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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av HSB Värmland och är det avslutande arbetet 
som uppfyller kraven för en magisterexamen från Energi- och miljöteknikprogrammet på 
Karlstads Universitet. 
 
HSB Värmland är ett kooperativ ägt företag som har i uppdrag att bland annat förvalta 
fastigheter. HSB har anlitats av bostadsrättsföreningen Skiftnyckeln för att energioptimera 
samt underhålla bostadsrättsföreningens fastigheter. Engholmsgatan 4 är ett av 
flerbostadshusen i bostadsrättsföreningen och har fjärrvärme som energikälla. Engholmsgatan 
4 har ett vattenburet värmedistributionssystem som aldrig blivit injusterat. Energioptimering 
ingår i HSB Värmlands uppdrag och de har som praxis att injustera det vattenburna 
värmedistributionssystemet om byggnadens energibehov har förändrats eller om det aldrig har 
utförts en sådan. Det senare fallet gäller för Engholmsgatan 4, vars vattenburna 
värmedistributionssystem aldrig har injusterats. För att undersöka förutsättningarna för en 
injustering, utfördes en närmare undersökning av inomhustemperaturen i åtta lägenheter. 
Resultatet av undersökningen uppvisade en bred variation av inomhustemperaturen mellan 
lägenheterna där några var under- respektive övertempererade. Det innebär att det finns en 
stor potential för energieffektivisering och att en injustering skulle kunna råda bot på den 
varierande inomhustemperaturen mellan olika lägenheter. 
 
Engholmsgatan har fjärrvärme som energikälla och den 1 juli 2014 införs en ny prismodell för 
fjärrvärmen. Den nya prismodellen innebär att fjärrvärmen är som dyrast under 
vintermånaderna. Med anledning av detta undersöktes de ekonomiska förutsättningarna för en 
frånluftsvärmepump med drifttid under vintermånaderna; december, januari och februari.  
 
En enkät delades även ut till alla bostadsinnehavare i huset, alltså en enkät per hushåll. I 
enkäten svarade de boende på hur de upplevde inomhusklimatet samt om de upplevde något 
obehag såsom till exempel drag. Svaren visar att bostadsrättsägarna överlag är relativt nöjda 
med sitt inomhusklimat, men upplever att de inte har så stora möjligheter att påverka sin 
inomhustemperatur. 
 
Om HSB Värmland utför injusteringen av det vattenburna värmedistributionssystemet, har 
bostadsrättsföreningen möjlighet att spara ca 1 500 kr/år från och med år ett genom att få den 
avtalsenliga inomhustemperaturen, 22℃. Men den största vinsten är att de lägenheter på 
Engholmsgatan 4, som enligt mätningarna är under- respektive övertempererade, skulle få en 
inomhustemperatur i enlighet med avtalet mellan bostadsrättsföreningen Skiftnyckeln och 
HSB Värmland. 
 
Vid dimensioneringen av frånluftsvärmepumpen utgick beräkningarna från att en injustering 
av värmedistributionssystemet hade utförts. Bostadsrättsföreningen har möjlighet att sänka sin 
energikostnad, som bäst, med totalt 85 900 kr om värmepumpen håller hela sin livslängd. 
Detta är räknat från år ett, utan hänsyn till installation eller underhållskostnader, och under 
förutsättningen att värmepumpen fungerar hela sin livslängd. Men innan några beslut fattas 
gällande frånluftsvärmepumpen måste en närmare studie utföras av frånluftsflödets verkliga 
omfattning. 
  



 

 
 

Abstract 
The aim of this report is to examine the possible economic benefits that might come out of an 
adjusted hydronic heat distribution system of an apartment building. Furthermore will this 
report investigate the value of the investment of an exhaust air heat pump for the same 
apartment building.  
 
This assignment has been carried out on behalf of HSB Värmland and is the final work that 
meets the requirements for a master's degree from the Energy and Environmental Programme 
at the University of Karlstad. 
 
HSB Värmland is a cooperative owned company that has a business idea to, among other 
things, manage properties. HSB and has been hired by the housing association Skiftnyckeln, 
which has district heating as an energy source. One of the buildings in the housing 
association, Engholmgatan 4, has a hydronic heat distribution system that has never been 
adjusted. Since energy optimization is part of HSB Värmland mission they have adopted the 
practice of balancing the hydronic heat distribution system if the building's energy need has 
been changed or, as in the case of Engholmsgatan 4, it has never been done. 
 
Engholmsgatan has district heating as an energy source and in the first of July, 2014, a new 
pricing model for district heating will be introduced. The new pricing model means that 
district heating will become the most expensive in the winter months and therefore HSB 
Värmland wants to examine the economic aspects of an exhaust air heat pump with its run 
time during the winter months; December, January and February. 
 
In order to investigate whether there is a potential for a possible energy reduction, indoor 
temperature sensors where installed in eight apartments. The indoor sensors showed a wide 
variation of temperature between the apartments. This means that there is a great potential for 
energy efficiency and an adjustment could overcome the varying indoor temperature between 
the apartments. 
 
An inquiry was also handed out to all tenants in the house, a survey per household. In the 
survey, the residents could answer questions about how they experienced the indoor climate 
and whether they experienced any discomfort such as cold drafts. Overall, it appears the 
tenants to be relatively satisfied with their indoor climate but they feel that they have little 
influence on the indoor temperature. 
 
Would HSB Värmland decide to balance the hydronic heat distribution system, the housing 
association would get the opportunity to save from year one approximately 1 500 SEK a year 
by lowering the indoor temperature to the contractual 22℃. But the biggest benefit that would 
come out of the balanced hydronic heat distribution system is that the apartments at 
Engholmsgatan 4, which according to the indoor sensors are under- respectively over 
temperature, would have an indoor temperature in accordance with the agreement between the 
housing association Skiftnyckeln and HSB Värmland. 
 
The dimension of the exhaust air heat pump is based of calculations from after the adjusted 
hydronic heat distribution system has been done. The housing association are able to lower 
their energy costs, at its best, with a total sum of 85 900 SEK. This is calculated from year 
one, regardless of the installation or operating costs, and assuming that the heat pump acts 
throughout its life. But before any decisions are made regarding the exhaust air heat pump, a 
detailed study of the true extent of the exhaust airflow must be carried out.  



 

 
 

Förord 
Denna rapport presenterar mitt examensarbete på 22,5 hp från Energi- och 
miljöteknikprogrammet på Karlstads Universitet. Detta examensarbete har även redovisats 
muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter diskuterats vid ett särskilt 
seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit aktivt som opponent till ett 
annat examensarbete. Examensarbetet har utförts på HSB Värmland och jag vill tacka 
följande personer i samband med detta:  

Kristina Fyhr, min handledare på Karlstads Universitet som genom kloka råd och mycket god 
handledning hjälpt mig under arbetets gång. 

Boris Flügge och Peter Persson, kontaktpersoner på HSB Värmland som svarat på frågor och 
tillhandahållit information.  

Jag vill även tacka Erik Stjärnborg på HSB Värmland som gjorde examensarbetet möjligt. 

 

Mathilda Svensson, Karlstad, maj 2014 
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1 Inledning 
Jordens befolkning växer medan resurserna är desamma. Den 20 augusti år 2013 var den 
årliga kvoten av jordens naturtillgångar fylld (Global Footprint Network 2013). På knappt åtta 
månader hade jordens befolkning förbrukat den mängd regnskog, fisk och mineraler som är 
beräknat att jorden producerar eller klarar att återhämta sig från på ett år. Självklart skiljer sig 
detta från nation till nation, men om alla människor levde med samma levnadsstandard som 
svenskar skulle det behövas tre jordklot istället för det enda som finns (WWF 2014).  
 
Generellt sett måste människor sänka sin levnadsstandard annars kommer det inte att finnas 
något arv kvar till kommande generationer. Men det finns hopp, många människor strävar 
efter att nå en hållbar utveckling. Ett sätt har varit att införa så kallade miljömål. Den 28 april 
1999 fastställde den svenska riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål som senare skulle 
lägga grunden för de så kallade etappmålen (Naturvårdsverket 2014b). I etappmålen står det 
bland annat att till år 2020 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser ha minskat med 40 % jämfört 
med år 1990 (Naturvårdsverket 2014a). Eftersom bostads- och servicesektorn står för mer än 
60 % av Sveriges totala energianvändning (Energimyndigheten 2014b), varav endast bygg- 
och fastighetssektorn står för 28 %, skulle energieffektiviserande åtgärder inom 
bostadssektorn resultera i betydande energibesparingar (Boverket 2009).  
 
I samband med miljonprogrammet mellan åren 1965-1975 byggdes ca 1 miljon bostäder. 
Detta skedde under en tid då energin var billig och lättåtkomlig vilket resulterade i litet fokus 
på energieffektivitet (Energimyndigheten 2010). Engholmsgatan 4 byggdes dock lite tidigare, 
år 1950.  
 
Det finns stor potential att sänka energianvändningen inom bostadssektorn. Hur dessa 
energieffektiviseringar ser ut varierar från fall till fall, beroende på vilka 
energieffektiviserande åtgärder som utförts. I en välisolerad byggnad med en högre 
genomsnittlig inomhustemperatur kan en energieffektivisering vara att sänka 
inomhustemperaturen till ca 21℃. Det är en komfortabel inomhustemperatur och genom att 
sänka inomhustemperaturen sänks energianvändningen. För bostadsägaren betyder varje grads 
sänkning cirka fem procent lägre kostnad för uppvärmningen (Energimyndigheten 2014c).  
En annan energieffektiviserande åtgärd, beroende från fall till fall, och om systemgränsen 
sätts runt byggnaden, är att installera en frånluftvärmepump. Frånluftsvärmepumpar 
återvinner värmen i frånluften som normalt håller en konstant temperatur på 22℃, vilket gör 
att frånluftvärmepumpar får en hög verkningsgrad (Axelsson & Andrén 2002).  
 

1.1 Bakgrund 
HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som bygger och förvaltar fastigheter. 
Hyresgästföreningen bildade Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, HSB, på 
1920-talet för att bospara och bygga bostäder åt medlemmarna. I dag är Hyresgästföreningen 
och HSB helt skilda organisationer, och HSB är ett registrerat namn, inte en förkortning (HSB 
Skoghall). HSBs affärsidé är att erbjuda en god boende- och levnadsstandard till en rimlig 
ekonomisk kostnad. HSB letar ständigt efter energieffektiviserande åtgärder utan att sänka 
komforten för de boende. 
 
En av HSBs föreningar, HSB Värmland vill sänka energianvändningen i en av deras 
fastigheter; ett punkthus med 14 lägenheter. De åtgärder som är aktuella är att balansera 
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radiatorsystemet samt att undersöka de ekonomiska möjligheterna att installera en 
frånluftsvärmepump. Förutsättningarna för en frånluftvärmepump anses vara goda då det 
tidigare har funnits en frånluftsvärmepump men som avvecklats p g a olönsamhet. Nya 
förutsättningar i och med prisförändringen för fjärrvärme har åter gjort en 
frånluftsvärmepump till ett intressant komplement till uppvärmningssystemet. 
Uppvärmningssystemet för byggnaden består av ett två-rörs vattenburet radiatorsystem och 
uppvärmningskällan är fjärrvärme. 
 
Bakgrunden till att HSB gör denna energieffektivisering är inte att de boende har framfört 
några klagomål, utan det är en del av HSB Värmlands uppdrag att övervaka och minska 
energianvändningen för bostadsrättsföreningen Skiftnyckeln. Om det inte har utförts någon 
injustering de senaste 10 åren är det praxis för HSB att utföra en sådan. I vissa fall har det 
aldrig utförts en sådan, som i fallet för bostadsrättsföreningen Skiftnyckeln. I avtalet mellan 
HSB och brf Skiftnyckeln står det bland annat att inomhustemperaturen ska ligga på 22℃. 
 

1.2  Syfte 
Syftet med rapporten är att ta fram underlag och utvärdera om förutsättningarna finns för att 
kostnadseffektivt sänka energianvändningen för uppvärmning i ett punkthus med 14 
lägenheter, utan att försämra komforten för de boende. Detta ska ske genom att balansera 
radiatorsystemet genom att teoretiskt injustera termostatventilerna samt att undersöka de 
ekonomiska aspekterna vid installation av en frånluftsvärmepump. 
 

1.3  Mål 
Målet är att ta fram underlag och utvärdera om förutsättningarna finns för att 
kostnadseffektivt sänka energianvändningen för uppvärmningen genom att optimera det 
vattenburna distributionssystemet, samt dimensionera en frånluftsvärmepump för att kunna 
utnyttja den värme som finns i frånluften. Detta ska utföras teoretiskt för att förbereda inför en 
framtida installation. 
 

1.4  Frågeställningar 
Rapporten skall svara på följande: 
 

- Hur de boende upplever sitt inomhusklimat. 
- Om det är möjligt att minska energianvändningen och därmed energikostnaden genom 

att injustera radiatorsystemet och sänka inomhustemperaturen till 22℃. 
- Hur termostatreglerventilerna ska injusteras. 
- Hur stor kostnadsbesparing en frånluftsvärmepump med drifttid under 

vintermånaderna skulle generera samt hur dimensioneringen av en sådan skulle se ut. 
 

1.5  Avgränsningar 
Följande avgränsningar har gjorts: 
 
Energieffektiviseringen har avgränsats till det vattenburna värmedistributionssystemet samt 
utnyttjande av frånluften i ventilationen. Detta trots att flera andra åtgärder, exempelvis 
injustering av ventilation självklart har en avgörande roll för energianvändningen. 
Ventilationen har en avgörande roll dels för hur effektiv värmefördelningen är i lägenheterna 
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men även vid dimensioneringen av frånluftsvärmepumpen. 
 
Det är HSB Värmlands plan att ha frånluftsvärmepumpen i drift under vintermånaderna 
december, januari och februari. Därför är det dessa tre månader som togs i beaktande vid 
beräkningarna.  
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2 Teori 
Teoriavsnittet omfattar värmebehovet för en byggnad, de väsentliga komponenterna i det 
vattenburna värmesystemet som berör radiatorsystem vid en injustering samt teorin bakom 
frånluftvärmepumpar. 

 

2.1 Värmebehov 
Värmebehovet för en byggnad kan beräknas genom att ställa upp en värmeeffektbalans över 
huset. Den kan se ut som ekvation 1(Warfvinge & Dahlblom 2010).  
 

        𝑃!ä!"# = 𝑃! + 𝑃! + 𝑃! − 𝑃! − 𝑃! − 𝑃!"                                            (1) 
 
𝑃!ä!"#= nettoeffektbehovet som måste tillföras huset, [W] 
𝑃!= värmebehov, [W] 
𝑃!= värmetillskott från solinstrålning genom fönster, [W] 
𝑃!=värmetillskott inne i bostaden, så kallad internvärme, [W] 
𝑃!= värmeförluster på grund av transmissionsförluster genom klimatskalet, [W] 
𝑃!= värmebehov för uppvärmning av uteluft till ventilationen, [W] 
𝑃!"= värmeförluster genom oavsiktlig ventilation, [W] 
 
För att beräkna transmissionsförlusterna, Pt, genom olika byggnadsdelar beräknas först den 
specifika värmeförlustfaktorn, Qt, som beskriver de sammanlagda värmeförlusterna genom 
köldbryggor och väggar. Värmeförlustfaktorn beräknas med ekvation 2 (Warfvinge & 
Dahlblom 2010). 
 

𝑄! = 𝑈!!
!!! ∙ 𝐴! + 𝜓!!

!!! ∙ 𝑙! + 𝑋!
!
!!!                                                   (2) 

 
Qt= specifika värmeförlustfaktorn, [W/K] 
Ui= värmegenomgångstal för en byggnadsdel, [W/(m2∙K)] 
Ai= byggnadsdelens invändiga area, [m2] 
𝜓!= värmegenomgångstal för linjär köldbrygga, [W/(m∙K)] 
𝑙!= linjära köldbryggans längd, [m] 
Xj= värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga, [W/K] 
 
Värmeeffektbehovet, Pt, beror på temperaturskillnaden mellan ute- och inomhustemperaturen. 
Värmeeffektbehovet beräknas med ekvation 3 (Warfvinge & Dahlblom 2010). 
 

𝑃! = 𝑄! ∙ (𝑇!""# − 𝑇!"#)                                                (3) 
 
𝑃!= Värmeffektbehovet, [W] 
Tinne= innetemperatur, [K eller ℃] 
Tute= utetemperatur, [K eller ℃] 
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Vid beräkning av energibehovet, Euppv för en byggnad multipliceras de totala 
energiförlusterna med antalet gradtimmar, se ekvation 4 (Warfvinge & Dahlblom 2010). 
 

𝐸!""# = 𝑄!"! ∙ 𝐺!                                                      (4) 
 
Euppv= energibehovet för uppvärmning, [Wh/år] 
Qtot= totala energiförluster, [W/℃ ] 
Gt= gradtimmar, [℃h/år] 
 

 

2.2 Beräkningsprogrammet Calculator, Purmo 
Calculator, Purmo är ett beräkningsprogram för dimensionering av både värmebehov och 
radiatorsystem. Med Calculator går det även att utföra beräkningar för injustering av 
radiatorsystem. Programmet dimensionerar bland annat radiatorer, rör till och från 
stamventiler och pumpar samt instrypningsvärden för vald ventiltyp. Beräkningsprogrammet 
är designat av Visual design software AB och används på HSB Värmland. 

 

2.3 Fjärrvärme 
Principen bakom fjärrvärme som värmekälla för fastigheter bygger på att värmeenergin 
produceras centralt i en eller flera fjärrvärmeanläggningar. Värmeenergin distribueras ut till 
kunderna via kulvertar i fjärrvärmenätet. I fastigheterna överförs värmen via värmeväxlare i 
en så kallad undercentral (Energimyndigheten 2011).  
 
Värmemediet i fjärrvärmesystemet är vatten med en temperatur mellan 120 och 60℃ 
beroende på rådande effektbehov. Temperaturen kan hållas högre än 100℃, som är vattnets 
förångningstemperatur vid normaltryck, tack vare det högre trycket i ledningarna höjs 
ångbildningstemperaturen (Energimyndigheten 2011). 
 
För fjärrvärme återkommer begreppen primär- och sekundärsida. Primärsidan är 
produktionssidan med fjärrvärmeanläggningen, kulvert samt ena halvan av värmeväxlaren. 
Sekundärsidan däremot består av det som i fjärrvärmesammanhang kallas för undercentral. 
Där sitter värmeväxlare som överför energin från primärsida till sekundärsida. I 
undercentralen finns oftast ytterligare en värmeväxlare för tappvarmvattenförsörjningen 
(Svensk fjärrvärme). 
 
Det finns en tryckskillnad mellan primär- och sekundärsida. Eftersom trycket är högre på 
primärsidan ställs högre krav på rör och rördelar. Den rörkvalitet som används på primärsidan 
är av tryckkärlskvalitet. Dessutom måste alla svetsarbeten på primärsidan utföras av en 
certifierad svetsare. På sekundärsidan i undercentralen används rör och delar av 
handelskvalitet med en lägre tryckklass. I övrigt är sekundärsidan utrustad som en vanlig 
pannanläggning vad gäller säkerhetsutrustning i form av expansionskärl, säkerhetsventiler 
med mera (Svensk fjärrvärme). 
 
För att leverantören av fjärrvärmen ska kunna debitera sina kunder för energianvändningen, 
mäts skillnaden i temperatur mellan tillopp och retur samt flödet över returledningen. 
Informationen samlas i ett så kallat integreringsverk som kan avläsas manuellt eller skicka 
information till fjärrvärmeproducenten. Fjärrvärmeproducenten vill ha tillbaka så 
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lågtempererat returvatten som möjligt för att erhålla så hög verkningsgrad i 
fjärrvärmeanläggningarna som möjligt, därför debiteras en högre taxa om mindre energi tas ut 
(Svensk fjärrvärme). 
 
 

2.4 Radiatorsystem 
Radiatorsystem kan antigen vara vattenburna eller direktverkande. De direktverkande 
elradiatorerna producerar värme genom att omvandla elektricitet till värme. Ju större 
radiatoryta, desto lägre temperatur kan radiatorn ha för att avge önskad effekt. En låg 
yttemperatur ger ett bättre inomhusklimat bland annat eftersom luften inte blir lika torr. 
Vattenburna värmesystem med radiatorer har funnits länge och även om utvecklingen har gått 
framåt är principen densamma. I traditionella värmesystem är framledningstemperaturen till 
radiatorerna +80℃ och returledningstemperaturen +60℃. Ju lägre framledningstemperatur 
desto bättre; en låg framledningstemperatur ger lägre värmeförluster i ledningarna fram till 
radiatorerna, i kombination med att möjligheterna till ett kompletterande värmesystem som 
värmepump eller solvärme ökar (Axelsson & Andrén 2002). 
 
 

2.4.1 Radiatorer 
I vattenburna värmesystem används sektions- eller panelradiatorer. Sektionsradiatorer består 
av flera vertikala sektioner som sammanfogas till efterfrågad längd. Gjutna sektionsradiatorer 
rymmer en förhållandevis stor mängd vatten vilket gör dem något trögreglerade. Detta till 
trots, håller de sig kvar på marknaden då de anses ha god motståndskraft mot korrosion 
(Warfvinge & Dahlblom 2010). 
 
Panelradiatorn består av ett eller flera element parallella med väggen. Panelradiatorn består av 
stålplåtar som pressats samman så att det upp- och nedtill på radiatorn bildas horisontella 
vattenkanaler med vertikala mellanrum.  
 
Värmeavgivningen ifrån radiatorer skiljer sig åt beroende på om det är en panelradiator eller 
en sektionsradiator. Panelradiatorns värmeavgivning sker via 35 % strålning och 65 % 
konvektion. Sektionsradiatorn däremot avger sin värme genom 15 % strålning och 85 % 
konvektion (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

 

2.4.2 Ett- och två-rörssystem 
Radiatorsystem kan vara utformade på olika sätt, men de två vanligaste är en-rörssystem eller 
två-rörssystem, varav två-rörssystem är dominerande (Wikipedia 2014). Ett en-rörsystem 
innebär att radiatorerna är seriekopplade, utflödet i en radiator är inflödet för nästkommande. 
Detta innebär att temperaturen avtar i radiatorkretsen, se figur 1. 
 
I ett två-rörssystem är alla radiatorer, fram- och returledningsstammar, parallellkopplade och 
matas därför med i princip samma temperatur oavsett var i huset de sitter. Ett två-rörssystem 
kräver individuell instrypning av radiatorventilen då trycket i varje stam sjunker med 
avståndet ifrån cirkulationspumpen (Warfvinge & Dahlblom 2010). Principen för ett två-
rörssystem framgår av figur 1. 
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Figur 1. Principschema över en-rörssystem och två-rörsystem med horisontell framledning- och 
returledning i respektive radiatorkrets.  

 

2.5 Reglerteknik 
Reglerteknik kan kortfattat beskrivas som ”läran om det automatiska systemet” och då 
framförallt det återkopplade automatiska systemet. System för temperaturreglering i 
bostadshus kan byggas på olika sätt. Det som är gemensamt för dem, är att de består av någon 
slags reglerenhet som kan minska eller öka värmeeffekten från de värmeradiatorer som finns i 
huset (Thomas 2008). 
 
För att reglerenheten ska veta om värmeeffekten skall ökas eller minskas, måste den 
kontinuerligt få information om det aktuella tillståndet i huset. Reglersystemet innehåller 
därför också en eller flera temperaturgivare. Dessa givare förser ständigt reglerenheten med 
information om aktuell temperatur i och/eller utanför huset. Fungerar reglersystemet bra 
märks inte någon förändring av inomhustemperaturen även om det sker stora variationer i 
utomhustemperaturen (Thomas 2008). 

 

2.5.1 Reglering av framledningstemperatur 
Framledningstemperaturen till vattenburna radiatorsystem styrs efter en reglerkurva och 
utomhustemperaturen. Den ideala reglerkurvan är en något krökt kurva som normalt 
definieras som ett antal linjära sammanhängande segment bestämda av ett antal brytpunkter. 
Den något krökta kurvan kan förklaras med att värmeavgivningen från radiatorerna inte 
varierar linjärt med radiatorns temperatur (Thomas 2008). 
 
Förenklat beskrivet mäter givaren den utgående sekundärkretsens vattentemperatur, det så 
kallade ärvärdet. Givarens signal skickas till en regulator som jämför ärvärdet med börvärdet, 
det önskade värdet som är systemets inställda temperatur. Regulatorn tar då samtidigt hänsyn 
till utomhustemperaturen och verkar därefter. Överensstämmer inte ärvärdet och börvärdet 
med varandra, skickar reglercentralen en signal till ställdonet att antingen öka eller minska 
styrventilens tillförsel av uppvärmt vatten till värmeväxlaren i husets undercentral 
(Lundagrossisten 2004) .  
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2.5.2 Styrdon 
Styrdon är den komponent i reglersystemet som ska styra en viss process. Styrdonet kan 
betraktas som en del av processen i sig eller som en del av reglersystemet. Vid 
temperaturreglering i byggnader utgörs styrdonen av de värmeelement eller de kylanordningar 
som ska värma respektive kyla huset. Dessa anordningar kan variera kraftigt till utseende 
beroende på om det är vattenburen, luftburen eller elektrisk uppvärmning. De olika 
komponenterna som kan ingå i samma system är fläktar, värmeväxlare, styrbara spjäll, 
radiatorer och flödesventiler (Thomas 2008). 

 

2.5.3 Reglerventil 
En reglerventil är en ventil för styrning av vätske- eller gasflöden som kontinuerligt kan 
minska eller öka flödet i ventilens arbetsområde. Vid valet av reglerventil tas hänsyn till 
ventilens flödeskapacitet; även kallat ventilkoefficient. Ventilens ventilkoefficient, Kv, 
definieras som den mängd flöde som passerar genom en fullt öppen ventil vid ett tryckfall på 
1 bar och vid temperaturen 5-30°C. Ventilkoefficienten för en ventilserie väljs ofta utefter en 
så kallad Reynardserie, vilket betyder att den procentuella ökningen av Kv-värdet hela tiden 
ökar lika mycket. I allmänhet gäller det att reglerventilens andel av tryckfallet i en flödeskrets 
måste vara tillräckligt stort. Annars får ventilen svårt att reglera små flöden med god 
noggrannhet. Detta brukar beskrivas som så kallad ventilauktoritet. Ventilauktoritet definieras 
som tryckfallet över en helt öppen ventil dividerat med det totala tryckfallet i hela 
flödessystemet. Normalt dimensioneras en ventil så att ventilauktoriteten blir minst 40-50 %. 
Om en för stor ventilauktoritet väljs, ger det onödigt stora tryckfall vilket kan leda till en 
större energianvändning för bland annat pumpar (Thomas 2008). 
 
Med flödeskarakteristik menas förhållandet mellan ventilkäglan och ventilsätet. Det är 
ventilkäglan tillsammans med ventilsätet som reglerar flödet genom ventilen. När 
ventilkäglan ligger tätt mot sätet är ventilen stängd och flödet avstängt. När ställdonet 
aktiveras lyfter den upp ventilspindeln och ventilkäglan från sätet och vattnet kan strömma 
igenom ventilen (Lundagrossisten 2004). Det finns bland annat linjär, snabböppnande och 
logaritmisk karakteristik (Thomas 2008). 

 

2.6 Injustering av vattenburet värmesystem 
Regleringen av värmen i ett vattenburet värmedistributionssystem kan ske på flera sätt. 
Styrningen av värmen från värmekällan, t.ex. fjärrvärme, samverkar med injusteringsventiler 
och termostater på radiatorerna för att varje rum ska få önskad temperatur 
(Energimyndigheten 2012b). 
 
Ett hus som har ett korrekt injusterat värmesystem (se höger del av byggnaden i figur 2), ger 
alla rum samma möjlighet att få värme. Ett hus som däremot har ett sämre injusterat 
värmesystem (se vänstra delen av byggnaden i figur 2), ger inte samma möjlighet och vissa 
delar i huset är för varma respektive för kalla. Syftet med injusteringen är att få en jämn 
fördelning av värmen i alla byggnadens rum. I en byggnad som har ett sämre injusterat 
system, kommer det att finnas delar av huset som är under- respektive övertempererade. 
Vanligaste lösningen är att kompensera för de kallaste partierna genom att öka värmen i hela 
huset, vilket även höjer temperaturen i de redan övertempererade delarna. Ett tecken på att det 
är för varmt i vissa delar av huset är öppna fönster trots kyligt väder. Några grader varmare 
låter kanske inte så mycket, men komfortmässigt sett är detta en stor skillnad samtidigt som 
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för varje grads övertemperatur ökar husets värmebehov med 5 procent. Det betyder att en 
övertemperatur på 2-3 grader, ökar husets värmebehov med ca 10-15 % (Energimyndigheten 
2012b). 
 

 
Figur 2. Skiss över värmefördelningen i ett flerbostadshus. Vänstra sidan av huset har ett dåligt injusterat 
värmesystem vilket kan ses av den ojämna temperaturfördelningen. Den högra sidan har emellertid ett 
regelrätt injusterat värmesystem, därav den jämnare temperaturfördelningen. (Illustration är hämtad 
från Energimyndigheten 2012b) 
 
När ett hus byggs om kan husets värmebehov förändras, beroende på vilka åtgärder som 
utförts. Exempel på förändringar som påverkar värmebehovet är byte av fönster, 
tilläggsisolering av fasaden eller tillbyggnad. Om värmebehovet förändras för en byggnad, 
bör värmedistributionssystemet injusteras på nytt och i samband med denna bör nya 
termostatventiler installeras. Orsaken är att ventilerna i många fall inte går att injustera eller 
till och med är uttjänta (Energimyndigheten 2012b). 

 

2.6.1 Injusteringens två skolor 
Det finns två metoder för injustering i flerbostadshus med två-rörssystem, lågflödes- 
respektive högflödesmetoden. I en studie vid Chalmers Tekniska Högskola undersöktes två 
fastigheter med avseende på effekterna av låg- respektive högflödesprincipen (Persson 1998). 
En utgångspunkt i studien på Chalmers var att undersöka hur returtemperaturen i 
fjärrvärmeundercentraler är förknippad med olika injusteringsmetoder. I studien har det gjorts 
simuleringar av modeller över en fastighet med tillhörande radiatorsystem injusterade enligt 
lågflödes- respektive högflödesmetoden. Det utfördes även omfattande mätningar på de två 
fastigheternas radiatorsystem. Huvudslutsatsen från Chalmersstudien är att 
lågflödesinjusteringar ger påfallande fler fördelar jämfört med högflödesinjustering. Några av 
fördelarna är lägre driftkostnader, lägre investeringskostnader, större flexibilitet vid 
komfortanpassning utan försämring i prestanda samt bättre förutsättningar för god 
komfortreglering. Lågflödesinjustering ger också bättre termisk prestanda för 
fjärrvärmecentralen. I studien framgår även att lågflödesinjustering kräver 
överdimensionerande radiatorer. Lågflödesprincipen innebar i deras studie ett 
temperaturintervall på 75/35℃ vid dimensionerande utetemperatur, DUT. De två hus som 
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undersöktes var byggda i slutet av 40-talet och var dimensionerade för 80/60℃. Det normala 
var att framledningstemperaturen inte nådde 80/60℃ vid DUT. Det innebar att 
radiatorsystemet hade en sådan överkapacitet att flödena utan problem kunde reduceras 
(Persson 1998). 
 
En anmärkningsvärd stor andel av landets flerbostadshus är dimensionerade för 
framledningstemperaturen 80/60℃ vid DUT och är därmed överdimensionerade. Även 
radiatorsystem dimensionerade enligt 60/40℃ är, enligt rapporten, möjliga att injustera utifrån 
lågflödesprincipen (Persson 1998).  

 

2.6.2 Injustering i teori och praktik  
Eftersom vatten har förmågan att alltid välja den lättaste vägen genom ett system måste ett 
lika stort motstånd skapas överallt i systemet. Detta sker genom injustering av värmestammar 
och värmarenheter, vanligtvis radiatorer. Vid en injustering blir den krets med störst tryckfall 
referenspunkten, oftast den punkt i kretsen som återfinns längst bort från pumpen (Warfvinge 
& Dahlblom 2010). 
 
Injusteringen görs utifrån termostatventilernas beräknade kapacitetsvärden, Kv-värden. Kv-
värdet anger det maximala flödet i m3/h som passerar genom en helt öppen ventil vid 
differenstrycket 1 bar (100 kPa), se ekvation 5 (Warfvinge & Dahlblom 2010). Kv-värdet är 
alltså inte dimensionslöst men relativt smått och benämns ofta utan enhet. Utifrån det 
beräknade Kv-värdet väljs en ventil vars Kvs-värde ligger närmast det beräknade Kv-värdet. 
 

𝐾𝑣 = !
∆!

!,!"

                                                                             (5) 

 
Kv=[m3/h vid differenstrycket 1 bar] 
q = flöde, [m3/h] 
∆p= tryckfall över enheten, [kPa] 
 
För att beräkna Kv-värdet måste tryckfallet och flödet över den sämst belägna enheten i 
systemet vara identifierat. Därefter görs beräkningar för varje stam, enhet eller radiator. Det 
finns förenklade sätt att bestämma både Kv-värde och storlek på injusteringsventil. Ett 
alternativ är, enligt Flügge1, att de flesta leverantörer har upprättat ett nomogram som kan 
avläsas utifrån flöde och tryckförlust. Nomogrammet visar på rätt Kv-värde, ventilstorlek 
samt antal varv ventilen ska vridas för att erhålla rätt Kv-värde. Ett annat sätt är att låta 
moderna ritnings- och beräkningsprogram såsom Auto-Cad utföra Kv-beräkningarna. 
 
Det bör framhållas att olika referenser använder olika benämningar för Kv-värde och Kvs-
värde. Men i denna rapport används benämningarna enligt ovan. 
 
När injusteringen, som bygger på teoretiska beräkningar har utförts praktiskt, kan 
termostatventilerna behöva justeras i efter hand. Detta beror på om rumstemperaturen uppnås 
till den önskade eller inte, vilket enligt Flügge1, kan undersökas med en vanlig 
rumstermometer. 
 
____________________________ 
1 Boris Flügge, energikonsult på HSB Värmland. Intervju den 8 mars 2014. 
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2.7 Systemkurva 
Ett värmesystems tryck och flödesbehov kan beskrivas med en systemkurva eller 
anläggningskurva. Vid dimensioneringen av värmesystemet beräknas både tryckfall och flöde 
som används vid framtagningen av systemkurvan för anläggningen. Systemkurvan används 
bland annat vid val av lämplig cirkulationspump (Thomas 2008). 

 

2.8 Pumpar 
För en systemkurva är sambandet mellan tryckfall och flöde motsatt kurvan för en vanlig 
cirkulationspump. Där tryckbehovet ökar med ökande flöde på systemkurvan, minskar trycket 
med ökande flöde hos cirkulationspumpen. I ett värmesystem ändras tryckfallet och 
flödesbehovet hela tiden med det förändrade värmebehovet. De flesta äldre 
cirkulationspumpar arbetar vid fasta varvtal, nya cirkulationspumpar brukar vara 
varvtalsstyrda vilket är mer energieffektivt och risken för slitage minskar.  
 
För att få en pump som matchar systemkurvan bör det vara en varvtalsstyrd pump som känner 
av tryckförändringar i systemet och anpassar varvtalet därefter. En varvtalsstyrd pump kan 
oftast ställas mot en konstant tryckhållning eller en proportionell tryckhållning. Den 
proportionella tryckhållningen fungerar bäst i värmesystem med höga tryckfall och den 
konstanta fungerar bäst i värmesystem med mindre tryckfall (Thomas 2008). 

 

2.9 Termostat och termostatventil 
Det är termostaten och termostatventilen som styr flödet av vatten i radiatorn beroende på hur 
varmt det är i rummet. En radiatorventil med termostatdel känner av hur varmt det är i 
rummet och stryper vattenflödet om det blir för varmt. Termostaten är lättmanövrerad för de 
boende medan termostatventilen antingen redan är injusterad hos fabrikören eller injusteras på 
plats med en nyckel. (Energimyndigheten 2012a). Figur 3 visar hur en vanlig termostat och 
termostatventil ser ut. 

 
Figur 3. Skiss över en isärplockad radiatortermostatventil. 
För att tydligare åskådliggöra de ingående komponenterna är termostatdelen i figuren fysiskt avlägsnad 
från ventilen. Vattnets riktning är markerad med pilar i figuren. Den utgående pilen visar var ventilen 
vanligtvis är ansluten till en radiator.  
 
Termostatdelen innehåller en känselkropp som finns i två olika utföranden, gas– eller 
vätskefyllda bulbar samt vaxfyllda rör. Dessa känselkroppar expanderar vid ökande 
temperatur och påverkar då ventilens kägla så att vattenflödet minskar. Återrörelsen sker 
sedan med hjälp av fjäderkraft. 
 
Radiatorsystem kan regleras efter två olika principer med avseende på flöde och 
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framledningstemperatur. Den ena principen kallas högflödesprincipen vilket termostaterna 
ursprungligen utvecklades för. Den andra kallas lågflödesprincipen och det är en empiriskt 
utvecklad injusteringsprincip. Numera tillämpas oftast lågflödesprincipen. Det innebär att alla 
radiatorsystem injusteras efter lågt flöde och hög framledningstemperatur, vilket i praktiken 
innebär att bara maximalt cirka 20 % av termostatens utvidgning utnyttjas (Axelsson & 
Andrén 2002). 
 

 

2.9.1 Översyn av radiatorer och rörledningssystem 
En orsak till att värmesystemet inte levererar önskad värme är att det finns luft i radiatorerna. 
För att de ska leverera full effekt måste de luftas ur vilket enkelt görs med en luftningsnyckel. 
Det är även viktigt att kontrollera att termostaten fungerar. Det görs enkelt genom att vrida på 
flödet för fullt och se om radiatorn blir varm, eller sänka flödet och känna om radiatorn 
svalnar. Det är även viktigt att se till att inga möbler står i vägen för radiatorerna som hindrar 
värmeavgivningen. Även ventilationen påverkar värmedistributionen i rummet. Det behövs en 
omblandning av luften för att värmen från radiatorerna ska spridas i hela rummet. För att 
minska värmeförlusterna från rörledningssystemet ska alla varma utgående rörledningar från 
värmecentralen isoleras (Axelsson & Andrén 2002). 

 

2.10 Värmeåtervinning 
Mellan 70 och 80 % av värmen i frånluften som vanligtvis ventileras bort kan återvinnas. För 
att återvinna värmen i frånluften behövs antingen en värmeväxlare eller en 
frånluftsvärmepump. Om det ska vara aktuellt att installera en frånluftsvärmepump, bör huset 
vara utrustat med mekanisk frånluftsventilation (Axelsson & Andrén 2002). 
 
Det är lättare att installera en frånluftvärmepump jämfört med en FTX (från- och tillufts 
värmeväxlare) eftersom frånluftsvärmepumpen endast behöver samlade frånluftskanaler, 
medan FTX behöver både till- och frånluftskanaler. Beroende på hur huset är konstruerat är 
det olika svårt att installera kanaler i efterhand, samt att få plats för aggregat och/eller 
värmepump(Axelsson & Andrén 2002). 

 

2.10.1 Värmepump 
En värmepump tar till vara på den lagrade värmeenergin i luft, mark, berg eller vatten, 
beroende på vilken typ av värmepump det är (Warfvinge & Dahlblom 2010). 
 
I denna rapport kommer endast värmeenergin i frånluften att diskuteras och då används 
vanligtvis en luft/vatten-värmepump. Men med tanke på frånluftsflödets omfattning, i detta 
specifika fall, kommer det istället användas en vätska/vätska-värmepump. Figur 4 visar 
principen för en frånluftsvärmepump i ett bostadshus. 
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Figur 4. Frånluftsvärmepump i ett bostadshus 
1. Uteluften kommer in genom uteluftsdon. 2. Luften passerar genom dörröppningar till rum med 
frånluftsdon (badrum, kök och tvättrum). 3. Frånluftsventilerna sitter i taket och leder frånluften till 
pumpen genom kanaler. 4. Köksfläkten har en egen kanal med ett eget utsug. 5. Frånluftsvärmepumpen 
är ofta ihopkopplad med en elpanna. 6. Tappvarmvatten till tvätt och disk. 7. Varmvatten ut till 
radiatorerna. 8. Returvatten 9. Från pannan ut från huset släpps luften som är mycket lägre än 
rumsluftens temperatur. (Illustratör: Bo Reinerdahl) 
	  
En frånluftsvärmepump återvinner den värme som finns i avluften som annars skulle lämnat 
byggnaden. Avluften är oftast jämnt och högt tempererad, vilket betyder att tillgången på 
värmeenergi är tillförlitligt. I regel består en frånluftsvärmepump av ett komplett aggregat 
som innehåller både panna för värmeproduktion och varmvattenberedare. De fungerar 
tillfredställande så länge det finns en jämn tillgång på uppvärmd inomhusluft (Warfvinge & 
Dahlblom 2010). 

 

2.10.2 Teorin bakom värmepumpar 
I enlighet med termodynamikens andra huvudsats sker naturliga energitransporter alltid från 
en högre energipotential till en lägre. Den varmare kroppen avger värme till en kallare tills det 
att jämnvikt uppnåtts. Om temperaturskillnaden är tillräckligt stor kan en del av energin 
omsättas till arbete i en Carnot-värmemaskin. Processen i en Carnot-värmemaskin är 
reversibel och kan omvänt flytta energi med en lägre temperatur och energipotential till en 
högre. Men för att detta ska vara möjligt måste ett arbete tillföras (Cengel & Boles 2011).  
 
I en värmepump utnyttjas denna process genom att tillföra ett arbete i form av ett mekaniskt 
kompressionsarbete i en värmecykel. Värmecykeln inleds med att köldmediet i pumpen 
passerar en strypventil varpå köldmediets tryck och därmed kokpunkt sänks. Köldmediet 
förångas sedan i förångaren där värmeenergi absorberas under fasövergången från en 
lågtempererad värmekälla (Cengel & Boles 2011). I detta fall, med en frånluftsvärmepump, 
består källan av rumsluften som via frånluftsystemet först passerar ett frånluftsfilter där smuts 
och damm avlägsnas. Frånluften värmeväxlas därefter med en köldbärarvätska i en fast 
värmeväxlare. Köldbärarvätskan värms upp av den utgående frånluften som då kyls ned. 
Frånluften får dock inte kylas ned för lågt eftersom att den innehåller mycket fukt som då 
riskerar att kondensera eller frysa i värmeväxlaren, vilket skulle ha en negativ inverkan på 
värmeväxlingen. Därför måste storleken på värmeväxlaren och värmepumpens uttagna effekt 
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dimensioneras i förhållande till frånluftsflödet för att kringgå problemet (Warfvinge & 
Dahlblom 2010).   
 
Värmepumpens energitekniska egenskaper beskrivs med en värmefaktor, vanligtvis beskrivet 
som COP; Coefficient of performance. COP anger förhållandet mellan den energi som 
levereras och den el som det arbetet kräver (Warfvinge & Dahlblom 2010). 

 

2.10.2 Dimensionering av värmepump 
Traditionella frånluftsvärmepumpar är mer lämpliga för enfamiljsbostäder då de är 
dimensionerade för lägre luftflöden jämfört med frånluftsflöden i storlek med flerbostadshus 
som Engholmsgatan 4. 
 
En lösning på detta är att koppla ihop flera frånluftsvärmepumpar, men detta blir inte en 
kostnadseffektiv lösning. Branschen och däribland Fastighetsguiden på Nibe1 har istället hittat 
en annan kombination för att kringgå problemet. De säger, precis som Persson2 att istället för 
använda en luft/vätska värmepump, som frånluftsvärmepumpen, används en vätske-vatten 
värmepump i kombination med ett återvinningsbatteri. Värmeåtervinningsbatteriet är placerat 
i frånluftskanalen där värmen hämtas via en köldbärare som transporteras i ledningar till 
värmepumpen vid undercentralen, se figur 5 för illustration över hur det skulle kunna se ut i 
ett flerbostadshus. 
 

 
Figur 5. Teoretisk bild över hur det skulle kunna se ut med en värmepump och ett återvinningsbatteri 
som återanvänder energin i frånluften i ett flerbostadshus. Återvinningsbatteriet är placerat på vinden 
vid avluftskanalen och värmepumpen står på bottenvåningen vid undercentralen. 
  

                                                
1 Fastighetsguiden Nibe Intervju den 8 maj 2014. 
2 Peter Persson arbetsledare energikonsult på HSB Värmland, Intervju den 16 april 2014. 

Återvinningsbatteri 

Värmepump 
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4 Metod och genomförande 
Inledningsvis utfördes en litteraturstudie för att erhålla erforderlig information och kunskap 
samt för att samla in indata för beräkningar. Viss indata samlades in allteftersom 
beräkningarna fortskred. 
 
För att undersöka om det finns potential för en eventuell temperatursänkning, efterfrågades 
tillträde till lägenheterna i huset. Tillgång beviljades av bostadsrättsägare till åtta av de totalt 
fjorton lägenheterna i huset. Vid samma besök installerades även inomhusgivare i dessa åtta 
lägenheter. De placerades på ca 110 cm höjd i respektive hall. Givarnas information skickades 
till Curve, ett mjukvaruprogram som samlar ihop och presenterar mätdata. Tabell 1 anger var 
givarna är utplacerade i huset. 
 
Tabell 1. Tabell som anger givarnas placering i huset 

Våningsplan Antal givare 
Bottenvåning 1 st 
1 2 st 
2 3 st 
 3  2 st 

 
En enkät delades även ut till alla bostadsinnehavare i huset, alltså en enkät per hushåll. Av 
fjorton utdelade enkäter blev åtta ifyllda och insamlade. I enkäten svarade de boende på hur 
de upplevde inomhusklimatet samt om de upplevde något obehag såsom till exempel drag.  
 
Inomhustemperaturerna i lägenheterna vid mättillfället presenteras i tabell 2. Temperaturerna 
varierade mellan de olika lägenheterna men majoriteten var över 22℃ och medeltemperaturen 
22,8℃. Detta visade att det finns utrymme att sänka rumstemperaturerna, och därmed sänka 
husets energianvändning. Den varierande inomhustemperaturen gav även stöd för att en 
injustering var nödvändig. 
 
Tabell 2. Tabell som anger vilken temperatur som uppmättes i respektive lägenhet vid mättillfället. (För 
att skydda de boendes integritet har lägenhetsnumren i tabellen ändrats. Lägenhetsnumren som står i 
tabellen är alltså inte de verkliga lägenhetsnumren.) 

Lägenhetsnummer: Uppmätt temperatur vid besöket: [℃] 
1 22,4 
2 24,3 
3 23,0 
4 23,2 
5 21,8 
6 22,5 
7 23,7 
 8  22,1 

 

4.1 Injustering 
Inför injusteringen studerades VS-ritningarna (ritningar över värme och sanitet) som 
tillhandahölls av HSB Värmland. Ritningarna visade placering för stamledningar, ventiler och 
radiatorer. I detta fall var ritningarna kompletta och beräkningar kunde göras för 
värmebehovet samt Kv- och inställningsvärden. Om ritningarna hade varit bristfälliga, skulle 
en inventering och kartläggning istället kunnat utföras på befintligt system.  
 
Vid beräkningar av energibehovet i mjukvaruprogrammet Calculator, Purmo, användes indata 
från byggnadens energideklaration. 
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Calculator, Purmo användes även för beräkning av flöde, tryckfall och Kv-värde. I 
programmet uppfördes ett schema över varje stamledning och radiator i radiatorkretsen. 
Lägsta tryckfall valdes till 10 kPa, dels för att termostatventilerna är designade efter det 
tryckfallet, men även för att minimera risken för oljud i ledningarna. 
 
När alla Kv-värden var uträknade valdes en passande termostatreglerventil. HSB Värmland 
har tradition att använda Ta Hydronics, TRV-2S. 
 
Med hjälp av mjukvaruprogrammet TA Select 4, beräknades inställningen, vridningen av 
termostatventilen utifrån flödet och tryckfallet i radiatorn, detta för att få ventilens Kvs-värde 
att bli lika stort som det uträknade Kv-värdet. 
 
För att beräkna den potentiella energibesparingen, genom att sänka inomhustemperaturen till 
22 grader, beräknades byggnadens Umedel-värde genom ekvation (6).  
 

𝑄!ä!"#$#!!" = 𝑈!"#"$ ∙ 𝐴!" 𝑇!""# − 𝑇!"#                                 (6) 
 
𝑄värmebehov= byggnadens värmeeffektbehov, [W/år] 
Umedel= medelvärdet för byggnadens värmegenomgångstal, [W/(m2·K)] 
Aom= byggnadens omslutande area, [m2] 
Tinne=Inomhustemperatur, [℃] 
Tute= Utomhustemperatur, [℃] 
 
För att bestämma Umedel-värdet för Engholmsgatan 4 studerades energianvändningen över ett 
dygn. Över samma dygn, beräknades en dygnsmedeltemperatur för inomhus- respektive 
utomhustemperaturen. Inomhustemperaturen fanns loggad via inomhusgivarna och 
utomhustemperaturen hämtades från en hemsida (Freiholtz, E 2014). Byggnadens 
omslutningsarea, Aom, beräknades utifrån ritningar som erhölls av HSB Värmland. 
 
Värmebehovet, både per dygn och månad, finns tillgängligt och erhölls från Karlstad Energis 
hemsida. 
 
Beräkningen för att bestämma Umedel upprepades över fyra olika dygn med jämn 
utomhustemperatur (9/3, 22/3, 26/3 och 6/4) för att få ett tillförlitligt värde. Av dessa U-
värden beräknades ett medelvärde. 
 
Efter att Umedel-värdet var bestämt, beräknades de nuvarande gradtimmarna genom ekvation 7. 
Då användes energianvändningen för 2013 års värmebehov, 60,2 MWh/år. Därefter 
beräknades gränstemperaturen, Tg för den nuvarande medelinomhustemperaturen 22,5℃ 
genom interpolering i en tabell för gradtimmar och gränstemperatur (Warfvinge & Dahlblom 
2010). När gränstemperaturen blev känd sänktes den med 0,5℃ för att inomhustemperaturen 
skall bli 22℃. Då den nya gränstemperaturen var uträknad kunde de nya gradtimmarna 
interpoleras fram ur samma tabell och det nya värmebehovet beräknades med ekvation 7. 
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𝑄!ä!"#$#!!" = 𝑈!"#"$ ∙ 𝐴!" ∙ 𝑅                                             (7) 
 
𝑄värmebehov= byggnadens värmebehov, [Wh/år] 
Umedel= medelvärdet för byggnadens värmegenomgångstal, [W/(m2·K)] 
Aom= byggnadens omslutande area, [m2] 
R= gradtimmar, [℃h] 
 
När det nya energibehovet var bestämt, beräknades den potentiella energibesparingen med 
hänsyn till den nya prismallen för fjärrvärmen från Karlstad Energi. 

4.2 Värmepump 
Det totala luftflödet beräknades genom att multiplicera frånluftsflödet 0,35 l/(s·m2) med 
byggnadens totala bebodda golvarea (Boverket 2012 ), se ekvation 8.  
 

𝑉 = 0,35 ∙ 𝐴!"#$                                                          (8)  
 
𝑉= frånluftsflöde, [l/s] 
Agolv= bebodda golvarean, [m2] 
 
Energiinnehållet i frånluften som går att återvinna beräknas genom formel (9). 
 

𝑄 = (ℎ! − ℎ!) ∙ 𝜌 ∙ 𝑉                                                       (9) 
 
𝑄= kyleffekt, den mängd värme som går att hämta ur frånluften, [kW] 
h1= luftens initiala entalpi vid temperaturen T och luftfuktigheten RH, [kJ/(kg∙K)] 
h2= luftens entalpi efter kylning vid temperaturen T och luftfuktigheten RH, [kJ/(kg∙K)] 
𝜌= luftens densitet vid temperaturen T, [kg/m3] 
𝑉= frånluftsflöde, [l/s] 
 
Entalpivärdena, h1 och h2 hämtades ur Mollierdiagram. Entalpivärdet för h1 hämtas vid 22℃ 
och RH, som antas vara 35 % på vintern (Warfvinge & Dahlblom 2010). Entalpivärdet för h2 
hämtas vid 6℃ för att minska risken för kondensering. 
 
HSB Värmlands plan är att ha frånluftsvärmepumpen i drift under vintermånaderna december, 
januari och februari. Därför är det dessa tre månader som togs i beaktande vid beräkningarna.  
 
Vid beräkning av kostnader men framförallt eventuell besparing genom att ha 
frånluftsvärmepumpen i drift användes en beräkningskalkyl för ett år som utformats i Excel. 
Beräkningskalkylen tar hänsyn till följande parametrar: 
 

- Elpriset beroende av när på dygnet värmepumpen är i drift. 
- Hur mycket el värmepumpen förbrukar. 
- Hur mycket värme den levererar. 
- Fjärrvärmeförbrukning utan värmepump. 
- Fjärrvärmeförbrukning med värmepump. 
- Effektavgifter för fjärrvärmen utan värmepump. 
- Effektavgifter för fjärrvärmen med värmepump. 
- Kostnad för 100 % fjärrvärme i och med den nya prismallen för fjärrvärmen från 

Karlstads energi. 
 



 

18 
 

- Total kostnad för fjärrvärme vilket innebär kostnaden för 100 % fjärrvärme inklusive 
effektavgifter. 

- Total kostnad för fjärrvärme och värmepumpen i drift under vintermånaderna. Detta 
med hänsyn till elpriser och effektavgifter. 

 
När den totala kostnaden för energianvändningen över ett år med värmepump respektive 
enbart fjärrvärme var känd, beräknades differensen, det vill säga besparingens omfattning. 
Detta utan hänsyn till investering-, installation eller eventuella drift- och underhållskostnader.  
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5 Indata och antagande 
Följande indata och antaganden har gjorts vid respektive beräkningsområde. 

5.1 Injustering 
Indata som användes i Calculator, Purmo, vid beräkning av värmebehovet presenteras i tabell 
3. Balkongdörrarna förenklades genom att betraktas som fönster U-värdemässigt. 
 
Tabell 3. Indata vid beräkning av värmebehovet i Calculator, Purmo 

Indata värmeförlust för byggnaden (DVUT = -20℃) 
U-yttervägg 0,30 W/(m2·K) 
U-ytterdörr 2,50 W/(m2·K) 
U-tak uteluft 0,25 W/(m2·K) 
U-golv på mark 0,30 W/(m2·K) 
U-golv uteluft 0,15 W/(m2·K) 
U-fönsterglas 1,40 W/(m2·K) 
U-fönsterkarm 1,40 W/(m2·K) 
 Fönster karmbredd 0,10 m 

     
 
Vid beräkning av temperaturförändringen i radiatorsystemet antogs framlednings- och 
returtemperaturen vara 60 respektive 45℃ enligt Flügge3. En lägre framledningstemperatur 
ökar risken för klagomål från de boende på den upplevda komforten. 
 
Det antogs även vara en perfekt värmeavgivning från radiatorerna till dess omgivning, vilket 
inte överensstämmer med verkligheten. Värmeavgivningen påverkas av bland annat 
ventilationsströmmar i rummet, avlagringar i radiatorn samt föremål som är placerade framför 
radiatorn och hindrar värmeavgivningen. 
 
Vid beräkning av effektfördelningen för de rum med fler än en radiator användes den så 
kallade transmissionsfaktorn (Warfvinge 2014), se ekvation 10. Transmissionsfaktorn 
beskriver förhållandet mellan de olika radiatorernas fördelning av rummets effektbehov. 
 

 𝑇𝐹 = !!ö!"#$%
!!"#$

∙ 𝑈!ö!"#$%                                                (10)  

 
TF = transmissionsfaktor, [W/(m2·K)] 
Afönster = fönster area, [m2] 
Agolv = golv area, [m2] 
Ufönster = fönstrets u-värde, [W/(m2·K)] 
 
För indata som användes vid beräkning av bland annat flöden och Kv-värden för 
radiatorsystemet i Calculator, Purmo, se tabell 4. 
 
Tabell 4 Indata vid beräkning av bland annat Kv-värden i Calculator, Purmo 

Indata rör-system  
Termostat TRV 300 6-24℃ 
Rör Stålrör SMS 326 
Fram- och returledningstemperatur 60/45℃ 
Maximalt tryckfall 80 Pa/m 

    
 

                                                
3 Boris Flügge, energikonsult på HSB Värmland. Intervju den 8 mars 2014. 
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Vid beräkningar av energianvändningen har inomhustemperaturen antagits vara lika med 
medelinomhustemperaturen 22,5℃ innan injusteringen, och 22℃ efter injusteringen. 
Eftersom medelinomhustemperaturen, gränstemperaturen i tabellen för gradtimmar, var mitt 
emellan två värden fick det sökta värdet på antal gradtimmar vid 22,5℃ interpoleras fram. 
 
Energianvändningen som presenteras på hemsidan för Karlstads Energi inbegriper även 
energin som används för att värma tappvarmvattnet. Därför fick ett medelvärde för 
energianvändningen för sommarmånaderna juni, juli och augusti räknas ut för att subtraheras 
från energianvändningen vid beräkning av Umedel-värdet. 
 
Utifrån ritningar på byggnaden beräknades byggnadens omslutningsarea till 1 484 m2. 

5.2 Värmepump 
Vid beräkningar av värmepumpen har frånluften antagits vara konstant 22℃ och 
frånluftsflödet 0,35 l/s och m2, enligt BBR. Den bebodda golvarean beräknades till 876 m2 
vilket ger ett totalt frånluftsflöde på 0,31 m3/s. 
 
Luftens densitet och RH har antagits till 1,2 kg/m3 respektive 35 %-RH, vilket är ett rimligt 
värde under vintermånaderna (Warfvinge & Dahlblom 2010). 
 
Värmepumpen antogs prestera idealiskt och dess värmefaktor antogs vara 3,5 
(Energimyndigheten 2014a). 
 
Vid beräkning av vinsten av insparad fjärrvärme har den nya prismodellen från Karlstads 
Energi använts som träder i kraft den 1 juli 2014, se tabell 5 för indata. 
 
Tabell 5. Indata för beräkningskalkyl för kostnad av energianvändningen med och utan värmepump. 

Värmepumpseffekt  5 kW 
Värmefaktor, COP 3,5 
Skatt 29,3 öre/kWh 
Elpris 40 öre/kWh 
Elcertifikat 2,57 kr 
Summa rörligt elpris (inklusive moms) 0,97 kr 
Fjärrvärmepriser:   
Sommar  0,137 kr/kWh 
Vår/Höst  0,383 kr/kWh 
Vinter  0,711 kr/kWh 
Effekt  590 kr/kW 
Abbonerad effekt fjärrvärme, e-värde 47 kW 
Årsförbrukning fjärrvärme 85 200 kW 

 
För att få en uppfattning om hur mycket investeringen är värd, undersöktes en värmepump 
från ett välkänt märke samt ett värmeåtervinningsbatteri. Enligt Nibe har deras värmepumpar 
en livslängd på 15-20 år, se tabell 6 för indata. 
 
Tabell 6. Pris för respektive komponent; värmepump från Nibe och värmebatteri från Exhausto. 

Komponent Pris  
Nibe 1145 61 250 kr 
Exhausto FX 08 42 540 kr 
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6 Resultat 
För att tydliggöra rapportens resultat, presenteras delresultat för respektive område. 

6.1 Enkät 
Av de fjorton enkäter som delades ut, blev åtta stycken ifyllda och insamlade. Resultatet av 
enkäten sammanställdes och presenteras i cirkeldiagram, figur 5-11. Se bilaga för bifogad 
enkät. Nedan presenteras resultatet från enkätundersökningen från de som besvarat enkäten.  
 
Det är vanligast med enmanshushåll på Engholmsgatan 4, men det förkommer även två och 
tre personshushåll, se figur 6. 
 

 
Figur 6. Diagram över antal personer per hushåll i flerbostadshuset. Den vanligaste typen är 
enmanshushåll men det finns även flerpersonshushåll. 
 
Nästan hälften av de boende upplever inomhustemperaturen som behaglig under 
vinterhalvåret, medan en tredjedel upplever att det är för kallt. Det är 22 % som upplever att 
det är för varmt och ingen upplever att det är mycket kallt eller mycket varmt, se figur 7. 
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Typ av hushåll 

Antal personer per hushåll 

1 person 2 personer 3 personer 
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Figur 7. Diagram över hur de boende upplever inomhustemperaturen under vinterhalvåret. Majoriteten 
upplever inomhustemperaturen under vinterhalvåret som ”lagom”, medan en tredjedel upplever det som 
”kallt” och 22 % upplever att det är ”varmt”. 
 
Nästan tre fjärdedelar upplever att det är varmt under sommarhalvåret medan 14 % upplever 
att det är mycket varmt respektive lagom varmt. Ingen upplever att det är kallt eller mycket 
kallt, se figur 8. 
 

 
Figur 8. Diagram över hur de boende upplever inomhustemperaturen under sommarhalvåret. En klar 
majoritet upplever att det är ”varmt” under sommaren och 14 % upplever att det är ”lagom” respektive 
”mycket varmt”. 
 

Mycket	  kallt	  
0%	  

Kallt	  
33%	  

Lagom	  
45%	  

Varmt	  
22%	  

Mycket	  varmt	  
0%	  

Hur inomhustemperaturen upplevs under vinterhalvåret 

Mycket	  kallt	  
0%	  

Kallt	  
0%	  

Lagom	  
14%	  

Varmt	  
72%	  

Mycket	  
varmt	  
14%	  

Hur inomhustemperaturen upplevs under sommarhalvåret 



 

23 
 

Mer än tre fjärdedelar av de svarande skriver att de upplever en förändring av 
inomhustemperaturen när utomhustemperaturen varierar. Drygt en fjärdedel upplever att de 
inte känner av någon förändring, se figur 9. 
 

 
Figur 9. Diagram över hur de boende upplever att inomhustemperaturen påverkas av varierande 
utomhustemperatur under vinterhalvåret. Av de boende upplever 78 % att inomhustemperaturen 
varierar med den varierande utomhustemperaturen under vinterhalvåret, 22 % upplever ingen påverkan 
alls. 
 
Drygt hälften av de boende besväras ”sällan eller aldrig” av drag. Av de som besvarat enkäten 
upplever 26 % att de ofta besväras av drag, medan 22 % besväras ibland, se figur 10. 
	  

 
Figur 10. Diagram över hur ofta de boende upplever att de besväras av drag. Drygt hälften av de 
svarande upplever att de inte blir besvärade av någon form av drag. Av de som svarat upplever 26 % att 
de ofta besväras av drag medan 22 % upplever det ibland.	  
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Om inomhustemperaturen upplevs variera med 
utomhustemperaturen under vinterhalvåret 

Ja,	  ofta	  
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Nej,	  sällan	  eller	  
aldrig	  
52%	  

Upplevelsen av drag 
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Av de boende upplever 73 % inget problem med kalla golv eller väggar, medan 27 % 
upplever att det är ett problem. Av de som upplever att det är ett problem, besväras ena 
hälften ofta och den andra hälften besväras ibland, se figur 11. 
 
 

 
Figur 11. Diagram över hur de boende upplever att de besväras av kalla ytor. Nästan tre fjärdedelar 
upplever inget besvär av kalla ytor medan 27 % upplever att det är ett problem. Varav häften av de 27 % 
besväras ofta och den andra hälften ibland. 
	  
I figur 12 redovisas hur de boende svarade på hur de upplever sina möjligheter att påverka sin 
inomhustemperatur; 33 % upplever att det inte finns några möjligheter, 34 % upplever att det 
finns ”ganska stora” och 22 % upplever ”ganska små” möjligheter. Resterande 11 % upplever 
”mycket små” och ingen upplever mycket ”stora möjligheter”. 
 

kalla	  golv	  eller	  
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Inget	  problem	  
73%	  

Upplevelsen av besvär med kalla ytor 
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Figur 12. Diagram över hur de boende upplever sina möjligheter att påverka sin inomhustemperatur. En 
tredjedel upplever att de inte har några möjligheter att påverka sin inomhustemperatur och 34 % 
upplever att det finns ganska stora möjligheter. 22 % upplever att det finns ganska små möjligheter och 
11 % upplever mycket små möjligheter att påverka. Ingen upplever mycket stora möjligheter. 
 
 

6.2 Injustering 
Resultatet av beräkningarna för injusteringen presenteras i bilaga 1 där det framgår vilken 
inställning som varje enskild reglerventil ska ha enligt de teoretiska beräkningarna. För att 
underlätta vid injusteringen är radiatorbeteckningen unik för varje radiator, så länge de har 
olika Kv-värden och tillhör olika stamventiler. Inställningen för TRV-2S ventilen som valts 
avser hur stor vridningen är för att termostatventilens Kvs-värde ska bli lika stort som det 
beräknade Kv-värdet. 
 
Se bilaga 2-5 för exakt position av respektive radiator i byggnaden. (Siffran innan bokstaven 
”R” i radiatorns beteckning avser våningsplan för radiatorn.) För mer information om kv-
värden och dess betydelse se teoriavsnitt 2.6.2. 
 
Ett exempel för hur tabellen används, se radiator med beteckning 0R22 i tabell 7. Det 
beräknade Kv-värdet för just den radiatorn är 0,04 och för att radiatorventilens Kvs-värde 
skall bli lika med Kv-värdet behövs inställningen 1,8 på radiatorventilen. 
  

Mycket	  stora	  
0%	  

Ganska	  stora	  
34%	  

Ganska	  små	  
22%	  

Mycket	  små	  
11%	  

Finns	  inga	  
möjligheter	  

33%	  

Upplevelsen av den enskildes möjlighet att påverka 
inomhustemperaturen 
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Tabell 7. Tabell som presenterar resultatet från den teoretiska injusteringen med avseende på Kv-värde 
samt inställningen för TRV-2S reglerventilen för respektive radiator 
Radiatorbeteckning 
i ritning 

Kv-värde Inställning 
på TRV-2S 
ventilen 

 

 

 

Radiatorbeteckning 
i ritning 

Kv-värde Inställning 
på TRV-2S 
ventilen 

0R22 0,04 1,8  2R009 0,03 1,8 
3R24 0,12 4,1  2R010 0,04 1,8 
3R23 0,07 3,2  2R011 0,03 1,8 
3R22 0,06 2,8  3R009 0,05 2,3 
2R24 0,08 3,6  3R010 0,07 3,4 
2R23 0,04 1,9  3R011 0,05 2,3 
2R22 0,04 1,8  0R3 0,11 4 
1R24 0,08 3,6  0R2 0,06 2,9 
0R23 0,06 2,9  0R1 0,05 2,7 
1R23 0,04 1,9  2R3 0,08 3,6 
1R22 0,04 1,8  3R2 0,08 3,6 
0R14 0,04 1,9  3R1 0,06 2,8 
0R13 0,07 3,3  3R3 0,04 1,8 
1R14 0,03 1,8  2R2 0,04 1,9 
1R12 0,03 1,8  2R1 0,04 1,8 
0R12 0,04 2  0städ 0,03 1,7 
1R13 0,04 1,8  1R15 0,04 1,9 
2R14 0,03 1,8  1R16 0,04 1,9 
2R12 0,03 1,8  1R17 0,08 3,6 
2R12 0,03 1,8  2R16 0,04 1,9 
3R13 0,06 3  2R15 0,04 1,8 
3R14 0,04 2,3  2R17 0,08 3,6 
3R12 0,05 2,3  3R17 0,12 4,1 
1Stam. bad 0,03 1,7  3R16 0,07 3,2 
1Stam. bad 0,03 1,7  3R15 0,06 2,8 
2Stam. bad 0,03 1,7  0R003 0,11 4 
2Stam. bad 0,03 1,7  0R005 0,24 5,6 
3Stam. bad 0,03 1,7  1R009 0,03 1,8 
3Stam. bad 0,03 1,7  1R010 0,04 1,8 
3R002 0,04 1,9  0R000 0,07 3,4 
2R002 0,04 1,9  1R011 0,03 1,8 
2R001 0,04 1,9  0R004 0,04 2 
 
Om alla radiatorer injusteras och temperaturerna efter denna blir jämn på 22°C i alla 
lägenheter, så sänks energianvändningen till ca 57,2 MWh/år vilket motsvarar en 
energieffektivisering med ca 5 %. Injusteringen innebär en sänkning av energianvändningen, 
jämfört med år 2013 för uppvärmningen med ca 3,0 MWh/år, vilket motsvarar, med den nya 
prismodellen på fjärrvärme, en besparing på ca 1 500 kr/år. 
 

6.3 Värmepump 
Värmeenergin som återvinns i frånluften uppgår till ca 5,8 kW och värmepumpen 
dimensioneras därför till 6 kW. Om värmepumpen är i drift de tre vintermånaderna som 
planerat, kan ca 12,5 MWh/år återvinnas från frånluften. 
 
Om det nya energibehovet, efter utförd injustering (och sänkning av inomhustemperaturen), 
kombineras med installation av värmepump blir den totala kostnadsbesparingen 9 500 kr/år, 
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se tabell 8. Detta är räknat från år 1, och installations- eller investeringskostnaderna är inte 
medräknade. 
 
Tabell 8. Resultat av energibesparingen i och med värmepumpen i kr/år. I beräkningskalkylen har 
hänsyn tagits till elpris, elskatt, de olika fjärrvärmeavgifterna samt effektpriserna med och utan 
värmepump 
 
 
 
 
 
 
 
Den totala kostnaden för endast komponenterna, värmepump och värmebatteri, presenteras i 
tabell 8. Enligt Nibe har deras värmepumpar en livslängd på 15-20 år. 
 
Tabell 9. Pris för respektive komponent, värmepump från Nibe och värmebatteri från Exhausto. 
Prisinformation hämtades från respektive komponents leverantör 

Komponent  Pris 
Nibe 1145  61 250 kr 
Exhausto FX 08  42 540 kr 
Total kostnad  103 790 kr 

 
I ekvation 11 redovisas hur många år det skulle ta innan endast värmepumpen och 
återvinningsbatteriet betalat av sig, utan hänsyn till ränta, inflation och eventuella 
reparationer. 
 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙  å𝑟 =    !"#$%&$'(")%  !"#$%&'
!"#$%  å!"#$  !"#$%&'()

= !"#  !"#
!  !"#

≈ 11  å𝑟                                 (11)     
 
  

Värmekälla  Energibesparing  

Årlig kostnad med 100 % fjärrvärme  73 007 kr/år 

Årlig kostnad med VP i drift under vintermånader  63 466 kr/år 

 Total årlig besparing 9 500 kr/år 
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7 Diskussion 
Resultatet visar att det är en relativt kostnadseffektiv åtgärd att injustera det vattenburna 
värmedistributionssystemet. Dock är alla beräkningar gjorde från år 1, så inga 
investeringskostnader i form av konsultarbete, material eller installation är medräknade. 
 
Dessutom har förenklingen gjorts att alla typer av värmeöverföringar som beräknas i 
rapporten sker under ideala förhållanden, detta medför att värmeöverföringen är sämre i 
verkligheten än i rapporten. Resultatet för denna rapport är alltså förmodligen bättre jämfört 
med verkligheten. 
 

7.1 Metoddiskussion 
Istället för att ha antagit att fram- och returledningstemperaturerna är 60/45, borde dessa ha 
mätts för att erhålla större noggrannhet i beräkningarna. Antagandet är dock rimligt och enligt 
HSB är risken för klagomål på den termiska komforten stora om framledningstemperaturen är 
lägre än 60℃.  
 
Värmebehovet samt Kv-värdet för varje radiator är beräknade i Calculator, Purmo. Dessa 
beräkningar kunde istället ha utförts i ett annat beräkningsprogram eller till och med för hand. 
Om beräkningarna hade utförts för hand hade resultatet förmodligen kommit lika nära 
verkligheten, men inte nämnvärt påverkat slutresultatet av injusteringen. Dessutom hade 
beräkningarna tagit väsentligt längre tid att utföra och sett utifrån ett ekonomiskt perspektiv 
om en energikonsult utfört arbetet, blivit en mycket dyr investering för bostadsrättsföreningen 
i jämförelse med besparingen som injusteringen medför. 
 
Vid val av ventil finns det en uppsjö av andra ventiler som varit lämpliga, men eftersom HSB 
brukar använda TRV-2S, fanns ingen direkt anledning att opponera mot beslutet. För att 
termostatventilens Kvs-värde skulle bli lika stort som det beräknade Kv-värdet krävdes en 
vridning eller injustering av termostatventilen. Vid beräkningen av hur stor den vridningen 
skulle bli fanns möjligheten att avläsa ur diagram som erhölls på tillverkarens hemsida. Men 
återigen sett utifrån ett tidsperspektiv, var det smidigare att direkt få ut vridningen genom att 
skriva in flöde och tryckfall i mjukvaruprogrammet TA Select 4. 
 
Vid beräkningen av Umedel-värdet kunde beräkningen utförts över fler dygn men 
uppskattningen gjordes att det ändå gick att få ut ett rimligt U-värde genom att undersöka 
temperaturer och energianvändning över fyra olika dygn. 
 
En annan förenkling som gjorts i metoden gäller energianvändningen som finns att tillgå på 
Karlstads Energis hemsida. Där presenteras den totala energianvändningen inklusive 
tappvarmvattnet. Därför beräknades ett medelvärde för sommarmånaderna år 2012 och 2013 
då endast energianvändningen går till uppvärmning av tappvarmvattnet. Medelvärdet 
subtraherades från den totala energianvändningen för att få den mängd energi som går till 
uppvärmningen av byggnaden. Det hade självklart varit optimalt att istället mäta respektive 
energianvändningsområde var för sig, men medelvärdet för tappvarmvattenanvändningen som 
erhölls anses ge en relativt rättvis bild av verkligheten då spridningen var mellan 1,7-
3,4 MWh/sommarmånad. Detta trots att många människor bryter sitt vanliga levnadsmönster 
under sommarmånaderna i samband med semester och liknande. 
 
Vid dimensioneringen av frånluftsvärmepumpen uppskattades frånluftsflödet utifrån kravet på 
minst 0,35 l/(s·m2) enligt BBR, och skulle frånluftsflödet vara lägre än BBRs krav borde HSB 
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i första hand injustera frånluftflödet. En annan anledning till att det hade varit bättre att mäta 
frånluftsflödet för att få det verkliga flödet är att byggnadens värmebehov kan ha under- eller 
överskattats. Om ventilationsflödet är högre än beräknat har byggnaden en högre värmeförlust 
i verkligheten via frånluftsflödet. Det medför att det beräknade värmebehovet är för litet 
jämfört med det verkliga och inomhustemperaturen blir då för låg. 
 
Det sämsta som kan hända då värmepumpen är underdimensionerad, är att värmebatteriet inte 
klarar av att ta tillvara på den värmeenergi som finns tillgänglig. Om så blir fallet, finns dock 
möjlighet att komplettera med ytterligare ett värmeåtervinningsbatteri för att kunna plocka ut 
det sista av den tillgängliga energin i frånluften. Det är därför viktigt att poängtera att en 
grundlig undersökning och eventuell injustering av frånluftflödet är av stor betydelse innan 
några slutgiltiga beslut fattas kring värmepumpen. 
 
Vad gäller beräkningen av energiinnehållet i frånluften hämtades entalpivärdena ur 
Mollierdiagram och viss felmarginal kan ha skett vid avläsningen, skillnaden mellan avläst 
och beräknad entalpi bedöms dock vara försumbar. Vidare antogs luftfuktigheten i frånluften 
under vintermånaderna, det optimala hade varit att mäta den men det fanns ingen möjlighet att 
göra det på grund av den tidpunkt på året som studien utfördes. Dock användes en rimlig 
luftfuktighet vilket medför att resultatet bör överensstämma med verkligheten. 
 
Vid beräkning av värmeavgivningen från radiatorerna förenklades värmeavgivningsprocessen 
som i verkligheten sker via strålning och konvektion och avtar med den minskande 
temperaturskillnaden. I rapporten har temperaturkurvan vid alla typer av 
värmeöverföringsberäkningar antagits vara linjär, men i verkligheten är den exponentiell. 
Dock anses denna förenkling inte påverka slutresultatet nämnvärt då det finns många andra 
osäkerheter som påverkar värmebehovet i till exempel ett rum. Ett exempel på dessa 
osäkerheter är en trasig fönsterlist vilket medför ett högre luftläckage och därmed högre 
energibehov i verkligheten. 
 
Vidare användes en formel, vid beräkning inför injusteringen, som beskrev effektfördelningen 
mellan flera radiatorer som fanns i samma rum (Warfvinge 2014). Formeln hämtades ur ett 
kompendie som publicerats av en känd författare och antogs trovärdig. Detta var även en 
erkänd metod på HSB Värmland, vilket stärkte formelns trovärdighet ytterligare. Så länge 
rummet fick sitt värmebehov tillgodosett i kombination med att ventilationen fungerade 
tillfredställande, borde inte en något felaktig effektfördelning för radiatorerna i samma rum 
påverka rumstemperaturen. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
Sammanställningen av enkäten som delades ut visade att de boende överlag är nöjda med sitt 
inomhusklimat. Dock upplever majoriteten att inomhustemperaturen påverkas av varierande 
utomhustemperatur samt att de inte har så goda möjligheter att påverka sin 
inomhustemperatur. 
 
Att de boende upplevde att inomhustemperaturen påverkades av varierande 
utomhustemperatur kan bero på att dagens styrsystem i kombination med klimatskalet är 
undermåligt. Det klarar inte av att möta snabba variationer av utomhustemperaturen vilket 
resulterar i att inomhustemperaturen blir för låg eller för hög. 
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Injusteringen av radiatorerna medför en energieffektivisering med 5 % och därmed en 
besparing på ca 1 500 kr/år. Kostnadsbesparingen är inte stor jämfört med den totala 
kostnaden för energianvändningen, men de två största fördelarna med injusteringen är dels 
den minskade energianvändningen, dels att inomhustemperaturen blir jämn i hela huset vilket 
ger bostadsrättsägarna en ökad komfort. De lägenheter som är över- respektive 
undertempererade får den inomhustemperatur som de ska ha enligt avtalet med HSB 
Värmland. 
 
Värmepumpen kan vara en sämre investering. Vad som talar för en installation är att det 
tidigare har funnits en frånluftsvärmepump men som p g a olönsamhet under dåvarande 
förhållanden avvecklades. Detta betyder att installationen inte blir lika omfattande eftersom 
bland annat frånluftsventilationskanalerna redan är ihop kopplade på vinden. Därför är 
inköpskostnaden en rimlig förenkling för att få en uppfattning av investeringens omfattning. I 
denna rapport visar resultatet att frånluftsvärmepumpen innebär en investering som 
förmodligen tar minst 11 år innan den går med vinst, samtidigt som livslängden på Nibes 
värmepump är 15-20 år. Detta innebär att bostadsrättsföreningen, i sämsta fall, bara går med 
vinst i 4 år och då under ideala förhållanden sparar ca 38 000 kr. Om värmepumpen uppnår 
sin maximala livslängd, går bostadsrättsföreningen med vinst 9 år och sparar under ideala 
förhållanden 85 900 kr. Sett utifrån målet med denna rapport att kostnadseffektivt sänka den 
köpta mängden energi är värmepumpen en riskabel investering. Betraktas resultatet istället 
utifrån ett miljö- och energiperspektiv poängteras den sänka energianvändningen, vilket är ett 
positivt resultat med tanke på Sveriges miljömål. Nackdelen med just den här 
energieffektiviseringen kan dock bli att elanvändningen ökar på bekostnad av minskad 
fjärrvärmeanvändning. Den minskade fjärrvärmeanvändningen kan, i detta fall, leda till en 
minskad produktion av el, vilket kan leda till en ökad produktion av marginal-el som kommer 
ifrån kolkraftverk. I denna rapport värderas fjärrvärmeenergin som en bättre energikälla, 
miljömässigt sett, jämfört med el som produceras i kolkondenskraftverk. Fjärrvärmen som 
levereras till Engholmsgatan 4 är producerat i ett biobränsleeldat kraftvärmeverk och därför 
kan frånluftsvärmepumpen, med dagens parametrar, anses vara en sämre investering. Om elen 
istället kommer från förnyelsebara källor såsom vindkraft eller vattenkraft skulle 
frånluftsvärmepumpen genast bli en mer attraktiv idé. Men allt beror på vart systemgränserna 
sätts, sett utifrån ett globalt perspektiv kan fortfarande den minskade fjärrvärmeanvändningen 
i slutänden leda till en ökad elproduktion från kolkondenskraftverk.  
 

7.3 Hållbar utveckling 
 
Om systemgränserna sätts runt byggnaden på Engholmsgatan 4 har denna rapport bevisat att 
en injustering samt installationen av en värmepump skulle sänka energianvändningen vilket är 
ett steg mot en hållbar utveckling. Om systemgränserna istället sätts runt norden, kan just den 
här energisänkningen initialt resultera i högre koldioxidutsläpp och större påfrestningar för 
miljön. Detta p g a hur elmarknaden ser ut idag då den uteblivna elen ersätts av marginal-el 
som produceras i kolkondenskraftverk. Marginal-elen behöver dock nödvändigtvis inte 
produceras i kolkondenskraftverk men det finns en stor risk för detta.  
 
Förhoppningen är att allteftersom energianvändningen i världen minskar, minskar 
förhoppningsvis även elanvändningen i kombination med en ökad elproduktion från 
förnyelsebara källor. Det leder till att energieffektiviseringen av Engholmsgatan 4, på sikt, 
kommer att bidra till en hållbar utveckling.  
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8 Slutsats 
De boende på Engholmsgatan 4 är relativt nöjda med sitt inomhusklimat även om de inte 
upplever stora möjligheter att påverka sin inomhustemperatur. 
 
En injustering av det vattenburna distributionssystemet är en kostnadseffektiv 
energieffektivisering. Bostadsrättsföreningen kommer att göra en energibesparing på ca 
1 500 kr/år från och med år ett. Den största vinsten med injusteringen är den förbättrade 
komforten för de bostadsrättsägare som bor i de under- respektive övertempererade 
lägenheter.  
 
Värmepumpen innebär, i bästa fall under ideala förhållanden, en energikostnadsbesparing på 
ca 85 900 kr och i sämsta fall under ideala förhållanden, 38 000 kr. Detta beräknat utan 
hänsyn till vare sig inflation eller underhållskostnader. Värmepumpen kommer på sikt att 
bidra till en hållbarutveckling då den sänker energianvändningen för Engholmsgatan 4.  
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9 Rekommendationer och vidare studier 
Denna rapport rekommenderar HSB Värmland att injustera det vattenburna 
värmedistributionssystemet för bostadsrättsföreningen Skiftnyckeln, Engholmsgatan 4. Detta 
torde leda till en lägre energianvändning och därmed en lägre energikostnad för 
bostadsrättsföreningen. Injusteringen borde även leda till en högre komfort för de 
bostadsrättsägare som bor i de under- respektive övertempererade lägenheterna. 
Fortsättningsvis avråder den här rapporten från att installera en frånluftsvärmepump utan att 
närmare undersöka volymen på frånluftsflödet. 
 
Det finns utrymme att utveckla studien angående frånluftsvärmepump med avseende på 
frånluftsflödet, men även utforska möjligheter för andra typer av energikällor och 
energieffektiviserande åtgärder. Det finns även utrymme för att undersöka styrsystemet för 
värmedistributionssystemet samt undersöka möjligheterna till individuell styrning av värmen.  
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Bilagor 
Här kommer följande bilagor som presenterar ritningar över husets respektive våningsplan 
och varje radiators placering i huset, se bilaga 1-4. 
 
 

 



 

 
 

Bilaga 1 – ritning bottenvåning 
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Bilaga 2 – ritning våningsplan 1 
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Bilaga 3 – ritning våningsplan 2 
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Bilaga 4 – ritning våningsplan 3 
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