumsluften 

direkt. Detta görs endera genom att låta den strömma igenom radiatorn eller enbart 

konvektera mot den omgivande luften. Det senare fallet fungerar eftersom luftströmmar 

bildas i rummet då varm luft stiger och ersätts av kall luft. Konvektorer ger generellt en 

snabbare uppvärmning, är billigare och mindre men å andra sidan anses de oljefyllda 

typerna ge en högre komfort. Elradiatorer överhuvudtaget har dock en mindre area än 

vattenburna radiatorer i samma klass. Effekten på konventionella elradiatorer för 



21 

 

hemmabruk sträcker sig vanligen mellan 200 W – 1400 W. Klasserna skiljer sig vanligen 

med 100 W emellan. 

Vad gällande termostater så använder sig klassiska radiatortermostater utav P-reglering, 

även om denna kanske inte är helt linjär på grund av dess konstruktion. Elektroniska 

termostatventiler kan däremot programmeras med olika energisparande åtgärder såsom 

nattsänkning och PI-reglering. 

2.8 Golvvärme 

I en introduktionshandbok av Danfoss [19] beskrivs grunderna kring golvvärme. 

Golvvärme är ett lågtemperaturssystem med en stor värmeavgivande yta och utgörs av 

värmebärande slingor som placeras under golvet i huset. Det krävs endast en temperatur 

kring 22-24°C hos golvvärmen för att rummet i fråga ska få en temperatur på 20°C. I 

regel kan man sänka inomhustemperaturen med ca 2°C om man använder golvvärme och 

samtidigt behålla komforten eftersom värmeavgivningen från golvvärme följer 

människans idealtemperaturkurva, dvs. varmt om fötterna och svalare om kropp och 

huvud. 

Två vanliga förläggningstyper av golvvärme är med betongbjälklag och träbjälklag och 

visas i Figur 10. Golvvärme på träbjälklag beläggs endera ovanpå bjälkarna eller på 

förmonterade fästen av trä längsmed bjälklagen, även kallat barläkt, eller korta tvärgående 

bjälkar. Slingorna placeras sedan i spår vanligen mellan träbrädor, i urfrästa spånskivor 

eller i förtillverkade kassetter som vilar på fästena. Ovanpå slingorna läggs vanligen en 

golvvärmeplåt vars syfte är att sprida värmen jämnare under golvet. Isolering fyller sedan 

upp de tomma utrymmena under slingorna ner till marken. I betongbjälklag däremot gjuts 

slingorna in i betongplattor med hjälp av rörhållande skenor eller så kallade najtrådar som 

även är försedda med armering. Isoleringen läggs mellan betongbjälklaget och marken. 

Denna typ av konstruktion brukar benämnas platta på mark. Vid installation på 

övervåningen ersätts marklagret med ett betonglager och konstruktionen brukar då kallas 

platta på platta. 

 

Figur 10 Två vanliga principer av förläggningssätt vid installation av golvvärme: a) träbjälklag och b) 

betongbjälklag. 
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Förutom de delar som visas i Figur 10 bör även beroende på konstruktion ett lager som 

fungerar som ångspärr eller fuktskydd beläggas för att förhindra fuktrelaterade skador. 

Golvvärme i träbjälklag kan även placeras ovanpå bjälkarna. 

Att installera golvvärme på övervåningen blir vanligare och vanligare och 

förläggningssätten är mer eller mindre densamma. Det som man dock bör tänka på är att 

en god isolering är minst lika viktigt på över- som undervåningen. Detta för att undvika 

att värmen läcker ut genom taket på undervåningen vilket gör att en högre 

framledningstemperatur kommer att krävas för att kompensera. Dock så krävs inte en lika 

tjock isolering då temperaturdifferensen mellan över- och undervåning är mindre än 

differensen mellan undervåning och mark. 

Enligt installationsanvisningar kring golvvärme från bland annat Thermotech så 

definieras här standardiserade material och tjocklekar för att sedan kunna implementeras 

i simuleringsmodellen. Ett vanligt material som används vid isolering av husgrunder är 

cellplast som har en termisk konduktivitet kring 0,035 W/(m∙K). För både golvvärme i 

träbjälklag och betongbjälklag bör isoleringen vara minst 200 mm tjock men kan vara 

upp till 300 mm för att uppnå ett effektivare system. Vid tal om golvvärme på övervåning 

så är isoleringens tjocklek mindre, allt från 10-100 mm, och består vanligen av mineralull 

eller cellplast. I träbjälklag beläggs golvvärmeslingorna i en 20-25 mm spånskiva varvid 

den 0,5 mm tjocka värmeplåten beläggs ovanpå. Beroende på utrymme och typ av golv 

beläggs även ett extra lager mellan golvvärmeplåten och själva golvet. Om man använder 

sig av en vanlig plastmatta, ca 2 mm PVC, som golv används en 6-12 mm spån- eller 

gipsskiva. I betongbjälklag beläggs golvvärmeslingorna i princip ovanpå isoleringen där 

de sedan gjuts in i betong som täcker golvvärmeslingornas överkant med mellan 35-45 

mm. Totalt så uppgår tjockleken av betongen innehållande slingorna till 60-75 mm och 

kan antas ha en normal värmeöverföringskoefficient på 25 W/(m2∙K). 

Det som främst påverkar energieffektiviteten hos golvvärme är hur väl isolerat det är 

under slingorna, detta för att förhindra att värmen läcker ut till marken eller 

undervåningen, samt vilken typ av golv man har ovanpå slingorna. Andra faktorer som 

påverkar är naturligtvis hur effektivt själva rummet/huset är isolerat samt golvets yta. 

Ebeco Vattenbaserad golvvärme är dock ett relativt trögt system som kräver tid att 

anpassa sig efter temperaturvariationer. Detta kan leda till att systemet över- eller 

underkompenserar vilket inte är effektivt. Även kallras från fönster kan bli ett problem 

om dessa inte har tillräckligt bra isolering. Elslingor däremot är ett snabbt system som 

bättre kan ta till vara på värmetillskott och kompensera snabbare för temperaturfall. 

Generellt så har vattenburen golvvärme en längre livslängd än elslingor. 

Något som dock är bör beaktas extra vid tal om golvvärmesystem är att de på grund av 

dess placering överför värme både till rummet och den underliggande marken. Enligt en 

finsk studie [20] kring byggnaders värmeförluster redovisas att för ett, i rapporten, 

standardhus som värms upp med traditionella radiatorer så är den totala årliga 

värmeförlusten 33,1 MWh. Samma siffra för ett hus som värms upp med ett lågtempererat 
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golvvärmesystem var 34,4 MWh. Detta pekar på att hus som värms upp av 

golvvärmesystem kan ha större värmeförluster jämfört med radiatorsystem. Detta beror 

då troligen på att golvvärmesystem har större förluster mot marken. I samma studie anges 

att andelen av värmeenergin som läckte ut genom just marken var 13 % respektive 16 %. 

Först konstateras på grund av implementeringssvårigheter i modellen att effektivisering 

av golvvärmen i detta arbete är begränsat till materiella optimeringar. Alltså har ingen 

effektiviserande hänsyn har tagits vad gällande rörmaterial, rördiameter etc. 

Isoleringen är som sagt väldigt viktig vid tal om golvvärme för att värmen ska alstras åt 

rätt håll, det vill säga upp mot rummet. Ju mindre värme som läcker ned mot marken 

desto lägre framledningstemperatur krävs för att få ut samma effekt, vilket är väldigt bra 

ur värmpumpssynvinkel. Dess tjocklek kan begränsas på grund av byggnadstekniska eller 

ekonomiska själ men generellt kan man säga att ju tjockare desto bättre. Dock så bör man 

inse att ju tjockare skikt isolering man har desto mindre tjänar man på att öka tjockleken 

av termodynamiska anledningar. Alltså en ökning av isoleringens tjocklek på 50 mm från 

200 mm till 250 mm ger en större vinst än en ökning från 250 mm till 300 mm. Ett mått 

som används för att beskriva ett materials eller en konstruktions isolerande egenskaper är 

dess värmegenomgångskoefficient, eller U-värde, med enheten W/(m2∙K). Ju lägre U-

värde som erhålls desto svårare har värme att ta sig igenom. Normala totala U-värden för 

vägg- och golvkonstruktioner är enligt Energimyndigheten [1] ca 0,8 W/(m2∙K). Man kan 

även mäta ett materials isolerande egenskaper med dess termiska konduktivitet. Ett 

material som har mycket goda isolerande egenskaper men även relativt vanligt är 

polyuretan, exempelvis Kingspan Therma, med en termisk konduktivitet på ca 0,026 

W/(m∙K) enligt återförsäljare. Fenolbaserade material som till exempel Kingspan 

Kooltherm, kan ha ännu lägre termisk konduktivitet som enligt återförsäljare ligger kring 

0,021 W/(m∙K). Aerogeler, såsom Spacetherm, är bland de material som har lägst termisk 

konduktivitet och är enligt återförsäljare ca 0,015 W/(m∙K). 

Även själva golvets material har betydelse för golvvärmens effektivitet. Golvets 

egenskaper eftersöks då naturligtvis vara tvärtom än för isoleringen, dvs. ett tunt lager 

med hög termisk konduktivitet. Golvmaterial med relativt dålig värmeledningsförmåga 

såsom kork, heltäckande mattor, parkett m.fl. bör undvikas eller installeras med så klena 

dimensioner som möjligt. Exempel på golvmaterial som istället har god 

värmeledningsförmåga är klinker och plastmattor. 

3 Metod 
Baserat på den teori som tagits upp i kapitel 2 projekteras värmesystemen enligt delkapitel 

1.3 och implementeras i en modell av ett hus i IDA ICE. De olika värmesystemen 

simuleras sedan under samma förutsättningar och resultaten jämförs därefter med 

varandra. 
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3.1 Modelluppbyggnad 

I detta delkapitel följer definitioner och antaganden som gjorts vid uppbyggnad av 

modellen. 

3.1.1 Byggnad 

Husets planlösning är baserad på ritningar, som återfinns i Bilaga 1 – Husritningar, över 

en verklig tvåplansvilla och rummens höjd antogs vara 2,6 m. Figur 11 visar byggnadens 

planlösning. 

 

Figur 11 Ritningar över byggnadens planlösning för båda våningar. Plan 1 (entréplanet) visas till vänster i bild och 

plan 2 till höger. 

För att få en uppfattning om vilka rum som är de mest utsatta samt att bättre förstå 

resultaten av simuleringarna redovisas även de individuella rummens yta, fönsteryta och 

ytterväggsyta i Tabell 1. 

Tabell 1 Data för de individuella rummen som ingår i byggnaden. Tabellen är rangordnad areamässigt från det största 

till det minska rummet. Totala värden visas längs ned. 

Rum Plan Yta [m2] Fönsteryta [m2] Ytterväggsyta [m2] 

Vardagsrum 1 1 39,9 8,7 37,2 

Vardagsrum 2 2 18,5 2,6 6,2 

Hall 1 14,4 0,0 0,0 

Sovrum 2 2 13,6 1,3 18,3 

Kontor 1 13,1 1,3 17,7 

Sovrum 1 2 13,0 1,3 17,4 

Sovrum 3 2 12,3 1,3 17,7 

Gästrum 2 11,8 1,3 17,0 

Kök 1 10,0 1,3 13,7 

Badrum 2 2 6,6 0,8 5,2 

Garderob 2 5,2 0,0 3,8 

Entré 1 5,1 0,0 15,4 

Badrum 1 1 4,4 0,8 4,4 

Trappa 1 & 2 2,8 0,8 4,3 

Totalt  - 170,6 21,6 178,4 
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Figur 12 visar byggnadsmodellen som användes vid simulering. Huset antogs aldrig 

utsättas för yttre skuggning och ytterdörren pekar mot söder. 

 

Figur 12 Byggnadsmodell av tvåplansvillan som använts vid simulering. 

För att få bredare temperaturvariationer mellan sommar och vinter valdes husets 

lokalisering till norra delen av Sverige. Orten valdes därefter till Sundsvall varvid 

klimatdata hämtats från Umeå ur databasen IWEC 2 (International Weather files for 

Energy Calculations 2.0) given av ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration 

and Air-Conditioning Engineers). Simuleringarna görs över ett helt år med klimatdata för 

ett normalår. En graf över utomhustemperaturens variationer samt månadernas 

medeltemperatur visas av Figur 13. 
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Figur 13 Variationer i utomhustemperaturen under ett normalår i norra Sverige. Den blå linjer visar de faktiska 

temperaturerna och den orangea representerar medelvärdena per månad. 

Byggnaden antas vara ganska nybyggd, det vill säga med goda isoleringsegenskaper. Alla 

inre och yttre väggar, inre och yttre dörrar, fönster samt taket definieras endast en gång i 

början och är oförändrade mellan simuleringarna. Dessa definieringar är baserade på 

standarder som finns i IDA ICE vilka speglar ett verkligt normalhus bra. De yttre 

väggarna är 380 mm tjock med ett U-värde på 0,22 W/(m2∙K) och består av betong med 

150 mm isolering. De inre väggarna är 120 mm tjock med ett U-värde på 0,80 W/(m2∙K) 

och består av gipsytor med 68 mm luft och isolering emellan ytorna. Dörrarna antas vara 

konstruerade på samma sätt som väggen de sitter fast i vilket ger dem samma U-värde. 

Alla fönster är 2-glasfönster med ett U-värde på 2,9 W/(m2∙K). Taket är 400 mm tjockt 

och består av träbjälklag med isolering vilket get ett U-värde på 0,1 W/(m2∙K). Golvet på 

plan 1 består i samtliga fall av betongbjälklag med 250 mm isolering. Golvet mellan plan 

1 och plan 2 består endera av träbjälklag eller betongbjälklag och är inklusive isolering 

alltid 300 mm tjockt. Golven projekteras endera enligt standardiserade rekommendationer 

eller med energieffektivisering i åtanke. Det som skiljer dessa åt är isoleringsmaterialet. 

I de standardiserade fallen används cellplast som isolering. Cellplast har en 

värmekonduktivitet på 0,036 W/(m∙K), en densitet på 25 kg/m3 och en specifik 

värmekonduktivitet på 1000 J/(kg∙K). I de effektiviserade fallen ersätts cellplasten med 

Kingspan Kooltherm som har en värmekonduktivitet på 0,021 W/(m∙K), en densitet på 

35 kg/m3 och en specifik värmekonduktivitet på 1880 J/(kg∙K). Isoleringens tjocklek ökas 

även från 250 mm till 350 mm i fallet för platta mot mark. I totala U-värden.  

Tabell 2 visas de olika golvkonstruktionernas totala U-värden.  
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Tabell 2 Totala U-värden för de olika golvkonstruktionerna som använts vid simuleringar. 

U-värde 
[W/m2K] Standard Effektiviserad 

Betongbjälklag 0,142 0,059 
Platta på mark     

Betongbjälklag 0,582 0,363 
Platta på platta     

Träbjälklag 0,153 0,091 
 

3.1.2 Värmeproduktionssystem 

Modellen som användes för värmeproduktionssystemet i byggnaden visas i Figur 14 och 

har till största del konstruerats av IDA ICE genom att först definiera typ av system och 

vilka komponenter som ska ingå. Systemet består av en bergvärmepump som hämtar 

värmen ur ett 150 m djupt borrhål. Värmepumpen är kopplad till ackumulatortankar, en 

för varmvatten och en för kallvatten. Systemet förser huset med både tappvarmvatten 

samt varmvatten till värmesystemet och ventilationssystemet (AHU). Värmepumpen har 

även kompletterats med en varmvattenberedare som värmer vattnet i toppen i 

ackumulatortanken för varmvatten.  

 

Figur 14 Värmeproduktionssystemets modell konstruerad med hjälp av IDA ICE. Systemet består av en 

bergvärmepump kopplad till ackumulatortankar som förser byggnaden med tappvarmvatten och varmvatten till 

värmesystemet. 

Systemet använder sig av en av två värmekurvor vilka är baserade på ekvation (6). Den 

ena är projekterad för ett högtempererat system som antas efterfråga en maximal 



28 

 

framledningstemperatur på 65°C och den andra för ett lågtempererat system som 

maximalt kräver 45°C. Båda värmekurvorna visas i Figur 15. 

 

Figur 15 Värmekurvor som används vid simulering. Den blå är tänkt för ett högtempererat värmesystem med en 

maximal temperatur på 67,5°C och den orangea för ett lågtempererat med en maximal temperatur på 46,5°C. 

Framkopplingen sker genom att utomhustemperaturen mäts och matchas mot en 

framledningstemperatur given av en av kurvorna i Figur 15. Det återkopplade systemet 

implementeras på två olika sätt utöver den befintliga framkopplingen vilka visas i Figur 

16. Ena sättet bygger på ekvation (7) varvid korrektionsfaktorn, 𝑘, valts till 5 med samma 

resonemang som Olsson [14]. I det andra fallet styrs istället återkopplingen av en PI-

regulator med samma korrektionsfaktor. Regulatorns utsignal begränsas till ±10 och 

integrationstiden är satt då till 5 minuter. I båda fall antas inomhustemperaturen mätas i 

en central, väl omblandad frånluftskanal. Även ett schema för nattsänkning finns att ställa 

in. Dessa tre reglersystemens styrsignaler summeras ihop och anger 

framledningstemperaturens slutliga börvärde där framkopplingen anger grundvärdet. 

Exempelvis kan framkopplingssystemet ange att framledningstemperaturen ska vara 

+45°C, återkopplingssystemet anger +5°C och nattsänkningsschemat ±0°C på dagen eller 

-5°C på natten. 
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Figur 16 Modell för återkoppling baserad på ekvation (7) (vänster) samt med hjälp utav en PI-regulator (höger). 

En annan reglerstrategi som undersöks är nattsänkning. Detta görs i två fall genom att 

sänka framledningstemperaturen från värmeproduktionssystemet med 5°C respektive 

10°C under olika långa perioder. 

Värmepumpens genomsnittliga COP antas oeffektiviserat vara 3. Då effektiviserings-

åtgärderna enligt delkapitel 2.6.1 till 2.6.4 antas vara implementerade och under 

antagandet att dessa ökar COP multiplikativt ökas COP med 73 % - 139 %. Den 

effektiviserade värmepumpens COP bestäms därav till 6. Notera att endast 

värmepumpens COP ändras, inte själva modellen.  

Ventilationssystemet i modellen antas ta utomhusluft som endera värms upp eller kyls 

ned till 16°C med hjälp av värme- och kylslingor. Luften ventileras därefter in i 

byggnaden av en fläkt. Tilluften värmeväxlas även med frånluften. Dess modell är den 

som är standard för en byggnads ventilationssystem i IDA ICE och visas i Figur 17. 

Denna modell har varit oförändrad genom simuleringarna. 

 

Figur 17 Modell för ventilationssystemet bestående av bland annat värmeväxlare kopplat till 

värmeproduktionssystemet och drivs av en fläkt. 
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Termiska bryggor (kontaktytor mellan byggnadens olika delar såsom väggar och golv) 

samt infiltration (byggnadens läckage mot utsidan som härstammar av byggnadstekniska 

själ) ställdes in till typiska värden enligt IDA ICE. 

3.1.3 Värmedistributionssystem 

Internvärme genereras i alla rum i byggnaden av personer, elektrisk utrustning och 

belysning. Dessa tre parametrar har definierats var för sig i alla rum genom att ställa in 

scheman för då de är aktiva i respektive rum. Definieringarna är baserade på både egen 

erfarenhet och med hjälp av rekommendationer från IDA ICE. Ett exempel visas i Figur 

18 för människors närvaro i sovrum 2. Antalet personer valdes till två och de antas sova 

i rummet mellan kl 21:00 och kl 07:00 på vardagar och mellan kl 21:00 och 09:00 på 

helgdagar.  Generellt så genereras väldigt lite internvärme mellan kl 08:00 och kl 17:00 

på vardagar då alla personer antas vara på jobbet eller i skolan. Även dörrar har scheman 

för då de är öppna, exempelvis är sovrumsdörrarna stängd på nätterna. Hushållet antas 

bestå av 4 personer varvid varmvattenanvändningen antas vara 42 liter per person och 

dygn [21]. 

 

Figur 18 Exempel på aktivitetsschema för intervärmegenererande källor. Figuren visar schemat för ockupanters 

närvaro i sovrum 2. 

Golvvärmens projekterades att maximalt avge 40 W/m2 varvid temperaturskillnaden 

mellan fram- och returledningen är då 5°C. Då ett rum använde sig av golvvärme antogs 

en slinga täcka hela golvet. Alla slingor var belägna 50 mm under golvytan och använde 

sig av PI-regulatorer för att justera temperaturen i rummet mot dess börvärde. Börvärden 

för den temperatur som ej fick underskridas i de rum som använde golvvärme var 21°C. 

På grund av låg erfarenhet och för att spara tid eftersöktes hjälp med radiatorprojektering. 

Genom mailkontakt med på Dahl Sverige AB, som är ett ledande handelsföretag i Sverige 

inom bland annat VVS, gavs respons från Rickard Wärn som arbetar som teknisk support 

på företaget. De vattenburna radiatorerna som användes på plan 2 projekterades därefter 
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vänligen av Rickard som även svarat på övriga radiatorrelaterade frågor. En 

sammanställning på radiatorernas effekt och dimensioner redovisas i Tabell 3. Det 

högtempererade systemet projekterades att ha en temperaturdifferens på 65/45°C och det 

lågtempererade på 45/35°C. Antalet radiatorer per rum var densamma som antalet fönster 

och placerades under för att motverka kallras. De elektriska radiatorerna utgick från 

samma projekterade effekt och valdes till passande element ut Adax serien. Avståndet 

mellan vägg och elradiator antogs valdes till 50 mm. I de rum som använde sig av 

radiatorer ställdes börvärdet som ej fick underskridas in till 23°C. 

Tabell 3 Projekterade effekter och dimensioner för de radiatorer so användes på plan 2 vid simuleringar. De 

högtempererade och lågtempererade radiatorerna har en temperaturdifferens på 65/45°C respektive 45/35°C. 

    Projekterad  Högtempererade Lågtempererade Elektriska 

Rum Antal effekt [W] Höjd Bredd Effekt Höjd Bredd Effekt Höjd Bredd Effekt 

Enhet - W mm mm W mm mm W mm mm W 

Vardagsrum 2 2 1112 600 1120 589 500 1120 618 370 589 600 

Sovrum 2 1 815 600 1120 855 600 1320 817 370 704 800 

Sovrum 1 1 777 600 1120 855 600 1320 817 370 704 800 

Sovrum 3 1 739 500 1120 769 600 1200 743 370 704 800 

Gästrum 1 705 500 1120 769 600 1200 743 370 704 800 

Badrum 2 1 397 500 600 412 600 500 412 370 474 400 

Garderob 1 311 600 600 316 600 920 323 370 474 400 
 

Notera att byggnaden ej utrustas med kylsystem annat än den från ventilationssystemet. 

3.2 Verifiering av modell 

Utan att gå in djupare på resultatet och med en kort analys jämförs här först delvisa 

resultat med ett enligt Energimyndigheten svenskt genomsnittshus år 2013 baserad på 

data från Statistiska Centralbyrån. Detta för att kunna verifiera om modellen stämmer 

överens med verkligheten. Jämförelsen åskådliggörs i Tabell 4. Posten övrigt innehåller 

bland annat energianvändning i samband med tappvarmvatten. Notera att data för 

genomsnittshuset ska ses som referensvärden, inte eftersökta värden. 

Tabell 4 En storleksmässig jämförelse mellan ett svenskt genomsnittshus och modellen. 

  Svenskt Modell 

  genomsnittshus   

Boyta [m2] 152 171 

Total köpt energi [MWh] 22,7 23,8 

Uppvärmning [MWh] 12,2 14,2 

Hushållsel [MWh] 6,0 6,9 

Övrigt [MWh] 4,5 2,7 
 

Den totala köpta energin är den energi som byggnaden betalar för och tar ur elnätet. 

Byggnadens faktiska energianvändning är högre och utgörs, utöver den köpta energin, av 
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gratisvärme från ventilationssystemets värmeväxlare och den värme som värmepumpen 

hämtar från borrhålet. 

Modellen har 12,5 % större boyta vilket också återspeglas i att den köpta energin ökande 

med 5 %. Energin som används till uppvärmning är 16 % högre i modellen. Skillnaderna 

mellan respektive värden i tabellen bedöms skilja sig godtyckligt lite från varandra. Därav 

dras slutsatsen att modellen stämmer väl överens med verkligheten och resultaten kan 

anses vara trovärdiga. 

Det bör också nämnas att delar av modellen kan vara idealiserade och inte nödvändigtvis 

helt verklighetsenliga. Men eftersom detta är en jämförande studie och de ideala 

förutsättningarna i så fall gäller i samtliga simuleringar antas resultaten påverkas lika 

mycket vilket gör att resultaten fortfarande är jämförbara. 

4 Resultat 
Resultaten har delats in i 5 delkapitel innehållande olika delar av energieffektiviseringen. 

De två första, 4.1 och 4.2, redovisar resultaten från de olika värmedistributionssystemen 

som implementerades på plan 1 respektive plan 2. I delkapitel 4.3 och 4.4 redovisas vilken 

skillnad en ökning av värmepumpens COP respektive hur valet av reglerstrategi påverkar 

energianvändningen. Till sist, i delkapitel 4.5, jämförs skillnaden i energianvändning 

mellan ett standardiserat värmesystem och det effektiviserade systemet. Samtliga resultat 

redovisas på en årsbasis om inte annat anges. 
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Internvärmen som genereras i modellens alla rum presenteras i Tabell 5. Dessa data är 

resultatet av de antaganden kring internt genererad värme som presenterades i delkapitel 

3.1.3 och är oförändrade mellan simuleringarna. 

Tabell 5 Intern värme genererad i respektive rum från ockupanters närvaro, elektriska apparaters användning samt 

belysning. Tabellen är rangordnad från högst till lägst rumstotal. 

Rum Personer [kWh] Apparater [kWh] Belysning [kWh] Rumstotalt [kWh] 

Vardagsrum 1 346 487 865 1698 

Sovrum 2 720 270 482 1472 

Kök 278 516 539 1333 

Vardagsrum 2 299 262 396 956 

Sovrum 3 359 135 386 880 

Sovrum 1 363 90 386 839 

Kontor 118 340 333 791 

Hall 0 0 432 432 

Gästrum 0 0 289 289 

Badrum 2 37 59 156 252 

Badrum 1 37 59 156 252 

Entré 0 0 110 110 

Trappa 0 0 78 78 

Garderob 0 0 50 50 

Totalt 2558 2216 4658 9432 
 

4.1 Värmedistributionssystem - Plan 1 

I detta delkapitel redovisas resultaten från simuleringarna då golvvärme i betongbjälklag 

installerats på båda plan och isoleringen under golvvärmen på plan 1 är endera 

standardiserad eller effektiviserad. 

Resultaten i Tabell 6 visar att den effektiviserade isoleringen sänker den köpta energin 

med 1,63 % och den totala energianvändningen med 2,70 %. I princip hela denna 

reduktion kom av att andelen köpt energi som går till värmesystemet sjönk. 

Tabell 6 Totala köpta energin och energianvändning då markisoleringen är standardiserad respektive effektiviserad. 

  Köpt energi Energianvändning 

  kWh (%) kWh (%) 

Betongbjälklag 20138 25995 

Betongbjälklag Eff. 19809 25292 

Differens -329 (-1,63) -703 (-2,70) 
 

Tabell 7 visar hur mycket värmeenergi som läcker ut ur byggnadens hölje under året för 

båda fall. Detta inkluderar ej läckage i samband med ventilationssystemet eller infiltration 

utan endast transmission genom ytor. Mer än hälften av värmeförlusten genom golvytan 
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reducerades i det effektiviserade fallet vilket gav en total sänkning av energiförluster på 

7,79 %. 

Tabell 7 Energiförlust genom byggnadens hölje och andelen av denna som förloras genom golvet då markisoleringen 

är standardiserad respektive effektiviserad. 

  Energiförlust Golv 

  kWh (%) kWh (%) 

Betongbjälklag 10837 (100,00) 1685 (15,55) 

Betongbjälklag Eff. 9993 (100,00) 770 (7,70) 

Differens 884 (7,79) 915 (54,30) 
 

Golvtemperaturen i båda fallen var i princip densamma, mellan 22°C och 26°C beroende 

på rum och tid på året. Dock så sjönk den tillförda energin från golvvärmeslingorna med 

ungefär lika mycket som förlusterna genom golvet sjönk. 

4.2 Värmedistributionssystem - Plan 2 

Tabell 8 visar resultat från simuleringarna av de olika värmesystemen på plan 2. 

Förbrukad energi är den energi hämtas från elnätet. Förbrukad energi till värme anger 

andelen av den förbrukade energin som används av värmeproduktionssystemet. 

Gratisenergi från värmepump är den mängd värme som värmepumpen hämtar från 

borrhålet. Även om termen kan uppfattas som missvisande då energi knappast kan anses 

gratis är det denna som används genom arbetet. Även termiskt missnöje beräknas av IDA 

ICE och anger procentuell andel av året varvid inomhusklimatet över- eller underskrider 

gränsvärden som förenklat anger då ockupanter upplever låg komfort. Denna komfort är 

baserad på standarden EN 15251 som bland annat ses över i en konferensrapport skriven 

av Nicol och Wilson [22]. 

Tabell 8 Förbrukad energi, andel förbrukad energi som används av värmesystemet, använd energi, utnyttjad 

gratisenergi i samband med värmepumpen samt termisk missnöje för modellbyggnaden utrustad med olika 

värmesystem på plan 2. De gröna och röda rutorna anger vilket system som gav bäst respektive sämst resultat i den 

aktuella kategorin. 

  En.förbr. En.förbr. En.anv. Gratisenergi Termiskt 
  Total till värme Total från värmepump missnöje 

  kWh kWh kWh kWh % 

Betongbjälklag 20438 10793 26595 14118 9 

Betongbjälklag 
Eff. 20422 10772 26436 13985 9 

Träbjälklag 20216 10549 26295 14009 11 

Träbjälklag Eff. 20193 10523 26127 13872 11 

Högtemp. Rad. P 23789 14150 29451 13866 8 

Högtemp. Rad. PI 23754 14115 29406 13856 8 

Lågtemp. Rad. P 20620 10957 28113 15372 8 

Lågtemp. Rad. PI 20613 10949 28086 15367 8 

Elrad. P 27751 18117 28683 8815 8 

Elrad. PI 27338 17711 28296 8846 8 
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4.3 Värmepumpseffektivisering 

Tabell 9 och Tabell 10 redovisar skillnaden i energianvändning och energi som köps då 

värmepumpen som utgör grunden i värmeproduktionssystemet effektiviserats från att ha 

ett COP på 3 till 6. Denna effektivisering sänkte byggnadens köpta energin med ca 22 % 

och ökade mängden gratisenergi utvanns ur borrhålet med 32 %. 

Tabell 9 Total köpt energi och andel som används av värmesystemet då effektivisering av värmepumpens COP skett 

från 3 till 6. Värmesystemet består av betongbjälklag på båda våningar. 

  
Köpt energi 
Total 

Köpt energi 
till värme 

  kWh (%) kWh (%) 

Betongbjälklag, COP 3 20438 (100) 10793 (53,80) 

Betongbjälklag, COP 6 15842 (100) 6190 (39,07) 

Differens -4596 (-22,49) -4603 (-42,65) 
 

Tabell 10 Total köpt energi och andel gratisenergi som värmepumpen hämtar ur borrhålet då effektivisering av 

värmepumpens COP skett från 3 till 6. Värmesystemet består av betongbjälklag på båda våningar. 

  
Energianvändning 
Total 

Gratisenergi från 
värmepump 

  kWh (%) kWh (%) 

Betongbjälklag, COP 3 26595 (100,00) 14118 (53,09) 

Betongbjälklag, COP 6 26552 (100,00) 18578 (69,97) 

Differens -43 (-0,00) 4460 (31,59) 
 

 

4.4 Reglering 

I Tabell 11 redovisas resultaten av olika reglerstrategier. Nattsänkningen minskade den 

köpta energin med ca 3 – 3,5 % men ökade dock det termiska missnöjet med 4 – 6 %. 

Båda fallen av återkoppling gav en marginell ökning av energi som byggnaden köper utan 

att påverka komforten. 

Tabell 11 Total köpt energi, andel som används av värmesystemet och termiskt missnöje vid olika reglerprinciper och 

reglerstrategier. 

  
Köpt energi 
Total 

Köpt energi 
till värme 

Termiskt 
missnöje 

  kWh (%) kWh (%) % 

Fram. 23789 (100,00) 14150 (100,00) 8 

Fram. Nattsänkning 5°C 23068 (96,97) 13401 (94,71) 12 

Fram. Nattsänkning 10°C 22978 (96,59) 13304 (94,02) 14 

Fram. + Åter., Ekvation 24023 (100,98) 14392 (101,71) 8 

Fram. + Åter., PI 24312 (102,20) 14686 (103,79) 8 
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4.5 Slutlig effektivisering 

Resultatet av den slutliga jämförelsen mellan det standardiserade och effektiviserade 

systemet redovisas i Tabell 12. Det standardiserade systemet använder sig utav golvvärme 

i betongbjälklag på plan 1 och högtempererade vattenburna radiatorer på plan 2 med P-

reglering. Golvet på plan 2 utgörs av träbjälklag och både golvet på plan 1 och plan 2 har 

vanlig isolering, det vill säga cellplast. Värmepumpen i värmeproduktionssystemet har 

ett COP på 3 och regleras endast av framkoppling med den högtempererade värmekurvan. 

Det effektiviserade systemet använder sig också utav golvvärme i betongbjälklag på plan 

1, dock med den effektivare isoleringen. På plan 2 används lågtempererade vattenburna 

radiatorer och golvet består av träbjälklag med effektiviserad isolering. Värmepumpen 

har i detta fall ett COP på 6 och regleras även här av framkoppling. I detta fall används 

istället den lågtempererade värmekurvan och systemet styrs av framkoppling i 

kombination med en 5°C nattsänkning mellan 22:00 och 05:00. 

Tabell 12 Förbrukad energi, andel förbrukad energi som används av värmesystemet, använd energi, andel använd 

energi blivit till värme, utnyttjad gratisenergi i samband med värmepumpen samt termisk missnöje för 

byggnadsmodellen utrustad med det standardiserade respektive det effektiviserade värmesystemet. 

  Köpt energi Köpt energi En.anv. En.anv. Gratisenergi Termiskt 
  Total till värme Total från värme från värmepump missnöje 

  kWh (%) kWh (%) kWh (%) kWh (%) kWh (%) % 

Sta. 23789 (100,00) 14150 (59,48) 27944 (100,00) 18096 (64,76) 13866 (49,62) 8 

Eff. 15477 (100,00) 5789 (37,40) 25367 (100,00) 16934 (66,76) 19216 (75,75) 9 

Diff. -8312 (-34,94) -8361 (-59,08) -2577 (-9,22) -1162 (-6,42) 5350 (38,58) 1 
 

I Figur 19 visas hur andelen köpt energi som förbrukas av värmesystemets varierar under 

året i de båda fallen. Det effektiviserade värmesystemet klarar sig med mindre än hälften 

av energin som standardsystemet använder under den kallare delen av året. 

 

Figur 19 Månadsvis fördelning av andelen förbrukad energi som används av värmesystemet. 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Standard 2203 1982 1697 1096 662 353 322 396 647 1038 1674 2080

Effektiviserat 1004 896 704 419 217 93 85 106 218 402 705 940
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5 Diskussion & Analys 
I detta kapitel ges främst en analys av resultatet som presenterats i kapitel 4. Även 

diskussion och reflektioner kring arbetet återfinns nedan. 

5.1 Värmedistributionssystem – Plan 1 

Resultatet i Tabell 6 visar att effektiviseringen av isoleringen i husgrunden endast gav en 

marginell minskning av den köpta energin på 1,61 % eller 329 kWh. Då den 

effektiviserade isoleringen kostar ungefär 4 gånger så mycket är detta knappast 

ekonomiskt försvarbart med en vinst på endast 165 kr per år under antagandet att elpriset 

är ca 50 öre/kWh. Men man bör tänka på att golvytan i modellbyggnaden utgör ungefär 

23 % av dess hölje exklusive termiska bryggor. Denna siffra kan alltså vara missvisande 

för själva effektiviseringen eftersom det endast är en liten del av byggnaden som 

påverkas. Dessutom, eftersom byggnadens faktiska energianvändning är högre, är även 

den faktiska energivinsten högre. I Tabell 7 däremot redovisas att energiförlusten genom 

enbart golvet minskade med hela 54,3 %, eller 915 kWh, vilket är en avsevärd skillnad. 

Detta betyder teoretiskt att värmen som golvvärmeslingorna alstrar kan minskas med 

samma mängd, alltså med 915 kWh per år vilket också visades av resultatet. Anledningen 

till att den köpta energin inte minskade lika mycket som värmeläckaget genom golvet är 

helt enkelt att värmen tar den enklaste vägen ut. Den vinst som görs reduceras med nästan 

två tredjedelar eftersom värmen istället läcker ut genom de oeffektiviserade fönstren och 

väggarna. Med vanlig cellplastisolering läckte 15,55 % av värmen ut genom golvet och 

överensstämmer med den finska studien [20] som nämns i kapitel 2.8 vilket styrker 

modellens godtrohet. Det är kanske möjligt att en större reduktion av den köpta energin 

kan erhållas om man dimensionerar om golvvärmesystemet efter den effektiviserade 

isoleringen, men har inte undersökts i detta arbete. 

5.2 Värmedistributionssystem – Plan 2 

Resultaten av de olika värmedistributionssystemet som implementerades på plan 2 

redovisas i Tabell 8. Tabellen visar att byggnaden var som mest energisnål då golvvärme 

i träbjälklag var installerat som distributionssystem. Detta dock på bekostnad av komfort 

då det termiska missnöjet var som högst, 11 %. Komforten vart även lägre då golvvärme 

i betongbjälklag var installerat. Detta kan bero på att golvvärmesystemet som 

implementerades var något underdimensionerat vilket leder till att systemet har svårt att 

hålla temperaturen i huset över 21°C under årets kallaste period. I de resterande fallen var 

det termiska missnöjet 8 % vilket kommer av att huset ej är utrustat med ett designerat 

kylsystem och temperaturen i huset uppgår till kring 27°C under högsommaren. 

Elradiatorer resulterade i den största mängden köpt energi vilket är naturligt eftersom 

dessa ej kan nyttja gratisenergin som värmepumpen hämtar ur borrhålet. Den högsta 

energianvändningen däremot uppstod då högtempererade vattenburna radiatorer 

användes och beror på att detta är det enda systemet som använder den högtempererade 

värmekurvan i Figur 15. Värmepumpen måste alltså i värsta fall leverera en 20°C högre 

framledningstemperatur jämfört med de övriga systemen vilket leder till den ökade 
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energianvändningen. Det system som kunde utnyttja mest gratisenergi från värmepumpen 

var de lågtempererade radiatorerna. Man bör dock ta hänsyn till att huset då även hade en 

hög energianvändning, i alla fall relativt golvvärmesystemen. Både komforten och köpt 

energi sjönk då golvvärme användes vilket betyder att för att uppnå samma komfort som 

för de andra systemen bör dess dimensioner ökas något. Under denna tes och det faktum 

att de lågtempererade systemen ursprungligen hade små differenser i hur mycket energi 

byggnaden köper betyder detta troligen att det lågtempererade radiatorsystemet var det 

system som gjorde att mängden köpt energi var som lägst. 

Att använda PI reglering istället för P reglering på radiatorerna gav endast en mycket liten 

sänkning av energianvändningen och påverkade inte komforten märkbart med undantag 

av elradiatorerna. Dessa kunde utnyttja regleringen på ett bättre sätt troligen tack vare 

dess låga tröghet jämfört med de vattenburna systemen. Även de effektiviserade 

isoleringarna i samband med golvvärmen gav inga märkvärda förbättringar. 

5.3 Värmepumpseffektivisering 

Den som förväntat största reduktionen av köpt energi gavs av värmepumps-

effektiviseringen vars resultat återfinns i Tabell 9 och Tabell 10. En fördubbling av 

värmepumpens COP från 3 till 6 sänkte den köpta energin med nästan en fjärdedel. Hela 

denna vinst kan spåras till att andelen köpt energi som används av värmesystemets nästan 

halverades vilket vidare kommer utav den ökade mängden gratisenergi som kan utvinnas 

ur borrhålet. En ökning av COP från 3 till 6 på kan kanske anses vara mycket. Dock så 

kan en bra bergvärmepump enligt test utförda av Energimyndigheten [1] ha ett COP på 

upp till 4 och i extrema fall upp till 5 varvid en effektivisering till 6 kanske inte längre 

verkar lika långsökt. Det är snarare ovanligt att man har en bergvärmepump med så låg 

COP som 3. 

Huruvida implementeringen av värmepumpseffektiviseringen är bra eller dålig är svårt 

att veta. Å ena sidan så var det endast COP som ändrades vilket inte är särskilt 

verklighetstroget utan att modifiera värmepumpens arbetsprocess. Men samtidigt så, 

oavsett modifiering, ändras inte grundprincipen i processen. Det är möjligt att resultatet 

hade varit lite annorlunda, speciellt det i delkapitel 4.3. I vilket fall så gjordes det enkelt 

för att spara tid. 

5.4 Reglering 

De olika reglerstrategierna av värmeproduktionssystemet som utvärderades förutom 

framkoppling var återkoppling och nattsänkning vars resultat redovisas i Tabell 11. 

Nattsänkningen var som förväntat kopplat till komforten, en minskning av köpt energi 

var följt av en ökning av termiskt missnöje. En balans av dessa bör hittas sådan att 

besparingen är märkbar samtidigt som komforten fortfarande är godtycklig genom att 

endera minska gradantalet eller reducera varaktigheten. Om dessa är tillräckligt låg 

och/eller de görs lokalt i byggnaden kan kanske komforten vara opåverkad. Återkoppling, 

oavsett om den var baserad på ekvation (7) eller med hjälp utav en PI-regulator, ökade 

mängden energi som byggnaden köpte vilket ej var förväntat. Detta kan möjligen 
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förklaras med att delar av värmesystemet är idealiserade, såsom avsaknaden av dödtider 

och tidskonstanter, vilket gör att återkopplingens effekter blir överflödiga. Eller helt 

enkelt att implementeringen var bristfällig. Dessa resultat överensstämmer dock med de 

resultat som Olsson [14] kom fram till, att återkoppling ej ger bättre resultat än perfekt 

fungerande termostatventiler. PI regulatorns inställningar spelar naturligtvis också roll i 

det hela. Dess förstärkning, integreringstid och begränsningsintervall kan alla påverka 

resultatet och bör vara godtyckligt injusterade. 

5.5 Slutlig effektivisering 

Även fast Tabell 8 visar att golvvärmesystemen på plan 2 gav byggnaden den minsta 

mängden köpta energin valdes de lågtempererade radiatorerna som värmedistributions-

system för att undvika en reduktion av komfort. Dessutom gav detta system endast 2 % 

högre mängd köpt energi jämfört med golvvärme i träbjälklag. 

Resultatet av jämförelsen mellan den standardiserade och effektiviserade modellen 

redovisas i Tabell 12. Den samlade effekten av alla effektiviseringar sänkte husets köpta 

energi med hela 35 %, eller 8,3 MWh per år. Även Energianvändningen sjönk med nästan 

10 % och andelen gratisenergi från värmepumpen ökade med 40 % tack vare valet av 

värmedistributionssystem och ökningen av värmepumpens COP. Nattsänkningen var i 

detta fallen 5°C mellan 22:00 och 05:00 istället för mellan 21:00 och 06:00 och gav endast 

en procents ökning av termiskt missnöje vilket kan anses vara acceptabelt. Figur 19 visar 

att andelen av den köpta energin som värmesystemet använde mer än halverades under 

samtliga av årets månader. Den största skillnaden är under högsommaren då systemet 

nästan helt kan slå av. Varför det inte slås av helt beror på att tappvarmvatten fortfarande 

används. 

5.6 Övrigt 

IDA ICE har generellt upplevts som ett mycket bra och användarvänligt program och har 

lämpat sig mycket bra för detta arbete. Dock var de diagram som IDA producerat och 

som inkluderat i de automatiskt utformade resultatrapporterna efter årssimuleringar 

mycket svåra att tyda. Detta på grund av den stora mängd data som representeras i ett 

relativt litet diagram. Detta innebar att analyser kring bland annat värmeflöde och 

temperaturer gjordes nästan omöjliga. Detta hade kunnat undvikas om data från 

simuleringarna hade tagits hand om på ett annat sätt än de automatiska rapporterna, 

exempelvis föra över rådata till Microsoft Excel. 

Simuleringarna av denna modell tog mellan 40 – 50 minuter att färdigställa vilket ibland 

låst arbetet tills simuleringen är klar. I efterhand hade det varit bättra att ökat 

inlärningstiden av programmet och planerat resultat och modellering tydligare för att 

undvika onödiga simuleringar och tjäna tid. 

6 Slutsatser 
Att enbart förbättra isoleringen mot marken i en villa visade sig i detta fall inte ge någon 

klar förbättring, trots att ett golvvärmesystem används som uppvärmning, eftersom 
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värmen tar helt enkelt den enklaste vägen ut. Visst reduceras den köpta energin, men helt 

enkelt inte tillräckligt för att det ska vara ett lockande alternativ. För att denna 

effektiviseringsåtgärd ens ska ha chans att ge ett godtyckligt bra resultat bör även 

resterande delar av husets hölje ha liknande isoleregenskaper för att undvika att värmen 

bara tar en annan väg ut ur huset. Vad gällande värmedistributionssystem på 

övervåningen var de traditionella högtemperaturradiatorerna de som gav sämst resultat 

med undantag av elradiatorerna. Detta visar att valet av värmekurva har en stor inverkan 

på mängden energi som köps. De lågtempererade radiatorerna visade sig vara den bästa 

systemlösningen av flera själ. Först och främst gör de att hela husets värmesystem är 

vattenburet och tillåter att den lågtempererade värmekurvan kan användas vilket gör att 

värmepumpens effektivitet ökas. För det andra erhölls en jämförelsevis låg mängd energi 

som köps. Dessutom ger de en hög komfort och motverkar kallras från fönster, vilket 

vidare ökar komforten. Om det är värt att installera elektroniska termostatventiler med 

PI-reglering istället för vanliga proportionella termostatventiler för enbart reglering är 

diskutabelt. Dock ökas dess effektivitet om man använder dessa till exempelvis lokal 

nattsänkning eller har stora variationer i intervärme och/eller värmeförluster. 

Att värmepumpens COP hade en stor inverkan på hur mycket energi som byggnaden 

köper kom knappast som någon överraskning. Men förhoppningsvis belyser resultatet 

vikten av en god värmefaktor. Även fast återkopplingen som implementerades i modellen 

inte gav någon förbättring, varken energi- eller komfortmässigt, så bör det nämnas att det 

finns många dokumentationer som styrker det motsatta, bland annat den av Olsson [14]. 

Återkoppling kan göras på olika sätt i olika steg, den som valdes i detta arbete var av 

enklaste sort. I ett verkligt system ger återkoppling ofta en förbättring av 

energihushållningen, givet att det implementerats på rätt sätt. Nattsänkning däremot ger 

klart en reduktion av energi som köps men kan behöva avvägas mot en lägre komfort. 

Den slutliga effektiviseringen som minskade den köpta energin med 35 % erhölls främst 

av effektivisering av värmepumpen i kombination med valet av värmedistributions-

system. 
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8 Bilaga 1 – Husritningar 

 

 


