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Förord 
Högskoleingenjörsprogrammet i Energiteknik är en av flera tekniska program inom 

institutionen för tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Programmets avslutande 

del består av ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet har utförts 

under våren 2016 på uppdrag av WSP-systems i Umeå.  

Jag vill ta tillfället att tacka handledaren Joachim Videstorm på WSP och Moshen Soleimani 

Mohseni vid Umeå universitet för stöd och råd under arbetets gång. 

Vill även tacka övriga kollegor på WSP-systems som har ställt upp samt min flickvän som jag 

har kunnat bolla idéer med.  
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Sammanfattning 
I Sverige finns det cirka 4,5 miljoner bostäder och den siffran stiger i lika snabb takt med den 

ökande befolkningen. Riksdagen har beslutat att energianvändningen ska minska i två etapper 

utifrån EU:s direktiv att uppnå så kallade näranollenergibyggnader.  

Här beskrivs vilka parametrar som utgör en byggnads energiprestanda och hur man sänker 

energianvändningen i bostäder genom VVS-projektering. Framförallt hur man kan nå detta 

utifrån den ekonomiska aspekten. Vilka regler och krav måste följas för att inte påverka 

människans hälsa.  

Projektet innefattar teoretiska sammanställningar av VVS komponenter som är grunden till 

genomförandet. Den tänkta bostaden byggdes upp och simulerades i simuleringsprogrammet 

IDA ICE för att plocka fram viktig information till VVS-projekteringen. 

Resultatet visar att en bergvärmepump är en fördelaktig värmekälla ekonomiskt men 

framförallt energimässigt. Ventilationssystemet klarade att upprätthålla ett gott inomhusklimat 

utan att bryta mot några föreskrifter.  
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Abstract 
Sweden consists of 4,5 milion residential and that number is rising at a rapid pace with the 

growing population. The Swedish parliament has desiceded that the energy use shall be 

reduced in two segments on the basis of the EU directive to achieve so called near-zero 

energy buildings. 

What parameters makes the building´s energy use and how can that energy be reducing in 

homes through heat, ventilation and sanitary. And how does that look in an economic aspect 

and what rules and requirements must be followed to not harm the human health. 

This project contents theoretical compliation of all the components that relating heat, 

ventilation and sanitary. This will be the basic when the implimentations starts. This building 

was build and simulated in the simulationprogram IDA ICE to get important result that can be 

used to engineering the building with heat-, ventilation- and sanitary systems. 

The result shows that a geothermal heat pump is the economic but also the most energy 

efficient heat source for this building. The ventilation manages to substain a god indoor 

climate without violate any regulations. 
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Nomenklatur 
A-ritning Samlingsnamn för ritningar som omfattar sammanställnings- 

uppställnings och detaljritningar i en byggnad. 

AMA Underlag och referens för tekniska beskrivningar. 

BBR Boverkets byggregler. 

Boverket ”Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, 

husshållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, 

byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och 

bostadsfinansiering” (Boverket, 2014).  

CLO Kläders förmåga att isolera kroppens värme mäts i clo där 1 clo 

motsvarar 0,155 K∙m2/W vid stillasittande arbete (C. Warfvinge, 

2010). 

COP Förhållandet mellan den upptagna ”gratisvärmen” från kondensatorn 

och den tillförda eleffekten i kompressorn (C. Warfvinge, 2010). 

LCC (Livscykelkostnad) En kalkyl som beskriver en utrustnings kostnad 

under en specifik livslängd. 

LSS Lagen om stöd och service till funktionshindrade. 

MET Kroppens värmealstring vid en viss aktivitetsgrad mät i MET. En 

MET motsvarar 60 W/m2∙hudyta (C. Warfvinge, 2010). 

Sveby Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i 

byggnader”. Sveby är ett utvecklingsprogram som underlättar för 

aktörer att följa Boverkets BBR-krav gällande byggnaders 

energiprestanda (Sveby).  

VVS Värme, Ventilation och Sanitet vilket är en förkortning inom det 

tekniska systemet. 

VVC Varmvattencirkulation. 

  



2 
 

1. Inledning 
Världens befolkning ökar i snabb takt och med detta energianvändningen. Detta resulterar i en 

ökad klimatpåverkan vilket ställer högre krav på hur energin i samhället nyttjas. Det här gäller 

både befintliga och framtida konstruktioner.  

I Sverige utgörs energianvändningen till en stor del av bostäder och lokaler. Av drygt 4,5 

miljoner bostäder i Sverige består 55 % av flerbostadshus. Beslut har tagits av Riksdagen att 

energianvändningen ska minskas i två etapper för bostäder och lokaler. Den första innebär 20 

% fram till år 2020 och resterande 30 % till år 2050. Den totala energianvändningen ska 

följaktligen halveras till år 2050. Enligt EU:s direktiv ska energiprestandan i nya byggnader 

vara så kallade näranollenergibyggnader och ha nåtts till slutet av december år 2020 

(Energimyndigheten, 2015). 

En byggnads energiprestanda beskriver hur mycket energi den använder under ett år mätt i 

kilowattimmar och förkortas (kWh). För att uppnå en minskad användning av energi utreds 

vilka delar den totala energianvändningen består av i byggnader. Dessa delar utgörs av 

uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten, fastighetsel och hushållsel (C. Warfvinge, 2010).  

Hushållsel räknas inte in i denna energianvändning eftersom man kan tillgodoräkna sig en del 

av energin som frigörs genom värme. Uppvärmningen i en bostad kan ytterligare delas upp i 

en så kallad värmebalans enligt nedan (C. Warfvinge, 2010). 

Värmeförluster inom en byggnad består av följande:  

 Transmission 

 Ventilation 

 Ofrivillig ventilation 

Värme som måste tillföras för att motverka dessa förluster är enligt följande: 

 Solinstrålning 

 Internt genererad värme 

 Värmesystem 

Inom VVS-projektering är ett väl utformat ventilation- och värmesystem en bidragande faktor 

till minskad energianvändning inom byggnader så som lokaler och bostäder. Möjliga åtgärder 

för att minska den totala energianvändningen och framförallt uppvärmningen förklaras mer i 

avsnitten ”ventilation i byggnader” och ”värme i byggnader”. 
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1.1 Bakgrund 
Byggnaden som behandlas i detta projekt är ett LSS boende där LSS står för lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade. LSS ska hjälpa personer med funktionshinder att 

kunna leva som andra. Autism, utvecklingsstörning och fysisk eller psykiskt funktionshinder 

är några nedsättningar som innefattas i lagen. Dessa personer har rätt till olika insatser som 

personlig assistans, ledsagarservice, korttidsservice eller anpassad bostad. Boendet kan ha 

olika sorters utformning men de två vanligaste är gruppbostad och servicebostad 

(Socialstyrelsen, 2007). 

Gruppbostad har dygnet runt personal som tar hand om individens stödbehov. Bostaden är 

utformad med ett antal mindre lägenheter med olika gemensamma utrymmen som till 

exempel samvarorum och tvättutrymme.   

Serviceboende fungerar likvärdigt som gruppbostäder med dygnet runt stöd och enskilda 

lägenheter. Lägenheterna skiljer sig genom att utformningen är efter individens behov. 

Placeringen av lägenheterna behöver inte vara i servicebyggnaden utan kan vara närliggande 

placerad (IVO, 2015). 

Anledningen till mitt val av denna typ av byggnad är att studera hur värme- och 

ventilationskraven skiljer sig från standardbostäder. Kommer mina tidigare kunskaper att 

kunna bidra till ett fungerande VVS-system utifrån dessa krav. Vilka VVS-system är mest 

fördelaktiga för just denna typ av bostad. 

WSP är ett analys- och teknikkonsultföretag som är inriktat inom åtta olika affärsområden där 

samhällsbyggnad är den största. WSP-Systems där jag kommer att handlägga mitt 

examensarbete är specialiserade på el, IT, tele, automation och VVS. Där industri, 

infrastruktur och fastighet är de största uppdragsgivarna.  

1.2 Syfte/Mål 
Syftet med projektet är att undersöka hur VVS-projektering kan reducera energianvändningen 

i bostäder och på så vis minska på miljöpåverkan. 

Målet är att utreda vad som är mest fördelaktigt ekonomiskt och energimässigt vad gäller 

värmekälla samt luftaggregat för detta specifika boende, samt om det finns möjlighet till 

andra energibesparingar som kan tillämpas utifrån tekniska åtgärder.  

Utforma ett VVS-projekteringsförslag för byggnaden utifrån lagar, regler och riktlinjer så att 

det lämpar sig för denna specifika byggnad. Projekteringen ska resultera i ett energieffektivt 

system som kan uppmuntra till minskad energianvändning.  
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1.3 Avgränsningar 
Avgränsningarna har gjorts utifrån tidsbrist och överenskommelser med företagshandledaren. 

- Projektet behandlar inte energieffektivisering av byggnadens klimatskal. 

- Projektet behandlar inte golvvärme. 

- Projektet behandlar inte luftburet värmesystem. 

- Projektet behandlar inte komfortkyla. 

- Projektet behandlar inte avlopp. 

- Projektet behandlar inte bygghandlingar. 

- Projektet behandlar inte projektering av styr- och reglersystem. 
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2. Ventilation i byggnader 

Detta kapitel inleds med begreppet god luftkvalité och ventilation följt av bakomvarande 

teori. 

Vi tillbringar den större delen av våra liv inomhus. Halva den tiden är vistelse i bostaden, 

vilket gör att inomhusluften måste vara av god kvalité för att hälsan inte ska påverkas 

negativt. Ett väl utformat ventilationssystem kan vara en grund till att uppnå en god luftkvalité 

(Svenskventilation).  

Luften förorenas till stor del av människorna själva genom matlagning, parfymer och 

utandning av luft. Men även djur, fukt och radon i bostäder kan ha hög påverkan. Koldioxid är 

en förorening som kan medföra yrsel, illamående och huvudvärk vid för stora mängder 

(Svenskventilation). 

De nämnda symtomen ovan är lindriga. Mer besvärande biverkningar kan vara astma och 

cancer där extremfall kan ge förkortad livslängd. Bara i Sverige dör 5000 personer årligen i 

förtid bara av att luften är förorenad (Svenskventilation). 

Fukt har en stor negativ inverkan inte bara på byggnader utan även på människor. Genom att 

byggnader kan få för hög fukthalt och orsaka skador som lukt och mögel kan det resultera i 

hälso- och hygienproblem för människor. Fukt kan uppstå både utifrån och inifrån byggnaden. 

Utifrån sett är det klimatet som påverkar fuktbildningen mot byggnadens fasad. Inifrån sett är 

det rum som behandlar mycket vatten som duschrum, kök och tvättstugor. Man ska dock inte 

glömma att människor även de ger ifrån sig stora fuktmängder (Svenskventilation). 

Ett väl utformat ventilationssystem ger inte bara grund till ett gott inomhusklimat och god 

luftkvalité utan bidrar även till en minskad energianvändning. Som nämndes i inledningen så 

består energianvändningen av bland annat uppvärmning. Uppvärmningen kunde sedan delas 

upp i en energibalans där ventilation var en bidragande faktor till ökad energianvändning. Ett 

ventilationssystem kan vara konstruerat på olika sätt beroende på hur byggnaden är utformad, 

från vilket årtal den är uppbyggd och vilken verksamhet som bedrivs. Numera byggs 

ventilationssystemen så energieffektiva som möjligt med olika sorters komponenter som är 

utformade att minska energianvändningen och öka värmeavgivningen. Några av dessa 

komponenter förklaras nedan hur de är uppbyggda och vilket syfte de har i 

ventilationssystemet. 

2.2 Ventilationssystem 
Utformningen av ett ventilationssystem beror på vilken sorts byggnad det rör sig om och vilka 

krav som måste anpassas för en god innemiljö och luftkvalité. Beroende var vi bor i vårt 

avlånga land anpassas ventilationssystemet efter utomhustemperaturerna. Ett väl utformat 

system i södra Sverige kanske inte passar i norra Sverige på grund av temperaturskillnaderna 

(Svenskventilation). 
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2.2.1 Självdrag (S) 

Självdragssystem är en av de enklare konstruktionerna av ventilationssystem som finns i 

byggnader. Systemet fungerar genom att varm luft stiger i byggnaden ut genom 

frånluftkanaler. Detta medför att det blir ett undertryck i byggnaden, på så sätt kan ny frisk 

luft sugas in igenom otätheter som fönster och dörrar.  

Nackdel till detta system är att luftflödet styrs av temperaturskillnaden mellan ute- och 

inneluft. Desto högre temperaturskillnad ju mer ventilation blir det i byggnaden. Det 

resulterar i att ventilationen på sommarhalvåret blir svag (Svenskventilation). 

Som nämnts ovan sugs luft in genom otätheter. Detta medför att luften inte hinner renas innan 

den kommer in i byggnaden. Kraven på en god luftkvalité i en byggnad är hög så 

självdragssystem kan ha problem att rena luften från partiklar och lukt.  

2.2.2 Mekanisk frånluft (F) 

Mekaniskt frånluftsystem även kallad frånluftsventilation kan liknas med självdragssystem. 

Skillnaden är att frånluften drivs via en fläkt som skapar undertryck. Tilluften kommer inte 

genom otätheter som till exempel fönster och dörrar. I nybyggda hus kommer uteluften 

genom luftventiler. Konsekvensen blir detsamma som i självdragssystem att luften inte hinner 

renas från partiklar och lukt innan den kommer in i byggnaden (Svenskventilation). 

I en bostad med ett installerat mekanisk frånluftsystem finns möjligheten att kombinera med 

en värmepump, en så kallad FX-ventilation, även nämnd som FVP-system, där X står för 

värmeväxling och VP för värmepump. På så sätt kan energin som släpps ut i ett F-system tas 

till vara på och användas till uppvärmning av vatten. Där varmvattnet kan användas till 

radiatorer och golvvärme eller till tappvattenproducering. En nackdel med att komplettera 

med en frånluftsvärmepump är att mer el behövs till drift, framförallt under kalla dagar 

(Polarpumpen). 

2.2.3 Mekanisk till- och frånluft (FT) 

Till och frånluftsystem även kallad balanserade system använder sig av fläktar till att ta in 

tilluften i en byggnad. Detta gör att systemet är stabilt och man kan styra luftflödet efter 

behov. Det vill säga att ventilationen på till- och frånluften sker i kontrollerad form genom 

don. Detta medför att luften kan renas av filter som sitter monterade i donen och man 

reducerar inströmning av partiklar i byggnader (Svenskventilation). 

2.2.4 Mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX) 

Balanserade FT-system med en kompletterande värmeväxlare kallas FTX-system. 

Värmeväxlarens uppgift är att återvinna frånluftens temperatur och överföra den till tilluften 

vilket medför minskad eftervärmning av tilluften. Den överförande temperaturen från till- och 

frånluften beror på värmeväxlarens verkningsgrad.  

Den totala energibesparingen uppskattas för en normalstor villa, radhus och lägenhet till 5000 

till 7000 kWh/år. Figur 1 visar hur ett FTX-system tar in uteluften genom fasaden för att 

sedan växla temperaturen med inomhusluften i luftbehandlingsaggregatet innan luften 

fördelas ut i byggnaden (Svenskventilation). 
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Figur 1. Från- och tilluftsventilerat hus med värmeväxlare. 

2.3 Luftbehandlingsaggregat 
I ett ventilationssystem av typ FTX finns ett så kallat luftbehandlingsaggregat som behandlar 

luften innan den går ut i byggnaden. Storleken varierar beroende på vilka komponenter man 

använder och vilket luftbehov som avses. Följande komponenter är vanliga i ett 

luftbehandlingsaggregat utan specifik ordning.  

 Intag för uteluft 

 Spjäll för injustering och reglering av luft 

 Luftfilter för rening 

 Luftkylare/Luftvärmare 

 Fläkt 

 Värmeväxlare 

 Ljuddämpare 

 Avfuktare/befuktare 

I bostäder är mindre modeller av luftbehandlingsaggregat vanligt då det inte krävs så stora 

luftflöden och komponenter. Komponenter som är vanliga för bostäder är fläktar, 

värmeväxlare, reningsfilter och eftervärmare för tilluften.  

Ovanliga komponenter som avfuktare och befuktare används inte så ofta. Hygienkraven är 

höga i Sverige vilket kräver skötsel och underhåll av avfuktare när den är avstängd så inte 

tillväxt och spridning av legionella bakterier uppstår (C. Warfvinge, 2010). 

Figur 2 visar ett luftbehandlingsaggregat av mindre modell med några av följande 

komponenter ovan. 
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Figur 2. Luftbehandlingsaggregat av mindre modell med röranslutningar på sidan (Swegon). 

 

2.3.1 Värmeväxlare 

Roterande värmeväxlare består av ett roterande aluminiumhjul. 

Frånluft värmer upp de veckade aluminiumprofiler som bildar hjulet, 

hjulet roterar 180 grader och kommer i kontakt med den kalla tilluften 

och då sker värmeöverföring. Värmeöverföringen är hög med en 

verkningsgrad på ca 80 %. Fläktarbetet är även lågt då roterande 

värmeväxlare arbetar med låga tryck. Nackdelen med en roterande 

värmeväxlare är att till- och frånluft kan komma i kontakt med 

varandra vilket gör att lukt kan åka tillbaka med tilluften. Figur 3 visar 

en roterande värmeväxlare (Svenskventilation). 

Plattvärmeväxlare använder även den sig av aluminium men skiljer sig 

från en roterande värmeväxlare genom att den inte är uppbyggd av 

några rörliga delar. Funktionen är enkel och är den vanligaste 

värmeväxlaren på marknaden. Värmeväxlaren är uppbyggd med 

veckade aluminiumplåtar där luften kan passera. Den varma 

frånluften värmer upp de veckade aluminiumplåtarna som överförs 

till tilluften. Luften kommer aldrig i kontakt med varandra vilket 

minskar risken för spridning av föroreningar och lukt. 

Plattvärmeväxlare kan vara utformade som tvärströms- och 

motströmsvärmeväxlare (Svenskventilation). Figur 4 visar en 

motströmsvärmeväxlare. 

Verkningsgraden är varierande beroende på om det är motströms- eller 

tvärströmsvärmeväxlare men ligger mellan 50 – 60 % (C. Warfvinge, 2010). 

Figur 3. Visar funktionen 

hos en roterande 

värmeväxlare 

(Svenskventilation). 

Figur 4. Funktionen hos en 

motströmsvärmeväxlare 

(Svenskventilation). 
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2.3.2 Luftvärmare 

Luften som blåses in i ett rum ska vara mellan +15 och +18°C. Värmeväxlaren i ett 

luftbehandlingsaggregat klarar inte av att ta tillvara på all värme i frånluften. Om luften inte är 

tillräckligt uppvärmd kan en luftvärmare användas i luftbehandlingsaggregatet för att höja 

luftens önskade temperatur innan den förs ut i tilluftsledningarna. Luftvärmare kan antingen 

värma luften genom varmvatten eller genom elvärme. 

Det finns även möjlighet till att installera en luftkylare som har samma funktion som en 

luftvärmare men istället för att värma luften så kyls den istället. Används bäst under 

sommarhalvåret när temperaturen överstiger komfortzonens rekommendationer (C. 

Warfvinge, 2010). 

2.3.3 Fläktar 

I ett ventilationssystems till- och frånluftskanaler uppstår tryckmotstånd som beror på bland 

annat komponenter, kanaler och spjäll. För att kunna forsla fram och åter luft i systemet 

utifrån behoven används fläktar. Fläktar placeras i slutet av luftbehandlingsaggregatet med 

avseende på till- och frånluftens färdriktning.  

Det finns tre stycken fläktprinciper där dem två vanligaste är radial- och axialfläktar. Val av 

fläkt till luftbehandlingsaggregatet beror på tryckfall, luftflöden storlek och kostnad. 

Radialfläktens verkningsgrad varierar på vilket fläkthjul som är monterad. En radialfläkt med 

F-hjul har en verkningsgrad runt 55 – 65 %. En radialfläkt med B-hjul har en högre 

verkningsgrad som ligger runt 75 – 85 %. Axialfläktens verkningsgrad brukar uppgå ända till 

85 %. Radialfläkten är mer vanlig än axialfläkten eftersom den kan förse 

luftbehandlingsaggregatet med höga luftflöden och tryckfall.  

Fläktens eleffekt mäts i (kW/m3/s) och kallas för SFP (Specific Fan Power). Ju mindre SFP 

värde en fläkt har desto mindre elenergi använder den. SFP talet beror inte bara på fläktens 

prestanda utan hela ventilationssystemets utformning (C. Warfvinge, 2010). 

2.3.4 Ventilationskanaler 

För att kunna transportera luft i ett ventilationssystem krävs kanaler. Kanalerna kan vara 

gjorda av stålplåt, rostfritt stål och aluminium. Dessa material har hög hållfasthet men som 

samtidigt har låg vikt vilket ger smidigare installationer. Cirkulära och rektangulära är två 

modeller där cirkulära är vanligast. Cirkulära kanaler rekommenderas för att den uppfyller 

kriterierna ovan bättre än vad rektangulära kanaler gör samt att cirkulära kanaler är billigare 

och lufttätare (Svenskventilation). 

Ventilationskanalerna byggs i symmetri vilket underlättar injustering av luftflöden för till- och 

frånluftsdonen. Stora dimensioner används för att uppnå låga hastigheter och låga tryckfall. 

En nackdel är att stora dimensioner bidrar till högre kostnader och stora 

installationsutrymmen. Projektören ska även tänka på att ventilationskanaler som ligger dolda 

ska vara lättåtkomliga vid inspektion, rengöring och montering. 

Kanalernas uppdelning är enligt följande där benämningen går från större till mindre 

dimension. Huvudkanal, samkanal, grenkanal och anslutningskanal. I mindre 
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ventilationssystem används inte alla benämningar utan förgreningen kan t.ex. gå från 

huvudkanal direkt till anslutningskanal (C. Warfvinge, 2010). 

2.3.5 Dimensioneringsmetoder 

Det finns olika sätt att dimensionera ventilationskanaler men ingen metod är bättre än den 

andra när det gäller funktion eller lägst kostnad. De allra vanligaste metoderna som används 

är: (C. Warfvinge, 2010) 

1. Man utgår ifrån lika stort tryckfall över kanalerna (Pa/m). Metoden utgår från ett valt 

tryckfall där det traditionella tryckfallet ligger runt 1 (Pa/m). Detta ger låga 

lufthastigheter vid luftdonen men resulterar i höga lufthastigheter för fläktarna. 

 

2. Man utgår ifrån samma lufthastighet (m/s) av samma kanaltyp. Metoden innebär att 

lufthastigheten ska vara så konstant som möjligt genom hela kanalen beroende på 

dimension. Lufthastigheten ligger mellan 2 till 9 (m/s), högst i huvudkanalen och lägst 

i anslutningskanalerna.  

 

3. Man använder sig av samma diameter för varje kanal. Metoden går ut på att välja en 

diameter på kanalerna så att det blir ekonomiskt fördelaktigt. Dimensionerna ska vara 

utformade så att man får så låga lufthastigheter som möjligt till rummet. 

 

2.3.6 Till- och Frånluftsdon 

I slutet av varje kanal kan antingen ett tilluftsdon eller ett frånluftsdon placeras beroende på 

ventilationskanalens uppgift. Donens uppgift är som deras namn antyder, tilluftsdon används 

för att förse ett rum med luft och frånluftsdon används för att forsla bort luft. Placeringen av 

donen kan vara i tak, väggar eller i kanal. Storlek på donen och hur många som behövs beror 

på önskat luftflöde för respektive ventilerad yta (C. Warfvinge, 2010). 

2.4 Styr- och reglersystem 
För att ventilationssystemet ska fungera efter önskat behov används olika styr- och 

reglersystem.  

2.4.1 Spjäll 

Injustering, reglering, skydd och avstängning är några uppgifter som spjäll är konstruerade 

för. Vid för höga tryck på luftdon används vanligtvis injusteringsspjäll. Dessa monteras före 

luftdonen på ventilationskanalerna vilket medför att större delen av tryckfallet tas upp av 

spjällen innan luften når luftdonen. För att skydda mot att brandrök sprids inom en byggnad 

används brandspjäll. Spjället känner av brandröken och på så vis stänger igen och förhindrar 

ytterligare spridning (C. Warfvinge, 2010). 

2.4.2 CAV 

CAV står för Constant air volym. De vill säga att CAV-system används för att tillhandaha ett 

konstant flöde på till- och frånluften. Detta gör att rum kommer att ventileras även när dem 

står tomma (C. Warfvinge, 2010). 
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2.4.3 VAV 

VAV står för variabel air volym. VAV-system skiljer sig mot CAV-system då volymflödet på 

till- och frånluften varierar gentemot personnärvaro i rum. Det varierande luftflödet styrs av 

motordrivna spjäll och don. Styrningen sker genom olika sorters givare, till exempel 

koldioxidgivare och närvarogivare.  

Det som händer vid ett varierat luftflöde är att luftbehandlingsaggregatet inte behöver skicka 

ut luft i rum som inte används. Vilket gör att värmesystemet inte behöver värme tilluften i 

eftervärmaren som bidrar till en minskad energianvändning. VAV-system används först och 

främst till lokaler som kontor och skolor då dessa har varierande personnärvaro (C. 

Warfvinge, 2010). 

2.4.4 DCV 

DCV står för demand controlled ventilation. DCV-system fungerar likvärdigt som ett VAV-

system där luftflödet varierar beroende på närvaro. Men kan även styras manuellt till exempel 

vid större samlingssalar (C. Warfvinge, 2010). 

2.5 Lagar, regler och riktlinjer för ventilation 
Här diskuteras olika lagar och regler som ställs på bostäder. Lagar och reglerna är riktade 

först och främst till särskilda boenden som detta examensarbete är utformat mot. 

2.5.1 Brandskydd 

Inom verksamhetsklass 3 räknas bland annat trygghetsboende och seniorboende in. 

Klassningen har som allmänt råd att rummen ska utformas med egna brandceller med en 

lägsta klass på EI60. Vilket innebär att rummen kan motstå en brand under 60 minuter. 

Ventilationskanalen som bryter brandcellen måste därför brandklassas. Detta görs vanligen 

med brandspjäll och brandisolering med EI60 klassning eller högre (Lerum). 
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2.5.2 Luftomsättning 

Arbetsmiljöverket och Boverket ställer krav på luftomsättningen i byggnader för att hälsan 

inte ska komma att påverkas negativt. Minsta luftomsättningen för bostäder med 

personnärvaro är 0,35 (l/s∙m2). Utrymmen som används av personer men står tomma kan 

luftflödet reduceras till 0,1 (l/s∙m2) förutsatt att inte hälsan kommer till skada (C. Warfvinge, 

2010). 

Tabell 1 nedan visar minsta krav för luftväxling för olika ytor i ett servicehus utifrån 

föreskrifter från BBR, arbetsmiljöverket och socialstyrelsen. 

Tabell 1. Olika minimikrav för luftväxling för servicehus för äldre- och behandlingshem. (Boverket, 

Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, 2012)  

   LUFTFLÖDE T = TILLUFT F = FRÅNLUFT 

   l/s l/s∙m2 l/s∙p      p/m2 Anmärkning   

Bostadsrum   T 0,7   Min. 4,0 l/s sovplats 

Toalett  F 20      

Allrum    T 0,5    

Personalrum   T 5,0     

Rullator 

förråd   F 0,35     

Korridor     T 1,0         

Minimikrav för tvätt utrymmen är ej angivet därför används minimikrav för bostäder  

Tvättrum   F 10       + 1 l/s∙m2 över 5 m2 

2.5.3 SFP-värde 

BBR har ett allmänt råd på luftbehandlingsaggregat att SFP värdet inte ska överstiga 2.0 

(kW/m3∙s) för ventilationssystem med från- och tilluft med värmeåtervinning (Boverket, 

2015). 
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3. Värme i byggnader 

Detta kapitel inleds med begreppet termiskt inomhusklimat och värme följt av bakomvarande 

teori. 

Temperaturen inomhus har en stor inverkan på hur människan trivs inom det termiska 

inomhusklimatet. Riktlinjer om temperaturer inomhus är satta till minst 20C där känsliga 

grupper som äldre, handikappade eller rörelsehindrade bör ha 2C högre. Temperaturen bör 

dock inte överstiga 24C under en längre tid. Det termiska inomhusklimatet utgörs även av 

strålning mellan ytor, för stora temperaturskillnader, luftens fuktighet och luftens hastighet. 

Människokroppen kan vid bristande inomhustemperaturer få eller förvärra sjukdomar på 

viktiga organ som hjärta eller lungor. Även mindre problem som illamående, trötthet och 

huvudvärk kan uppstå. Genom att utforma ett bra värmesystem i en byggnad kan man 

motverka ett bristande inomhusklimat. Värmesystemet ska vara utformat efter behov, ge 

kontinuerlig värme till omgivningen, effektiva värmeelement med god värmeavgivning och 

kunna motverka eventuella kalldrag från ventilationen (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Inom bostäder är det bland annat Boverket som ställer krav och råd i Sverige. Boverket har 

delat upp Sverige i olika klimatzoner där varje zon har ett energikrav vad gäller 

energianvändning. Detta krav betecknas (kWh/m2∙år). De vill säga den totala 

årsförbrukningen en bostad eller lokal använder vid uppvärmning fördelat på den totala 

uppvärmda golvytan. Viktigt att ta hänsyn till är att energikraven varierar inom zonen om 

uppvärmningen består av el eller inte (Boverket, 2015). 

3.1 U-värden 
Värmegenomgångskoefficient även kallad U-värde visar ett mått på en byggnadsdels förmåga 

att motstå en viss värmemängd som flödar under en tidsenhet då lufttemperaturen skiljer sig 

en grad Celsius. Värmegenomgångskoefficienten U har enheten (W/m2∙K) (Sandin, 2010). 

3.2 Värmesystem 
Alla uppvärmda byggnader förses idag av värme med hjälp av något sorts värmesystem. 

Värmesystemets uppgift är att fördela ut värme i byggnaden genom olika förbrukningsenheter 

t.ex. genom vattenburna radiatorer eller golvvärme. Olika värmesystemen som kan värma upp 

en byggnad är el, fjärrvärme, värmepanna och värmepump (Vattenfall). Värmesystemen som 

kommer att behandlas i detta examensarbete består av fjärrvärme och värmepump. Där även 

solenergi kommer att analyseras med något av följande värmesystem.  

3.2.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett värmesystem som levererar uppvärmt vatten från ett centralt värmeverk ut 

till konsumenterna genom stora rör. Vattentemperaturen ligger mellan 70 – 120°C som växlas 

in i byggnadernas centrala värmeväxlare. Efter värmeväxling med byggnaden transporteras 

returvattnet tillbaka till fjärrvärmecentralen där den värms upp igen. Under returvattnets väg 

tillbaka till fjärrvärmecentralen kan den resterande värmen användas till att värma upp ytor 

som gågator och torg vid istäckta förhållanden (Svensk fjärrvärme).  
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Ledningsförlusterna i ett fjärrvärmenät är relativt små. Förlusterna minskar med ökad 

konsumtion, det vill säga i stora bebyggelser är förlusterna små jämfört med glesa områden 

(Svensk fjärrvärme).  

3.2.2 Värmepump 

Värmepumpar har en enkel funktion som kan genererar stora energimängder till en liten 

bekostnad. Värmepumpar använder sig av ett köldmedium som förångas vid låga tryck och 

temperaturer och kondenserar vid höga tryck och temperaturer. Värme kan utvinnas från olika 

energikällor. Dessa energikällor kan vara uteluft, frånluft och mark. Man brukar prata om en 

värmepumps COP värde vilket avgör hur mycket el man får ut när man tillför 1 kW el. 

Exempelvis vid COP 3,5 stoppar man in 1 kW el in i värmepumpen så utvinns 3,5 kW (C. 

Warfvinge, 2010).  

Figur 5 visar hur en värmepump arbetar med köldmedimet i ett kretslopp. 

 

Figur 5. Värmepumpens uppbyggnad och funktion (Wulf). 

3.2.3 Bergvärmepump 

Energin som träffar jordens yta genom solinstrålning lagras på ett eller annat sätt i olika 

energikällor. En av dessa energilagringar sker i berggrunden där grundvattnet rinner i små 

fåror och är uppvärmda till en viss temperatur. Genom att borra ner till berggrunden och 

använda metoden från en värmepump kan energin utvinnas och användas till uppvärmning. 

Bergvärme har den fördel att inga stora ytor krävs för att ta tillvara på den lagrade energin. 

Vilket är bra vid stora bebyggda områden där byggnader kan stå tätt intill varandra (Thermia). 

Energin utvinns genom att borra hål beroende av önskad effekt ner i berggrunden på 100 – 

200 meters djup. Avståndet mellan varje borrhål ska ligga ungefär 20 meter från varandra. 

Avståndet görs för att borrhållen ska vara oberoende av varandra och på så vis minska risken 

för nedkylning. Om borrhålen skulle kylas ner minskas energiutvinningen och fler borrhål 

skulle behövas vilket ger en ökad kostnad. Energin som kan utvinnas ur varje borrhål ligger 

mellan 10 – 30 W/m (Energikunskap, 2011). 

3.2.4 Solenergi 

Världens befolkning ökar kraftigt och det reflekterar den totala energianvändningen. Den 

totala energianvändningen uppgick till nästan 100 000 TWh år 2013 och fortsätter att ökar 
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(Ekonomifakta, 2016). Solen har en enorm energikapacitet och den kan leverera samma 

energi som världens befolkning gör av med under ett år på enbart två timmar. Solenergi är av 

stort intresse men är svår att ta vara på ett effektivt sätt. Solfångare och solceller är två sätt att 

utvinna energi ur solen och som är lämplig att använda till bostäder (Energimyndigheten, 

2015). 

Solfångare och solceller vinklas med en viss lutning för att ta tillvara på så mycket 

solinstrålning som möjligt under hela årstiden. På sommaren när solen står som högts ska 

infallsvinkeln vara så låg som möjligt men får inte underskrida 20°. Under 20° infallsvinkel 

kan det bli fuktproblem under vissa väderförhållanden. Högre infallsvinklar som 60° är bra på 

vinterhalvåret då solen står som lägst. Högre vinklar är även bra så att snö inte ska lägga sig 

på ytan. Den infallsvinkel som är mest optimal när det gäller energiutbyte under hela året är 

45° (Svesol).  
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3.2.5 Solvärme 

Solfångare omvandlar med hjälp av solens energi en värmebärare från en lägre temperatur till 

en högre temperatur. Detta energiutbyte används till att komplettera andra värmekällor under 

årets alla dagar med värme, varmvatten eller båda kombinerade. Det primära systemet kan 

därmed stängas av framförallt under sommarhalvåret då uppvärmningsbehovet är som lägst 

och solfångarna har störst effekt (Energimyndigheten, 2015).  

Det finns olika varianter av solfångare med olika sorters egenskaper. De två vanligaste är 

plana- och vacuum solfångare. 

Solfångare är en av flera komponenter som utgör ett solfångarsystem. Övriga komponenter är 

ackumulatortank där man kan lagra den upptagna värmeenergin i form av varmvatten. En 

värmeväxlare som kan överföra värmen från solfångaren till ackumulatortanken så att vätskan 

inte är i kontakt med varandra. En pump som cirkulerar vätskan runt i systemet. En 

reglercentral som styr hela systemet med rätt flöden och till sist en temperaturgivare som 

känner av att rätt temperatur utvinns (Elisabeth, 2004).  

Rimliga tumregler som används vid installation av solfångare beroende på tappvarmvatten 

eller för kombisystem brukar vara: 

För tappvarmvatten använder man 1 – 2 m2, solfångare/person och 50 – 75 liter 

ackumulatortank per m2, solfångare. (Hög/låg tappvarmvattenanvändning). 

För kombisystem använder man 2 – 3 m2, solfångare/person och 75 – 100 liter 

ackumulatortank per m2, solfångare. (Hög/låg tappvarmvattenanvändning). 

Anläggningskapaciteten för dem båda är densamma där man brukar säga 300 – 400 

(kWh/m2∙år netto). Den totala energiutvinningen måste kombineras med förluster i systemet 

som till exempel rörförluster till lagringstank, skuggning, vinkel och väderstreck. Tabell 2 

visar det totala soluppfånget vid placering av solfångare för ett kombisystem (SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut, Svensk solenergi, 2012).  

Tabell 2. Utbyte i kombisystem för varmvatten och värme med avseende på olika vinklar och väderstreck i 

Sverige (Svesol). 

Vinkel 15° 30° 45° 60° 90°   

Söder 84 % 96 % 100 % 99 % 90 %   

Sydost/sydväst 79 % 86 % 91 % 90 % 84 %  

Öster/väster 66 % 72 % 75 % 75 % 68 %   

 

Det teoretiska totala energiutbytet i kWh/år för följande två system kan skrivas som 

E = n··Psf ·(θ/100)  (kWh/år)  Ekv 1 

Där n är antal personer,  är storleken på solfångaren med avseende på antal personer (m2, 

solfångare/person). Psf  är kapaciteten på solfångarna i (kWh/m2∙år netto). θ är totala uppfånget 

av solinstrålningen avseende på vinkel och väderstreck i (%). 



17 
 

3.2.6 Solel 

Solceller är först och främst ett bra hjälpmedel till system som har det svårt att koppla in sig 

på elnätet. Exempelvis båtar och husvagnar. Det har blivit allt vanligare att bygga 

anläggningar som är kopplade mot elnätet nu när tekniken har blivit billigare och staten kan 

bidra med stöd.  

Solceller är uppbyggda av kiselsolceller av antingen kristallina eller amorfa. Kristallina och 

amorfa är två olika sorters halvledarmaterial. Cellerna består av en tunn skiva med kontakter 

på båda sidorna. När solinstrålningen träffar solcellen blir ena sidan av skivan positiv och den 

andra negativ vilket ger upphov till elektrisk likström som forslas iväg av de båda kontakterna 

på skivan (Svensksolenergi, 2015). 

Dem vanligaste solcellerna ligger på omkring 15 % och neråt vilket är ganska lågt. Med den 

verkningsgraden kan ungefär 950 kWh/år utvinnas i Sverige med 7 m2 solceller. Detta ger 

cirka 136 kWh/år för 1 m2. Det finns inga riktlinjer hur stora ytor av solceller som ska 

installeras på byggnader (Energimyndigheten, 2015).  

3.3 Radiatorer 
Radiatorer är en värmeväxlare som finns i flera olika storlekar och varianter. 

Värmeavgivningen sker med hjälp av strålning och konvektion. Vattenradiatorerna som är 

bland de vanligaste radiatorerna i rum är uppbyggda genom att antingen vara pressade eller 

gjutna. Denna konstruktionstyp beror på om det är en panel- eller sektionsradiator. 

Varmvattentemperaturerna som förser radiatorerna med värme kan vara allt från ett 80/60°C 

system till 55/45°C system. Där den högre temperaturen är temperaturen i framledningen och 

den lägre är i returledningen. 

Radiatorer placeras oftast under fönster för att motverka kylan som kan uppstå. Detta för att 

ge en behaglig och jämn temperatur i komfortzonen. 

Panelradiatorer ger ifrån sig sin värme genom att uppvärmd vätska rinner genom hålrum i 

radiatorns element. En radiator kan vara konstruerad med en eller flera element i olika 

storlekar beroende på önskad värmeavgivande effekt. 

Mellan plattorna sitter valsade plåtar som värms av den 

varma vätskan för att uppnå extra värmeavgivning. 

Värmeavgivningen för panelradiatorer uppges till 35 % 

strålning och 65 % konvektion. Figur 6 visar en 

panelradiators uppbyggnad och 

hur kanalerna är uppbyggda i 

elementet där vätskan flödar.  

 

Sektionsradiatorer är robustare än panelradiatorer och kan hålla 

stora volymer vätska. Genom den stora vattenmängden i 

radiatorerna blir regleringen relativt trög. Funktionsmässigt 

fungerar sektionsradiatorer lika som panelradiatorer genom att 

Figur 6. Panelradiators konstruktion 

(Purmo). 

Figur 7. Sektionsradiators 

konstruktion (Purmo). 
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vätska rinner i elementen. Konstruktionsmässigt skiljer sig de åt beroende på hur elementen är 

monterade och att sektionsradiatorer inte använder sig av mellanliggande plåtar mellan 

elementen.  

Värmeavgivningen för en sektionsradiator uppges till 15 % strålning och 85 % konvektion. 

Figur 7 visar en sektionsradiator (C. Warfvinge, 2010). 

Värmeavgivningen för en radiator kan bestämmas med följande ekvation. 

Prad = 𝑝 ∙ 𝐴   (W)  Ekv 2 

Där 𝑝 är värmeeffektbehovet i (W/m2) och 𝐴 är arean på uppvärmd yta i (m2). 

Det erforderliga vattenflödet genom en radiator ges av följande ekvation.  

q =
𝑃𝑟𝑎𝑑

𝜌∙𝑐𝑝∙(𝑇2−𝑇1)
  (m3/s)  Ekv 3 

Där ρ är vattnets densitet i (kg/m3∙cp) är vattnets specifika värmekapacitet i (J/kg∙K). T2 är 

framledningstemperaturen i (Kelvin) och T1 är returledningstemperaturen i (Kelvin) (C. 

Warfvinge, 2010). 

3.3.1 Rörsystem 

Förbindelsen mellan radiatorerna och värmecentralen är med rör där den uppvärmda vätskan 

kan cirkulera. Rörssystemen kan utformas på olika sätt där så kallade ett- och tvårörssystem 

förekommer mest. Även trerörssystem förekommer men är mindre vanligt i Sverige. 

Ettrörssystemet använder sig av en huvudledning som ligger ut med radiatorkretsen som 

fördelar varmvatten i radiatorerna. Vattnet cirkulerar igenom radiatorn och tillbaka till 

huvudledningen. Detta medför att varmvattentemperaturen sjunker efter varje passerad 

radiator. Nackdelen med detta system blir då att radiatorerna ökar successivt i storlek för att 

kunna uppnå likvärdig värmeavgivning. Ettrörsystem visas i figur 8.  

 

Figur 8. Horisontellt ettrörsystem för radiatorer. 

Tvårörssystem har samma fördelningskrets som för ettrörssystem men det som skiljer dem åt 

är att returvattnet från radiatorerna inte blandas med huvudledningen. På så vis blir 

inloppstemperaturen konstant för alla radiatorer i kretsen. Det positiva blir att 

radiatorstorlekarna kan hållas konstant vid samma effektbehov. Nackdelen i ett tvårörssystem 
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blir att radiatorn i början av systemet behöver strypas hårdare än de som ligger i slutet av 

systemet. På så vis kan störande ljud uppstå. Då trerörssystem inte är vanligt i Sverige nämns 

bara att trerössystem kallas även för ”tvårörssystem med omvänd retur. Det vill säga att 

returledningen löper parallellt med framledningen tills båda ledningarna viker av vid sista 

radiatorn. Tvårörssystem visas i figur 9 (C. Warfvinge, 2010). 

 

Figur 9. Horisontellt tvårörsystem för radiatorer. 

3.3.2 Rörledningar 

Varma- och kalla rör som passerar utrymmen som kan påverka temperaturförändring av rörets 

flytande medium skall isoleras. Radiatorernas effekt är dimensionerad efter en viss 

temperatur. Om temperaturen på mediet är för låg in i radiatorerna kan fel värmeavgivning 

uppstå och önskad temperatur inomhus kan bli fel (C. Warfvinge, 2010). Varma rörledningen 

placeras i regel alltid ovanför kalla rörledningar. Om ledningarna placeras tvärtom kan det 

varma röret ofrivilligt värma upp det kalla röret (Videstorm, 2016). 

Det finns två stycken kriterier när det gäller dimensionering av rör. Första kriteriet är att varje 

meter rörledning ska ha ett tryckfall runt 100 Pa. Det andra kriteriet är att hastigheten på 

vattnet i rören ska vara runt 0,5 till 0,7 m/s. För att uppnå dessa kriterier är ett riktvärde att ju 

större dimensioner röret har desto mindre hastighet och tryckfall bildas. Problem som kan 

uppstå vi för höga dimensioner är luftblåsor som kan orsaka cirkulationsproblem i systemet 

(C. Warfvinge, 2010). 

3.4 Styr och reglersystem 
För att få rätt flöde och rätt temperatur ut i värmesystemet behövs komponenter som är 

konstruerade för det ändamålet.  

3.4.1 Ventiler 

Ventiler är en komponent som har olika sorters egenskaper och används i exempelvis alla 

värme- och tappvattensystem. En avstängningsventils uppgift är att stänga flödet i systemet. 

Att inte vattnet ska strömma åt fel håll används en backventil. Avluftningsventil installeras i 

system som har risk för oönskad luftbildning. Injustera rätt vattenflöde och reglera önskad 

effekt görs med injusterings- och reglerventiler. Säkerhetsventilen är bland dem viktigaste 

ventilerna. Den skyddar mot övertryck i värmesystemet som uppstår genom att temperaturen 

på varmvattnet blir för hög (C. Warfvinge, 2010). 
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3.4.2 Shuntreglering 

Vattentemperaturerna som uppstår i värmecentralen är ofta för varma för att distribuera ut i 

värme- och tappvattensystemet på engång. Därför kopplas en shuntgrupp in för att blanda 

värmecentralens uppvärmda vatten med returvatten från nått av de nämnda systemen så att 

rätt temperatur uppstår (C. Warfvinge, 2010). Figur 10 och 11 visar två sorters shuntar med 

låg eller hög returtemperatur till det primära systemet.  

 

Figur 10. Schematisk bild över reglering med shunt mellan primära- och sekundära sidan i ett konventionellt 

värme- och ventilationssystem (IMI Hydronics). 

 

Figur 11. Schematisk bild över reglering med shunt mellan primära- och sekundära sidan i ett fjärrvärmenät 

(IMI Hydronics). 

3.4.3 Cirkulationspump 

För att vattnet ska kunna cirkulera i ett värme- eller tappvattensystem krävs en eller flera 

pumpar utifrån systemets flöde och uppfodringshöjd. Torr- och våtlöpande är två olika sorters 

cirkulationspumpar. Torrlöpande cirkulationspumpen har ett vått pumphus och ett torrt 

motorhus. Fördelen ger att motorn kan bytas utan att montera loss pumphuset från systemet. 

Våtlöpande cirkulationspumpar använder motsatt funktion genom att både motorhuset och 

pumphuset är monterade i varmvattnet. Varmvattnet fungerar i sin tur som kyl- och 

smörjmedel för både pump och motor. Torrlöpande används oftast i större värmesystem och 

våtlöpande i mindre värmesystem. Avstängningsventiler monteras i regel både före och efter 

pumpen för att kunna strypa flödet vid eventuella pumpbyten (C. Warfvinge, 2010). 

3.5 Lagar, regler och riktlinjer för värme 
Här diskuteras olika lagar och regler som ställs på bostäder. Lagar och reglerna är riktade 

först och främst till särskilda boenden som detta examensarbete är utformat mot. 
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3.5.1 Radiatorplacering 

Montering av radiatorer sker i regel under fönster för att förhindra kallras. Radiatorn ska 

monteras minst 200 mm från golv om rören är underliggande. Rören som kopplas med 

radiatorn ska monteras minst 100 mm från golv. Mellan radiatorn och fönsterbrädan ska ett 

minsta avstånd vara 100 mm. Vid placering i fönsternisch behövs allmänt ett minsta avstånd 

på 200 mm på varje sida av radiatorn (VVS Företagen, 2011). Figur 12 visar radiatorplacering 

under fönster. 

 

Figur 12. Montering av radiator och rör under fönster. 

3.5.2 Rörisolering 

Rekommendationer av rörisolering görs utifrån det flytande mediets temperatur i röret och i 

vilket utrymme röret är placerat i. Rekommendationer av isolering görs utifrån AMA VVS 

och Kyl.  
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4. Sanitet i bostäder 
Sanitet är ett samlingsnamn inom VVS som berör tappvatten och avlopp. Tappvatten är den 

vattenanvändning som används i byggnader. Den totala vattenanvändningen i Sverige har 

sedan år 2000 minskat med 10 % där man anser att minskningen kan bli högre med dagens 

teknik. Av den totala vattenanvändningen utgörs 20 % av hushållen där största delen utgörs av 

personlig hygien, matlagning och disk (C. Warfvinge, 2010). 

4.1 Tappvatten 
Byggnadens vattentillförsel kommer antingen från det kommunala vatten- och avloppsnätet 

eller från en privat installerad brunn. Temperaturen på vattnet beror på årsvariationerna och 

vattendjup men man kan säga att temperaturen ligger mellan 4 till 15C i södra Sverige. 

Kallvattnet har inget krav vad gäller temperatur men oavsiktlig uppvärmning ska förhindras 

vid installation (C. Warfvinge, 2010).  

Allt större krav finns på uppvärmt tappvatten då risken för personskador och hygienisk 

påverkan är stor. Varmvatten värms upp av byggnadens installerade värmekälla i en 

varmvattenberedare där varmvattnet lagras och distribueras ut i byggnadens tappställen (C. 

Warfvinge, 2010). 

Legionärsjukan drabbar ungefär 100 till 150 personer i Sverige varav hälften blir smittad 

utomlands. Sjukdomen finns i vatten och sprids genom inandning av vattendroppar och kan 

ge upphov till lunginflammation, huvudvärk och muskelvärk. Legionella bakterier utvecklas 

mellan 18 till 45C vilket ställer kraven att tappvarmvatten inte får understiga 50C. Vid 

tappställen där temperaturen inte kan regleras som t.ex. duschar, är det satt krav att 

temperaturen inte får överstiga +38C för att förhindra personskador (Folkhälsomyndigheten, 

2015).  

Rör med varmvatten som inte är synligt dragna ska vara isolerade för att minska 

temperaturförlusterna och reducera uppvärmning av utrymmen. Även rör med kallvatten ska 

isoleras för att minska risken för kondensbildning och oönskad temperaturökning (C. 

Warfvinge, 2010).  

4.1.1 Rörledningar 

Koppar är ett material som är vanligt när det gäller tappvattensystem. Några fördelar med att 

använda sig av kopparrör är att koppar är motståndskraftigt mot korrosion, brandsäkert, 

hämmar bakterietillväxt, lätt att arbeta med och stor del kan återvinnas (Koppar).  

Som för värmesystem isoleras även tappvattenledningarna för att förhindra oavsiktlig 

uppvärmning och nedkylning av dem olika ledningarna.  

4.1.2 VVC-ledning 

När vattnet står stilla t.ex. under natten kan inte isoleringen hålla kvar temperaturen i det 

varma röret. Därför installeras en så kallad varmvattencirkulations ledning som har till uppgift 

att hålla en jämn temperatur i den varma ledningen. Detta för att förhindra att temperaturen 

sjunker under 50°C och öka chans till legionell bakterietillväxt.  Cirkulationen mellan 

varmvatten- och VVC-ledningen sköts av en cirkulationspump och en temperaturgivare. 
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Termostatventilens uppgift är att reglera flödet i VVC-ledningen beroende på temperaturen 

(C. Warfvinge, 2010). Cirkulationspumpen är tryckstyrd vilket arbetar efter 

termostatventilens tryckändringar. Figur 13 visar en VVC-ledning inkopplad i 

tappvattensystemet.  

 

Figur 13. Tappvattensystem med inkopplad VVC-ledning. 

4.3 Lagar, regler och riktlinjer för tappvatten 
Här diskuteras olika krav och råd som ställs på bostäder. Dessa lagar och regler är riktade 

först och främst till särskilda boenden som detta examensarbete är utformat mot. 

4.3.1 VVC-ledning 

Boverket har satt upp krav på varmvattenledningar att väntetiden inte får överstiga 10 

sekunder vid ett normalflöde på 0,2 l/s (C. Warfvinge, 2010). 
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5. LCC 
Livscykelkostnad är en metod som används för att räkna ut den totala kostnaden för en 

utrustning under en viss tid. Beräkningen ges av 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝐾𝑁 – 𝐼𝑁 – 𝑅𝑁   (kr)  Ekv 4 

där G är grundinvesteringen i (kr), KN är nuvärdet för alla gjorda kostnader under en viss 

periodtid i (kr), IN är nuvärdet av intäkter som kan uppstå under den beräknade periodtiden i 

(kr) och RN är nuvärdet för ett eventuellt restvärde för periodtidens slut i (kr). 

Kostnaderna kan delas upp i årliga kostnader och enstaka kostnader där de årliga kostnaderna 

multipliceras med en så kallad nusummefaktor som ges av 

𝑓𝑁𝑆 =
1 – (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
    Ekv 5 

och enstaka kostnaderna multipliceras med en nuvärdesfaktor som ges av 

𝑓𝑁𝑉 = (1 +  𝑟)−𝑛    Ekv 6 

Årliga energikostnaderna måste ta hänsyn till den årliga energiprisökningen genom att 

multipliceras med 

fEV  =  
1−(

1+𝑞

1+𝑟
)

𝑛

(
1+𝑟

1+𝑞
)−1

    Ekv 7  

där r är real kalkylränta i (%/100), q är den årliga energiprisökningen i (%/100) och n är 

investeringens periodiska längd (Belok).  

  



25 
 

6. IDA ICE 
IDA Indoor Climate and Energy är ett kraftfullt simuleringsverktyg som används till att ta 

reda på byggnaders prestanda. Rita upp eller infoga byggnader direkt i programmet, ställ in 

parametrar som VVS-system, U-värden för byggnadskonstruktion eller olika styrsystem kan 

ge en verklighetstrogen uppfattning om byggnadens energianvändning (Equa).  

7. MagicCad 
MagiCAD är ett tillvalsprogram som används tillsammans med ritprogrammen Revit eller 

AutoCAD. BIM-programmet MagiCAD används som bl.a. inom VVS projektering. Inom 

MagiCAD VVS inkluderas MagiCAD -ventilation, -rör, -komfort och energi, -rum och -

system.  

8. LSS boendet 
Boendet är uppbyggt av sex stycken lägenheter där varje lägenhet består av Wc/dusch, Hall 

och ett allrum med kök. Varje lägenhet har tillgång till en altan och ett stort samvarorum. 

Samvarorummet är en samlingsplats med tillgång till kök. Resterande rum består av 

gemensam tvättstuga, rullatorförråd och personalrum.  I nordvästra hörnet av byggnaden finns 

en egen ingång till teknikrummet där centralen för värme och ventilationen ska placeras. Se 

husets konstruktion bilaga A. Tabell 3 visar byggnadens U-värden. 

Tabell 3. Värmegenomgångskoefficienter för byggnadens olika konstruktionsdelar. 

Byggnadsdel 

U-

värde  Enhet 

Yttervägg 0,21 [W/m2∙K] 

Fönster 1,1 [W/m2∙K] 

Dörrar 1,2 [W/m2∙K] 

Tak 0,16 [W/m2∙K] 

Golv 0,1 [W/m2∙K]  
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Indata och parametrar IDA ICE 

 Klimat vald för Umeå Kommun där byggnaden kan tänkas anläggas.  

 Byggnadsmaterial var inte givna utan anpassades till givna U-värden.  

 Ofrivillig ventilation sattes enligt riktvärden för lägenheter 0,5 (l/s∙m2) (Sveby, 2012). 

 Köldbryggor sattes till lämpliga. 

 Väderstreck blev motsvarande för ritningen. 

 Närvarotid enligt Sveby är 14 timmar per dag men detta boende är särskilt boende 

vilket gjorde uppskattningen svår. Närvaron sattes då till 18 timmar per dag med en 

personalnärvaro 24 timmar om dygnet (Sveby, 2012). 

 Normal klädsel (0,85±0,25 CLO) och aktivitetsnivå (1,0 MET) vilket motsvarar 

sittande, vilande för de boende och (1,8 MET) för personalen vilket motsvarar 

hushållsarbeten (C. Warfvinge, 2010). 

 Inomhustemperaturen gavs till +22 °C (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 Skuggning har inte behandlats i denna simulering. 

 Inomhustemperaturen kördes med avseende på utomhustemperaturen. 

 Verkningsgraden på värmeväxlaren sattes till 80 %. 

 Lägenheten delades upp i zoner efter antal rum. 

 VAV- och CAV styrning testades för ventilationen. 

 Både fjärrvärme och värmepump testades. 

 Varmvattenanvändningen sattes till 1000 kWh/år∙person i detta fall 6 personer i 

boendet och 3 i personal vilket get 9000 kWh/år (Sveby, 2012). 

 Bostadens interna laster uppskattades efter teoretiska värden (Sveby, 2012). 

 Kylning stängdes av för att denna typ av bostäder i regel inte har något kylbehov 

(Videstorm, 2016). 
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9. Genomförande/Metod 
Värmepumpar och framförallt bergvärmepumpar har blivit av stort intresse på marknaden och 

som allt fler konverterar till. Detta gör att simuleringarna kommer främst att rikta sig mot 

bergvärme med kompletterande förslag. Fjärrvärme simulerades för att få en uppfattning om 

hur den förhåller sig energimässigt och ekonomiskt gentemot bergvärme med lika 

förutsättningar.  

Projekteringen genomfördes i tre steg med start av ventilationssystemet följt av värme och 

tappvatten. Ventilationen projekterades först för att få fram effekten på luftvärmebatteriet som 

krävdes vid val av bergvärmepump.  

9.1 Simulering av LSS boendet 
Ritningen på bostaden infogades i IDA ICE som mall för att underlätta uppbyggnaden av 

klimatskalet med givna mått och U-värden. Bostadens rum delades upp efter utformning i så 

kallade zoner. Detta gjordes för att varje rum ska få selektivitet av den anledningen att 

rummen är avsedda för olika ändamål. Samvarorummet och hallen blev en gemensam zon för 

att underlätta simuleringen. Zonerna försågs med golv, väggar och tak efter angivna höjder 

och lutningar utifrån A-ritningarna. Installation av innertak valdes bort i byggnaden då 

innertak inte har någon större isolerande förmåga. Det vill säga att utrymmet ovan innertak 

har samma temperatur som resterande rum.   

Vald teoretisk indata och parametrar ställdes in för respektive zon där olika värmesystem med 

komplement simulerades. Material till byggnadskonstruktionen var inte angivna för 

byggnaden vilket gjorde att realistiska material valdes. Figur 14 visar IDA ICE 

konstruktionen på byggnaden med underliggande A-ritning. 

 

Figur 14. IDA ICE modell på LSS bostaden där rummen är uppdelade i zoner. 
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Luftomsättningen ställdes in efter behov för respektive rum. Ventilationsbehovet redovisas 

mer i avsnitt 9.2.1 Projektering av ventilation. 

Då det inte fanns någon referensbostad att jämföra resultaten mot skapades en teoretisk 

referensbostad som simuleras med direktverkande el. Att använda sig av direktverkande el 

görs för att 1 kW köpt el kommer att ge 1 kW till den totala energianvändningen. Den totala 

årliga energianvändningen simuleras som konstant vilket gör att det årliga energibehovet 

kommer att vara konstant. Det som kommer att variera är det totala årliga energibehovet köpt 

energi beroende på värmekälla.   

9.1.1 Fall 1. Bergvärme med CAV-system 

CAV- systemet ställdes in efter ventilationsbehovet utifrån krav i tabell 1. Värmepumpens 

COP-värde ställdes in i IDA ICE på 3,5 vilket antas vara ett årligt medelvärde för norra 

Sverige. Detta värde användes vid samtliga simuleringar med värmepump.  

9.1.2 Fall 2. Bergvärme med VAV-system 

VAV-systemet ställdes in efter ventilationsbehovet utifrån krav i tabell 1. Enligt 

resonemanget i avsnittet Ventilation, Styr och reglersystem använder sig VAV-systemet även 

ett minsta luftflöde för rum med personnärvaro när ingen vistas i rummen.  

Boverket har som råd att inte understiga luftflödet 0,1 (l/s∙m2) för rum med personnärvaro. 

Minsta volymflöde sattes till 0,35 (l/s∙m2) för att gruppbostaden kräver mer luftväxling än 

vanliga bostäder. Teknikrummet och rullatorförråd använder fortfarande CAV-system för att 

volymflödet var redan satt till 0,35 (l/s∙m2) i maxflöde. Inställda min- och maxluftflöden för 

VAV-systemet i IDA ICE visas i tabell 4.  
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Tabell 4. Inställda min- och maxflöden för till- och frånluft för VAV-systemet i IDA ICE. 

    Min retur Max retur Min till Max till   

    [l/(s∙m2)] [l/(s∙m2)] [l/(s∙m2)] [l/(s∙m2)]   

Teknikrum  - - - -  

Lgh 1  0,35 0,79 0,35 0,79  

Lgh 2  0,35 0,79 0,35 0,79  

Lgh 3  0,35 0,79 0,35 0,79  

Lgh 4  0,35 0,79 0,35 0,79  

Lgh 5  0,35 0,79 0,35 0,79  

Lgh 6  0,35 0,79 0,35 0,79  

Personalrum 0,35 1,2 0 0  

Tvättrum  0,35 1,3 0 0  

Rullatorförråd - - - -  

Samvarorum 0,35 1,2 0,35 1,04   

 

9.1.3 Fall 3. Bergvärme med VAV-system och solfångare 

VAV-systemet ställdes in efter ventilationsbehovet utifrån krav i tabell 1. Då det är 

komplicerat att simulera solfångare i IDA ICE så resulterade detta inte i något 

simuleringsresultat. Tumregeln i avsnitt 3.2.5 Solvärme användes ändå för att få en 

uppfattning om hur energibesparingen kan se ut. Uträkningen gjordes både för 

tappvarmvatten- och kombisystem med ekvation 1 och tabell 2. 

Solfångarna monterades på taket med en riktning mot öst efter avseende på byggnadens 

konstruktion med en lutning på 45. Tappvarmvattenförbrukningen sattes till låg efter 

tumregeln. Resultatet visar en möjlig teoretisk energibesparing av tappvarmvatten- och 

kombisystemet. Se hela uträkningen i bilaga B1. 

9.1.4 Fall 4. Bergvärme med VAV-system och solel 

VAV-systemet ställdes in som föregående simulering enligt tabell 1. Solceller ställdes in efter 

resonemanget i avsnitt Solenergi och Solceller med en solcellsarea på 1 m2.  

9.1.5 Fall 5. Fjärrvärme med CAV-system 

Bostaden simulerades med anslutning till en fjärrvärmeanläggning. Testerna gjordes med 

samma förutsättningar som för bergvärmeanläggningen gällande CAV-system. Energiutbytet i 

fjärrvärmeanläggningen sattes till 0,9 för eventuella förluster i ledningarna.  

9.1.6 Fall 6. Fjärrvärme med VAV-system 

Bostaden simulerades med anslutning till en fjärrvärmeanläggning. Testerna gjordes med 

samma förutsättningar som för bergvärmeanläggningen gällande VAV-system. 
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9.2 Projektering av LSS boendet 
Projekteringen utgår ifrån teori, simuleringsresultat, egna kunskaper och råd från 

konstruktörerna på WSP. Valda produkter och större uträkningar finns bifogad som bilaga. 

9.2.1 Projektering av ventilation 

Det simulerade ventilationsbehovet bestämdes utifrån tabell 1 beroende på varje rums totala 

area. Personalrummets behov skiljer sig från kraven i tabell 1 där behovet säger att det behövs 

5 (l/s∙m2). Vilket i detta fall gav ett totalt luftbehov på 105 l/s vilket känns överdimensionerat. 

Därför valdes 0,35 (l/s∙m2) + 0,7 (l/s∙person). Se valda luftflöden i tabell 5.  

Tabell 5. Luftomsättning för respektive rum vid uppskattad maximal personnärvaro med hjälp av tabell 1. 

    qluft,till  qluft,från   

    [l/s] [l/s]   

Teknikrum  5,4 5,4  

Lgh 1  30 30  

Lgh 2  30 30  

Lgh 3  30 30  

Lgh 4  30 30  

Lgh 5  30 30  

Lgh 6  30 30  

Personalrum 28 28  

Tvättrum  0 17  

Rullatorförråd 0 6  

Samvarorum 137 114   

 

Tilluftsdon för respektive rum valdes med avseende på uträknat luftbehov enligt tabell 5 ovan. 

Tilluftsdonen placerades ovan innertaket med en någorlunda centrering i mitten av rummen 

för att få en så bra luftspridning som möjligt. Luftdonen som valdes möjliggör för injustering 

av luftflöde direkt på donet och har även inbyggd ljuddämpande egenskap. Hade ett 

tilluftsdon utan injustering installerats hade ett injusteringsspjäll och möjligtvis en 

ljuddämpare behövts kombineras vilket kan öka kostnaden. Se valda tilluftsdon i bilaga D1. 

Bilaga C2 användes till dimensionering av tilluftdonen. 

Frånluftsdon för respektiver rum valdes med avseende på uträknat luftbehov enligt tabell 6 

ovan. Enligt resonemanget i avsnitt 2.3.4 ventilationskanaler placerades frånluftsdonet i 

badrummet. Då spiskåpan inte används som frånluftsdon placerades ett mindre frånluftsdon i 

köksavdelningen för eventuella fuktbildningar. Till- och frånluftsdon som inte klarade 

tryckfallet komplitterades med injusteringsspjäll. Se valda frånluftsdon bilaga D1. Bilaga C3 

användes vid dimensionering av frånluftsdonen. 

Utifrån luftbehovet i tabell 6 bestämdes kanalernas dimensioner med metoden lika tryckfall 

som nämns i avsnitt 2.3.5 Dimensioneringsmetoder. Gränstrycket sattes till ungefär 1 Pa/m 

vilket resulterade i följande rördimensioner för anslutningskanalerna utifrån bilaga C1. 

Bestämda dimensioner visas i tabell 6. 
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Tabell 6. Dimensioner för anslutningskanalerna till varje rum med metoden ”lika tryckfall”. Avlästa från bilaga 

c med ett gränstryck 1 Pa/m. 

    d   

   [mm]   

Teknikrum   100   

Lgh 1  125  

Lgh 2  125  

Lgh 3  125  

Lgh 4  125  

Lgh 5  125  

Lgh 6  125  

Personalrum 125  

Tvättrum  125  

Rullatorförråd 100  

Samvarorum 200   

 

Kanalerna i denna byggnad delades upp i huvudkanal och anslutningskanal för tilluft. 

Huvudkanal, grenkanal och anslutningskanal för frånluft. Huvud- och grenkanalerna 

dimensionerades med samma metod genom att summera luftflödet vid varje förbindelsepunkt. 

Ventilationskanalerna drogs under innertaket för varje rum för att förhindra synliga kanaler. 

Huvudkanalen för till- och frånluft placerades i korridoren för att få en centrerad 

anslutningspunkt av alla gren- och anslutningskanaler som går till varje lägenhet. Undertaket 

kan även monteras ner i hallen vilket möjliggör för kontroller av ventilationssystemet vid 

eventuella fel.  

Icke synliga kanaler isolerades inte mot värmeförluster enligt avsnitt 2.3.4 

Ventilationskanaler då temperaturen ovan innertaket hade samma temperatur som resterande 

rumsyta.  

Varje lägenhet utgjorde en egen brandcell vilket enligt krav i avsnitt 2.5.1 Brandskydd kräver 

en brandisolering efter varje gång en kanal bryter brandcellen. Brandklassningen för denna 

typ av bostad var EI60 vilket krävde att brandspjället och brandisoleringen hade samma 

brandklassning. Brandspjället monterades utanför lägenheterna och inte i vägg då utrymmet 

var för litet. Brandisoleringen monterades mellan vägg och brandspjäll då kravet var att om 

brandspjället monterades utanför vägg ska brandisoleringen minst vara 160 mm. Se bilaga D2 

för fullständig montering av brandspjäll och brandisolering. Figur 15 visar hur olika 

kanalstorlekar kan vara projekterade med tillhörande don, brandspjäll och brandisolering. 
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Figur 15. Projektering av till- och frånluftskanaler med tillhörande don, brandspjäll och brandisolering. 

Spiskåpa med inbyggd fläkt monterades och anslöts med en separat kanal till ett frånluftsdon 

monterad på taket. Detta gjordes för att kunna välja en roterande värmeväxlare i 

ventilationssystemet enligt resonemanget i avsnitt 2.3.1 värmeväxlare. Resonemanget säger 

att en roterande värmeväxlare har högre verkningsgrad än en plattvärmeväxlare. Nackdelen 

med en roterande värmeväxlare är att den har större risk luktöverföring. Då spisen används 

under så pass kort tid under dagen är det inte lönsamt att använda sig av en plattvärmeväxlare 

med sämre verkningsgrad bara för att minska luktspridning. Därför skickas matoset direkt ut 

ur byggnaden. Figur 16 visar hur spiskåpan monterades separat från ventilationssystemet. Se 

takhuv och spisfläkt i bilaga D1.  

 

Figur 16. Spiskåpa monterad separat från ventilationssystemet med brandisolering och takhuv. 
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Huvudkanalerna för till- och frånluft drogs till teknikrummet och monterades till valt 

luftbehandlingsaggregat. Luftbehandlingsaggregat valdes efter totalt luftbehov och 

verkningsgrad som användes i simuleringen. Roterande värmeväxlaren valdes efter 

resonemanget i avsnitt 2.3.1 värmeväxlare. Frånluftskanalen monterades med takhuv och 

uteluftskanalen monterades med uteluftsgaller. Installationen av ventilationskanalerna med 

komponenter på luftbehandlingsaggregatet visas i figur 17. 

 

Figur 17. Till-, från-, av-, och uteluftskanaler monterade på luftbehandlingsaggregatet med installerat 

luftvärmebatteri. 

För att se om valt luftbehandlingsaggregat klarade behovet användes SWEGONS 

simuleringsprogram PROUNIT 37 som innefattar deras produkter. Simuleringen gjordes med 

vald teoretisk data samt data som uppstått från projekteringen. Resultatet gav en bild om 

aggregatets prestanda till exempel effekten på luftvärmebatteriet. Luftvärmebatteriets effekt 

behövdes för dimensionering av vald värmekälla. Se tabell 7 för indata i 

simuleringsprogrammet för luftbehandlingsaggregatet. Övrig indata i simuleringsprogrammet 

blev förinställt med avseende på luftbehandlingsaggregatet. Simuleringsresultatet bifogas i 

bilaga B2. 

Tabell 7. Vald indata för luftbehandlingsaggregatet. 

Klimat Umeå     

Varmvattentemperatur värmebatteri 65/58 °C  

Luftflöde 0,35 m3/s  

Tryckfall i kanalerna 150 Pa   
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9.2.2 Projektering av värme 

Genom simuleringsresultatet för Fall 2. Bergvärmepump med VAV-system kunde det totala 

värmeeffektbehovet från en radiator bestämmas utifrån ekvation 2. Se tabell 8 för bestämd 

totalt värmeeffektbehov i (W). 

Tabell 8. Simuleringsresultat av värmeeffektbehov i (W/m2) för respektive rum med VAV-system. Totala arean 

och värmeeffektbehovet för respektive rum. 

    [W/m2] [m2] [W]   

Teknikrum   27,20 17,87 486   

Lgh 1  29,12 38,00 1107  

Lgh 2  27,82 38,00 1057  

Lgh 3  31,57 38,00 1200  

Lgh 4  26,91 38,00 1023  

Lgh 5  21,22 38,00 807  

Lgh 6  22,09 38,00 840  

Personalrum 29,90 21,00 628  

Tvätt utrymmet  30,51 13,35 407  

Rullatorförråd 10,06 17,37 175  

Samvarorum 16,35 103,40 1691   

Totalt       9421   

 

Utifrån det bestämda totala värmeeffektbehovet för varje rum dimensionerades radiatorerna. 

Radiatorerna placerades under varje fönster enligt kraven i avsnitt 3.5.1. Radiatorplacering. 

Varje radiator försågs med en returventil på returledningen 

och en termostatventil på tilloppsledningen. 

Termostatventilens uppgift var att reglera volymflödet och 

returventilens uppgift var att injustera volymflödet. Bilaga 

D1 visar vald radiator och bilaga C4 visar dimensionering 

av radiator. Bilaga D1 visar valda ventiler och bilaga C5 

visar dimensionering av returventiler. 

Totala värmeeffektbehovet användes även till att 

bestämma volymflödet till respektive radiator med 

ekvation 3. Tvättrum och rullatorförråd försågs inte med 

någon radiator då de förses med uppvärmd luft från 

samvarorummet och hallen enligt figur 18. 

 

  

Figur 18. Tempererad luft från 

samvarorummet fördelas in till 

tvätt utrymmet och 

rullatorförrådet. 
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Samvarorummet delades upp i två zoner och försågs med extra värmeeffekt för att 

kompensera för dessa förluster. Tabell 9 visar effektfördelningen till samvarorummets 

uppdelade zoner. Indata och uträknat flöde till respektive radiator visas i tabell 10 och tabell 

11. 

Tabell 9. Effektfördelningen till samvarorummets två zoner för att uppnå jämn fördelning. 

    [W/m2]  [m2] [W]   

Tvätt utrymmet   30,51 13,35 407   

Rullatorförråd 10,06 17,37 175  

Samvarorum 16,35 103,40 1691   

Totalt       2273   

Samvarorum 1   973  

Samvarorum 2     1300   

 

Tabell 10. Indata till uträkning av flöde till radiatorerna. 

ρ 1000 kg/m3   

cp 4190 J/kg∙K  

T1 55 °C  

T2 45 °C   

 

Tabell 11. Uträknat flöde till radiatorerna för respektive rum. Flödet q uträknas enligt ekvation 2 för (m3/s). 

Flödet q omräknat till (dm3/s) = (l/s). 

    qvatten   qvatten    

    [m3/s]  [dm3/s]   

Teknikrum   1,16∙10-5   1,16∙10-2  

Lgh 1  2,64∙10-5  2,64∙10-2  

Lgh 2  2,52∙10-5  2,52∙10-2  

Lgh 3  2,87∙10-5  2,87∙10-2  

Lgh 4  2,44∙10-5  2,44∙10-2  

Lgh 5  1,93∙10-5  1,93∙10-2  

Lgh 6  2,00∙10-5  2,00∙10-2  

Personalrum 1,50∙10-5  1,50∙10-2  

Tvättrum  -  -  

Rullatorförråd -  -  

Samvarorum 1 2,32∙10-5  2,32∙10-2  

Samvarorum 2 3,10∙10-5   3,10∙10-2   
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Rördimensionerna till respektive radiator bestämdes utifrån det uträknade flödet med hjälp av 

bilaga C6. Metoden användes även när förbindelsepunkter uppstod i värmesystemet. De vill 

säga när olika volymflöden summeras kan rördimensionen behöva justeras. Se 

dimensionerade rörstorlekar i tabell 12. 

Tabell 12. Dimensionerade värmeledningar av kopparrör för respektive rum med en tryckförlust mindre än 100 

[Pa/m]. 

    d   

  [mm]   

Teknikrum   12  

Lgh 1  15  

Lgh 2  15  

Lgh 3  15  

Lgh 4  15  

Lgh 5  15  

Lgh 6  15  

Personalrum 15  

Tvättrum  -  

Rullatorförråd -  

Samvarorum 1 15  

Samvarorum 2 15   

 

Rören monterades på radiatorerna som lades efter väggen nära fönstret upp till innertaket för 

att minska synligheten. Rören isolerades enligt avsnitt 3.3.2 Rörledningar och anslöts till en 

huvudledning. Bostaden delades upp i två zoner vilket resulterade i två stycken 

huvudledningar. Huvudledningarna drogs till teknikrummet och försågs med avstängnings- 

och injusteringsventiler innan anslutning till värmecentralen. Se valda ventiler i bilaga D1. 

Utifrån totala värmeeffektbehovet på radiatorerna och luftvärmarbatteriet kunde 

rekommendationer på bergvärmepump fastställas med hjälp av simuleringsprogrammet NIBE 

dim. Vald bergvärmepump med separat varmvattenberedare placerades i bostadens 

teknikrum. Övriga komponenter som inkluderas i en bergvärmecentral analyserades och 

valdes efter behov. Innan bergvärmecentralen kunde projekteras dimensionerades shuntar till 

värmesystemet och ventilationsaggregatets luftvärmarbatteri.  
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Totala värmeeffektbehovet för värmesystemet summerades till 9,421 kW enligt tabell 8 och 

effekten för luftvärmarbatteriet till 1.9 kW. Primärsidan förser sekundärsidan med dessa 

effekter genom shuntreglering. Indata till uträknade flöden visas i tabell 13.  

Tabell 13. Indata till uträkning av flödet på shuntens primära sida. 

Shuntvärmesystemet     ShuntLuftvärmarbatteriet   

cp 4,190 kJ/kg∙K  cp 4,190 kJ/kg∙K 

ρ 1000 kg/m3  ρ 1000 kg/m3 

Prad 9,421 kW  Pvb 1,9 kW 

ΔTPrimär 7 K   ΔTPrimär 7 K 

 

Utifrån ekvation 3 kunde ett totalflöde på shuntarnas primärsida räknas ut. Se tabell 14 för 

uträknade flöden för shuntarnas primärsida. Se hela uträkningen bilaga B3. 

Tabell 14. Flöden för shuntarnas primärsida. 

Shuntvärmesystemet     Shuntvärmebatteriet   

qPrimär 3,2·10-4 m3/s   qPrimär 6,48·10-5 m3/s 

 

Shunt för värmesystemet valdes enligt figur 11 i avsnitt 3.4.2 Shuntreglering. 

Arbetstemperaturerna för primärsystemet och sekundärsystemet är densamma för 

värmebatteriet vilket inte kräver någon shuntreglering. En shunt valdes ändå om framtida 

förutsättningar skulle ändras. Shuntarnas dimensioner bestämdes från det uträknade 

volymflödet på primärsidan genom bilaga C7. Valda shuntar visas i bilaga D1. 

Totala flödet från bergvärmepumpen injusterades till shuntarna utifrån effekten som levereras 

till luftvärmebatteriet och värmesystemet. Injusteringen kontrollerades med de teoretiska 

flödena som bestämdes för respektive shunt enligt tabell 14 ovan. Shuntarna kompliterades 

med en injusteringsventil och en avstängningsventil på den primära- och sekundära sidan. 

Slutligen dimensionerades pumpar för luftvärmebatteriet och värmesystemet. Se bilaga D3. 

för valda pumpar med avseende på systemets högsta volymflöde och högsta punkt i 

byggnaden. Bilaga D1 visar installerade ventiler. Figur 19 visar bergvärmecentralen med 

komponenter.  
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Figur 19. Bergvärmecentral för värme- och tappvattensystem. 

9.2.3 Projektering av tappvatten 

Tappvattenprojekteringen börjades med att bestämma hur stort tappvattenbehov varje enskilt 

rum krävde utifrån de tappställen som var installerade. Detta gjordes med hjälp av tabell 15. 

Tabell 15. Normalflöden för varje tappställe enligt BBR (C. Warfvinge, 2010). 

Tappställe Normalflöden enligt 

BBR (l/s)  

  

 
Kallvatten Varmvatten   

Vattenklosett  0,1 -  

Tvättställ, bidé  0,2 0,2  

Diskbänk    0,2 0,2  

Diskmaskin  0,2 -  

Tvättmaskin  0,2 -  

Dusch     0,2 0,2   

 

Tabell 16 visar det totala flödesbehovet för kall- respektive varmvatten med avseende på 

tabell 15 ovan. För att se den totala sammanställningen se bilaga B4. 
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Tabell 16. Summerade normalflöden av kall- respektive varmvatten för varje rum och ett totalt flödesbehov för 

hela bostaden. 

    qkall qvarm   

   [l/s] [l/s]   

Teknikrum - -  

Lgh 1  0,9 0,6  

Lgh 2  0,9 0,6  

Lgh 3  0,9 0,6  

Lgh 4  0,9 0,6  

Lgh 5  0,9 0,6  

Lgh 6  0,9 0,6  

Personalrum 0,9 0,6  

Tvättrum  0,6 0,2  

Rullatorförråd - -  

Samvarorum 0,6 0,2  

Totalt flödesbehov 7,5 4,4   

 

Utifrån totala sammanställningen av normalflödena i bilaga B4 för huvudledning, 

stamledningar och förgreningsledningar kunde en rimlig rördimension bestämmas med hjälp 

av tabell 17.  

Tabell 17. Dimensionering för rörledningar enligt metoden europeisk standard (C. Warfvinge, 2010). 

Koppar                   

Summa  
l/s 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 1 2 5 

normalflöde 

Största 

l/s     0,2     0,4 0,5 0,6 enskilda 

flöde 

dy x t mm 12x1,0 15x1,0 18x1,0 22x1,0 

 

Dimensionerna i tabell 17 tar hänsyn till hur stor sannolikhet det är att varje rum använder alla 

tappställen exakt samtidigt. Denna sannolikhet används för att minska överdimensionering på 

rören. För att se valda dimensioner för huvudledning, fördelningsledning och 

kopplingsledning se bilaga B5. Figur 20 visar tappvattenledningar. 
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Figur 20. Tappvattenledningar monterade på diverse tappställen. 

Varmvattenledningen komplitterades med en VVC ledning med hjälp av bilaga C8. VVC-

ledningen försågs med en termostatventil som fungerar som en temperaturreglerare enligt 

bilaga D1. 

Utifrån det totala normalflödet för varmvatten som uppgick till 4,4 l/s kunde ett totalt 

sannolikt flöde tas fram med hjälp av bilaga C9. Det sannolika flödet används för att ta reda 

på hur stor varmvattenberedare som behövs för att täcka upp behovet för alla i bostaden under 

en viss tid. Det sannolika flödet bestämdes till 0,61 l/s. En varmvattenberedare med volymen 

300 l motsvarar 55°C varmvatten för cirka 8 minuters användning.  

Även för tappvarmvattnet dimensionerades en pump utifrån totala effektbehovet och 

volymflödet. Effektbehovet för tappvarmvatten är den energi som förloras genom 

värmeförluster i ledningarna. Volymflödet dimensionerades sedan med hjälp av ekvation 3 i 

avsnitt 3.3 Radiatorer. Tabell 18 visar indata till uträkning av effektbehovet och volymflödet 

för VVC ledningen. Se hela uträkningen i bilaga B6. 

Tabell 18. Indata för effektbehov och volymflöde för tappvarmvattensystemet. 

Tappvarmvatten     

cp 4190 J/kg∙K 

ρ 1000 kg/m3 

ΔT 5 °C 

LVVL 97,2 m 

PVVL 5,9 W/m 

 

Där lVVL är totala längden för tappvarmvattenledningen och VVC-ledningen. ΔT bestämdes 

utifrån avsnitt 4.1 Tappvatten. Temperaturen på tappvarmvattnet får inte understiga 50°C. 

Vilket VVC ledningen motverkar genom att skicka in 55°C i systemet vilket resulterar i ΔT = 
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5°C. Pumpen för tappvattnet visas i bilaga D3. Alla tappställen monterades med 

avstängningesventiler enligt bilaga D1. 

9.3 Kostnadsanalys 
Analysen görs mellan en bergvärmepump och fjärrvärme utifrån resultaten i simuleringarna. 

Fallen som inkluderar solceller och solel analyseras inte då det är svårt att uppskatta behovet. 

LCC beräkningarna görs utifrån ekvationerna 4 till 7 i teoriavsnitt 5. LCC. Fullständiga 

uträkningar redovisas i bilaga E. 

Vald indata som har uppskattats har varit med avseende på dagens priser och utrustning. 

Elpriser och fjärrvärmepriser innefattar en prisökning under kalkylperioden vilket är svårt att 

uppskatta. Kalkylräntan och energiprisökningen är vald efter Borverkets publicering av 

skärpta energihushållningskrav där ett snittvärde av kalkylräntan valdes (Boverket, 2014).  

Utfallet på LCC kalkylen kommer att påverkas av parametrar som inte inkluderas tiden efter 

kalkylperioden. Till exempel uppskattas ett borrhål kunna leverera energi till 

bergvärmepumpen under 50 års tid (GREENMATCH, 2014).  

Kalkylperioden bestämdes efter teoretiska livslängden för vald utrustning. En 

bergvärmepump uppskattas kunna leverera energi i 15 till 20 år innan den måste bytas ut eller 

servas (GREENMATCH, 2014). Vilket gav en kalkylperiod på 20 år. 

Underhållskostnader är valda med försiktighet utifrån vad leverantören uppskattar gällande 

vald energikälla. Underhållskostnader för en bergvärmepump bestämdes med hjälp av Nibes 

simuleringsprogram för värmepumpar. För fjärrvärme kan ett frivilligt serviceavtal tecknas 

med en fast månadskostnad av leverantören. 

Restvärdet på komponenterna sattes till låga eller noll då båda värmesystemens restvärden 

kan tänkas vara likvärdiga. Borrhålens livslängd överskrider dock periodtiden vilket kan ge ett 

restvärde men är svår att uppskatta. Parametrarna till LCC-analysen visas i tabell 19. 

Tabell 19. Kalkylparametrar som använts till livscykelkostnadsanalyserna. 

kalkylperiod 20 år   

kalkylränta 4 %  

Energiprisökning 2 %  

Underhållskostnad värmepump 300 kr/år  

Underhållskostnad fjärrvärme 1788 kr/år  

Intäkter 0 kr  

Restvärde 0 kr  

Elpris 0,590 kr/kWh  

Fjärrvärmepris 0,686 kr/kWh  

Fjärrvärmeavgift 3804 kr   
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Kostnadsanalysen gjordes på följande simuleringsfall. 

 Fall 1. Bergvärmepump med CAV-system 

 Fall 2. Bergvärmepump med VAV-system 

 Fall 5. Fjärrvärme med CAV-system 

 Fall 6. Fjärrvärme med VAV-system 
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10. Resultat 
Resultatet för simuleringen och projekteringen redovisas i tabeller och figurer. 

10.1 Simuleringsresultat 
Tabell 20 visar totala årliga energibehovet köpt energi för följande fall. 

 Fall 0 Direktverkande el 

 Fall 1 Bergvärme med CAV-system 

 Fall 2 Bergvärme med VAV-system 

 Fall 4 Bergvärme med VAV-system och solel 

 Fall 5 Fjärrvärme med CAV-system 

 Fall 6 Fjärrvärme med VAV-system 

Tabell 20. Simuleringsresultat för respektive fall visas i totalt energibehov och enskilt för värmekällan. Visar 

även hur mycket mindre energibehovet är utifrån fall 0 i %. 

Simuleringsfall [kWh/år] [kWh/m2∙år] [%]   

Totalt Fall 0 64377 159,5 0  

Varav direktverkande el 43877 109,4   

Totalt Fall 1 30652 76,4 -52,4  

Varav värmepump 12536 31,3   

Totalt Fall 2 24148 60,2 -62,5  

Varav värmepump 9252 23,1   

Totalt Fall 3 - - -  

Totalt Fall 4 24022 60,2 -62,7  

Varav solel 126 0,3   

Totalt Fall 5 66852 166,6 3,8  

Varav fjärrvärme 48736 121,5   

Totalt Fall 6 50879 126,8 -21,0  

Varav fjärrvärme 35984 89,7     
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Resultatet av den teoretiskt möjliga energiminskningen vid installation av solfångare 

redovisas i tabell 21 för Fall 3 Bergvärme med VAV-system och solfångare. 

Tabell 21. Totala möjliga energiminskningen för tappvarmvatten respektive för kombisystemet i (kWh/år∙netto) 

beroende på låg/hög tappvarmvattenanvändning. 

    [kWh/år∙netto]    

Etappvarmvatten 2025/5400   

Ekombisystem   4050/8100   

 

10.2 Projekteringsresultat 

Resulterande luftbehandlingsaggregat och bergvärmepump som klarade förutsättningarna för 

bostaden visas i figur 20. Mer information om produkterna bifogas i bilaga D4 och D5. 

 

 

Figur 21. Luftbehandlingsaggregat modell GOLD RX storlek 05 med topanslutning (Swegon). Bergvärmepump 

modell F1155 4-16 kW (NIBE). 
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Figur 21 och 22 visar placering av ventilationskanaler och rörledningar med tillhörande 

komponenter som inkluderas i ett värme- och  ventilationssystem. 

 

Figur 22. Skiss över ventilationssystemet med tillhörande komponenter. 
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Figur 23. Skiss över värme- och tappvattensystemet med tillhörande komponenter. 
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Figur 23 och 24 visar teknikrummet med installeradt luftbehandlingsaggregat och 

bergvärmecentral mend tillhörande komponenter. 

 

Figur 24. Teknikrum med installerat luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanaler och komponenter. 

 

Figur 25. Teknikrum med installerad bergvärmepump och varmvattenberedare med tillhörande rör och 

komponenter. 
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Figur 26 visar en helhetsbild på teknikrummet över VVS-centralen. 

 

Figur 26. Teknikrummet med installerat luftbehandlingsaggregat och bergvärmecentral för värme- och 

tappvattensystem. 

  



49 
 

10.3 LCC-analys 
Tabell 22 och figur 26 visar LCC-analysen för de olika fallen.  

Tabell 22. LCC-analys utifrån bestämda simuleringsfall. 

    Energibehov Investering Kostnader LCC   

    kWh/år kr kr kr   

Fall 1. Bergvärmepump med CAV 15044 291258 9176 441 020   

Fall 2. Bergvärmepump med VAV 10274 291258 6362 394 828  

Fall 5. Fjärrvärme med CAV 50884 116087 40498 775 759  

Fall 6. Fjärrvärme med VAV 37006 116087 30978 619 498   

 

 

Figur 27. Jämförelse över de olika livscykelkostnaderna. 
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11. Diskussion 
Då det inte fanns någon referensbyggnad att jämföra simuleringsresultatet mot var det svårt 

att uppskatta om resultatet var lämpligt eller inte. Det är svårt att bygga bostaden exakt efter 

ritningarna och injustera alla parametrar efter generella brukarindata. Detta ger felmarginaler 

gällande energianvändning utifrån hur levnadsvanorna ser ut.  

Val av luftbehandlingsaggregat görs utifrån krav och råd vilket ger relativt säkra 

luftomsättningar. Simuleringsresultatet gav goda resultat vilket medförde att valet av 

luftbehandlingsaggregat kan godtas som rimligt.   

SFP-värdet för fläkten hamnade på 1,9 (kW/m3∙s) vilket är under BBR krav. Dock visades 

resultatet vid ett fullt fungerande filter vilket man ska ha i åtanke. Är det ekonomiskt lönsamt 

att byta ut luftbehandlingsaggregatet till en större modell eller är det bättre att byta filter 

oftare?  

I energisynpunkt är det mer fördelaktigt att använda sig av ett VAV-system. Men hur 

ekonomiskt är det för mindre byggnader med låga luftomsättningar? CAV-system skulle 

kunna väljas istället till denna byggnad om VAV-systemet inte är ekonomiskt lönsamt. 

Luftbehandlingsaggregatet kommer inte att påverkas vid en sådan omställning då 

dimensioneringen gjordes efter maximal luftomsättning. Det som kommer att påverkar 

projekteringen är bergvärmepumpen som behöver dimensioneras om. 

Solen har enorma mängder energi och solfångare är en god lösning till att nyttja denna. Om 

det är ekonomiskt lönsamt för denna byggnad är svårt att säga. De teoretiska beräkningarna 

gav bra utslag men tar inte hänsyn till Umeås klimat, omgivande skugga och rörförluster till 

lagringstank. En jämförelse mellan simulerade solfångare och det teoretiska resultatet hade 

varit givande för att se om det kunnat vara lönsamt. 

För mindre byggnader är det ekonomiskt fördelaktigt att använda sig av bergvärme då 

anläggningen är billig vid låga effekter. När kommer brytpunkten ekonomiskt, vid vilka 

effekter kommer fjärrvärme att vara mer lönsamt?  

Möjligheten till att göra ritningar till bostaden är begränsad på grund av att ritningar görs i 

vanliga fall i A1 format. A4 formatet begränsar ytan till att sätta ut rätt beteckningar och mått 

på befintlig ritning. Därför gjordes en enklare ritningsmodell för att få en visuell uppfattning 

vart komponenterna är placerade. Beteckningar som visas på komponenter i en ritning 

beskrivs mer omfattande i en AMA-beskrivning vilket inte kunde göras på grund av tidsbrist. 

AMA står för Allmänna Material- och Arbetsbeskrivning och ges ut av Svensk byggtjänst. 

Isolerings informationen i rapporten är vag vilket beror på att informationen är licenserad av 

Svensk byggtjänst. WSP-systems där jag genomförde mitt examensarbete har tillgång till 

licenserna. 
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12. Slutsats 
Bergvärme med VAV-system är den mest fördelaktiga lösningen ur framförallt 

energisynpunkt men även ekonomiskt fördelaktigare än fjärrvärme. Det visar sig att det är 

mer fördelaktigt att använda sig av en roterande värmeväxlare genom att montera 

spisfläktarna som egna luftsystem. Solen skickar ut otroligt stora mängder energi som kan 

fångas upp med smarta lösningar vilket kan kombineras med bergvärme.  
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Bilagor 

Bilaga A – A-ritningar 
Bilaga A 1. Byggnadens fasadritning i olika väderstreck. 
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Bilaga A 2. Byggnadens planritning. 

 

Bilaga A 3. Sektionsritning av byggnaden. 
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Bilaga A 4. Ritning på hur innertaket är placerat i byggnaden. 
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Bilaga B – Simuleringar och uträkningar 
 

Bilaga B 1. Simuleringsresultat för respektive fall. 

Fall 1 [kWh/år] [kWh/m2∙år]   Fall 2 [kWh/år] [kWh/m2∙år]   

Fastighetsel 1792 4,4  Fastighetsel 1792 4,4  

Hushållsel 10403 26  Hushållsel 10403 26  

Direktverkande el 43877 109,4  Värmepump 12536 31,3  

Övrigt 5921 14,8  Övrigt 5921 14,8  

     Varav luftvärmare 2508 - 
 

     Varav 

luftvärmare 
2508 - 

 

Total 64377 159,5   Total 30652 76,4   

        

Fall 3 [kWh/år] [kWh/m2∙år]   Fall 4 [kWh/år] [kWh/m2∙år]   

Fastighetsel 1792 4,4  Fastighetsel 1792 4,4  

Hushållsel 10403 26  Hushållsel 10403 26  

Värmepump 9252 23,1  Fjärrvärme 48736 121,5  

Övrigt 2701 6,8  Övrigt 5921 14,8  

     Varav luftvärmare 1022 - 
 

     Varav 

luftvärmare 
2508 - 

 

Total 24148 60,2   Total 66852 166,6   

        

Fall 5 [kWh/år] [kWh/m2∙år]   Fall 6 [kWh/år] [kWh/m2∙år]   

Fastighetsel 1792 4,4  Fastighetsel 1792 4,4  

Hushållsel 10403 26  Hushållsel 10403 26  

Fjärrvärme 35984 89,7  Värmepump 9252 23,1  

Övrigt 2701 6,8  Övrigt 2701 6,8  

     Varav luftvärmare 1022 - 
 

     Varav 

luftvärmare 
1022 - 

 

Total 50879 126,8   Solel -126 -0,3   

    Total 24022 60,2   
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Bilaga B 2. Simuleringsresultat av luftbehandlingsaggregatet. 
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Bilaga B 3. Shuntflöden för primära- och sekundära sidan för värmesystemet och värmebatteriet. 

Shuntvärmesystemet     Shuntvärmebatteriet   

cp 4,190 kJ/kg∙K  cp 4,190 kJ/kg∙K 

ρ 1000 kg/m3  ρ 1000 kg/m3 

Prad 9,421 kW  Pvb 1,9 kW 

ΔTSekundär 10 K  ΔTSekundär 7 K 

ΔTPrimär 7 K  ΔTPrimär 7 K 

qSekundär 2,3·10-4 m3/s   qSekundär 6,6·10-5 m3/s 

qPrimär 3,2·10-4 m3/s   qPrimär 6,6·10-5 m3/s 
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Bilaga B 4. Flöden för respektive tappvattenställe och summerat totalflöde för respektive rum. 

Kallvatten   qvattenklosett qtvättställ qDiskbänk qtvättmaskin qdiskmaskin qdusch qTot   

   l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s   

Teknikrum   - - - - - - -   

Lgh 1  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,9  

Lgh 2  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,9  

Lgh 3  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,9  

Lgh 4  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,9  

Lgh 5  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,9  

Lgh 6  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,9  

Personalrum 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 - 0,9  

Tvättrum  - - - 0,2 0,2 - 0,6  

Rullatorförråd - - - - - - -  

Samvarorum - - - - 0,2 0,2 0,6   

Alla inkluderade             7,5   

          

Varmvatten   qVk qTs qD qTm qDb qDm qTot   

   l/s l/s l/s l/s l/s l/s l/s   

Teknikrum   - - - - - - -   

Lgh 1  0 0,2 0,2 0 0,2 - 0,6  

Lgh 2  0 0,2 0,2 0 0,2 - 0,6  

Lgh 3  0 0,2 0,2 0 0,2 - 0,6  

Lgh 4  0 0,2 0,2 0 0,2 - 0,6  

Lgh 5  0 0,2 0,2 0 0,2 - 0,6  

Lgh 6  0 0,2 0,2 0 0,2 - 0,6  

Personalrum 0 0,2 0,2 0 0,2 - 0,6  

Tvättrum  - - - 0 0,2 - 0,2  

Rullatorförråd - - - - - - -  

Samvarorum - - - - 0,2 0 0,2   

Alla inkluderade             4,4   

 

 

Bilaga B 5. Rördimensioner för kall-/varmvatten ledningar. 

    qnormal dkall dvarm   

   dm3/s mm mm   

Huvudledning 7,5/4,4 28 x 1,2 28 x 1,2   

Fördelningsledning         

Teknikrum  - - -  

Lgh 1 WC  0,7/0,4 15 x 1,0 15 x 1,0  

Lgh 1 Diskbänk 0,2/0,2 12 x 1,0 -  

Lgh 2 WC  0,7/0,4 15 x 1,0 15 x 1,0  

Lgh 2 Diskbänk 0,2/0,2 12 x 1,0 12 x 1,0  
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Lgh 3 WC  0,7/0,4 15 x 1,0 15 x 1,0  

Lgh 3 diskbänk 0,2/0,2 12 x 1,0 12 x 1,0  

Lgh 4 WC  0,7/0,4 15 x 1,0 15 x 1,0  

Lgh 4 diskbänk 0,2/0,2 12 x 1,0 12 x 1,0  

Lgh 5 WC  0,7/0,4 15 x 1,0 15 x 1,0  

Lgh 5 diskbänk 0,2/0,2 12 x 1,0 12 x 1,0  

Lgh 6 WC  0,7/0,4 15 x 1,0 15 x 1,0  

Lgh 6 diskbänk 0,2/0,2 12 x 1,0 12 x 1,0  

Personalrum WC 0,7/0,4 15 x 1,0 15 x 1,0  

Personalrum Diskbänk 0,2/0,2    

Tvättrum  0,6/0,2 15 x 1,0 15 x 1,0  

Rullatorförråd - - -  

Samvarorum 0,6/0,2 15 x 1,0 15 x 1,0   

Kopplingsledning     

Vattenklosett 0,1/0 12 x 1,0 -  

Tvättställ  0,2/0,2 12 x 1,0 12 x 1,0  

Diskmaskin 0,2/0,2 12 x 1,0 12 x 1,0  

Tvättmaskin 0,2/0,2 12 x 1,0 12 x 1,0  

Dusch   0,2/0,2 12 x 1,0 12 x 1,0   

 

 

Bilaga B 6. Cirkulationspumpens dimensionerande flöde för tappvattensystemet. 

Tappvarmvatten     

cp 4190 J/kg∙K 

ρ 1000 kg/m3 

ΔT 5 °C 

lTVL 97,2 m 

PVVL 5,9 W/m 

PTappvarmvatten 573,48 W 

qTappvarmvatten 2,74·10-5 m3/s 

qTappvarmvatten 0,027 l/s 
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Bilaga C – Tabeller för dimensionering 
Bilaga C 1. Tryckfallsdiagram för dimensionering av cirkulära kanaler (Swegon, 2006). 
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Bilaga C 2. Dimensionering av CDR tilluftsdon. 
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Bilaga C 3. Dimensionering av EXC frånluftsdon. 
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Bilaga C 4. Dimensioneringstabell för panelradiatorer utifrån värmebehov. Tabellen utgår från höjd, antal 

element och längd.
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Bilaga C 5. Dimensionering av injusteringsventil för radiatorer utifrån volymflöde och tryck. 
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Bilaga C 6. Tryckförlustdiagram för dimensionering av kopparrör (Koppar, 2001). 
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Bilaga C 7. Tabell för dimensionering av shunt för värmesystemet och luftvärmebatteriet. 
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Bilaga C 8. Väntetiden på tappvarmvattnet får inte överstiga 10 sekunder enligt BBR. Diagrammet visar 

maximala längden på tappvarmvattenledningen utan cirkulationspump (Cupori). 
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Bilaga C 9.  Dimensionering av sannolika flödet för tappvarmvattensystemet utifrån totala normalflödet för 

varmvatten (Koppar, 2001). 
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Bilaga D – Produkt- och monteringsanvisningar 

Bilaga D 1. Dimensionering av sannolika flödet för tappvarmvattensystemet utifrån totala normalflödet för 

varmvatten. 

Produkt Modell Leverantör 

Tilluftsdon CDRb  Swegon AB 

Frånluftsdon EXC Swegon AB 

Brandspjäll IGNIS CR60 Swegon AB 

Takhuv EKO-HBS EKOVENT 

Fäste takhuv EKO-TR EKOVENT 

Spisfläkt  F210 60cm FRANKE 

Radiator THERMOPANEL V4 PURMO 

Reglerventil RADITRIM A IMI-Hydronics 

Termostatventil TRV-2, TRV-2S IMI-Hydronics 

Injusteringsventil STAD IMI-Hydronics 

Avstängningsventil AT 3700, 3701 Viridi Armatec 

Styrventiler TA-Shunt IMI-Hydronics 

VVC injusteringsventil TA-Therm IMI-Hydronics 

Avstängningsventiler tappställe BA 1600 Beulco 
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Bilaga D 2. Brandspjäll med monteringsanvisningar. 

 

Bilaga D 3. Pumpdiagram för valda pumpar till värmesystemet, luftvärmebatteriet och tappvarmvattensystemet. 
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Bilaga D 4. Luftbehandlingsaggregat GOLD RX Top med roterande värmeväxlare med angivna mått (Swegon). 
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Bilaga D 5. Bergvärmepump 4-16 kW med produktinformation och monteringsanvisningar (NIBE).



xxix 
 

 

  



xxx 
 

Bilaga E – LCC-analyser 
 

Bilaga E 1. Fullständiga kalkylparametrar som använts till livscykelkostnadsanalyserna för respektive fall. 

kalkylperiod 20 År (Boverket, 2014) 

kalkylränta 4 % (Boverket, 2014) 

Energiprisökning 2 % (Boverket, 2014) 

Underhållskostnad värmepump 300 kr/år 

Underhållskostnad fjärrvärme 1788 kr/år (Umeå Energi) 

Intäkter 0 kr 

Restvärde 0 kr 

Elpris 0,590 kr/kWh (Umeå Energi) 

Fjärrvärmepris 0,686 kr/kWh (Umeå Energi) 

Fjärrvärmeavgift 3804 kr (Umeå Energi) 

Nusummefaktor 13,59  

Nusummefaktor energi 16,41  

Nuvärdesfaktor 0,46   
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Bilaga E 2. LCC-kostnadsanalys för respektive fall. 

Fall 1. Bergvärmepump med CAV       Fall 2.Bergvärmepump med VAV     

Energibehov 15 044 kWh/år  Energibehov 10 274 kWh/år 

     Värmesystem och tappvarmvatten 12536 kWh/år       Värmesystem och tappvarmvatten 9252 kWh/år 

     Luftvärmare 2 508 kWh/år       Luftvärmare 1 022 kWh/år 

Investeringskostnad 291 258 kr  Investeringskostnad 291 258 kr 

     Borrhål och ledningar 114 576 kr (Wikells, 2015)       Borrhål och ledningar 114 576 kr (Wikells, 2015) 

     Värmepump 84 850 kr (NIBE)       Värmepump 84 850 kr (NIBE) 

     Fastighetscentral 67 732 kr (Wikells, 2015)       Fastighetscentral 67 732 kr (Wikells, 2015) 

     Varmvattenberedare 24 100 kr (NIBE)       Varmvattenberedare 24 100 kr (NIBE) 

Kostnader 9 176 kr  Kostnader 6 362 kr 

     Energikostnad 8 876 kr       Energikostnad 6 062 kr 

     Underhållskostnad 300 kr       Underhållskostnad 300 kr 

Intäkter 0 kr  Intäkter 0 kr 

Restvärde 0 kr  Restvärde 0 kr 

LCCbv 441 020 kr   LCCbv 394 828 kr 

Fall 5. Fjärrvärme med CAV       Fall 6. Fjärrvärme med VAV     

Energibehov 50 884 kWh/år  Energibehov 37 006 kWh/år 

     Värmesystem och tappvarmvatten 48 376        Värmesystem och tappvarmvatten 35 984  

     Luftvärmare 2 508        Luftvärmare 1 022  

Investeringskostnad 116 087 kr  Investeringskostnad 116 087 kr 

     Fastighetscentral 116 087 kr (Wikells, 2015)       Fastighetscentral 116 087 kr (Wikells, 2015) 

Kostnader 40 498 kr  Kostnader 30 978 kr 

     Energikostnad 38 710 kr       Energikostnad 29 190 kr 

     Underhållskostnad 1 788 kr       Underhållskostnad 1 788 kr 

Intäkter 0 kr  Intäkter 0 kr 

Restvärde 0 kr  Restvärde 0 kr 

LCCfv 775 759 kr   LCCfv 619 498 kr 

 

 

 

 


