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Abstract 
 

Heating and cooling distribution in residental and non-
residental premises 
 
The building sector accounts for approximately 40% of energy use in Europe, and about 
the same ratio applies to Sweden. Distribution systems for heating and cooling are an 
important part of the building's heating and cooling systems. The desired indoor climate 
can not be achieved without a properly sized distribution system.  
 
The aim of this report is to highlight the opportunities for energy efficiency with a 
properly designed distribution system by identifying and comparing different system 
solutions for the distribution of heating and cooling in residential and non-residental 
premises. The report presents which affect various factors have on the system as a whole, 
such as media selection, sizing of the piping system, heat transfer surface and regulation 
and control strategies. It also gives a picture of the possibilities and limitations of 
different needs and requirements of indoor environment (such as requirements for the 
thermal environment, air quality, noise, space, etc.).  
 
By having a systems perspective at the heating and/or cooling, energy efficiency is 
achieved. There are possibilities of big gains with a systems approach, since the choices 
made in designing a distribution system, affects many other parts of the system and there 
is a risk of poor optimization. 
 
A first step in reducing the energy use is to reduce the cooling and heating loads in the 
building. A heating and cooling systems should be designed properly so as not to 
consume excessive energy. There are other strategies to reduce energy consumption, e.g. 
by allowing more variations in temperature. However, it is important that it is not at the 
expense of the needs and requirements of the building.  
 
If the building has a cooling requirement that can be covered by the air flow required for 
ventilation it is recommended to provide under tempered air. In addition, the air can be 
cooled by free cooling from outside over large parts of the year. If the building has 
greater cooling requirements hydronic cooling is recommended since water has a higher 
specific heat capacity and is able to handle large heat surplus. 
 
Constant flow systems (for both air and water) will help the regulation and the design of 
the system, but typically entail higher energy. By allowing variable flow, pump and fan 
energy can be saved both because of a lower flow but also by fewer valves which 
introduces pressure drops. Introducing capacity controlled pumps and fans leads to better 
part load conditions but also that the flow does not need to be throttled and thus reducing 
pressure drops and the work of the system. It is also possible to choose a decentralized 
system that saves energy because pumps and fans do not need to be dimensioned for the 



 

 

total pressure drop in the system. However, it should be ensured that the additional units 
will not cause unacceptable sound levels. Another way to save operating energy is to 
replace older pumps and fans with newer with better efficiencies.  
 
In the selection of heat and/or cooling transfer devices one should take into account the 
requirements that they impose on the supply water temperatures. A larger transfer area 
leads to lower supply water temperatures in the case of heating and higher in the case of 
cooling. These changes in temperature lead to that certain production of heat and cold can 
be used with higher efficiency, such as solar heating and heat pumps. Apart from this 
example the design of the distribution system gives different degrees of freedom in the 
selection of production units. Air systems can, for example make greater use of free 
cooling. Variable flow systems provide greater temperature differences which is 
beneficial for various production techniques.  
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Förord 
Rapporten är finansierad av Forskningsrådet Formas med syfte att vara en 
informationsrapport om distributionssystem av kyla och värme. Rapporten riktar sig 
främst till personer med begränsad kunskap och erfarenhet av området.  
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Sammanfattning 
Byggnadssektorn står för ungefär 40 % av energianvändningen i Europa, och ungefär 
samma förhållande gäller även för Sverige. Distributionssystem för värme och kyla är en 
viktig del av byggnadens värme- och kylsystem. Utan rätt dimensionerade 
distributionssystem kan inte ett önskat inomhusklimat åstadkommas. 
 
Syftet med denna rapport är att synliggöra vilka möjligheter till energieffektivisering det 
finns med ett korrekt utformat distributionssystem genom att kartlägga och jämföra olika 
systemlösningar för distribution av värme och kyla i lokaler och bostäder. Rapporten 
redovisar hur olika faktorer påverkar systemet som helhet, exempelvis val av media, 
dimensionering av rörsystemet, transportarbete, värmeöverförande yta och regler- och 
styrstrategier samt vilka möjligheter och begränsningar olika behov och krav på innemiljö 
medför (krav på t.ex. termiskt klimat, luftkvalitet, buller, utrymme, etc.). 
 
Genom att se på värme- och/eller kylsystemet med systemperspektiv kan ett 
energieffektivare system uppnås. Det finns stora vinster att göra med ett systemtänkande 
eftersom de val som görs vid utformningen av ett distributionssystem påverkar många 
andra delar i systemet och det finns en risk för suboptimering. 
 
Ett första steg i att få en minskad energianvändning är att minska kyl- och värmelaster i 
byggnaden med tekniska åtgärder. Ett värme- och kylsystem bör också dimensioneras 
korrekt för att inte konsumera onödigt mycket energi. Det finns också andra strategier för 
att minska energiförbrukningen, t.ex. genom att tillåta mer flytande temperaturer. Det är 
dock viktigt att det inte sker på bekostnad av de krav och behov i byggnaden. 
 
Om byggnaden har ett kylbehov som kan täckas av det erforderliga luftflödet som krävs 
för ventilation rekommenderas att tillföra undertempererad luft. Dessutom kan luften 
under stora delar av året kylas med frikyla utifrån. Om byggnaden har ett större kylbehov 
rekommenderas vattenburen kyla eftersom vatten har en större specifik värmekapacitet 
och har möjlighet att ta hand om större värmeöverskott. 
 
Konstantflödessystem (både för luft och vatten) innebär lättare reglering och utformning 
av systemet, men medför oftast högre energianvändning. Genom att låta flödet variera 
kan pump- och fläktenergi sparas både på grund av lägre flöde men också genom färre 
ventiler som introducerar tryckfall. Att införa kapacitetsreglerade pumpar och fläktar 
medför bättre dellastegenskaper men också att flödet inte behöver strypas och därmed 
minskas tryckfallet och arbetet i systemet. Det finns också möjlighet att välja 
decentraliserade system som sparar energi genom att pumpar och fläktar inte behöver 
dimensioneras efter det totala tryckfallet i systemet. Det bör dock kontrolleras att de extra 
enheterna inte medför att störande ljud uppkommer. Ett annat sätt att spara driftenergi är 
att byta ut äldre pumpar och fläktar mot nyare med bättre verkningsgrader. 
 
Vid val av enheter som överför värme och/eller kyla till byggnaden bör hänsyn tas till 
vilka krav de ställer på framledningstemperaturer. En större överföringsyta medför att 
lägre framledningstemperaturer kan användas i värmefallet och högre i kylfallet. Dessa 
förändrade temperaturer leder till att vissa produktionssätt för värme och kyla kan 
användas med högre effektivitet, exempelvis solvärme och värmepumpar. Förutom detta 
exempel medför utformningen av distributionssystemet olika frihetsgrader i valet av 
produktionssätt. Luftsystem kan t.ex. i högre grad använda frikyla. System med variabelt 
flöde ger större temperaturdifferenser vilket gynnar effektiviteten för flera 
produktionstekniker. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Byggnadssektorn står för ungefär 40 % av energianvändningen i Europa, och ungefär 
samma förhållande gäller även för Sverige. Uppdelningen av uppvärmd yta på 
byggnadstyp, byggnadsår och uppvärmningssätt visas i Figur 1.1. Som framgår av figuren 
så finns det ungefär 204, 159 och 136 miljoner m2 uppvärmd yta för småhus, 
flerbostadshus respektive lokaler i Sverige. Cirka 70 % av lokaler och flerbostadshus 
värms upp av fjärvärme medan för småhus är elvärme (direktverkande eller vattenburen) 
den vanligaste typen av uppvärmning (ca 24 %) (Haglund Stignor, Lindahl et al. 2009). 
Småhus har störst energianvändning för uppvärmning och tappvatten medan lokaler har 
störst total energianvändning (inklusive kylning). Bland lokaler så har kontors- och 
skollokaler störst uppvärmd yta (Haglund Stignor, Lindahl et al. 2009). Figuren finns 
uppdelad för varje sektor längre fram i rapporten. 
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Enbart el (d) Enbart el (v) Enbart olja
Olja och biobränsle Olja, biobränsle och el Olja och el
Biobränsle och el (d) Biobränsle och el (v) Enbart biobränsle
Berg/jord/sjövärmepump Fjärrvärme Övriga uppvärmningssätt
Olja Fjärrvärme El
Naturgas Övriga uppvärmningssätt Olja
Fjärrvärme Enbart el Naturgas/stadsgas
Olja + el Flis/spån + el Pellets + el
Övriga uppvärmningssätt

Småhus Flerbostadshus Lokaler

 
Figur 1.1 Uppvärmd yta uppdelat på hustyp, byggår och uppvärmningssätt. Bild från 
(Haglund Stignor, Lindahl et al. 2009) 
 
Ett distributionssystem är ett system som värmer eller kyler en byggnad, det finns 
vattenburna och luftburna distributionssystem samt direktverkande el. Utan rätt 
dimensionerade distributionssystem kan man inte åstadkomma ett önskat inomhusklimat. 
Utformningen av distributionssystemet påverkar bl.a. energianvändningen, flexibiliteten, 
och möjligheten att välja värme- och kylproduktion. Ett enkelt exempel är att evaporativ 
och sorptiv kyla kan endast användas när distributionssystemet är luftburet. Bland de 
faktorer som diskuteras i denna rapport återfinns val av media, dimensionering av 
rörsystemet, transportarbete, värmeöverförande yta, regler- och styrstrategier osv. I Figur 
1.2 visas en uppdelning av byggnaden som system. I bilden kan ses hur olika faktorer i ett 
värme- och kylsystem samspelar. En förändring i något undersystem, som t.ex. en fläkt 
påverkar bara energianvändningen på samma nivå eller på nivåer ovanför. 
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Figur 1.2 Byggnaden och betjänande system uppdelade i undergrupper (Jagemar 2003) 
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I Figur 1.3 visas i detalj hur val av distributionssystemet påverkar vilka enheter som kan 
väljas för att överföra värme och kyla 
 
Kylmedium: Luft Luft Vatten Vatten 
Värmemedium: Luft Vatten Vatten Vatten/Ingen 
Ventilationstyp: Mekanisk Mekanisk Mekanisk Tilluft/Ingen 

 
Figur 1.3 Byggnaden och betjänande system uppdelade i undergrupper (Jagemar 2003) 
 
Effektiv energianvändning eller energieffektivitet innebär att uppfylla givna krav med så 
låg energianvändning som möjligt, i detta fall är kravet att leverera ett visst klimat. Att ha 
ett systemövergripande perspektiv när ett värme- eller kylsystem utformas är 
energieffektivt och kan ge stora vinster. Även om ett effektivt system kan vara dyrare i 
investeringsskedet ger det ofta en vinst i ett livscykelperspektiv. 
 
1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att synliggöra vilka möjligheter till energieffektivisering det finns 
med ett korrekt utformat distributionssystem genom att kartlägga och jämföra olika 
systemlösningar för distribution av värme och kyla i lokaler och bostäder. Rapporten 
redovisar hur olika faktorer påverkar systemet som helhet, exempelvis val av media, 
dimensionering av rörsystemet, transportarbete, värmeöverförande yta och regler- och 
styrstrategier samt vilka möjligheter och begränsningar olika behov och krav på innemiljö 
medför (krav på t.ex. termiskt klimat, luftkvalitet, buller, utrymme, etc.).  
  
1.3 Avgränsningar 
Det finns idag flera byggnader som använder el för uppvärmning såsom direktverkande 
el. Detta system är dock inte vanligt i nya byggnader och håller på att fasas ut i befintliga 
varför el som distributionssystem inte tas upp i denna rapport. Den ekonomiska aspekten 
av olika installationer diskuteras inte i rapporten. Ventilation kommer inte att behandlas 
som ett eget system, utan bara tas upp då det ingår när luft används som kyla- och 
värmebärare. 
 

Variabelt 
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luftflöde, 
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Golvvärme 

Kylbafflar 
Kylpaneler 
Induktionsapparater 
Fläktkonvektorer

Fläktkonventorer 
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2 Bostäder och lokalers kyl- och värmebehov 
Nettovärmebehovet är den värme som tillförs via husets eller byggnadens värme- och 
ventilationssystem samt i tappvarmvattnet. Vanligtvis har nyare småhus ett lägre 
nettovärmebehov jämfört med äldre hus. Värmebehovet kan variera mellan 160 kWh/m² 
uppvärmd area i äldre hus ner till drygt 100 kWh/m² i nya hus. I flerbostadshus och 
lokalbyggnader är nettovärmebehovet istället relativt jämnt fördelat på byggår. De 
flerbostadshus och lokaler med byggår fram till och med 70-talet har ett specifikt 
nettovärme i storleksordningen drygt 160 kWh/m2 uppvärmd area respektive 150 kWh/m2 
uppvärmd area, medan värdet är lite lägre för nyare byggnader, ca 100 kWh/m2 uppvärmd 
area respektive ca 130 kWh/m2 uppvärmd area (Dalenbäck 2005). 
 
I lokaler, till skillnad från bostäder, så är det värmeöverskotten som är dimensionerande 
för klimatanläggningen. Värmeöverskott i förhållande till byggnadens värmeförluster är 
så stora att utetemperaturen då byggnaden varken behöver tillföras kyla eller värme ligger 
mycket lågt, ofta betydligt under 0 ºC (Abel 2000). På grund av stora interna värmelaster 
så är kylbehovet för lokalbyggnader ganska stort under stora delar av året. 
 
2.1 Energiflöden och värmebalanser 
Temperaturen i ett rum bestäms av energiflöden till och från rummet. Beroende på om det 
är varmare eller kallare utanför rummet strömmar värme in respektive ut genom väggar, 
tak, golv, fönster och dörrar. Dessutom transporteras värme in eller ut med luft som 
läcker till eller från rummet genom otätheter. Värme kan också alstras i rummet och på så 
sätt tillföras rumsluften. Den inom rummet alstrade värmen kallas internvärme. 
Människor, apparater och belysning är exempel som alstrar värme som tillförs rumsluften 
genom konvektion och strålning. Dessutom tillförs värme till luften genom solinstrålning 
och värme från väggar, golv och tak om de har en högre temperatur än rummet. I Figur 
2.1 nedan ses exempel på energiflöden till och från en byggnad. 
 

 
Figur 2.1 Energiflöden i en byggnad 
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Behovet av uppvärmning i en byggnad styrs av flera faktorer. Förutom som tidigare 
nämnts den interna värmealstringen i byggnaden, styr också läget, konstruktionen och 
utformningen av byggnaden samt uteklimatet.  
 
Den utetemperatur då värmeutvecklingen inomhus täcker värmeförlusterna ut genom 
byggnaden, kallas balanstemperatur (Abel 2000), se  
Figur 2.2. 
 

 
Figur 2.2 Årsvärmebalans i varaktighetsdiagram (Abel 2000). 
 
I de flesta bostadshus i Sverige finns inte något kylsystem installerat, utan endast ett 
värmesystem som ser till att det inte blir för kallt inomhus. De dagar om året då 
temperaturen utomhus är så pass hög att inneklimatet upplevs som alltför varmt regleras 
detta vanligtvis med att öppna ett fönster. Således är det oftast värmebehovet som är 
dimensionerande i bostadshusets klimatsystem. I och med att nya bostadshus oftast har en 
bättre värmeisolering och mindre luftläckage än äldre hus minskar värmebehovet i huset. 
Ett enfamiljshus från 60-talet kan ha en balanstemperatur på ca 16 °C medan ett lika stort 
enfamiljshus från 90-talet kan ha en balanstemperatur under 10 °C (Abel 2000). Detta får 
självklart stor betydelse för hur mycket värme som måste tillföras. 
 
I en lokalbyggnad, som t.ex. en kontorsbyggnad, skola eller sjukhus är den interna 
värmealstringen så pass stor att det är värmeöverskottet som dimensionerar 
klimatanläggningen. Balanstemperaturen i dessa lokaler ligger oftast långt under 0 °C 
(Abel 2000). Beroende på verksamheten i lokalen kan klimatanläggningen ha olika 
drifttider. I en kontorslokal ser energibalansen annorlunda under och utom arbetstid. Det 
dimensionerande värmeöverskottet är stort under arbetstid då internvärmelasterna är höga 
på grund av förekomsten av många människor och påslagna apparater, medan utanför 
arbetstid liknar förhållandena närmast ett bostadshus. Figur 2.3 illustrerar detta fenomen. 
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Figur 2.3 Värmebalans för ett rum i en lokalbyggnad (Abel och Elmroth 2006).  
 
Som nämnts tidigare gör bättre isolering att balanstemperaturen och därmed 
värmebehovet minskar. I ett bostadshus leder detta till en minskad energianvändning. I 
lokalbyggnader däremot, som har ett ganska stort kylbehov större delen av året, leder 
tilläggsisolering och de minskade värmeförlusterna samtidigt till att kylbehovet ökar. I 
olyckliga fall kan detta betyda att behovet av energi för att få bort värmeöverskotten ökar 
mer än husets värmeförlust minskar och därmed ökar energianvändningen (Abel 2000). 
 
2.2 Inneklimat 
Människans upplevelse av inneklimatet bygger på flera olika faktorer. Det termiska 
klimatet i ett rum bestäms av temperaturen, rörelsen och fuktigheten i luften. Dessutom 
tillkommer yttemperaturer och temperaturgradienter i rummet som bidrar till komforten, 
t.ex. kan en stor temperaturskillnad mellan ankel och huvud upplevas som obehaglig. 
Inneklimatet består, förutom av termiskt klimat, också av luftkvalitet och luftrenhet som 
också styrs av det klimathållande systemet i en byggnad, oftast den delen som benämns 
som ventilationssystemet. Ventilationssystemet kommer dock bara att beröras i denna 
rapport när det sammanfaller med systemet för värmning och kylning. 
 
De termiska kraven i ett rum kan definieras på flera olika sätt. Det minst komplexa är att 
styra på lufttemperatur. Kriteriet kan vara en lägsta tillåten lufttemperatur, vilket passar 
byggnader med låga internvärmelaster där det till största delen föreligger ett värmebehov. 
En annan variant är en lägsta tillsammans med en högsta tillåten temperatur, exempelvis 
att temperaturen får variera mellan 20 och 24 °C. Ett sådant krav kan ställa mycket höga 
krav på klimatanläggningen i byggnaden eftersom temperaturerna måste eftersträvas även 
under de varmaste dagarna. Ett tredje sätt är att definiera en lägsta tillåten temperatur 
tillsammans med en högsta tillåten temperatur som inte får överstigas mer än ett visst 
antal timmar, t.ex. 10 % av arbetstiden under sommaren. 
 
Att bara mäta lufttemperaturen tar dock inte hänsyn till påverkan från yttemperaturer eller 
luftens rörelse i rummet. För att innefatta den påverkan som ytor i rummet medför kan en 
operativ temperatur beräknas. Den operativa temperaturen ger därför en mer samlad bild 
av hur det termiska klimatet upplevs. Den tar inte hänsyn till luftens rörelse men så länge 
systemet utformas så att lufthastigheterna inte överstiger 0,15-0,20 m/s bör inget störande 
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drag upplevas. Den operativa temperaturen inomhus kan förenklat uttryckas som (Abel 
och Elmroth 2006):  

2
sl

op
tt

t
+

=  

aturlufttemperlt  
raturen ningstempemedelstrålst   

 
Andra sätt att uppskatta ett inneklimat är PMV index och PPD index. PMV (Predicted 
Mean Vote) definieras på en skala från -3 (Cold) till +3 (Hot), och är ett mått på hur en 
grupp människor förväntas uppleva det termiska klimatet (SS-EN ISO 7730:2006 2006). 
PPD (Predicted Percentage Dissatisfied) definieras som procentandelen människor i en 
grupp som kan förväntas vara missnöjda med inneklimatet (SS-EN ISO 7730:2006 2006). 
 
I Sverige finns det olika myndigheter som ställer krav och rekommendationer på 
inomhusklimatet. Nedan redovisas de från Boverket, Arbetsmiljöverket och 
Socialstyrelsen.  
 
Boverkets regelverk gäller vid nyuppförandet av en byggnad. Detta medför att för 
befintliga byggnader gäller det regelverk som var aktuellt då huset byggdes. Den 
regelsamling som är nu gällande, BBR 2008, trädde i kraft 1 juli 2008. Följande allmänna 
råd är tagna från kapitel 6:42 Termisk komfort (Boverket 2008). (Observera att dessa är 
allmänna råd och inte krav.) 
 

Byggnader bör vid DVUT (Dimensionerande vinterutetemperatur) utformas så att  
- den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 

18 ºC i bostads- och arbetsrum och 20 ºC i hygienrum och 
vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre i servicehus 
och dylikt,  

- den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i 
rummets vistelsezon beräknas bli högst 5K och  

- yttemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 16 ºC 
(i hygienrum lägst 18 ºC och i lokaler avsedda för barn lägst 20 ºC) 
och kan begränsas till högst 26 ºC.  

- Dessutom bör lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas 
överstiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i 
vistelsezonen från ventilationssystemet inte överstiga 0,25 m/s under 
övrig tid på året. (BFS 2008:6) 

 
I Socialstyrelsens författningssamling finns Socialstyrelsens allmänna råd om 
temperaturer inomhus vilken ger rekommendationer om bedömning av om det termiska 
klimatet innebär olägenhet för människors hälsa enligt nedanstående tabell. Känsliga 
grupper som nämns i fotnoten kan vara t.ex. på grund av ålder, sjukdom eller 
funktionshinder. 
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Tabell 2.1 Värden för bedömning av människors hälsa enligt SOSFS 2005:15  
(SOSFS 2005:15 2005) 
 Riktvärden Rekommenderade 

värden 
Operativ temperatur Under 18 °C1 20-23 °C2  
Operativ temperatur, varaktig Över 24 °C3   
Operativ temperatur, kortvarigt Över 26 °C4   
Skillnad i operativ temperatur mätt 
vertikalt 0,1 och 1,1 m över golv  Ej över 3 °C 

 
Ej över 10 °C 

Strålningstemperatur – skillnad 
Fönster – motsatt vägg 
Tak – golv  

 
Ej över 5 °C 

Luftens medelhastighet  Ej över 0,15 m/s5 
Yttemperatur, golv Under 16 °C6  20-26 °C 
1 För känsliga grupper, 20 °C. 
2 För känsliga grupper, 22-24 °C.  
3 Under sommaren, högst 26 °C. 
4 Under sommaren, högst 28 °C. 
5 Vid inomhustemperatur över 24 °C kan högre lufthastigheter accepteras. 
6 För känsliga grupper, 18 °C. 

 
Om lokalen används som arbetsplats tillkommer Arbetsmiljöverkets (tidigare 
Arbetarskyddsstyrelsen) föreskrifter om arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42): 
 

31 § Arbetsplatser inomhus, arbetslokaler och personalutrymmen skall ha 
lämpligt termiskt klimat. Det skall vara anpassat till arbetets art, om arbetet är 
lätt eller tungt och om det är rörligt eller utförs stillasittande. 

 
Till denna paragraf finns följande allmänna råd om tillämpningen: 
 

Om lufttemperaturen vid lätt och stillasittande arbete varaktigt avviker från 
20-24 °C vintertid och 20-26 °C sommartid bör det termiska klimatet undersökas 
närmare. 
 
Eftersom det inte bara är lufttemperaturen som påverkar det termiska klimatet kan 
det vara lämpligt att bestämma PMV och PPD enligt SS-EN ISO 7730. 
 
En lokals PPD-värde bör ligga under 10 %. 
 
För att det termiska klimatet skall upplevas som tillfredsställande bör, vid 
stillasittande arbete, lufttemperaturskillnaden mellan huvud och ankel vara 
mindre än 3 °C. 

(AFS 2000:42 2000) 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att det inte finns några krav på inomhustemperaturen, 
endast rekommendationer. Vilka rekommendationer som är gällande beror mycket på 
verksamheten i lokalen, däremot sammanfaller oftast rekommendationerna från de olika 
myndigheterna. Till dessa tillkommer rekommendationer om luftens kvalitet och renhet 
som inte tas upp i denna rapport. 
 
Aronsson och Bergsten rekommenderar i sin rapport att förfina maxkravet för att bättre 
dimensionera kylsystemet genom att istället använda en maximal inomhustemperatur som 
utgår från tillståndet på uteluften. Om utetemperaturen stiger tillåts därmed också 
innetemperaturen att öka. Ett annat förslag är att bestämma ett antal timmar per år då 
inomhustemperaturen tillåts stiga över det maximala värdet. Författarna pekar på 
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forskning som visar att sommartid vill människor ha en inomhustemperatur mellan 
23-25 °C eftersom de tunnare kläderna gör att de flesta därmed vill ha varmare inomhus. 
Med detta kan man spara energi genom att dimensionera nya system och injustera 
befintliga efter högre maxtemperaturer. I nedanstående tabeller ses exempel på hur 
innetemperaturen förändrar energibehovet i en nyinstallation respektive i ett befintligt 
system. 
 
Tabell 2.2 Energi- och effektbehov vid dimensionering av klimathållningssystem (VAV) vid 
olika inneklimatkrav (Bergsten and Aronsson 2001). 

Elenergi kylmaskin Elenergi till fläktar Dimensionerande 
kyleffekt 

Inneklimat-
krav 
(min/max) 
 

kWh/år Förändring 
(%) 
 

kWh/år Förändring 
(%) 
 

W/m2 Förändring 
(%) 
 

20/22 °C 8,7 0 18,8 0 93 0 
20/24 °C 6,9 -21 14,5 -23 64 -31 
20/26 °C 6,3 -28 14,1 -25 46 -50 

 
Tabell 2.3 Energi- och effektbehov vid drift av en befintlig byggnad med givet 
klimathållningssystem (VAV) vid olika inneklimatkrav. Klimathållningssystemet är 
dimensionerat för 20/22°C (Bergsten and Aronsson 2001). 

Elenergi kylmaskin Elenergi till fläktar Dimensionerande 
kyleffekt 

Inneklimat-
krav 
(min/max) 
 

kWh/år Förändring 
(%) 
 

kWh/år Förändring 
(%) 
 

W/m2 Förändring 
(%) 
 

20/22 °C 8,7 0 18,8 0 93 0 
20/24 °C 5,9 -32 15,8 -16 93 0 
20/26 °C 4,3 -50 14,9 -21 93 0 



11 

 

3 Utformning av distributionssystem för 
vatten 

Vatten som distribueras för värmning eller kylning av en byggnad kan ha konstant eller 
variabelt flöde genom den värme- eller kylöverförande enheten. I de följande kapitlen 
benämns konstantflödessystem som de system då flödet genom enheterna på 
distributionssidan är konstant, men inte nödvändigtvis flödet på produktionssidan. På 
samma sätt benämns system då flödet på distributionssidan är variabelt som ett system 
med variabelt flöde. I Figur 3.1 visas ett exempel på uppbyggnaden av ett 
konstantflödessystem där distributionssidan har konstant flöde medan produktionssidan 
har variabelt flöde. 

 
Figur 3.1 Exempel på uppbyggnad av ett konstantflödessystem, distributionssidan har 
konstant flöde medan produktionssidan har variabelt flöde  
 
3.1 Konstantflödessystem 
Att använda ett system som håller flödet genom de kyl- eller värmeavgivande 
komponenterna konstant och reglerar temperaturen på det ingående vattnet är det 
vanligaste sättet att reglera värme- eller kylsystem (Markusson 2009). 
 
Fördelarna med att ha ett konstant flöde är att pumpkapaciteter och tryckfall är konstanta 
i systemet, vilket medför att systemet kan ställas in så att pumparna arbetar vid optimalt 
område. 
 
Med ett konstant flöde följer dock inte distributionssystemets flöde produktionssystemet. 
Det vill säga att oberoende av antalet produktionsenheter som är i drift har 
distributionssystemet maxflöde och en del av flödet måste pumpas runt i bypasskanaler 
för att uppnå rätt distributionstemperatur. En annan följd av konstantflöde är att systemet 
måste utformas för summan av det maximala flödet i alla enheter, ett scenario som oftast 
inte förekommer i det verkliga driftfallet. Det medför ökade installationskostnader och 
höga pumparbeten. Eftersom inte energiavgivningen i konstantflödessystemet regleras 
med varierat flöde måste istället temperaturdifferensen ändras (energi∝ flöde×ΔT). Vid 
låga laster blir temperaturdifferensen låg vilket kan medföra problem vid vissa 
produktionsmetoder som kräver låga returtemperaturer, t.ex. fjärrvärme eller pannor.  
 
Distributionssystemet kan sedan vara uppbyggt på olika sätt. Det vanligaste systemet är 
det s.k. 2-rörssystemet där framledningen delas och kopplas till varje avgivande enhet 
och enheterna (t.ex. radiatorer) är parallellkopplade. Figur 3.2 visar en schematisk 
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uppbyggnad av ett 2-rörssystem. Om der ska vara ett 2-rörssystem för ett 
konstantflödessystem tillkommer trevägsventiler, injusteringsventiler och olika 
rördimensioner för att systemet ska vara komplett, se Figur 3.1. I figuren visas också hur 
differenstrycket över enheterna förändras längre bort i serien, detta p.g.a. tryckfallet i 
rörledningarna. Pumpkapaciteten måste väljas så det önskade differenstrycket över den 
sista enheten uppnås. Genom att använda injusteringsventiler som har ett konstant 
tryckfall kompenseras för tryckfall i rörledningar och därmed fås konstanta flöden och 
jämna tryckfall. 

 
Figur 3.2 2-rörssystem 
 
Ett annat sätt att balansera systemet är att använda ett 3-rörsystem (även kallad 
Tichelman-loop) där returledningen är kopplad omvänt. Figur 3.3.visar en schematisk 
bild av detta system, på samma sätt som i Figur 3.2 tillkommer dock ventiler för att 
komplett system. Den enheten som först ansluts tilloppet blir sist ansluten till returen 
vilket medför att alla enheter får samma rörlängd och därmed samma tryckfall, vilket 
visas i figuren. Med ett 3-rörsystem behövs därför inte extra injusteringsventiler. Den 
extra rörledningen medför dock en högre installationskostnad och dessutom fås större 
värmeförlust/ värmeupptag i den extra ledningen. Om systemet är byggt med flera grenar 
kan det dock utformas som ett hybridsystem där grenarna är parallellkopplade 
sinsemellan medan grenarna inbördes är 3-rörssystem, vilket inte medför någon extra 
rörledning. I praktiken kan det dock vara svårt att uppnå samma differenstryck över alla 
enheter utan injusteringsventiler. T.ex. är tryckfallet över förgreningar beroende på hur de 
är utformade och det är inte särskilt troligt att alla ser exakt likadana ut. Ett 3-rörssystem 
är inte speciellt flexibelt för framtida förändringar i systemet. Om tryckfallet ska fortsätta 
vara konstant krävs att enheter ersätts med likadana enheter samt att inga stora 
förändringar görs i systemet. 

 
 
Figur 3.3 3-rörssystem 
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Ett tredje system är 1-rörssytem där enheterna är seriekopplade. En del av framledningens 
flöde avtappas till enheten och återförs sedan till framledningen vilket betyder att en del 
av returvattnet från varje enhet blir tillförd nästa enhet. Detta medför att 
tilloppstemperaturen till varje enhet sjunker eller ökar ju längre vattnet går beroende på 
om det är en värme- respektive kylkomponent. Figur 3.4 visar en schematisk bild av 
detta, som är förenklad som de tidigare schematiska figurerna. För att få en jämn värme- 
eller kylavgivning kan systemet balanseras genom att komponenterna får en större 
avgivande yta ju längre bort i serien de ligger eller genom att öka flödet från 
framledningen längre bort i serien. Av denna anledning är detta system inte särskilt 
vanligt. 
 

 
Figur 3.4 1-rörssystem 
 
För att variera tilloppstemperaturen till enheterna i ett konstantflödessystem blandas 
oftast vatten från framledningen med returen från enheten genom en s.k. shuntgrupp. I 
Figur 3.5 och Figur 3.6 visas exempel på sådana shuntgrupper i enheter i ett 2-rörssytsem. 
I det första exemplet är flödet konstant på distributionssidan, medan den varieras på 
produktionssidan. I det andra exemplet är flödet på båda sidorna konstanta.  
 

 

Värme- eller 
kylavgivande 
komponent

 
Figur 3.5 Shuntgrupp med tvåvägsventil, s.k. fjärrvärmekoppling 
 

Värme- eller 
kylavgivande 
komponent

 
Figur 3.6 Shuntgrupp med trevägsventil, s.k. svensk koppling 
 
3.2 System med variabelt flöde 
I nyinstallationer blir det vanligare att använda ett system med variabelt flöde, speciellt 
för kylapplikationer. I dessa system blir tryckfallet på grund av friktionsförluster mindre 
eftersom flödet vid större delen av drifttiden är lägre än det dimensionerande, en stor 
fördel med variabelt flöde är därför att pumpkostnaderna minskas eftersom pumparna inte 
behöver arbeta vid sitt maximum hela tiden. Ytterligare pumpenergi kan dessutom sparas 
om frekvensstyrda pumpar används. En annan fördel med ett variabelt flöde är att 
kompatibilitet kan uppnås mellan produktions- och distributionsflöde. Som diskuterades i 
stycket ovanför kan energiavgivningen styras av flödet eller temperaturdifferensen. I ett 
system där flödet varieras kommer därför temperaturdifferensen alltid att maximeras. 
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Detta är fördelaktigt för effektiviteten i de flesta produktionsfall såsom t.ex. 
värmepumpar, pannor och kraftvärmeproduktion. Det bör finnas en gräns för minsta 
tillåtna flöde i distributionssystemet. Bl.a. ska driftskrav för pumpar följas så att de får ett 
tillräckligt flöde för smörjning och för kylning av pumpmotorer. 
 
På samma sätt som beskrevs ovan för konstant flöde kan olika system för uppbyggnad av 
distributionssystemet användas. Om ett 2-rörssystem används, se Figur 3.2, kan det för 
variabla system vara fördelaktigt att använda frekvensstyrda pumpar för att minska 
pumpenergin. Ett annat sätt att minska pumpenergi i system med variabelt flöde är att 
använda mindre pumpar utplacerade i serien, Figur 3.7. I det här systemet skulle 
tryckdifferensen Δp0 över första pumpen krävas för att uppnå Δp1 över den sista enheten 
om endast en pump användes. Med flera pumpar kan samma tryckskillnad över sista 
enheten uppnås med två mindre pumpar. När systemet körs på dellast och första pumpen 
klarar att hålla tryckskillnaden över sista enheten stängs den andra pumpen av. Som 
exempel kan ett system som i figuren med H1=65 kPa och Δp1=35 kPa spara 18 % 
energiförbrukning mot om en pump på 100 kPa installerats (Petitjean 1994). Den största 
fördelen med ett sådant system är dock att det blir stabilare och minskar variationer i 
tryckfallen. 
 

 
Figur 3.7 Exempel på pump utplacerad i serie 
 
3-rörssystem, Figur 3.3, är vanligtvis inte lämpliga i system med variabelt flöde eftersom 
det blir stora skillnader i tryckfall över alla enheter vid låga flöden jämfört med det 
designade tryckfallet. I ett 2-rörssystem uppstår dessa skillnader främst vid de sista 
enheterna. För närmare diskussion se Total Hydronic Balancing (Petitjean 1994).  
 
För att variera flödet till enheterna används reglerventiler eller varvtalsreglerad pump. I 
Figur 3.8 ses inkoppling med reglerventil, jämfört med shuntningskopplingen som 
visades i Figur 3.5 har denna koppling en reglerventil mindre vilket bidrar till minskat 
tryckfall och därmed mindre pumparbete. I Figur 3.9 visas inkoppling där regleringen 
sker direkt med en pump och därmed behövs inga ventiler runt komponenten. Detta 
sparar pumpenergi och leder till ett enklare system. 
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Värme- eller 
kylavgivande 
komponent

 
Figur 3.8 Flödesreglering med ventil 
 

Värme- eller 
kylavgivande 
komponent

 
Figur 3.9 Flödesreglering med pump 
 
I Figur 3.10 visas skillnader i pumparbetet mellan konstant flöde med shuntgrupp med 
tvåvägsventil (Figur 3.5) och flödesreglering med ventil respektive pump. 
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Figur 3.10 Jämförelse av pumparbete mellan konstant flöde med shuntgrupp med 
tvåvägsventil och flödesreglering med ventil respektive pump. Data från (Markusson 2009).  
 
Nackdelen med att ha många mindre pumpar utplacerade är att mindre pumpar generellt 
sett har lägre verkningsgrad än större pumpar. Därför kan minskningen av pumparbete 
som fås av att antalet ventiler minskas jämnas ut av att pumpar med sämre verkningsgrad 
används. För att vinst ska uppnås med decentraliserade system ska de mindre pumparnas 
verkningsgrad vara minst 42 % av den centrala pumpens vid det dimensionernade fallet, 
medan vid halverad effekt räcker det med 7 % av verkningsgraden (Markusson 2009). 
 
3.3 Pumpval 
I Figur 3.11 visas uppskattningar på hur mycket elanvändningen skulle minska per år om 
dagens pumpar byttes ut mot dagens bästa teknik samt framtidens teknik. Caroline 
Markusson har i sin licentiatavhandling antagit medelverkningsgrader för dagens 
pumpbestånd i små- och flerbostadshus som varierar mellan 5 och 20 % beroende på 
byggår och hustyp (Markusson 2009). Antagandena är byggda på bland annat provningar 
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av pumpar av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på uppdrag av Energimyndigheten 
(Ruud 2007). Dagens bästa verkningsgrad i små- och flerbostadshus varierar mellan 30-
50 % och framtidens verkningsgrader uppskattas till 40-60 %. I lokaler är 
verkningsgraden i befintliga pumpar antagna till 10-30 %, dagens bästa teknik 30 -60 % 
och framtidens teknik 40-75%, beroende på användningsområde. 
 
Att inte ha pumparna i drift hela tiden sparar självklart energi. Pumpstopp kan styras på 
olika sätt, exempelvis med årsur eller mot utetemperatur. För att inte skada pumpen under 
stilleståndsperioder bör den utrustas så att den startas med jämna mellanrum, t.ex. en 
gång i veckan (Borgström 1993). Utan pumpstopp kan energianvändningen bli upp till 
30 % högre (Energimyndigheten 2009a). 
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Figur 3.11 Elanvändning med en förbättrad pumpverkningsgrad. Data från (Markusson 
2009) 
 
I sammanhanget bör nämnas att EU har antagit Ekodesignförordningen för 
cirkulationspumpar (Kommissionens förordning (EG) nr 641/2009 av den 22 juli 2009 
om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller 
krav på ekodesign för fristående cirkulationspumpar utan axeltätning och 
produktintegrerade cirkulationspumpar utan axeltätning.), som kommer att ställa högre 
krav på energieffektiviteten på pumparna. De första kraven träder ikraft 1 januari 2013 
och gäller för fristående cirkulationspumpar på 1-2500 watt. Även de cirkulationspumpar 
som är inbyggda i t.ex. värmepumpar kommer att omfattas, men från augusti 2015 
omfattas. Kraven kommer att gälla hela EU och förväntas spara 23 TWh el per år inom 
EU år 2020 (Energimyndigheten 2009b). En av följderna av direktivet blir att det bara 
kommer att finnas frekvensstyrda pumpar vilket gör att pumpstopp inte blir lika viktigt i 
framtiden. 
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4 Utformning av distributionssystemet för 
luft 

Det finns olika metoder för att utforma luftkanaler så att tryckfallet i dessa blir så lågt 
som möjligt. Tryckfallen kan fördelas jämt över systemet, så kallad traditionell design, 
och har fördelen att det har lägre installationskostnader än alternativa system. Däremot 
blir systemet begränsat till de luftflöden det är utformat för, ska stora ändringar göras 
behöver systemet byggas om. Den alternativa designmetoden går istället ut på att placera 
största delen av tryckfallen över luftdonen i systemet. Detta ger en större flexibilitet för 
systemet men medför högre investeringskostnader (Jagemar 2003).   
 
Genom att se över utformningen av distributionssystemet finns potential för att reducera 
tryckfall samt att öka fläktkapaciteter. T.ex. är utformningen av rörböjar, kopplingar, 
förgreningar och komponenter viktiga och speciellt om de är placerade i närheten av 
fläktar. Att tänka på för tryckfall över olika komponenter är att de data som finns givna är 
ofta för komponenter placerade i långa raka luftkanaler där flödet är uniformt. När flera 
komponenter placeras nära varandra eller i närheten av rörböjar ökar oftast tryckfallet. 
 
4.1 Konstantflödesventilation (CAV) 
För att variera den tillförda effekten kan precis som för vattenburna system flödet eller 
temperaturen varieras. I Sverige är det inte särskilt vanligt att luftsystem används för 
värmning, därför utgår den här diskussionen från kylfallet. I CAV-system är luftflödet 
konstant medan temperaturen på tilluften varieras, detta är det vanligaste systemet i 
Sverige. Temperaturen på tilluften styrs efter temperaturen i rummet, utemperaturen eller 
en kombination av båda. I kylfallet bestäms temperaturen på luften efter det rum som har 
störst kylbehov och luften kan sedan eftervärmas för att få rätt temperatur till de rum som 
har ett lägre kylbehov. I CAV system där temperaturstyrningen sker centralt och i CAV 
system med konstant tilluftstemperatur kan också en korrigering till rätt rumstemperatur i 
de enskilda rummen ske med t.ex. väggfasta radiatorer (Nilsson 2001). 
 
Fördelarna med konstant flöde är att tryckfallen är konstanta vilket leder till mindre risk 
för ojämnt flöde genom enheter vilket i sin tur leder till ett jämnare kylflöde samt mindre 
risk för att temperaturen går upp eller ner för mycket i enskilda enheter.  
 
Det finns även de CAV-system som använder fläktar som har tvåhastighetsmotorer, dessa 
kan köras vid ett lägre varvtal när kylbehovet är lågt och på så sätt minska flödet 
(Källman, Hindersson et al. 2004). 
 
Systemet trycksätts oftast med en centralfläkt och fördelningen till olika rum sker genom 
spjäll placerade i kanalerna. Precis som för ett vattenburet system måste fläkten leverera 
ett tryck som dimensioneras efter den gren som har det största tryckfallet. I de resterande 
grenarna placeras spjäll för att strypa bort övertrycket. Energiförbrukningen för fläkten 
uttrycks med (Markusson 2009): 
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Ovanstående ekvation visar att för att sänka energiförbrukningen för en fläkt kan flödet, 
det totala tryckfallet eller drifttiden sänkas. Det fjärde alternativet är att välja en fläkt med 
högre verkningsgrad. 
 
4.2 Ventilation med varierande flöde (VAV) 
Ett VAV-system varierar istället luftflödet till varje rum medan temperaturen på tilluften 
hålls konstant. Ofta sker en årstidsstyrning av tilluftstemperaturen som en funktion av 
utetemperaturen. Rumsvis sker regleringen av luftflödet med hjälp av spjäll medan 
centrala till- och frånluftsfläktar regleras med hjälp av ledskenereglering eller 
varvtalsstyrda fläktmotorer. Genom att mäta innetemperaturen bestäms det erforderliga 
flödet och genom att mäta tilluftsflödet regleras spjällen via en regulator 
(kaskadreglering), se Figur 4.1. Styrningen sker normalt mot att upprätthålla konstant 
statiskt tryck i tilluften. Oberoende av tryckvariationer i tilluftskanalen så ska en VAV-
apparat ge rätt flöde (tryckoberoende system).  
 

 
Figur 4.1 Principskiss för ett luftburet system med VAV-box 
 
Variabelt flöde leder till lägre drifts- och installationskostnader p.g.a. mindre fläktar. Det 
blir också en större temperaturvariation genom enheterna. Variabelt flöde leder dessutom 
till enklare ventilgrupper. Eftersom flödet kan ändras till varje rum är behovet av att 
eftervärma rummet så lågt som möjligt vilket gör att detta system kräver mindre energi än 
ett CAV-system (Jagemar 2003). VAV-system möjliggör också individuell reglering av 
klimatet, det finns dessutom möjlighet att reglera luftkvaliteten samtidigt (Jagemar 2001). 
 
Att bestämma en s.k. anläggningskurva, som anger tryckförlusterna i hela anläggningen 
(luftbehandlingsaggregat, kanaler etc.) som funktion av luftflödet, är mer komplicerat för 
VAV-system då man konstanthåller ett visst statiskt tryck i en viss punkt i till- respektive 
frånluftskanalsystem. 
 
En alternativ systemlösning är att VAV-boxarna byts ut mot mindre decentraliserade 
fläktar. De mindre fläktarna kan då ge det flöde som grenen behöver utan att ett tryckfall 
behöver introduceras över VAV-boxarna. Precis som för decentraliserade pumpar finns 
dock problemet att mindre fläktar som regel har lägre verkningsgrad än stora fläktar, så 
för att det ska vara lönsamt krävs att verkningsgraden för det decentraliserade systemet 
uppfyller ekvationen nedan (Markusson 2009): 
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Ett decentraliserat system fungerar bättre än ett centralt vid dellaster eftersom det mindre 
flödet stryps bort i ett centralt system. En nackdel med ett decentraliserat system är att det 
finns risk för störande ljud när många små fläktar introduceras. 
 
4.3 Behovsstyrd ventilation (DCV) 
Behovsstyrd ventilation, DCV, kan sägas vara ett ventilationssystem som använder 
återkoppling/framkoppling av vissa uppmätta parametrar för att klara av vissa behov. 
DCV kan ibland blandas ihop med VAV-system som diskuterades ovan, men ett DCV-
system är en övergripande reglerstrategi som kräver ett VAV-system. Ett DCV-system är 
ett generellt begrepp som kan tillämpas för både reglering av flöde och temperatur. Flödet 
kan regleras via luftkvalitet (t.ex. koldioxidgivare), antal människor (närvarogivare), 
fuktighet eller andra faktorer. Regleringen av temperatur är lite omdiskuterad om det ska 
ingå i DCV-begreppet. Det finns olika definitioner på DCV som inte diskuteras närmare 
här i rapporten, för vidare information hänvisas till ”Demand Controlled Ventilation 
(DCV) Systems in Commercial Buildings – Functional Requirements on Systems and 
Components” (Maripuu 2009) och ”Behovsstyrd ventilation i lokalbyggnader – Innebörd 
och strömningstekniska konsekvenser” (Karlsson 2005). VAV-system kan däremot vara 
baserade på manuella ändringar (MOV – Manual Operation Ventilation) eller 
automatiska ändringar baserade på behov (och kallas då för DCV). 
 
4.4 Fläktval 
Användning av små och decentraliserade direktstyrda elmotordrivna fläktar där man har 
minimerat allt tryckfall i systemet enbart för reglering (”medvetet” tryckfall) i stället för 
traditionella VAV-boxar medför en energibesparing och detta trots en oftast sämre 
verkningsgrad hos mindre enheter (Markusson 2009). Idag används 4,4 TWh för drift av 
fläktar i lokaler och bostäder. Besparingspotentialen blir 1,7 TWh/år om alla fläktar byts 
mot fläktar med den bästa tillgängliga verkningsgraden (Markusson 2009). Figur 4.2 visar 
besparingen uppdelat på område. 
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Figur 4.2 Besparingspotential vid fläktbyten. Data från (Markusson 2009) 
 
Enligt STIL2 använder belysning och fläktar mest el i lokalerna. I en jämförelse med år 
1990 har belysningens elanvändning minskat något, medan fläktdriftens elanvändning har 
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ökat (Energimyndigheten 2009c). Detta pekar på att det finns en stor 
energibesparingspotential när det gäller drift av fläktar (verkningsgrad, drifttid, ersättning 
av system med onödiga strypningar mot effektiva små fläktar etc.). 
 
Ekodesigndirektivet kommer även att påverka fläktarna. En förstudie angående fläktar är 
genomförd men har i skrivande stund inte gått till omröstning än. 
 
Även val av utformning på fläkten kan medföra en energibesparing. Fläktar med 
bakåtböjda skovlar har i regel högre verkningsgrad än framåtböjda skovlar. Det är vanligt 
att fläktar med framåtböjda skovlar har en vekningsgrad som är 10-15 procentenheter 
lägre än en fläkt med bakåtböjda skovlar (Abel och Elmroth 2006), se också Figur 4.3. 
Fläktar med bakåtböjda skovlar kräver dessutom mindre underhåll  

 
Figur 4.3 Jämförelse mellan verkningsgraden för bakåtböjda och framåtböjda skovlar (Abel 
och Elmroth 2006).  
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5 Värmetillförsel 
5.1 Småhus 
Figur 5.1 visar uppvärmd yta för småhus uppdelat på byggår och uppvärmningssätt. Äldre 
hus samt hus byggda på 70-talet utgör en stor del av den uppvärmda arean för småhus.  
 
Det används relativt mycket biobränsle till uppvärmning i hus byggda före 1940, medan 
denna andel är mindre i hus som är byggda senare. Detta beror till stor del på att de nyare 
husen ofta är byggda tätt och att biobränsleuppvärmning då inte alltid är tillåten. 
Dessutom krävs mycket plats i källare och på tomten för att kunna elda biobränsle, vilket 
oftare finns i äldre hus jämfört med i nya hus. 
 
Olja är i stort sett är borta som uppvärmningsform, eftersom det mesta redan är 
konverterat till andra värmekällor. Siffrorna är från 2006 och detta år fanns det 
konverteringsbidrag att söka. Olja används därför troligtvis ännu mindre idag jämfört 
med år 2006. Enligt SVEP finns ca 100 000 oljeuppvärmda hus kvar idag i Sverige och 
det åtgår ca 3 TWh olja per år. 
 
Frånluftsvärmepumpar finns med både i ”El (v)”- och i ”Biobränsle + el (v)”-delarna av 
staplarna. Ca 90 % av nybyggda hus har en frånluftsvärmepump (Haglund Stignor, 
Lindahl et al. 2009). 
 
I denna bild antas att luft/luftvärmepumpar döljer sig inom kategorin för direktverkande 
el. På grund av blankettens utformning, och att det tidigare varit taxeringsvärdeshöjande 
att ha värmepump är det troligt att det finns ett stort mörkertal här. 
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Figur 5.1 Uppvärmd yta för småhus uppdelat på byggår och uppvärmningssätt. (Haglund 
Stignor, Lindahl et al. 2009) 
 
5.2 Flerbostadshus 
Uppvärmd yta för flerbostadshus uppdelat på byggår och uppvärmningssätt visas i Figur 
5.2. Fjärrvärme är det totalt dominerande uppvärmningssättet för flerbostadshus. I 
kategorin ”Övriga” ingår solvärme, närvärme och biobränslen. 
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Figur 5.2 Uppvärmd yta för flerbostadshus uppdelat på byggår och uppvärmningssätt. 
(Haglund Stignor, Lindahl et al. 2009) 
 
Användningen av tappvarmvatten i flerbostadshus uppskattas normalt till drygt 
40 kWh/m2 och år. Motsvarande siffra för energianvändning för rums- och 
tappvarmvattenvärmning är 156 kWh/m2 (Haglund Stignor, Lindahl et al. 2009). 
Tappvatten utgör alltså drygt 25 % av det sammanlagda värmebehovet.  
 
5.3 Lokaler 
Energiförbrukningen i lokaler är, enligt resultatet från Energimyndighetens 
energiinventeringar i kontorslokaler Stil 1, i snitt 106 kWh/m2år (Energimyndigheten 
2007). Enligt SCB:s energistatistik från 2007 står fjärrvärme för 59,3 % av 
uppvärmningen av lokaler i Sverige baserat på lokalernas area, en jämförelse med tidigare 
statistik visar att användningen av fjärrvärme fortsätter att öka i Sverige. Enbart el utgör 
6,5 %, där 3,0 % är direktverkande och 3,5 % är vattenburen el, och enbart olja står för 
2,9 %. Resterande uppvärmningssätt är olika kombinationer av fjärrvärme, el och olja. 
(Statistiska centralbyrån 2007).  
 
Statistiken från de inventerade lokalerna i Stil 1 är istället baserat på energitillförsel. 
Fjärrvärmen står då för 90 % av den tillförda energin för uppvärmning och 
tappvarmvatten, därefter följer direktverkande el (2,3 %), oljepannor (2,2 %) och 
återvinning från kylmaskiner (2,1 %) (Energimyndigheten 2007). 
 
Uppvärmd yta för lokaler uppdelat på byggår och uppvärmningssätt visas i Figur 5.3. 
Fjärrvärmen, som nämnt tidigare, dominerar kraftigt som uppvärmningssätt. Den värmer 
upp cirka 59 % av Sveriges lokalarea. Kategorin ”Övriga” inkluderar solvärme, 
närvärme, bioolja, ved.  
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Figur 5.3 Uppvärmd yta för lokaler uppdelat på byggår och uppvärmningssätt. (Haglund 
Stignor, Lindahl et al. 2009) 
 
5.4 Distributionssystem för värme 
I en fastighet kan värme antingen distribueras via ett vattenburet system eller via ett 
luftburet system. Det första är vanligast i Sverige idag. 
 
5.5 Vatten som värmebärare 
När det gäller vattenburna system kan värmen överföras till luften via radiatorer, 
fläktkonvektorer eller via ett golvvärmesystem. Radiatorsystem är det vanligaste 
distributionssystemet i äldre hus medan golvvärmesystem blir allt vanligare i nybyggda 
småhus. Olika komponenter har förutom olika framledningstemperaturer också andra 
olika egenskaper. Ett golvvärmesystem är ofta tungt och trögt (beror på kontruktionen, se 
vidare i kapitel 5.5.2) medan ett system med fläktkonvektorer, är lättare och snabbare. Ett 
radiatorsystem ligger däremellan. Att systemet är tungt innebär att mycket värme kan 
lagras i det och att det är trögt innebär att det tar relativt lång tid innan den överförda 
värmeeffekten ändras efter det att en förändring gjorts. 
 
I länder med kallt klimat är vatten den värmebärare som är dominerande och oftast 
tillsammans med varmvattenradiatorer. Detta beror på att vatten har högre specifik 
värmekapacitet än luft. Vatten kan alltså lagra mer termisk energi per massenhet än luft, 
vilket medför att det krävs lägre flöden för att tillgodose värmebehovet. Vattensystem är 
dessutom driftsäkra och i princip ljudlösa.  
 
Det finns olika typer av shuntning för att reglera flöde i enheterna. Injustering påverkar 
fördelningen av flöde (och därmed värmeavgivningen från varje enhet). Två olika 
injusteringsstrategier som har debatterats flitigt är hög- och lågflödesinjustering.  
 
Injusteringens syfte är att flödet balanseras i vattensystemet och medför olika 
temperaturnivåer och flöden beroende på vilken strategi som väljs. För att övervinna alla 
tryckförluster i systemet måste systemet ha en pump som är dimensionerad efter högsta 
tryckskillnaden, se Figur 5.4. Tryckförlusten p.g.a. friktion är direkt proportionell mot 
kvadraten på flödeshastighet (och därmed kvadraten på flödet vid given rördimension) 
vid turbulent strömning. Rörtryckfall beror alltså på flöde och dimensioner på rören. 
Höjer man flödet vid en given rördimension så ökar hastigheten och därmed 
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friktionsförlusterna. Ökar man diametern på röret vid ett givet flöde så minskar 
hastigheten och därmed minskar också friktionsförlusterna. Flödesbalansen påverkas av 
flöde, tryckförluster i ledningar och tryckförluster i radiatorer (inklusive regler- och 
injusteringsventiler). Man ska vid injusteringen bestämma det lägsta differenstrycket som 
krävs över den enhet i systemet som är mest utsatt, det vill säga den som har lägst 
tillgängligt differenstryck. Det brukar oftast vara den enhet som är längst bort från 
pumpen. Dimensionerande lägsta differenstrycket varierar men ju större differenstryck, 
desto mer måste injusteringsventilen strypas till de andra enheterna för att rätt flöde ska 
uppnås i den känsligaste enheten, se Figur 5.5.  
 
I analogi med elektricitet så är spänningen (dvs. tryckskillnaden) över varje motstånd 
(dvs. ledningstryckfall och tryckfall över ventil och radiator) lika och därför måste det 
vara samma motstånd (d.v.s. samma lednings- och engångstryckfall för varje enhet) för 
att få samma ström (flöde) i varje enhet. Eller uttryckt på ett enklare sätt: flödet hittar 
alltid den lättaste vägen, är alla vägar lika lätta så fördelas flödet lika. 
 

 
Figur 5.4 Differenstryckets förändring i ett cirkulationssystem med fem stycken radiatorer. 
Differenstrycket över komponent 1 är betydligt större än över komponent 5 (Trüschel 2002). 
 

 
 
Figur 5.5 Ökning av differenstrycket vid en sänkning av grenflödet. En jämförelse 
 mellan olika rörtryckfall (2 kPa respektive 8 kPa) (Trüschel 2002) 
 
Lågt flöde innebär låg returtemperatur (energi∝ flöde×ΔT, lågt flöde medför högt ΔT) 
vilket i sin tur innebär låg medelyttemperatur hos radiatorer och därmed låg 
värmeavgivning. Detta betyder att små flödesändringar medför stora effektändringar, se 
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Figur 5.6. Lågflödessystemet har ett betydligt lägre flöde än högflödessystemet vilket 
medför att tryckfallen mellan ventilerna blir lägre och den inbördes ordningen mellan 
ventilerna från pumpen kan i princip försummas. Däremot blir systemet känsligare för 
interaktioner mellan ventiler och komponenter. Den stora fördelen med ett lågt 
differenstryck är att ingen energi stryps bort på grund av det höga tryckfallet samt att 
pumparna kan väljas mindre. Det medför att både driftskostnaden och 
investeringskostnaden kan sänkas. I lågflödessystem brukar systemtemperaturer på 70/30 
eller 80/40 användas. 
 
Högt flöde innebär hög returtemperatur (energi∝ flöde×ΔT, högt flöde medför lågt ΔT) 
vilket i sin tur innebär hög medelyttemperatur hos radiatorer och därmed hög 
värmeavgivning. Detta betyder att små flödesändringar betyder små effektändringar, se 
Figur 5.6. Högflödessystemet injusteras genom att varje ventil i en gren eller stam ställs 
in för sig genom att ta hänsyn till inbördes förhållande till alla ventiler på den aktuella 
grenen eller stammen. Ett högt flöde medför större tryckfall och trycket över ventilerna 
sjunker med ökande avstånd från pumpen, något injusteringen måste ta hänsyn till. 
Högflödessystemet har alltså ett högre dimensionerande differenstryck över 
komponenterna i systemet. Ett högre differenstryck medför att injusteringsventilerna 
stryps hårdare och att pumpen i systemet blir onödigt stor för att kompensera för de höga 
tryckfallen. Fördelen med dessa system är dock att det totala flödet inte påverkas i lika 
hög grad om en enskild ventil ställs om eftersom det finns en begränsad interaktion 
mellan de värmeavgivande komponenterna. Det medför att systemet blir mindre känsligt 
för störningar på grund av att man vill reglera en enskild komponent eller om en ventil 
går sönder. I högflödessystemet används oftast systemtemperaturer på 80/60, 60/40 eller 
55/45. 
 

 
Figur 5.6 Flödeskarakteristik för en radiator (Trüschel 2002). 
 
Karaktäristiken hos flödeskurvan i Figur 5.6 bestäms av tilloppstemperaturen, 
rumstemperaturen och storleken på radiatorn, se Figur 5.7. 
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Figur 5.7 Karakteristik för en och samma radiator med dels tilloppstemperaturen  80 °C och 
dels tilloppstemperaturen 60 °C. En dimensionerande värmeeffekt  på exempelvis 700 W 
klaras med den högre tilloppstemperaturen,  medan en större radiator måste väljas om den 
lägre tilloppstemperaturen används (Trüschel 2002). 
 
Ett annat sätt att kategorisera systemen är efter temperaturnivåer, låg-, medium- och 
högtemperatursystem. Innan 1980 dimensionerades radiatorsystem för 
framledningstemperaturer på 80 °C, dessa betecknas som högtemperatursystem. 1980 
infördes nya byggregler som föreskriver att radiatorsystem dimensioneras för en 
framledningstemperatur på 55 °C, dessa kallas mediumtemperatursystem. 
Lågtemperatursystem brukar vara dimensionerade för golvvärme och lämpar sig för 
golvvärme. Figur 5.8 visar olika temperatursystem och användning av dessa. 

 
Figur 5.9 Illustration av olika temperatursystem och användning 
 
Sättet att klassa system efter flöde eller temperatur kan ske oberoende av varandra. Ett 
lågflödessystem kan alltså samtidigt vara ett hög-, medium- eller lågtemperatursystem. 
Den dimensionerande effekten bestämmer vilken temperatur och radiatorstorlek man ska 
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ha medan flödesstorlek används för reglering av effekt. Figur 5.10 illustrerar hur samma 
avgivna värmeeffekt kan uppnås med olika system. 
 

 
Figur 5.10 Ett högt flöde med låg temperaturskillnad ger samma avgivna värmeeffekt som 
ett lågt flöde med hög temperaturskillnad 
 
5.5.1 Varmvattenradiatorer 
Varmvattenradiatorer är det dominerande systemet i Sverige för att tillföra värme till 
byggnader. Vattentemperaturen i radiatorerna kan regleras centralt mot utetemperaturen 
och sedan kompletteras med rumstermostater som reglerar vattenflödet till radiatorerna 
individuellt. Systemet är förhållandevis långsamt, det kan ta en halvtimme eller mer innan 
temperaturen i rummet stabiliserar sig.  
 
Värmen från varmvattnet överförs till rumsluften via fri konvektion och strålning. 
Systemen kan modelleras genom att energibalanser för byggnaden, radiatorerna och 
värmesystemet sätts upp. Efter 1980 (då SBN80 infördes) bör radiatorsystemen i bostäder 
vara dimensionerade så att en framlednings- respektive returtemperatur på 55 respektive 
45°C är tillräcklig vid den dimensionerande (vinter) utomhustemperaturen, DVUT. I 
småhus har det ofta visat sig att dessa temperaturer är tillräckliga även i hus byggda före 
1980, medan radiatorsystemen i flerfamiljshus och lokaler ofta är dimensionerade för 
högre temperaturer och lägre flöden, exempelvis 80/60°C eller 55/45°C. Se Figur 5.11 för 
framledningstemperaturer. 
 

 
Figur 5.11 Dimensionerande vattentemperatur, samt regleringen mot utetemperatur för 
radiatorsystem och golvvärme (Abel och Elmroth 2006).  
 
I många äldre byggnader är radiatorsystemen som tidigare nämnts dimensionerade för 
höga temperaturer. Genom att byta fönster och tilläggsisolera blir värmebehovet lägre och 
systemet blir på så sätt överdimensionerat. Tilläggas bör också att internvärmelasterna 
kommer att minska framöver på grund av Ekodesigndirektivet. Som exempel kommer 
utfasningen av glödlampor minska värmealstringen från belysningen. Detta kan användas 
för att minska vattenflödet vilket minskar förlusterna i systemet (Abel och Elmroth 2006). 
På så sätt kan en lägre framledningstemperatur användas och det finns då större frihet att 
välja alternativa produktionssätt, som t.ex. värmepump. 
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5.5.2 Golvvärme 
Idag väljs golvvärme ofta av komfortskäl och för att det är ett behagligt värmesystem.  
Energianvändningen kan också minskas något eftersom väldesignade golvvärmesystem 
möjliggör en sänkning av innetemperaturen med bibehållen komfort. Om man däremot 
inte sänker temperaturen inomhus så medför ett golvvärmesystem alltid en högre 
energianvändning. För att ett hus med ett vattenburet golvvärmesystem ska få god 
energiprestanda är det viktigt att plattan under systemet isoleras väl för att förhindra att 
värme läcker ut till marken. För att värmen ska ledas in i huset ska ett material med 
väldigt lågt värmemotstånd väljas för golvet ovanför slingorna, exempelvis klinkers eller 
plastgolv. Isoleringen i husgrunden är avgörande när det gäller hur mycket man kan sänka 
inomhustemperaturen. Det är också viktigt att golvet inte får för hög yttemperatur, 
särskilt om trä används som golvets ytskikt. Det är alltså viktigt att byggnaden lämpar sig 
för uppvärmning med golvvärme och att systemet konstrueras och installeras på ett 
korrekt sätt, eftersom energianvändningen annars riskerar att öka. Ett felaktigt installerat 
golvvärmesystem kan dessutom orsaka fuktproblem i husgrunden.  
 
Eftersom golvvärme har en större värmeavgivande yta än radiatorer kan varmvattnet som 
cirkuleras i golvvärmeslingorna ha en lägre temperatur. Ett golvvärmesystem 
dimensioneras ofta så att en framlednings- respektive returtemperatur på 35 respektive 
28°C är tillräcklig vid DVUT, se Figur 5.11. Golvvärme fungerar väldigt bra med värme 
producerat av en värmepump, eftersom de lägre temperaturerna gynnar värmepumpens 
verkningsgrad. Ett golvvärmesystem kräver elenergi för drift av en värmebärarpump. 
 
Figur 5.12 visar en beräkning av skillnaden i behovet av värme för ett normalt 
enfamiljshus med radiatorer respektive golvvärme. Referenshuset värms med radiatorer 
och temperaturen inomhus är +22 ºC vid olika tjocklek på isoleringen av grunden. Ett 
positivt värde, i det röda fältet, innebär att energianvändningen ökar med golvvärme. Ett 
negativt värde, i det blå fältet, innebär en besparing (Konsumentverket 2009). 
 

 
Figur 5.12 Beräkning av skillnaden i behov av värme mellan radiator och golvvärme 
(Konsumentverket 2009). 
 
5.5.3 Fläktkonvektorer 
Fläktkonvektorer, även kallade fan-coilbatterier, består av både en fläkt och ett 
värme/kylbatteri, se Figur 5.13. Fläkten cirkulerar rumsluft genom batteriet och kallt eller 
varmt vatten (från en central anläggning i byggnaden) tillförs batteriet så att luftens 
temperatur sänks respektive ökas. En och samma enhet kan alltså användas för både 
värmning och kylning (dock ej samtidigt). 
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Figur 5.13 Principskiss för fläktkonvektor.  
 
Fläktkonvektorer är intressanta att använda vid konvertering från t.ex. direktelvärme till 
ett vattenburet system, eftersom de har relativt hög överföringskapacitet per enhet (och 
volym). Distributionssystem med fläktkonvektorer kan dimensioneras efter olika 
framlednings- och returtemperaturer vid DVUT. Det är helt enkelt en fråga om hur många 
fläktkonvektorer systemen ska innehålla. Vid konvertering från direktelvärme, kan det 
vara komplicerat och kostsamt att installera ett stort antal fläktkonvektorer, och ett färre 
antal (och därmed högre framledningstemperatur) kan då väljas. Viktigt att tillägga är att 
ett distributionssystem med fläktkonvektorer dessutom kräver elenergi för drift av fläktar, 
dessutom är de relativt högljudda. 
 
5.6 Luft som värmebärare 
Luftburna system innebär att värmen tillförs inomhusluften via en luftström, t.ex. 
ventilationsluften. Denna typ av system är relativt ovanliga i bostadshus i Europa idag, 
men desto vanligare i USA. Tekniken tillämpas dock i mycket energieffektiva s.k. 
passivhus.  
 
Värmen tillförs ofta genom att värma tilluften till ventilationssystemet vilket kan vara 
tillräckligt om värmebehovet är litet. Det kan exempelvis ske via ett vätskebatteri placerat 
i ventilationskanalen. Vilken framledningstemperatur som erfordras bestäms av husets 
värmebehov den kallaste dagen, ventilationsflödets storlek samt hur stor värmeväxlare 
som installeras. I lokaler är det vanligt att viss del av värmen distribueras via 
ventilationsluften genom att denna förvärms och resten via radiatorer. 
 
Ett hus med en luft/luftvärmepump klassificeras som ett luftburet uppvärmningssystem, 
eftersom värmen där överförs direkt från köldmediet till en recirkulerande luftström i 
rummet som är frikopplad från ventilationen. 
 
Luftburen värme är mer svårreglerat än vattenburen värme, men ger en snabbare 
temperaturomställning. Det är också viktigt att ta hänsyn till var i rummet värmen tillförs, 
eftersom det t.ex. är ineffektivt att tillföra värme vid taket. Värmetillförseln kan också 
användas för att motverka kallras. 
 
Val av fläktar i systemet är en viktig aspekt som diskuteras vidare i kapitel 4.1. En annan 
aspekt är att se till att det inte finns läckor i luftkanaler eller mellan fläktar och kanaler så 
att det behövs ett onödigt högt luftflöde samt att se till att det är så låga tryckfall som 
möjligt i hela systemet. Det är också viktigt att se till drifttiden för systemet. 
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5.7 Värmeproduktion 
Det finns inte så många metoder att producera värme på men variationer på dessa 
metoder är många. Vad man än väljer så måste systemet uppfylla kraven. Sedan får man 
titta på andra aspekter såsom miljöpåverkan, effektivitet, kostnad etc. 
 
5.7.1 Förbrännings- och elpanna 
En förbrännings- eller elpanna kan användas för att värma både det cirkulerande vattnet i 
byggnadens värmedistributionssystem (radiatorer) eller den cirkulerande luften (t.ex. i en 
braskamin). Det finns möjlighet att använda förbränningen för att skapa el även när 
förbränningen sker i relativt liten skala som i bostäder, s.k. mikrogeneration. I Sverige 
finns denna lösning dock endast som pilotanläggning än så länge. I en elpanna är 
värmekällan el i stället för bränsle.  
 
Pannor är flexibla lösningar som kan kopplas till de flesta system. 
 
5.7.2 Solfångare 
Solfångare används främst för att värma tappvarmvatten i regioner utan värmebehov. I 
norra Europa är det dock vanligt att använda solvärme för tappvarmvatten och värme i 
kombination med en panna och en ackumulatortank (s.k. kombisystem). De används då 
tillsammans med vattenburna värmesystem och i småhus ofta med golvärme. I Sverige 
dominerar kombinationer med biobränsle, ved och pellet i småhus, pellet och briketter i 
panncentraler och flis i större system. I en äldre byggnad med relativt sett högt 
värmebehov kommer solvärmeandelen av den totala värmeförsörjningen att vara låg (10-
20%) medan den kan vara betydligt högre i nya välisolerade byggnader där värmebehovet 
för varmvatten dominerar. Det finns till och med byggnader som värmeförsörjs helt med 
solvärme i Mellaneuropa. Figur 5.14 visar hur solfångare används för tappvattensystem, 
men utloppet kan lika gärna gå till ett värmedistributionssystem. 
 

 
Figur 5.14 Solvärme för tappvarmvattensystem 
 
Genom att välja olika systemutformningar för ett solvärmesystem kan energieffektiviteten 
förbättras. En jämförelse mellan ett lågflödessystem dimensionerad för 55/25 °C med ett 
lågtemperatursystem dimensionerad för 30/25 °C visar ingen skillnad i energieffektivitet 
(Lorenz 2001). Däremot kan båda ovanstående system ge 200-250 kWh/år i 
energibesparing jämfört med ett system dimensionerat för 55/45 °C (Lorenz 2001). En 
låg returtemperatur i ett solvärmesystem ger alltså ett bättre utbyte och speciellt främjar 
det produktionen vintertid (Lorenz 2001).   
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5.7.3 Fjärrvärme 
Fjärrvärme är centralt producerat varmvatten som sommartid distribueras vid ca 70-80°C 
och vintertid ca 100-110°C. Fjärrvärmen används för att värma tappvatten och för 
uppvärmning av byggnaden och värmeväxlas mot byggnadens distributionssystem genom 
en fjärrvärmeundercentral. Fjärrvärme kan användas både i kombination med luft- och 
vattenburna distributionssystem. För fjärrvärmesystem är det viktigt att få en låg 
returtemperatur till fjärrvärmecentralen vilket ska beaktas i valet av reglerstrategier och 
val av komponenter. 
 
5.7.4 Värmepump 
I småhus används idag främst vätska/vattenvärmepumpar, (ute)luft/luftvärmepumpar, 
frånluftsvärmepumpar och (ute)luft/vattenvärmepumpar. En principskiss över en 
värmepump visas i Figur 5.15.  
 

 
Figur 5.15 Principskiss av en värmepump 
 
Generellt används värmepumpar relativt sällan i lokaler. Ett hinder för användningen i 
befintliga, äldre byggnader är traditionell och äldre dimensionering av radiatorytor, vilket 
kräver högre framledningstemperaturer än vad värmepumparna ger. I lokaler och 
flerfamiljshus är radiatorerna även i nyare byggnader ofta dimensionerade för högre 
framledningstemperaturer, jämfört med fallet i småhus, vilket kan hindra användandet av 
värmepumpar. Men som nämndes tidigare kan värmebehovet minskas vilket kan 
användas till att minska flöden och sänka framledningstemperaturer så att värmepumpar 
kan användas. Vätska/vattenvärmepumpar används till viss del i flerbostadshus. 
 
Effektiviteten för en värmepump uttrycks med hjälp av COP (Coefficient Of 
Performance), som beskriver hur mycket värmeenergi som genereras per tillförd elenergi. 
Ett COP-värde på 4 motsvarar alltså att 1 kWh el genererar 4 kWh värmeenergi.  
 
Vätska/vattenvärmepumpar är den vanligast förekommande värmepumpstypen i småhus 
i Sverige idag. Dessa värmepumpar kan ha olika värmekällor. De upptar antingen värme 
från marken via ett borrhål eller via en slinga som är nedgrävd i jorden. De kan också 
uppta värme via ett vattendrag eller en sjö. Andra benämningar för dessa värmepumpar är 
bergvärmepumpar eller markvärmepumpar. Denna värmepumpstyp lämpar sig 
tillsammans med ett vattenburet värmesystem som värmesänka, antingen bestående av 
radiatorer, golvvärme eller ett system med fläktkonvektorer. Det vanligaste är att denna 
värmepumpstyp även avger värme till tappvarmvatten via en ackumulerande tank 
(varmvattenberedare).  
 
I de fall då värmepumpen avger värme till både husets uppvärmningssystem och 
tappvarmvatten (vanligt) prioriteras tappvarmvattenproduktion. 
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Figur 5.16 visar hur COP ändras vid olika framlednings- och köldbärartemperaturer. 
Eftersom lägre framledningstemperaturer ger högre COP är det mer lönsamt att koppla 
värmepumpen till ett golvvärmesystem än ett radiatorsystem som kräver högre 
framledningstemperaturer. 

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

-5 -3 -1 1 3 5 7 9
Köldbärartemperatur (°C)

C
O

P 
(-)

20°C
35°C
45°C
55°C

 
Figur 5.16 Prestanda för en vätska/vattenvärmepump. Data från (Haglund Stignor, Lindahl 
et al. 2009) 
 
Luft/vattenvärmepumpar (här syftas på uteluft/vattenvärmepumpar) har utomhusluften 
som värmekälla och ett vattenburet uppvärmningssystem som värmesänka (radiatorer, 
golvvärme eller fläktkonvektorer). Denna värmepumpstyp har i vissa fall hela 
värmepumpen (kompressor, kondensor, expansionsventil och förångare) placerad 
utomhus och så leds värmevattnet som ska distribueras ut till denna. I andra fall är den 
utformad som ett s.k. split-aggregat med kondensorn placerad inomhus och köldmediet 
cirkulerande mellan utom- och inomhusenheten. Det senare systemet har fördelen att 
köldmediet inte riskerar att frysa vid ett eventuellt elavbrott. I Figur 5.17 visar på samma 
sätt som Figur 5.16 hur COP ökar med lägre framledningstemperaturer. 
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Figur 5.17 Prestanda för en luft/vattenvärmepump. Data från (Haglund Stignor, Lindahl et 
al. 2009) 
 



33 

 

Denna värmepumpstyp bör ha tillsatsvärme som har så stor kapacitet att det kan täcka 
hela värmeeffektbehovet vid DVUT och inte bara det resterande, vilket är fallet för 
vätska/vattenvärmepumparna. Detta beror på att den låga förångningstemperaturen 
medför risk för överhettning i vissa kompressortyper vilket gör att värmepumpen slår av 
vid riktigt låga utomhustemperaturer (vanligtvis under -15°C). Boverkets nya 
reglersamling, BBR, ställer dock nya krav vilket förhindrar nybyggnader med elektrisk 
tillsatsvärme. För att komma runt det för en värmepump väljas med en kompressortyp 
som klarar den låga förångningstemperaturen. 
 
Frånluftsvärmepumpar upptar värme från ventilationsluften (frånluften) och avger den 
till tappvarmvatten, värmevatten eller till tilluften eller till en kombination av dessa. Det 
vanligaste är frånluftsvärmepumpar som avger sin värme till antingen enbart 
tappvarmvatten eller till tappvarmvatten och värmevatten. Mycket få 
frånluftsvärmepumpar som värmer endast tilluft har sålts under det senaste årtiondet. 
 
Kapaciteten för en frånluftsvärmepump skulle givetvis öka genom att öka den tillgängliga 
värmekällan, d.v.s. ventilationsluftflödet. Detta skulle dock leda till även inflödet av kall 
uteluft ökade, vilket i sin tur skulle leda till ett ökat värmebehov och således inte till 
någon ökad besparing. Av denna anledning är täckningsgraden betydligt lägre för en 
frånluftsvärmepump jämfört med den för en vätska/vattenvärmepump och tillskottsvärme 
krävs således under en relativt stor del av året. Tillskottsvärmen tillförs vanligtvis via en 
elpatron eller via värmesköldar placerade utanpå beredaren. Det finns produkter på 
marknaden i vilken fjärrvärme används som tillskottsvärme. De värmepumpar som 
levererar värme till både tappvarmvatten och värmevatten har ofta en styrning som gör att 
de prioriterar att värma tappvatten vid samtida behov. 
 
Luft/luftvärmepumpar har på senare år blivit mycket populära bland småhusägare med 
uppvärmning med direkt el i Sverige och är idag den näst vanligaste värmepumpstypen i 
småhus. Denna typ av värmepump upptar värme från utomhusluften via förångaren som 
placeras utomhus och avger den direkt till inomhusluften via kondensorn (oftast en men 
kan vara flera) som placeras inomhus. Både utomhus- och inomhusenheten är försedd 
med fläktar som skapar ett luftflöde genom värmeväxlarna (förångaren och kondensorn). 
Fördelen med denna värmepumpstyp är att den inte kräver något vattenburet 
värmesystem och att den ofta kan köras reversibelt och på så sätt kyla inomhusluften 
varma sommardagar. 
 
Det finns också kombinationer av ovanstående värmepumpar. En intressant 
systemlösning som finns på marknaden är en värmepump som är en kombination av en 
frånluftsvärmepump och en vätska/vattenvärmepump. I denna systemlösning får 
frånluften värma köldbäraren som kommer från borrhålet eller markslingan. Detta leder 
till att värmepumpen kan arbeta vid en högre förångningstemperatur jämfört med om 
värmen i frånluften inte hade återvunnits. Detta leder i sin tur till högre effektivitet, COP , 
för värmepumpen och därmed lägre elanvändning för samma värmebehov. Då inget 
värmebehov föreligger och värmepumpen (kompressorn) inte är i drift värmer frånluften 
upp marken runt markslingan. Dock leder den extra värmeväxlingen till att extra elenergi 
erfordras av frånluftsfläkt och köldbärarpump. Styrningen av framförallt 
köldbärarpumpen blir av betydelse för att erhålla ett högt COP för denna systemlösning. 
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6 Värmebortförsel 
I de flesta lokaler är det kravet på inomhustemperatur som bestämmer storleken på 
kylenergianvändningen. Det finns vissa lokaler med högt ställda krav på renheten i 
inomhusluften som kan medföra att kylenergin istället bestäms av det dimensionerande 
ventilationsluftflödet. Det kan vara fallet i t.ex. laboratorier, sjukhus eller renrum 
(Bergsten and Aronsson 2001). 
 
Enligt Energimyndighetens undersökning ”Förbättrad energistatistik för lokaler – 
”Stegvis STIL” som behandlar kontorslokaler är 29 av de 123 inventerade anslutna till 
fjärr- eller närkyla (Energimyndigheten 2007). Det är ett relativt högt tal jämfört med 
rikssnittet, vilket enligt samma rapport beror på att många av de inventerade byggnaderna 
ligger i områden där det finns möjlighet till dessa lösningar. 66 % av de inventerade 
byggnaderna använder vätskekylaggregat för att föra bort överskottsvärme, 34 % 
använder fjärrkyla och mindre än 1 % av byggnaderna är stadsvattenkylda 
(Energimyndigheten 2007). Vid inventeringen av elanvändningen fann man att 
kylmaskinernas specifika elanvändning står för 12 % av elanvändningen, eller 15,0 
kWh/m2år, i de lokaler som har kylmaskiner installerade (Energimyndigheten 2007). 
 
Som nämnts tidigare är det ovanligt med ett separat kylsystem för bostadshus. Ett 
alternativ som förekommer är dock reversibel luft/luftvärmepump som kan kyla 
ventilationsluften eller bergvärmepumpar som utnyttjar frikyla från marken, se kapitel 
5.7.4. 
 
6.1 Distributionssystem för kyla 
Kyla kan antingen distribueras via ventilationsluften som ett luftburet system eller via ett 
vattenburet system. Det förstnämnda är vanligast i mindre och äldre lokaler, medan det 
sistnämnda är vanligast i nyare och större lokaler. Kombinationen av vattenburen och 
luftburen kyla förkommer också. Figur 6.1 visar ett exempel på när det kan vara lämpligt 
att välja luft- eller vattenburen kyla. Figuren visar dock bara när det är möjligt/rimligt att 
göra val, inte energieffektivitet eller ekonomi. 

 
Figur 6.1 Tumregler för val av luft- eller vattenburen kyla (Swegon 2007). 
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6.2 Vatten som kylbärare 
Ett vattenburet kylsystem innebär att kyla tillförs rummet via kylda ytor eller indirekt via 
t.ex. fläktkonvektorer eller induktionsapparater. Det förekommer också olika 
kombinationer av dessa system. Vatten är idag det system som oftast installeras vid både 
ombyggnader och nybyggnader. Det tar mindre plats än luftburen kyla vilket gör att det 
speciellt fördelaktigt om en byggnad tidigare inte haft något kylsystem. Dessutom har 
oftast ett befintligt ventilationssystem inte tillräcklig kapacitet för att täcka kylbehovet. 
Om luftburen kyla i så fall ska användas måste också ventilationssystemet byggas om. 
 
Vattenburen kyla är mer kostnadseffektivt om luftflödet måste ökas mycket för att ta hand 
om kylan, se Figur 6.1. Eftersom ett rums balanstemperatur kan vara ganska lågt och 
vattenburna system inte vanligtvis använder kylan utomhus behöver kylvatten tillföras 
byggnaden den största delen av året. Detta går att komma runt om vattnet kyls med 
kylbatterier som tar tillvara på uteluftens kyla. Figur 6.2 visar en principiell bild på 
system med vattenburen kyla. 
 

 
Figur 6.2 Principskiss av vattenburen kyla 
 
Med vattenburen kyla kan man skapa individuell reglering av temperaturen i 
kontorsbyggnader. Lättast är i s.k. cellkontor, dvs. när varje kontor är ett eget rum, men 
med vattenburen kyla är det även möjligt att skapa en viss individuell reglering även i 
kontorslandskap. Förutsättningen är att kylpaneler eller kylbafflar används och att de har 
en gynnsam placering (Jagemar 2001). 
 
En större överförande yta hos komponenten gör att högre framledningstemperaturer kan 
användas för att överföra samma energi. På detta sätt kan kylan produceras mer effektivt, 
se vidare diskussion i kapitel 6.5 och Figur 6.8.  
 
6.2.1 Kylbafflar  
Kylbafflar är det vanligaste systemet för att sprida kyla i rummet. Värmen överförs från 
rumsluften till kylvattnet via fri konvektion via vattenkylda kylbafflar som placeras i 
taken eftersom den kalla kylda luften är tyngre än den varmare och därmed faller mot 
golvet. I Figur 6.3 visas principskissen för en kylbaffel. Vilka framledningstemperaturer 
som krävs på kylvattnet beror på hur systemet dimensioneras (hur många kylbafflar som 
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installeras). Vanligt är att systemen dimensioneras för en framlednings- respektive 
returtemperatur på 14 respektive 17 eller 18 °C, men det finns även exempel på 
kylbaffelsystem i nyare lokaler som dimensionerats för en framledningstemperatur på 
19 °C och att god energiprestanda då erhölls eftersom den högre 
framledningstemperaturen ledde till lägre drivenergi till kylmaskinens kompressor 
(Haglund Stignor, Lindahl et al. 2009).  
 

 
Figur 6.3 Principskiss för kylbaffel 
 
Yttemperaturen på kylbaffeln får ej vara lägre än rumsluftens daggtemperatur eftersom 
det då finns risk att kondensvatten bildas på ytan. Rumsluftens daggtemperatur beror på 
luftens temperatur och vatteninnehåll och kan kontrolleras i ett s.k. Mollierdiagram. 
Under sommarhalvåret är dock uteluftens daggtemperatur tidvis högre och därtill kommer 
en högre fuktutveckling inomhus. Tilluften bör därför kylas (och därmed avfuktas) 
och/eller avfuktas när det är för varmt ute. Kylningen kan utformas så att kylvattnet först 
kyler tilluften och på så sätt erhåller den för kylbafflar lämpade temperaturen. Kan också 
användas i anslutning till tilluften för att fungera som tilluftsdon och därmed höja 
kyleffekten i baffeln. 
 
6.2.2 Kylpaneler  
Kylpaneler är plana kylelement som hängs i taket, se Figur 6.4, där kylningen i huvudsak 
sker med strålning, men också till viss del med konvektion. Kylelementen är 
aluminiumplåtar som kyld genom att kylvatten passerar genom dem. Vanliga 
dimensionerande temperaturer är precis som för kylbafflar 14/17 °C. 
 

 
Figur 6.4 Principskiss för kylpaneler 
 
6.2.3 Fläktkonvektorer  
Fläktkonvektorer beskrevs allmänt i kapitel 5.5.3. För kylapplikationer klarar dessa att 
tillföra en hög kyleffekt. Fläktkonvektorer kan utföras med eller utan kondensation. För 
torr kyla (utan kondensation) är dimensionerande temperaturer på kylvattnet 14/17 °C 
och för våt kyla är de 7/12 °C. Våt kyla används då man har en stor kyleffekt i små rum, 
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t.ex. ett serverrum men luftströmmen kan uppfattas som för kall om den används i vanliga 
rum (Källman, Hindersson et al. 2004). 
 
6.2.4 Induktionsapparater 
Induktionsapparater är principiellt sett ganska lika fläktkonvektorer med den stora 
skillnaden att de inte har någon egen fläkt. Inomhusluften dras in med hjälp av induktion. 
Induktion innebär att ventilationsluften blåses in via små dysor med hög hastighet och 
detta medför att rumsluften sugs in genom kylbatteriet, se Figur 6.5. Ventilationsluften 
används också för att tillföra rummet med frisk luft. Som fläktkonvektorer kan även 
induktionsapparater användas även för värmning, även om detta inte är en vanlig lösning. 
 

 
Figur 6.5 Principskiss för induktionsapparat 
 
Induktionsapparater installeras antingen som fasadapparat som placeras på vägg eller som 
tilluftsbaffel placerad i tak. En alternativ benämning för den senare är även aktiv 
kylbaffel. 
 
6.3 Luft som kylbärare 
I de flesta byggnader behövs ett luftsystem för att tillföra friskluft i form av ventilation. 
Genom att sänka temperaturen på denna tilluft kan den samtidigt användas för att kyla 
rummet. Luft har dock låg specifik värmekapacitet vilket medför stora luftflöden för att 
täcka kylbehovet, vilket medför en hög energiförbrukning för att driva fläktar i 
fastigheten. Det är därför viktigt att dimensionera systemet korrekt för att hålla nere 
elbehovet för distribution. Luftsystem är dock mer platskrävande än vattenburna system. I 
de lokaler som har höga krav på luftrenhet t.ex. sjukhus, laboratorier osv. som därför har 
ett stort ventilationsflöde räcker oftast det dimensionerande luftflödet till att bortföra 
värmeöverskottet (Abel 2000).  
 
En stor del av året (75-80 %) är temperaturen på uteluften lägre än inomhusluften i 
Sverige och utomhusluft kan tillföras rummet som frikyla (Källman, Hindersson et al. 
2004), och producerad kyla behöver endast tillföras de varmaste dagarna. När det finns 
behov av ytterligare kylning av rummet kyls luften ytterligare i ett kylbatteri. Tilluftens 
temperatur bör dock inte sänkas för mycket eftersom den då kan ge upphov till drag i 
lokalen, vilket medför att luftburna system har svårt att klara stora kylbehov. Det är 
därför vanligt att det installeras kombinerade system med både luft och vatten se kapitel 
6.4. Luftsystem kan också använda sorptiv eller evaporativ kyla vilket inte vattensystem 
kan (dessa begrepp förklaras närmare i kapitel 6.5.4). 
 
Ett luftburet system kräver olika framledningstemperaturer beroende på vilka don som 
används för att distribuera ut luften i lokalen. Om s.k. lågimpulsdon används distribueras 
luften vid en temperatur på minst 18 °C (eftersom det annars kan upplevas som dragigt i 
lokalen). Eftersom dessa system inte kräver så låga framledningstemperaturer, är det en 
fördel för systemets energiprestanda. Hur mycket lägre kylvattentemperaturen eller 



39 

 

förångningstemperaturen måste vara beror på hur stora värmeväxlarytor som tillämpas. 
Nackdelen med denna typ av system är att luftflödena vid höga kylbehov måste ökas för 
att kunna föra bort överskottsvärmen, vilket leder till att mycket elenergi krävs för att 
driva fläktarna. Om istället ett s.k. högimpulsdon används kan luft med lägre 
temperaturer, ner till ca 14 °C, blåsas in i lokalen vilket ställer krav på lägre 
framledningstemperatur, men det lägre flödet medför att fläkteleffekten inte blir lika hög. 
 
Distributionssystem i luftburen kyla kan antingen ha variabelt (VAV) eller konstant flöde 
(CAV). Att ha variabelt eller konstant flöde i systemet betyder dock inte att man behöver 
ha samma lösning genom varje enhet, det är olika vad olika enheter kräver (Jagemar 
2003). Nedan beskrivs olika typer av ventilationssystem (oavsett om de används för 
enbart luftkvalitet eller för både luftkvalitet och kylning). Figur 6.6 visar en principskiss 
för luftburen kyla. 

 
Figur 6.6 Principskiss för luftburen kyla 
 
6.4 Kombinerade system 
Det finns möjligheter att kombinera system med luftburen och vattenburen kyla på en 
mängd olika sätt. Ett tillfälle då systemen måste kombineras är då man vill ha ett system 
med luftburen kyla, men då det dimensionerande kylbehovet är så stort att det inte fullt ut 
kan tas om hand med enbart luft (beroende på att man i så fall skulle behöva så stora 
luftflöden att dragproblem blir ofrånkomliga). Det finns även möjligheter att kombinera 
luftburna system så att man för vissa delar av en byggnad, eller för vissa rum, använder 
sig av ett VAV-system (genom att utnyttja VAV-boxar där luftflödet kan styras) för att i 
övriga delar av byggnaden ha ett CAV-system (Nilsson 2001). 
 
Källman, Hindersson m.fl. jämför ett VAV-system med ett CAV-system kombinerat med 
aktiva kylbafflar genom att simulera två kontorsrum med olika fönsterlägen i 
simuleringsprogrammet IDA. I VAV-systemet tillförs all kyla via luft och det 
dimensionerade luftflödet är således mycket större än det som krävs för endast 
ventilation. I CAV-systemet med aktiva kylbafflar är luftflödet endast dimensionerad för 
hygienisk ventilation och resterande kylbehov tillförs via bafflar. Kontorsmodulen är 
25 m2 stor och består av två kontorsrum med korridor emellan. Värden räknas sedan upp 
till en kontorsfastighet på 2000 m2. VAV-systemet kräver ett luftflöde på 8,0 m3/s för att 
klara kylbehovet och en kyleffekt på 98,1 kW (49,0 W/m2). I det andra systemet är 
luftflödet 2.5 m3/s och den totala effekten är 75,6 kW (Källman, Hindersson et al. 2004). 
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6.5 Kylproduktion 
6.5.1 Värmepumpar 
I kapitel 5.7.4 diskuterades värmepumpar främst som värmeproducenter, men 
möjligheten finns också att använda dem som kylproducenter. Figur 6.7 visar en 
principskiss av en värmepump för kyldrift. I första hand används kylan från källan, t.ex. 
borrhålslager eller uteluft, som frikyla det vill säga växlas direkt mot 
distributionssystemet för kyla. Om/när kylan i källan inte räcker till för att kyla 
byggnaden används värmepumpen för att höja kyleffekten och den alstrade värmen kyls 
bort i kylmedelskylaren mot uteluften. Om det finns ett samtida värmebehov i byggnaden, 
t.ex. för tappvarmvatten, kan värmen istället distribueras till byggnaden och 
värmepumpen kan gå på samtida värme- och kyldrift. 

 
Figur 6.7 Värmepump kopplad för kyldrift 

 
Luft/vattenvärmepumpar är den värmepump som är vanligast att använda för att 
producera kyla i Sverige idag. Luft/luftvärmepumpar kan också leverera kyla, men 
kylfunktionen används dock relativt sällan i dem som är installerade i småhus. Denna typ 
lämpar sig inte lika väl för frikyledrift utan kräver att kompressorn är igång.  
Bergvärmepumpar är en typ av vätska/vattenvärmepumpar som lämpar sig bra för 
kylproduktion eftersom frikyla kan pumpas från borrhålet vilket medför att borrhålet 
samtidigt laddas med värme inför värmesäsongen. 
 
I Figur 6.8 visas exempel på hur COP varierar med förångnings- och 
kondenseringstemperatur för kompressionskylmaskin, värmepump, och 
absorptionskylmaskin. Eftersom COP stiger med ökande förångningstemperatur är det ur 
produktionseffektivitet sett lämpligt att ha ett kylsystem med högre 
framledningstemperaturer. 
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Figur 6.8 Exempel på hur COP varierar med förångnings- och kondenseringstemperatur. 
t1=kondenseringstemperatur, tG=temperatur i generator, tA=temperatur i absorberare 
(Trüschel 2003). 
 
6.5.2 Kompressordrivna kylaggregat 
Kompressionskylmaskiner (chillers) är en konventionell värmepump som drivs med el. 
Kylmaskinen kan producera kyla både till luftburna och vattenburna system, genom att 
koppla den till ett kylbatteri i ett luftbehandlingsaggregat eller genom att koppla den 
direkt till kylpaneler eller fläktkonvektorer. En kompressordriven kylmaskin är möjlig att 
installera i de flesta byggnader. I Figur 6.8 visas hur COP varierar olika temperaturer. 
 
6.5.3 Absorptionskylaggregat 
En absorptionskylmaskin fungerar enligt samma princip som en konventionell kylmaskin, 
men den drivs med värmeenergi istället, t.ex. fjärrvärme eller spillvärme. Absorbenten 
respektive köldmediet som används är vanligtvis Litiumbromid/Vatten men det finns 
även maskiner med Ammoniak/Vatten. Den största fördelen med absorptionskylmaskiner 
i jämförelse med vanliga kylmaskiner är att de kan använda överskottsvärme för att 
tillverka kyla. Värmeproduktionen från t.ex. sopförbränning och/eller kraftvärme måste 
vara igång även under de månader när det inte finns något värmebehov. Därför finns det 
en möjlighet att använda överskottsvärme istället för att använda el för att producera kyla 
under sommaren då kylbehovet är som störst. 
 
6.5.4 Evaporativ och sorptiv kyla 
Evaporativ kyla kallas det när luft kyls genom att vatten förångas direkt i luften, för detta 
åtgår värme och den värme tas då från luften som på detta sätt kyls. Hur mycket luften 
kyls beror på lufttillståndet.  
 
Om luften avfuktas innan den kyls med hjälp av vattnet som förångas kan luften nå lägre 
temperaturer och kylningen blir inte lika beroende av lufttillståndet. För att avfukta luften 
krävs tillförsel av värme och denna kombination av avfuktning och kylning kallas sorptiv 
kyla. Värmen som åtgår kan t.ex. vara fjärrvärme, spillvärme eller värme producerad av 
solfångare. 
 
Eftersom det är luft som kyls i båda fallen kan evaporativ och sorptiv kyla endast 
kombineras med luftburen kyla.  
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6.5.5 Frikyla 
Vad som brukar definieras som frikyla är att en naturlig värmesänka används, t.ex. kall 
utomhusluft, borrhålslager eller vattendrag.  
 
Med ett luftburet kylsystem kan kylbehovet tillgodoses med uteluft så länge 
utetemperaturen är lägre än ca 16 °C. Antalet timmar som detta inte uppfylls i Sverige ett 
typiskt år varierar mellan 1055 och 160 timmar beroende på var i landet man befinner sig 
(Bergsten and Aronsson 2001).  
 
Med ett vattenburet kylsystem kan uteluften kyla vattnet genom att värmeväxla det med 
t.ex. ett kyltorn, se Figur 6.9. Normalt går det att använda uteluften så länge temperaturen 
är under 7-10 °C (Nilsson 2001). Ett vattenburet system kan också värmeväxlas mot ett 
kallare vattendrag om den möjligheten finns. 
 

 
Figur 6.9 Principskiss för vattenburen frikyla 
 
En form av frikyla är så kallad nattkyla vilket innebär att byggnaden lagrar kyla från den 
naturliga temperatursänkningen på natten som sedan kan användas för att kyla fastigheten 
under dagen. Det går också att lagra kyla i luften i byggnaden men det medför att ett lite 
kallare morgonklimat måste accepteras. 
 
6.5.6 Fjärrkyla 
Fjärrkyla är centralt producerad kyla som säljs till fastighetsägaren. Kylan kan bestå av 
frikyla, absorptionskyla, kompressorkyla och/eller stora värmepumpar. En fördel för 
fastighetsägaren är att det inte behövs någon processutrustning i fastigheten förutom en 
värmeväxlare mellan fjärrkylasystemet och fastighetens system. Förutom att systemet tar 
liten plats kräver det relativt lite underhåll och bullrar inte. Kravet för att kunna använda 
fjärrkyla är närhet till fjärrkylanät.  
 
Distribution från fjärrkyla kan ske med indirekta eller direkta system. Den indirekta 
anslutningen är vanligast och är den som rekommenderas p.g.a. högre driftsäkerhet. 
Problem med byggnadens kylsystem kan annars påverka delar av fjärrkylanätet. 
Dessutom sparas pumpenergi i byggnaden p.g.a. lägre differenstryck (Källman, 
Hindersson et al. 2004).  
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7 Tekniska lösningar för att minska värme 
och kylbehovet 

I rapporten ”Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen” av Dalenbäck från 
Chalmers EnergiCentrum på uppdrag av Boverket jämförs den teknisk-ekonomiska 
sparpotentialen som presenterades i Energikommissionens betänkande ”Omställning av 
energisystemet” 1995 med den verkliga utvecklingen mellan 1993 och 2003. Jämförelsen 
visar att prognosen för användning av nettovärmebehov stämmer väl överens med den 
faktiska utvecklingen fram till 2003. Denna överensstämmelse är dock lite missvisande 
eftersom det i Energikommissionens prognos antogs att nettovärmeanvändningen 
samtidigt skulle öka på grund av en minskad internvärmeutveckling från effektivare 
belysning och kontorsapparater samt energihushållning av densamma. Även om 
kontorsapparater alstrar mindre internvärme idag är dock den totala siffran i princip 
oförändrad mellan 1993 och 2003 på grund av att antalet apparater har ökat mycket mer 
än vad Energikommissionen förutsåg. Från detta drar man slutsatsen att 
besparingspotentialen för nettovärme antagligen inte utnyttjas fullt ut (Dalenbäck 2005). 
 
Den största sparpotentialen för nettovärme av lokaler är enligt författarna 
installationstekniska, därefter följer byte av fönster. Genom att se till de förändringar som 
skett från 1993 dras slutsatsen att energisparpotentialen uppgår till knappt 15 % av den 
verkliga potentialen eller drygt 10 TWh nettovärme på 10-20 års sikt (Dalenbäck 2005). 
 
Tekniker som har störst potential enligt rapporten (beskrivet väldigt kortfattat här annars 
hänvisas till rapporten) (Dalenbäck 2005): 

- Ventilation: se över ventilationsbehov och drifttider. Installera behovsstyrd 
ventilation. Installera värmeåtervinning. Undersök om det går att använda 
återluft, exempelvis då byggnaden inte används. Bedöm kylåtervinning (från 
kylrum, etc.). Anpassa tilluftstemperaturer. 

- Värmesystem: se över värmebehov. Anslut till fjärrvärme. Justera 
börvärdeskurvor. Sektionera rörsystem. 

- Styr- och övervakningssystem: separerad mätning av värme, el och kyla samt 
separerad mätning för olika byggnader, detta för att tydliggöra genomslag av 
genomförda energieffektiviseringsåtgärder. Integration av och samordning 
mellan olika delsystem. 

 
Förutom ovannämnda så finns en hel del andra åtgärder som kan vara applicerbara för 
olika typer av byggnader. För att nämna några av dem:  

- åtgärder på klimatskal (t.ex. byte av gamla fönster till nya med lägre 
värmegenomgångstal och/eller till smartare fönster som reglerar 
solljusinsläppet beroende på värme/kylbehov)  

- användning av effektivare fläktar och pumpar och byte av VAV-boxar och 
flödesreglering med ventiler mot fläktar respektive pumpar 

- användning av smartare styr- och reglerteknik där man använder mera 
avancerade reglerstrategier  

- konvertering av gamla värme/kylsystem till energieffektivare sådan. Ett 
exempel är byte av direktverkande el till värmepump. 

 
I Tabell 7.1 visas hur den specifika energianvändningen påverkas för olika 
uppvärmningsformer och åtgärder som kan genomföras i en- och flerfamiljshus. 
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Tabell 7.1 Specifik energianvändning [kWh/m2år] för olika uppvärmningsformer och 
åtgärder. Värden från (Fyhr, Axell et al. 2009) 

* För biobränslepannan antas en verkningsgrad på 95 procent under vintern och 80 procent under sommaren.  
** Notera att nattsänkning av inomhustemperatur inte är lämpligt att använda i stora fjärrvärmeområden 
eftersom effektbehovet blir väldigt högt om alla stänger av nattsänkningen samtidigt, och dessutom kan den 
fasta avgiften höjas för fjärrvärmen.  
*** För FTX-aggregatet antas en temperaturverkningsgrad på 80 procent vid +2°C och 70 procent vid -15°C. 
Dessutom antas en lufttäthet på 0,6 l/s, m² (0,8 l/s, m² utan FTX).  
 
Värmeåtervinning är en väldigt energieffektiv åtgärd som kan leda till stora 
energibesparingar. Värmeåtervinningen från luften kan ske på olika sätt genom 
värmeväxling (regenerativt, direkt eller indirekt rekuperativt) eller genom 
frånluftsvärmepump. Det finns nästan alltid regler som föreskriver hur stor del av luften 
som får återföras och hur stor del som måste vara färskluft. I ett indirekt rekuperativt 
system överförs värmen från frånluften via vattenslingor. Ett regenerativt system består 
ofta av ett roterande regenereringshjul. 
 
Värmeväxling betyder att man måste ha fläktar och kanaldragningar både på frånluft och 
tilluft. Med dagens teknik så kan minst 80 % av värme i frånluften återvinnas. 
 
Återvunnen värme från en värmepump kan användas antingen för tappvatten eller för 
husets värmesystem. 
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Enfamiljshus           
Bergvärmepump 63 55 50 57 40 62 60 58 55 - 
Luft/vatten-värmepump 92 80 72 83 52 91 87 85 75 - 
Luft/luft-värmepump 127 114 105 117 83 124 122 119 109 - 
Frånluftsvärmepump 134 119 107 122 78 132 127 - - - 
Biobränsle* 200 183 169 186 134 198 192 190 174 160
Fjärrvärme** 183 167 154 170 121 181 175 173 162 158
           
Flerfamiljshus           
Bergvärmepump 46 41 37 46 33 45 44 41 42 - 
Luft/vatten-värmepump 54 47 42 53 36 53 52 48 43 - 
Luft/luft-värmepump 88 81 76 87 69 84 86 81 76 - 
Frånluftsvärmepump 64 55 49 64 42 63 61 - - - 
Biobränsle* 146 128 114 145 98 143 140 131 118 111
Fjärrvärme** 130 113 100 129 83 127 125 116 107 110
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Nedan redovisas ett antal åtgärder för att minska kylbehovet. 
 
Solavskärmning. Solinstrålningen har en stor inverkan på kylbehovet. I fasadbelägna 
lokaler är det solinstrålningen som i många fall är den dominerande delen av det 
dimensionerande kylbehovet. Abel och Elmroth visar med nedanstående figurer exempel 
på hur kylbehovet och priset för en kylanläggning varierar med solinstrålningen och hur 
det ser ut med vatten- respektive luftdistribuerad kyla. Den relativa glasarean definieras 
som glasarean genom den totala fasadarean (inklusive fönster). Faktorn g kallas solfaktor 
och definieras som solinstrålningen genom fönstret in i rummet dividerat med 
solinstrålning utifrån på fönstret. För att sätta solfaktorn i ett sammanhang finns följande 
ungefärliga värden för olika avskärmningar redovisade i samma bok (Abel och Elmroth 
2006). 

 
Oskyddat treglasfönster      g ≈ 0,7 
Solskyddande glas – ringa inverkan på synligt ljus  g ≈ 0,4 
Persienn mellan yttre glas     g ≈ 0,3 
Solskyddande glas – minskar påtagligt även synligt ljus  g ≈ 0,2 
Markis        g ≈ 0,2 

 
Även fasadens läge har stor inverkan på kylbehovet vilket kan ses i Figur 7.2. 
 

 
Figur 7.1 Fönsterutformningens påverkan på kylstemet, avseende luftsystem med 
tilluftstemperaturen 17 °C. Sydfasad (Abel och Elmroth 2006) 

Figur 7.2 Fönsterutformningens påverkan på kylstemet, avseende vattensystem med  
kylbafflar. Sydfasad till vänster och nordfasad till höger (Abel och Elmroth 2006). 
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Belysning i lokaler som t.ex. kontor, skolor och sjukhus utgör cirka en tredjedel av 
byggnadens totala elenergianvändning. Det finns en stor potential för energibesparing 
inom belysningsområdet. STIL2 visar att kontor, skolor, vårdlokaler och 
idrottsanläggningar skulle kunna spara cirka 2,3–2,5 TWh per år genom bättre 
belysningsteknik och ventilationssystem (Energimyndigheten 2009c). 
 
Äldre lysrör kan bytas mot nyare så kallad T5-lysrör (högfrekvensdrift). El-användningen 
kan därmed minskas med ca 25 %. Genom att använda belysning av högfrekvensdrift 
som alstrar mindre värmeenergi kan de interna lasterna minskas. Högfrekvenstekniken 
ger möjlighet till en flexibel och flimmerfri belysning samtidigt som det ger en 
energibesparing på upp till 50 %. Glödlampor kan bytas till lågenergilampor eller 
kompaktlysrör. Lågenergilampor ger mycket ljus till en låg elanvändning (lumen/watt). 
 
En annan viktig aspekt är styrning av drifttid och ljustyrka. Tidur och närvarogivare är de 
vanligaste lösningarna för att styra belysningens drifttid. Dessutom kan belysningsstyrkan 
styras, antingen manuellt eller genom avkännig av dagsljus med hjälp av ljussensorer. 
Närvarogivare kan spara så mycket som 40-60 % elenergi och ökar dessutom 
ljuskällornas livslängd. Dagsljusstyrning av belysningsstyrkan är inte lika vanligt 
förekommande, men med bättre och mer avancerad reglerteknik i framtiden så väntas den 
lösningen öka. 
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8 Diskussion och slutsatser 
Genom att se på värme- och/eller kylsystemet med systemperspektiv kan ett 
energieffektivare system uppnås. Det finns stora vinster att göra med ett systemtänkande 
eftersom de val som görs vid utformningen av ett distributionssystem påverkar många 
andra delar i systemet och det finns en risk för suboptimering. 
  
Distributionssystemet är en viktig del av klimatsystemet som påverkar bland annat 
energianvändningen. Ett första steg i att få en minskad energianvändning är att minska 
kyl- och värmelaster i byggnaden med tekniska åtgärder. I lokalbyggnader som har höga 
internlaster är t.ex. solavskärmning en effektiv åtgärd för att minska kylbehovet. I 
bostadshus som istället har mest behov av värme är det viktigare med åtgärder på 
klimatskalet som minskar värmeläckaget. Ett värme- och kylsystem bör också 
dimensioneras korrekt för att inte konsumera onödigt mycket energi. Både produktions- 
och distributionssteget blir mindre effektivt vid dellast. Det finns också andra strategier 
som att tillåta mer flytande temperaturer, något som också kan spara energi. 
 
Vid val av distributionssystem är det viktigt att se till krav och behov i byggnaden. Om 
byggnaden har ett kylbehov som kan täckas av det erforderliga luftflödet som krävs för 
ventilation rekommenderas att tillföra undertempererad luft. Dessutom kan luften under 
stora delar av året kylas med frikyla utifrån. Om byggnaden har ett större kylbehov 
rekommenderas vattenburen kyla eftersom vatten har en större specifik värmekapacitet 
och har möjlighet att ta hand om större värmeöverskott.  
 
Oavsett vilket system som väljs bör distributionssystemet byggas så att inga onödiga 
tryckfall introduceras. Vid användandet av luft är det speciellt viktigt att tänka på 
utformningen av kanaler och placering av enheter. Konstantflödessystem (både för luft 
och vatten) innebär lättare reglering och utformning av systemet, men medför oftast högre 
energianvändning. Genom att låta flödet variera kan pump- och fläktenergi sparas både på 
grund av lägre flöde men också genom färre ventiler som introducerar tryckfall. Att 
införa kapacitetsreglerade pumpar och fläktar medför bättre dellastegenskaper men också 
att flödet inte behöver strypas och därmed minskas tryckfallet och arbetet i systemet. Det 
finns också möjlighet att välja decentraliserade system som sparar energi genom att 
pumpar och fläktar inte behöver dimensioneras efter det totala tryckfallet i systemet. Det 
bör dock kontrolleras att de extra enheterna inte medför att störande ljud uppkommer. 
 
Ett annat sätt att spara driftenergi är att byta ut äldre pumpar och fläktar mot nyare med 
bättre verkningsgrader. I Sverige kan drygt 70 % av elanvändningen till pumpar och 
nästan 40 % av elanvändningen till fläktar sparas på att använda dagens bästa tillgängliga 
teknik. Att se över drifttider är ett annat sätt att minska energianvändningen och att 
använda pump- och fläktstopp i systemet. Här kan en avvägning göras i t.ex. 
kontorslokaler mot att ha fläktdrift igång även nattetid för att på så sätt lagra nattkyla i 
byggnaden och därmed minska behovet av kyla under dagen. 
 
Vid val av enheter som överför värme och/eller kyla till byggnaden bör hänsyn tas till 
vilka krav de ställer på framledningstemperaturer. En större överföringsyta medför att 
lägre framledningstemperaturer kan användas i värmefallet och högre i kylfallet. Dessa 
förändrade temperaturer leder till att vissa produktionssätt för värme och kyla kan 
användas med högre effektivitet, exempelvis solvärme och värmepumpar. Förutom detta 
exempel medför utformningen av distributionssystemet olika frihetsgrader i valet av 
produktionssätt. Luftsystem kan t.ex. i högre grad använda frikyla. System med variabelt 
flöde ger större temperaturdifferenser vilket gynnar effektiviteten för flera 
produktionstekniker. 
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