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Abstract 
This thesis aims at determining the heat losses in a property vent stack and its roof valve. 

Upon request of a company, the vent stack is analysed for possible heat recovering solutions 

to be implemented, while relining of the drain system is executed and with a suitable payback 

time for the economic investments. The heat loss calculations are based on data for properties 

that are located in the Stockholm region, but also easy to change depending on the situation. 

The calculations are done on pipes made out of cast iron, which still is the most common type 

of drain pipe in Sweden, and these are the pipes that relining is usually made on. The 

calculations that needed to take several variables into account have been done in 

MatlabR2014a and the thermos dynamical properties that were used in those calculations 

have been extracted from EES.  

Three different types of heat losses in the vent stack have been taken into consideration in this 

thesis. The three types of heat losses are convection, radiation and one through airflow. These 

are calculated and subsequently compared with the losses present after possible heat 

recovering solutions have been implemented. Lastly the heat recovering solutions are 

evaluated with regards to their practicality and their respective payback time.  

The results show heat losses are fairly small in a vent stack implemented in a conventional 

way for a three story residential home in the Stockholm region. Furthermore, combined with 

the difficulties in the practical installation, excludes an investment in a heat pump or heat 

exchanger. The total heat losses for a 3-meter vent stack made out of cast iron varies from 6 

and 30 W depending on the temperature surrounding the stack. The total heat loss for the 

valve on at the top of the vent stack, on the roof, varies from 3 to 13 W. If insulation is used 

around the vent stack, one is able to save around 4 to 15 W and between 2 and 6 W for the 

valve.  

In addition to this, there are losses due to heated air flowing out from the vent stack. This loss 

is estimated to be between 2 and 17 W if the flow of air is between 0,1 and 1 litre per second. 

It is however very likely that these flows are momentary and the heat losses therefore are 

practically non-existent. However, regulations regarding buildings prohibit the recirculation 

or any other usage of this air.  

With a price of 28 SEK/m2 for the insulation a payback time of approximately 5 months is 

achieved, if the price is increased to 50 SEK/m2 the payback time is increased to 9 months. 

These calculations only include the cost of materials and not the cost of executing the work. 

The company requesting this thesis will need to make this evaluation of work related cost in 

order to determine if the insulation is a potential investment.   

As a result, this thesis recommends that insulation of the vent stack with a roof valve may be 

a good solution for properties with a vent stack of at least 3 meters, if the property is in the 

area with low average temperatures or for properties with many sewage flows entering the 

drainage pipe.  
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Sammanfattning 
I denna avhandling beräknas värmeförlusterna i en konventionell fastighets luftningsledning 

med tillhörande takventil stam. För dessa undersöks, på begäran av uppdragsgivande kund, 

passande värmebesparande åtgärder som är möjliga att implementera samtidigt som ett 

relining-arbete utförs och som ger en lämplig payback tid för den ekonomiska satsning som 

därigenom måste göras. Värmeförlusterna baseras på indata som antagits ligga inom rimliga 

gränser för typiska fastigheter i Stockholmsområdet men som lätt kan varieras efter behov. 

Genomgående är att beräkningarna görs med avseende på gjutjärnsrör vilka fortfarande utgör 

den vanligaste varianten av avloppsrör i Sverige samt på vilka relining-arbete utförs. De 

beräkningar för vilka många variabler tas i hänsyn har genomförts i Matlab R2014a och de 

termodynamiska egenskaperna som använts därtill har tagits från EES.  

I denna avhandling tas tre olika typer av värmeförluster i luftningsledningen i beaktning. 

Dessa är värmeövergång genom konvektion, strålning och luftflöde. De jämförs därefter med 

desamma för de fall där värmebesparande åtgärder implementerats. Därefter jämförs den 

besparade värmen med praktikaliteten av åtgärderna samt deras respektive payback tid.  

Resultaten visar på att värmeförlusterna i en luftningsledning implementerad på 

konventionellt vis är tämligen små för ett trevåningshus i Stockholmsregionen trots ofta låga 

inomhustemperaturer. Detta i kombination med de svåra praktikaliteterna för installation och 

liknande gör att satsningar på värmepumpar och värmeväxlare inte är att rekommendera. För 

den 3 meter långa luftningsledningen i gjutjärn uppgår konvektions- och stålningsförlusterna 

till mellan 6 och 30 W beroende på temperaturen som omger ledningen. För 

luftningsledningens ventil ovan tak uppgår de sammanlagda förlusterna till mellan ca 3 och 

13 W. I de isolerade fallen kan besparingarna ligga på mellan 15 och 4 W för 

luftningsledningen samt ca 6 och 2 W för ventilen.  

Till detta kommer förlusten av uppvärmd luft som strömmar ut ur luftningsledningen. Denna 

förlust uppgår till mellan ca 2 och 17 W om flödet antas variera mellan 0,1 och 1 liter per 

sekund. Med stor sannolikhet är dessa flöden momentana och värmeförlusterna därigenom 

näst intill obefintliga. Dock förhindrar byggregler att denna luft tas tillvara på.  

Med kvadratmeterpriset för isolering på 28 SEK/m2 blir payback-tiden ca 5 månader och med 

ett kvadratmeterpris på 50 SEK/m2 blir den ca 9 månader. För dessa besparingar har inte 

arbetskostnaden för isoleringsarbetet adderats. Detta bör läggas till av företaget på vilkas 

begäran denna avhandling gjorts för att på så vis kunna få ett rimligt svar på om en satsning 

på isolering är rimlig eller ej.  

Rekommendationen efter att ämnet i denna rapport avhandlats är att isolering av 

luftningsledning med takventil kan vara en god satsning för fastigheter som har åtminstone 3 

meter luftningsledning, ligger i områden med låga medeltemperaturer eller för fastigheter med 

många spillvattenflöden 
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Nomenklatur 
Benämning Tecken Enhet 

Gravitationskonstanten  g 𝑚 𝑠2⁄  

diameter 𝑑 m 

Rörtjocklek t m 

Isolerings tjocklek 𝑡𝑖𝑠 m 

Rörlängd L m 

Ventilhöjd H m 

Temperatur 𝑇 ℃ 

Temperatur 𝑇𝑘 K 

Specifik värmekapacitet cp 𝑘𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄  

Värmeledningsförmåga k 𝑊 𝑚𝐾⁄  

Densitet 𝜌 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

Dynamisk viskositet 𝜇 𝑘𝑔𝑠 𝑚2⁄  

Prandtltal Pr - 

Grashofs tal gr - 

Nusseltal  Nu - 

Konvektionsövergångstal h 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

Vindhastighet V 𝑚 𝑠⁄  

Redynolds tal Re - 

Area A 𝑚2 

Termisk resistans  R 𝑚2𝐾/𝑊 

Emissionstal 𝜀 - 

Boltzmanns tal 𝜎 𝑊 𝑚2𝐾4⁄  

Överförd värme Q W 

Tillförd effekt till 

värmepump 

E W 

Värmetal COP - 

Kapitalränta  𝑟𝑘  % 
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Förväntade elpris 

ökningen 

𝑟𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑖𝑠 % 

Livscykelkostnad LLC SEK 

Nusummefaktor 𝑓𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎  - 

Investeringskostnad INV SEK 

Investeringens förväntade 

livslängd 

n år 

Årlig energikostnad för en 

produkt 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖å𝑟𝑙𝑖𝑔 SEK/år 

Årlig underhållskostnad 

för en produkt 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙å𝑟𝑙𝑖𝑔 SEK/år 
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1. Inledning 
Som svar på ökade miljöbelastningar och påföljande samt långsiktiga kostnader för samhällen 

ställde EU 2009 nya krav på bostadsbyggande i Europa. Dessa innefattar bestämmelser som 

säger att alla nybyggnationer från och med 2020 skall vara så kallade ”nära nollenergi 

byggnader ”. Detta utöver det så kallade Energieffektiviseringsdirektivet. Vad dessa medför är 

att nybyggnationer skall använda den energi som tillförs dem utan att användningen resulterar 

i större energiförluster. Därutöver skall även medlemsländerna i EU sträva efter att göra 

samma energibesparingar för nu existerande hus. I allmänt gäller detta huvudsakligen för 

byggnader som ägs av kommuner, myndigheter och landsting. Däremot skall eftersträvan 

även gälla andra typer av hus (energimyndigheten.se u.d.) Vad gäller energibesparande 

åtgärder i fastigheters vattensystem finns endast bestämmelser och allmänna råd vad avser 

tappvatten. För tappvattenledningar gäller olika råd och krav kring isolering.   

Den absolut största andelen energi för värmande av tappvatten och inomhusyta är fjärrvärme. 

Fjärrvärmen är i stort sett vatten som är uppvärmt genom förbränning av sopor, biobränslen 

och i några enstaka fall kol (Wikipedia.se u.d.). 

Därav kan det komma att finnas stort behov av att göra energibesparingar som avser 

varmvatten för att på så vis närma sig energibesparingsmålen för byggnationer samt för att 

minska koldioxidutsläppen till följd av fjärrvärmeproduktionen. 

 

Figur 1.1: Genomsnittlig energianvändning för varmvatten i Svenska fastigheter [3] 

 

En sådan lösning finns och är tämligen vanlig i större fastigheter som stora flerbostadshus 

eller simhallar etc. Denna lösning består av en värmeväxlare som överför värme från 

spillvattnet, efter exempelvis en dusch, till kallt tappvatten som efter värmeöverföringen 

tillförs varmvattenberedaren. Värmeöverföringen i värmeväxlaren sker genom 

motströmskoppling där det kalla tappvattnet leds kring spillvattenröret utan att blandas.  

Det finns studier där även en värmepump kopplats till denna värmeväxlare för att jämna ut 

värmetillförseln vid olika flöden. Dessa lämpar sig bäst i större fastigheter då vattenflödet är 

större och mer värme finns att tillgå vilket kopplas till priset på en av dessa installationer. 
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Däremot går det att överlag åstadkomma energibesparing trots elanvändningen i 

värmepumpens kompressor. De kombinerade systemen skall dock alltid anpassas till 

storleken på de specifika fastigheternas avloppssystem (Wallin och Claesson 2014). 

I avloppsstammens övre del finns den så kallade luftningsledningen som används för att 

släppa ut luft i atmosfären för att på så vis undvika att tryckskillnader uppstår som i vissa 

slutna avloppssystem. Ur denna kan luften som med spillvattnet spolas ut i avloppet 

ventileras. Om dessa inte finns inbyggda finns det stor risk att luften från avloppet tar sig ut 

genom vattenlås och leder till dålig luftkvalitet och diverse odörer i de drabbade fastigheterna.  

Vid ett så kallat relining-arbete i vilket man renoverar avloppsstammen genom att lägga en 

korrosionshämmande beläggning på insidan av röret går det eventuellt att göra simultana 

värmebesparingsåtgärder. En utvärdering av sådana kan ha tämligen stor betydelse då ingen 

vetenskaplig litteratur gällande värmebesparing i luftningsledningar finns att tillgå. Detta 

utgör därför huvudsakligt fokus för denna avhandling för att avgöra om 

värmebesparingsåtgärder är ekonomiskt gångbara att göra vid relining-arbete samt för att 

lägga grund till ett framtida litteraturutbud.  

 

1.1 Frågeställning  
Det här projektet syftar till att besvara följande frågeställningar:  

1. Hur stora är värmeförlusterna i en konventionell avloppstams luftningsledning? 

2. Kan värmeförlusterna reduceras genom konventionell isolering? 

3. Kan reduktionen åstadkommas med hjälp av en värmeväxlare? 

4. Kan värmen i luftningsledningen tas tillvara på annat effektivt sätt? 

5. Är de eventuella lösningarna ekonomiskt gångbara sett till mängden energi som sparas 

in? 

1.2 Syfte 
Syftet med denna avhandling är att avgöra om en reduktion av värmeförluster i en 

konventionell fastighets luftningsledning för avlopp kan åstadkommas på ett sådant sätt att en 

investering för denna reduktion är ekonomiskt gångbar eller ej. För de specifika 

ämnesområden där efterforskning saknas lägga grunden för ett litterärt utbud. 

1.3 Mål 
Projektet utförs på uppdrag åt ett företag som vill undersöka huruvida det finns potential att 

utföra värmebesparingar i en avlopps luftningsledning och om detta är en hållbar affärsidé. 

Med hjälp av projektets modell för att beräkna värmeförluster i en konventionell fastighets 

luftningsledning så ska potentialen av företagets affärsidé avgöras, om den är bärkraftig eller 

ej.  

1.4 Avgränsning 
Då det redan finns många lösningar för värmeåtervinning i spillvatten, detta genom 

värmeväxlare, värmepumpar och kombinationer av dessa, så kommer fokus av denna rapport 

på begäran att läggas på avloppsstammens övre delar. Med detta avses avloppsstammens 

luftningsledning och takventil. Mer precist de värmeförluster som kan uppkomma genom 

dessa. 
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1.5 Metod 
Först har en typ av byggnadsstandard för avloppsstammar valts då de flesta parametrar för 

värmeöverföringen har behövts varierats för att ge rimliga resultat. Fördelaktigt om denna är 

av den typ som relining-arbete vanligtvis utförs på. Om tillfälle uppstått har mätningar och 

kontroller genomförts. Rimliga antaganden har gjorts kontinuerligt baserat på tillgänglig fakta 

angående byggstandarder, befintliga fastigheter, meteorologiska data, fjärrvärmepriser samt 

kostnad för olika typer av värmebesparingsåtgärder. Därefter har diverse beräkningar inom 

värmeöverföring genomförts. Till sist har värmeförlusternas kostnader jämförts med åtgärder 

för att minska dessa för att till slut ha bestämt den eventuella vinsten och till exempel payback 

tiden för eventuella investeringar. Beräkningarna gällande värmeförluster har tagit hänsyn till 

de vanliga orsakerna till värmeöverföring så som konvektion, strålning, flöden etc. 
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2. Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras den litteratur som undersökts och som ligger till grund för diverse 

antaganden, beräkningar och därigenom resultat. Denna litteratur beror främst 

byggnadsstandarder samt olika tekniker som används för värmebesparing. 

 

2.1 Avloppsstammen och luftningledningen 
Följande avsnitt avser att redogöra för hur avloppsstammen ser ut samt luftningsledningen 

funktion i avloppsstammen och vad som sker i luftningsledningen.  

2.1.1 Avloppstammens struktur  

I figur 2.1 fås en överblick på hur ett avloppssystem ser ut.  Spillvatten, de röda ledningarna i 

bilden, rör sig från olika delar av huset nedåt genom rör och löper sedan ut i avloppsledningen 

som i sin tur leder ut i det lokala avloppsystemet. De blåa ledningarna motsvarar rent vatten 

som tillförts huset. De gröna ledningarna motsvarar dagvatten, det vill säga vatten som 

tillfälligt rinner på markytan. Dagvatten uppkommer främst efter regn eller att snö smält. Den 

gula ledningen motsvarar luftningsledningen som luftar 

hela avloppsystemet. Luftningsledningen mynnar ut på 

en bestämd höjd över taket. (Dinbyggare 2015)   

 

2.1.2 Luftningsledningen 

Alla spillvatteninstallationer måste vara utformade och 

luftade så att tryckförändringar, som kan bryta 

vattenlås, inte uppstår. Detta undviks genom att ha en 

så kallad luftningsledning, som motverkar 

tryckförändringar samt förhindrar olägenheter på grund 

av lukt eller fuktpåslag. Spillvatteninstallationer får 

inte luftas via byggnaders egna ventilationssystem utan 

måste luftas via luftningsledningen. (Boverket 2011)  

Ventilationsstammen måste mynna fritt i luften utan t ex 

vakuumventil, så som i den vänstra bilden nedan. En 

vakuumventil släpper in luft i avloppsystemet för att 

balansera upp tryckförändringar, dock släpper den inte ut luft. (Standardiseringen i Sverige 

2009) Genom så kallad skorstensverkan kommer självdrag att uppstå. Självdrag innebär att 

temperaturskillnaden utomhus och inomhus är så pass stor att luften inomhus är lättare och på 

så sätt rör sig uppåt genom luftningsledningen. (Energimyndigheten 2011) För att minska 

risken för lukt bör ventilationsröret mynna ovan taknocken och dess dimension vara minst 75 

mm över taknocken, se bild nedan. (Fann VA-Teknik 2015) 

Figur 2.1 Överblick av en avloppsstam   

(Dinbyggare 2015) 
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Figur 2.2 Överblick på hur ett avloppsystem luftas med en ventil (vänster) respektive med en 
luftningsledning (höger) (Fann VA-Teknik 2015) 

 

2.2 Luftens egenskaper 
Följande avsnitt redogör för egenskaperna hos luft som är nödvändig bakgrundsinformation 

för vidare förklaring av luftning av avlopp.  

2.2.1 Densitet  

Densiteten hos ett ämne är ett mått på dess täthet, det vill säga massa per enhet volym. 

Luftens densitet beror av temperatur, tryck samt mängden vatten i luften. Vid en hög 

temperatur är densiteten hos luft lägre jämfört med luft vid en låg temperatur. Ju högre trycket 

är hos luften desto högre är densiteten, vilket beror på att massan ökar då trycket ökar. När 

mängden vatten ökar i luften så blir densiteten hos luft lägre då massan av syre och kväve 

minskar eftersom massan vattenånga ökar och den är relativt lätt jämfört med syre och kväve.  

(American Society of Plumbing Engineers 2004) 

2.2.2 Elasticitet  

Elasticitet är förmågan hos en substans att anta sin ursprungliga form efter påverkan under en 

viss tid av en kraft. Luft är ett exempel på en elastisk substans, om luft utsätts för påverkan av 

en kraft så spelar det ingen roll hur länge det pågår, luften kommer alltid återgå till sitt 

ursprungliga tillstånd. (American Society of Plumbing Engineers 2004) 

2.2.3 Kompressabilitet  

Luft är en kompressibel fluid, vilket innebär att då trycket ändras kommer även volymen att 

ändras. Detta spelar en viktig roll i avloppsystem då endast små ändringar i tryck är möjlig 

utan att riskera skador i hela systemet. Vid en för stor volymändring kan t. vattenlåset sluta 

fylla sin funktion. (American Society of Plumbing Engineers 2004) 

2.3 Luftflöde i avloppsystem 
Följande avsnitt redogör för hur luftflöden uppstår i avloppsystemet.  
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2.3.1 Introduktion till luftflöden i avloppssystem   

När ett vattenflöde i kontakt med luft rör sig i ett vertikalt eller horisontellt rör uppstår friktion 

mellan vattnet och luften. Friktionen gör att luften tvingas med vattenflödet och rör sig med 

samma hastighet som vattenflödet. Om tvärsnittsarean hos vattenflödet, som rör sig i röret, 

plötsligt ökar så blir passagen som luften kan röra sig igenom begränsad. Denna begränsning 

kan ses som ett stopp eller blockering för luftflödet, detta leder i sin tur till att trycket ökar. 

Det största trycket uppstår vid blockeringen och minskar ju längre upp i röret man kommer. 

På grund av detta så uppstår de största tryckvärdena på de lägre våningarna i en byggnad. 

(American Society of Plumbing Engineers 2004) 

2.3.2 I avloppsystemet  

Då många olika typer av ventilation kan användas för den totala ventileringen av 

avloppsystemet så blir hela systemet väldigt komplicerat. Det finns ett antal olika variabler att 

ta hänsyn till som alla bidrar till en negativ eller en positiv tryckvariation i systemet.  

Då vatten faller längs rören så utsätts luften för ett friktionsmotstånd som leder till att luften 

dras med vattnet. Detta innebär att den luften måste ersättas med lika mycket ny luft för att 

undvika att ett negativt tryck uppstår. Med luftningsledningen så kan luft strömma in i 

systemet och ersätta den luft som dras nedåt i avloppet. Utan luftningsledningen så kan 

således skadliga tryckfall uppstå. (American Society of Plumbing Engineers 2004) 

En viktig funktion hos luftningsledningen är att motverka lukt från avloppet att sprida sig i 

huset samt att motverka tillväxt av slam och svamp. En cirkulation uppstår i ventilationsrören 

då det är en tryckskillnad mellan luften utomhus, som strömmar in i röret, och luften i röret. 

Tryckskillnaden uppstår på grund av skillnad i temperatur och således en skillnad i densitet, 

som redogjordes i föregående avsnitt.  Den svala luften, som är mer tät, tränger undan den 

mindre täta luften i systemet och cirkulation har uppstått. (American Society of Plumbing 

Engineers 2004) 

På den nordliga delen av jordklotet, så som Kanada och Sverige, kan frost vara ett problem då 

det kan täppa till ventilen som är den del av luftningsledningens förlängning genom taket. För 

att röret ska bli tilltäppt av frost måste temperaturen vara väldigt låg under en längre tid. Frost 

tilltäppning beror främst på: 

1. Utomhustemperaturen  

2. Temperaturen och fuktigheten hos luften inomhus 

3. Vindhastigheten  

4. Rörets längd 

5. Diametern av röret  

6. Hastigheten hos luftflödet  
 

2.4 Förutsättningar för värmeåtervinning  
Följande avsnitt redogör för potentiell värmeåtervinning i ett avloppssystem.  

2.4.1 Värmeväxlare  

Värmeväxlare överför värmeenergi från ett medium till ett annat. När två medium strömmar 

genom värmeväxlaren så överför värme från det varma mediet till det kallare. De tre 

vanligaste typerna av värmeväxlare är medflödes-, motflödes- och korsflödesvärmeväxlare. I 

en medflödesvärmeväxlare så strömmar det varma mediet i samma riktning som det kalla 
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mediet. Denna typ av värmeväxlare har en sämre återföringsgrad. I en motflödesvärmeväxlare 

strömmar istället det varma mediet i motsatt riktning som det kalla mediet vilket leder till att 

den här typen av värmeväxlare är mycket effektiva. I en korsflödesvärme växlare strömmar 

det varma mediet vinkelrätt mot det kalla mediet. Även denna typ av värmeväxlare har en låg 

återföringsgrad. I många värmeväxlare som behandlar t.ex. ventilationsluft förekommer 

blandning av de olika luftströmmarna som på så vis växlar värme. (Holman 2010)  

 

2.4.2 Luftvärmeväxlare  

I en luftvärmeväxlare så utbyts temperatur och/eller luftfuktighet mellan frånluft och 

tillfördluft.  Det finns flera olika typer av luftvärmeväxlare med växlande verkningsgrader, 

från 50 % upp till 90 %. Verkningsgraden beror på vilken typ av värmeväxlare det är samt 

utomhus och inomhus förhållandena (temperatur och luftfuktighet).  De mest använda typerna 

av luftvärmeväxlare är: (AHU Magazine 2015) 

 Rotationsvärmeväxlare  

 Plattvärmeväxlare  

 Run around coil värmeväxlare 

 Heatpipe  
 

 

2.4.2.1 Rotationsvärmeväxlare  

En rotationsvärmeväxlare är en av de mest effektiva luftvärmeväxlarna och de kan hantera 

stora luftflöden. Denna värmeväxlare består av en rotor, eller hjul, som är gjort av aluminium. 

Den tillförda, kalla luften, passerar genom en halva av hjulet och den varma frånluften 

passerar genom den andra halvan, se bild nedan.  

Hjulet drivs med en motor och ett bälte som 

roterar hjulet och på så sätt ser till att värme 

utvinns från frånluften till den tillförda luften. 

Under optimala förhållanden kan denna typ 

av värmeväxlare nå upp till 90 % 

verkningsgrad. Storleken på denna typ av 

värmeväxlare kan variera kraftigt, allt från 

små diametrar (för hushållssyfte) till stora 

diametrar (för industrianvändning). Denna 

typ av värmeväxlare används då de två 

flödena tillåts blandas. Det vill säga om det 

krävs att den luft som sedan tillförs ett hus 

inte får innehålla spår av föroreningar så ska 

denna typ av värmeväxlare inte användas.  

(AHU Magazine 2015) 

Figur 2.3 Principbild av en rotationsvärmeväxlare 

(Eventus 2015) 
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2.4.2.2 Plattvärmeväxlare 

Plattvärmeväxlare är en av de vanligaste 

luftvärmeväxlarna som används. En 

plattvärmeväxlare har en hög täthet, vilket innebär 

att andelen frånluft som blandas med luften som 

sedan tillförs ett rum är nära noll. De två typerna av 

plattvärmeväxlare är motflödesvärmeväxlare och 

krossflödesvärmeväxlare, som förklarats i tidigare 

avsnitt. Under lika villkor, har en 

krossflödesvärmeväxlare har en lägre 

verkningsgrad jämfört med en 

motflödesvärmeväxlare. Flöden som strömmar i motsatt riktning kan maximera värmeutbytet, 

under optimala förhållanden kan verkningsgraden nå 85-90 %. Medan en 

krossflödesvärmeväxlare kan nå cirka 70 % verkningsgrad. Dock kan en 

krossflödesvärmeväxlare tåla en mer varierad mängd luftflöden, tack vare sin struktur design 

kan denna värmeväxlare vara större i storleken. (AHU Magazine 2015) 

 

På ett rörs utsida är det vanligt att linda ett kopparrör, då det är svårt att annars få särskilt stor 

kontaktarea. Det fungerar fortfarande som en plattvärmeväxlare men man kan uppnå en högre 

effekt. (Wallin och Claesson 2014) 

 

2.4.2.3 Run around coil värmeväxlare 

Denna typ av värmeväxlare består av två vatten spolar som är ihopkopplade via rör och en 

pump som cirkulerar vatten från en spole till den andra. För att undvika att vattnet inte ska 

frysa så innehåller det ofta en andel glykol. Värme utvinns i ena spolen och värmen 

transporteras av det cirkulerande vattnet till den andra spolen där värme sedan överförs till 

tilluften. Denna typ av värmeväxlare används då de två luftflödena måste hållas skilda, det 

vill säga när inga föroreningar får nå tilluften. Denna typ av värmeväxlare har en 

verkningsgrad upp till 60 %, i vissa fall kan den bli så hög som 75 

%. Denna typ av värmeväxlare kan endast utvinna värme då det är 

en märkbar temperaturskillnad. (AHU Magazine 2015) 

 

2.4.2.4 Heatpipe 

Detta system består av en stor spole, gemensam för frånluftflödet 

och tilluftflödet dock men en uppdelning mellan de två flödena då 

två spolar är ihopkopplade av ett rörsystem. Spolens rör är stängda 

och fyllda med ett kylningsmedium, en av de mest använda 

kylningsmediumen är R134a. Det krävs ingen extra tillförsel av 

energi. Den varma frånluften får gasen i röret att förångas och den 

ångan rör sig till den kalla delen av rörsystemet. När ångan når det 

kalla luftflödet och kondenserar den och återvänder då till den 

varma delen av rörsystemet igen tack vare gravitationen. Den 

Figur 2.4 Principbild av en plattvärmeväxlare 

(Ventilation-FTX 2012) 

Figur 2.5 Principbild av en heatpipevärmeväxlare 
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genomsnittliga verkningsgraden som uppnås i detta system är upp till 75 %. (AHU Magazine 

2015) 

 

2.4.3 Värmepumpar  

En värmepump används för att föra över värme från en naturlig värmekälla, så som luft, till en 

byggnad. En värmepump kan användas som både kylanläggning och som uppvärmning, 

tekniken för båda processerna är desamma. Värmepumpar i bostadshus, ofta luft-

värmepumpar, tar värme från låg tempererad utomhusluft och levererar den värmen sedan in i 

bostaden. Detta sker med enligt termodynamikens andra lag så att arbete utförs på luften i 

värmepumpen. (Dincer och Kanoglu 2010) 

En värmepump kräver energitillförsel för att genomföra kylningen eller uppvärmningen.  En 

värmepump består av fyra huvuddelar, kompressor, kondensor, strypventil och förångare, 

ibland även kallad värmeväxlare. I kompressorn tillförs energi (E) och tillsammans med den 

tillförda värmen från värmekällan (Q2) så avger värmepumpen en viss energimängd (Q1) till 

bostaden.  

 𝑄1 =  𝑄2 + 𝐸                                                     (1) 

 

 

För att mäta hur effektiv en värmepump är används värmefaktorn COP. Värmefaktorn anger 

förhållandet mellan den genererade värmeenergin och den tillförda elektriska energin. (Dincer 

och Kanoglu 2010) 

 
𝐶𝑂𝑃 =  

𝑄1

𝐸
 

                                                    (2) 

 

 

2.4.3.1 Luft till luft värmepumpar  

I en luftvärmepump används 

utomhusluft för att antigen värmas 

eller kylas för att sedan tillföras 

till en byggnad, så som en bostad. 

Dessa typer av värmepumpar är 

populära i bostäder just för att det 

är enkelt att sköta om samt 

ekonomiskt hållbart. Vid kylning 

så tar värmepumpen varm luft och 

kyler den i värmeväxlaren för att 

sedan föras till bostaden som ska 

kylas. I uppvärmningssyfte så sker 

processen på samma sätt som vid 

kylning med skillnaden att luften värms upp i 

värmeväxlaren. (Dincer och Kanoglu 2010) Figur 2.6 Principbild av en värmepump 

(Polarpumpen 2015) 
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2.4.3.2 Installation av en värmepump 

Den del av värmepumpen som är inomhus hängs upp på en metallplatta och skruvas fast i en 

vägg. Medan den del av värmepumpen som är utomhus monteras på husväggen med hjälp av 

konsoler. Då vibrationer från värmepumpen kan uppstå så monteras vibrationsdämpare på 

konsolerna, för att förhindra oönskade ljud. För att koppla samman de två delarna krävs ett 

hål genom väggen för ledningar men även för köldmedium rör samt en dräneringsslang för 

värmepumpen. Hålets diameter bör vara runt sju centimeter och skall luta utåt så att eventuellt 

vatten som bildas under luftkonditioneringen kan rinna ut genom dräneringsslangen med hjälp 

av tyngdkraften. Köldmediekretsen vakuumsugs och sedan kan köldmediet släppas ut i 

kretsen. (Installera Värmepump 2015) 

 

2.4.4 Isolering med Mineralull 

För att undvika att värme läcker ut från en varm kropp till en kallare, så isoleras kroppen. 

Detta görs ofta i hus, så som i väggar, ventilation och rör. Ett vanligt material för isolering är 

mineralull. Mineralull är en beteckning för oorganiska isoleringsmaterial som görs på 

mineralfibrer. De vanligaste typerna av mineralull är stenull och glasull.  Det finns mycket 

energi att spara genom att isolera rören, vanligtvis används mineralull klädd med armerad 

aluminiumfolie. (Swedisol 2015) 

 

Mineralull används främst för värmeisolering, men kan även användas som brandisolering, 

skydd mot buller, den bibehåller kyla samt garantera bra inomhusklimat. Några fördelar med 

mineralullen är att den inte brinner, ruttnar, sjunker ihop eller absorberar värme. Mineralullen 

har en lång livslängd, den kan bibehålla tekniska egenskaper upp till 100 år och således har 

den en lika lång livslängd som de flesta byggnader. Skulle den dock utsättas för mycket höga 

temperaturer eller hög fuktbelastning under en längre tid så kan vissa egenskaper försämras. 

Tack vare att mineralullsprodukter är diffusionsöppna så kan vattenånga lätt vandra genom 

isoleringen. Isoleringen suger varken upp vatten eller tar upp fukt från luften som passerar 

igenom den. Så länge isoleringen lagras torrt och luftigt så torkar vatten från regn eller 

dräneringar ut, skulle det dock finnas föroreningar i vattnet kan dessa bli kvar i isoleringen 

och den kan behöva kasseras. (Swedisol 2015) 

 

2.4.4.1 Värmekonduktivitet 

Ett isolermaterials värmekonduktivitet, lambda, är dess främsta egenskap. 

Värmekonduktivitet anger isoleringens förmåga att leda värme. För att ett material ska vara 

lämplig för isolering ska detta värde vara så lågt som möjligt. För glasull och stenull är deras 

värmekonduktivitet nästintill densamma. Tack vare att glasull och stenull har en förmåga att 

hålla luften i isoleringen stilla och att minska värmestrålningen så har de en låg 

värmekonduktivitet. (Swedisol 2015) 

 

2.4.5 Värmeledningsförmåga hos luft 

Värmeledningsförmågan hos ett ämne anger hur mycket värme ämnet kan leda och för luft 

kan den förklaras med en enkel mekanism.  I en gas vid en viss temperatur rör sig 
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molekylerna med en viss hastighet, hastigheten ökar med temperaturen. Då hastigheten ökar 

så kolliderar molekylerna med varandra och således utbyter energi. Om en molekyl förflyttas 

från ett område med hög temperatur till ett område med låg temperatur transporteras kinetisk 

energi till området med lägre temperatur. Värmeledningsförmågan är starkt beroende av 

temperaturen, vilket innebär att vid en hög temperatur är värmeledningsförmågan hög medan 

vid en låg temperatur är värmeledningsförmågan låg (Holman 2010). 

Nedan kan värmeledningsförmågan för luft vid olika temperaturen ses. (Havtun 2013) 

Temperatur (°C) Värmeledningsförmåga (W/m*°C) 

0 0.0241 

20 0.0257 

40 0.0273 

60 0.0288 

80 0.0303 

100 0.0317 

Tabell 2.1 Olika värmeledningstal för luft vid olika temperaturer 

2.4.5 Begränsningar  

Då luften som kan användas för återvinning av värme ursprungligen kommer från spillvatten 

uppstår vissa begränsningar för hur denna luft kan utnyttjas. Enligt boverket så måste 

installationer för avluft i byggnader ska utformas så att elak lukt eller föroreningar inte förs 

tillbaka till byggnadens luftintag, fönster, dörrar, balkonger och dylikt eller till närliggande 

byggnader. Detta innebär att om luften från spillvatten används för värmeåtervinning så får 

tilluften inte innehålla några spår av frånluften. Det innebär att om tilluften skulle användas i 

ventilationen så får de två flödena, frånluft och uteluft, inte kan blandas under 

värmeåtervinningen. Ifall tilluften inte används i ventilationen utan istället i någon form av 

utbytande av värme, således inte levereras ut i en bostad, då kan de två flödena blandas.  

(Boverket 2011) 

2.5 Lönsamhet 
Det finns många metoder för att beräkna hur lönsam en investering är, till exempel att beräkna 

hur många år det tar för investeringen ska betala tillbaka sig, Pay-back metoden, eller genom 

att beräkna hur stor avkastning på det investerade kapitalet man får. Enligt 

Energimyndigheten är det dock viktigt att vid köp av energikrävande produkter inte bara titta 

på vilken produkt som kostar minst men även vilken produkt som har lägst energikostnader 

och med låg underhållskostnad. Detta görs med genom att beräkna livscykelkostnaden, LCC, 

för produkten. Nedan redogörs payback metoden samt livscykelkostnadsmetoden.  

 

2.5.1 Payback Metoden  

Payback metoden används för att beräkna hur lång tid det tar för en investering att tjäna in 

den ursprungliga investeringskostnaden. Om payback tiden är kortare än produktens livstid så 

är investeringen lönsam då ett företag har tjänat in investeringskostnaden innan produkten tas 

ur bruk. (Skärvad och Olsson 2011) 
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Fördelen med payback metoden är att den är enkel att använda och det krävs ingen gedigen 

kunskap inom finans för att kunna använda metoden. För nystartade företag är payback 

metoden användbar då de får en tidsram inom vilken deras investering kommer betala tillbaka 

sig, och de kan då välja projekt med kort payback tid ifall de strävar efter en tidig avkastning. 

Nackdelen med payback metoden är att den inte tar hänsyn till att värdet av pengar ändras 

med tiden och således blir värdet av framtida kassaflöden inte rättvisande. Dessutom så tar 

metoden inte med eventuella kassaflöden efter payback tiden, så den totala avkastningen för 

projektet blir således inte beräknat. Detta kan leda till att projekt som är långsiktigt lönsamma 

väljs bort då man inte tagit hänsyn till den totala avkastningen. (Skärvad och Olsson 2011) 

 

2.5.2 LCC - Livscykelkostnad  

Livscykelkostnadsmetoden tar hänsyn till alla kostnader som uppstår under en produkts 

livslängd, från att den installeras till att den tas ur bruk. Kostnader för drift och underhåll 

brukar ofta utgöra den största delen av totalkostnaden för en produkt under dess livstid 

(Svensk Ventilation 2015). Så energikostnaderna under en produkts livslängd spelar då stor 

roll för vilken produkt som man ska välja. (Energimyndigheten 2011) 

 

För att göra en komplett livscykelkostnads analys behöver man beräkna de totala 

energikostnaderna under produktens livslängd, investeringskostnader för produkten och 

underhållskostnader för produkten under dess livslängd. Kostnaden för energi och underhåll 

kommer att variera under årens lopp och det är inte enkelt att förutse hur stora variationerna 

kommer att vara år för år. För enkelhetens skull så kan kostnader för elenergi och underhåll 

antas vara konstant för varje år. Energi- och underhållskostnaderna som uppstår under 

produktens livslängd beräknas om till dagens pengavärde. Detta görs med den så kallade 

nusummefaktorn. När all kostnader är beräknade kan de jämföras med varandra. 

(Energimyndigheten 2010) 

 

Nusummefaktorns värde beror på den tekniska livslängden, real kalkylräntan samt den 

förväntade real elprisökningen. För en enskild kostnad beräknas nusummefaktorn enligt 

följande formel: (Energimyndigheten 2010) 

 𝑓𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎,𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖𝑙𝑑 = (1 + (𝑟𝑘 − 𝑟𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑖𝑠))−𝑛                                        (3) 

 

För en årlig kostnad ser formeln för nusummefaktorn annorlunda ut då en bättre precision kan 

uppnås. Skillnaden jämfört med nusumman för en enskild kostnad är att man diskonterar 

nusummefaktorn för en enskild kostnad och således får nusumman för en årlig kostnad. 

(Jernkontorets Energihandbok 2015) 

 
𝑓𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎,å𝑟𝑙𝑖𝑔 =

(1 + (𝑟𝑘 − 𝑟𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑖𝑠))−𝑛

(𝑟𝑘 − 𝑟𝑒𝑙,𝑝𝑟𝑖𝑠)
 

                                          (4) 

 

Kostnaden för energi och underhåll fås enligt följande formler (Energimyndigheten 2011): 
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 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑓𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎                                           (5) 

 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = 𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑓𝑛𝑢𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎                                           (6) 

 

Den totala livscykelkostnaden fås enligt följande formel (Energimyndigheten 2011):  

 𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐼𝑁𝑉 +  𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 +  𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙                                           (7) 
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3. Modell 

3.1 Antaganden 
För att beräkna värmeförlusterna i en avloppsstams luftningsledning måste ett antal 

antaganden göras då många parametrar kommer att variera mellan diverse typer av 

fastigheter. De parametrar som kan vara intressanta att variera är temperaturintervall och 

tillhörande termiska egenskaper samt volymflöden. Därtill kommer likadana beräkningar för 

de isolerade fallen. 

3.1.1 Rördimensioner  

För att kunna påbörja beräkningar måste rördimensioner bestämmas och grundas på diverse 

byggnadsstandarder och annars vanligt förekommande byggnadssätt. I denna studie antas 

luftningsledningen bestå av en 3 meter lång förlängning av rörstammen som är torr på 

insidan. Denna rörförlängning går ofta genom en vindsvåning, hissmaskinrum eller dylikt för 

att nå till taket. På taket sitter själva luftningsventilen som i stort sätt är en fortsättning på 

röret och harnormalt sett en höjd på 0,6 meter för att inte riskera att täppas till av snö under 

vintermånaderna och för att illaluktande luft mer effektivt ska spridas för vinden. Ventilen är 

oftast inte mer avancerad än en öppen rördel dock med skydd ovanifrån så att nederbörd ändå 

hålls ute. Diametern på röret varierar beroende på antalet spillvattenledningar som är 

kopplade till stammen i fråga. Den vanligaste stamdiametern ligger på ca 10 cm med en 

rörtjocklek på 1,2 cm. Eventuell isolering antas ha en tjocklek på ca 6 cm. 

3.1.2 Temperaturfördelning och väderförhållanden  

I luftningsledningen antas luften ha en konstant medeltemperatur på 20 ℃ . Antaganden 

gällande utomhusförhållanden baseras på data för Stockholmsområdet. Utomhustemperaturen 

antas variera mellan -20 och 19 ℃  och medelvindhastigheten antas ligga på 5 𝑚 𝑠⁄ . 

Beräkningarna utförs utan hänsyn till luftfuktighet och regn då detta medför något för många 

variabla data att ta hänsyn till här. 

3.1.3 Konvektions- och strålningsförhållanden  

Den konvektiva värmeöverföringen beräknas enligt formler för fri konvektion, detta då 

luftflödeshastigheten på båda sidor röret antas vara små. Detta skiljer dock för 

luftningsventilen på taket där vinden har en betydligt högre hastighet. Därav antas tvingad 

konvektion föreligga på ventilen.  

3.1.4 Rörmaterial samt isolering  

Som rörmaterial används i största utsträckning gjutjärn fortfarande i Sverige. Det medför i 

regel större värmeförluster. Därav genomförs beräkningar för gjutjärn. Isolering används 

sällan för avloppsrör då temperaturerna är betydligt lägre än i tappvarmvattenrör. Dock krävs 

detta för att kunna göra ekonomisk bedömning av eventuella värmebesparingar. denna 

avhandling behandlar därför ett annars vanligt förekommande isoleringsmaterial som är ett av 

de bästa sett till pris per volym och låg värmeledningsförmåga, detta är glasull.  

3.1.5 Payback tid  

Isolering av en luftningsledning kan med stor sannolikhet genomföras samtidigt som ett 

relining-arbete genomförs. Fördelen med detta är att man kan minska den totala tiden för 
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arbetet då mycket förberedande arbete gjorts, så som att öppna upp kring avloppsstammen i 

de fall då denna inte sitter fritt. Således tas endast kostnaden för isoleringsmaterialet 

tillhänsyn vid en beräkning av payback tiden. Kostnaden för arbetstiden är något som 

företaget har mer kunskap kring och bortses från i beräkningarna som följer.  

För att kunna beräkna kostnaden för isoleringsmaterialet så måste ett pris per kvadratmeter 

bestämmas. Efter undersökningar på flera hemsidor är det tydligt att det inte är enkelt att få ett 

exakt pris för mineralullen. Eftersom ett företag som utför arbeten i bostäder med största 

sannolikhet köper in isolering direkt producenter så måste dessa typer av försäljare 

undersökas. Eftersom priset är en uppskattning så har payback-tiden för olika priser på 

isoleringen beräknats.  

 

3.2 Beräkningar  
Här åskådliggörs den beräkningsgången som använts för att slutligen nå de resultat som 

presenteras i nästa kapitel. För värmeförlusterna har dessa beräkningar gjorts flertalet gånger 

för varierande temperaturintervall, termiska egenskaper, geometrier etc. För att variera alla 

dessa parametrar har Matlab 2014a använts för beräkningarna, därtill har de termodynamiska 

egenskaperna som använts tagits ur EES. 

 

3.2.1 Värmeförluster 

För att beräkna värmeövergången från luften i luftningsledningen till luften på t.ex. 

vindsvåningen tillika det utrymmet mellan den översta lägenheten och fastighetens tak måste 

konvektionsövergångstalen först beräknas. Dessa är beroende av flödet samt dimensionerna 

på röret. Fri konvektion antas föreligga på båda sidor rörväggarna och tvingad konvektion på 

luftningsventilen. Dessa konvektionstal beräknas enligt 

 
ℎ𝑥 =

𝑁𝑢𝑥𝑘𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑑𝑥
 

(1) 

Konvektionen beror av Nusseltalet 

 𝑁𝑢 = 0,775(𝐺𝑟𝑃𝑟)0,21 

 

(2) 

För vilket Prandtltalet beräknas 

 𝑃𝑟 =
𝜇𝑙𝑢𝑓𝑡𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑘𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

(3) 

Och Grashofs tal enligt 

 
       𝐺𝑟 = 𝑔𝛽(𝑇𝑣ä𝑔𝑔 − 𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡)

𝑑𝑦 3

𝜐𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

(4) 

Där 
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𝛽 =

1

𝑇𝑣ä𝑔𝑔
 

 

(5) 

För luftningsventilen som sitter ovan tak används formler för tvingad konvektion. Detta då 

vindstyrkan har en betydande medelhastighet. Strömningshastigheten och strömningsmediet 

avgör vilka formler som används för Nusseltalet. Reynoldstalet avgör vilka ekvationer som 

ska användas och beräknas enligt 

 
𝑅𝑒 =  

𝑉𝑑𝑦

𝜐𝑙𝑢𝑓𝑡
 

 

(6) 

Beroende på storleken av detta ska olika beräkningssätt för nusseltalet användas samt olika 

konstanter ingå i dessa. För relevanta Reynoldstal används i denna avhandling  

 𝑁𝑢𝑢𝑡 = 𝐶𝑅𝑒𝑛(𝑃𝑟)0,33 

 

(7) 

Där Prandtltalet beräknas enligt ekvation 3.  

För att sedan beräkna värmeförlusterna måste de termiska resistanserna beräknas enligt 

följande  

 
𝑅1 =

1

ℎ𝑖𝑛𝐴1
 

(8) 

 

För den inre ytan av röret och 

 
𝑅2 =

𝑡

𝑘𝑗𝐴𝑚𝑤
 

(9) 

För gjutjärnet som röret besår av samt 

 
𝑅3 =

1

ℎ𝑢𝑡𝐴2
 

(10) 

För utsidan av röret.  

Dessa resistanser kombineras för att ge ett totalt värmeövergångstal 

 
𝑈𝐴 =

1

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3
 

(11) 

   

Till detta kan tillkomma en termisk resistans för en eventuell isolering 

 
𝑅4 =

𝑡

𝑘𝑔𝐴𝑖𝑠𝑜
 

(12) 
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Det så kallade UA-värdet ger tillsammans med temperaturskillnaden mellan luften i 

luftningsledningen och luften i den relevanta omgivningen den totala värmeförlusten genom 

konvektion enligt 

 𝑄𝑘 = 𝑈𝐴(𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) (13)  

 

Utöver konvektionsförlusterna beräknas även en värmeförlust genom strålning. Gjutjärnet har 

vid viss ytbehandling ett visst emissionstal, 𝜀 , som tillsammans med Stefan Boltzmanns 

konstant, σ, används för att beräkna strålningsförlusten enligt 

 𝑄𝑠 =  𝜀σ𝐴2(𝑇𝑦𝑡
4 − 𝑇𝑢𝑡

4) (14) 

 

Där temperaturerna uttrycks i Kelvin. Adderas de två värmeförlusterna resulterar det i den 

totala värmeförlusten från avloppsstammens luftningsledning till omkringliggande luft och 

väggar. 

Under vissa tider av dygnet finns det därutöver ett visst luftflöde ut ur luftningsventilen. 

Värmeförlusterna består i detta fall av den värme som krävts för att värma luften från dess 

ursprungliga temperatur. Då ett luftflöde obehindrat tar sig ut i atmosfären beräknas 

värmeförlusten enligt 

  

 𝑄𝑓 = 𝑐𝑝�̇�𝜌(𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔) (15)  

 

3.2.2 Värmeväxlare 

För att utvärdera möjlig värmeåtervinning ur den varma luften i luftningsledningen genom en 

enklare typ av värmeväxlare används NTU, number of transfer units, för detta. Till en början 

behöver ett totalt UA värde beräknas då värmeöverföringen nu sker från varmluften till 

kallvatten i kopparledningarna som lindas kring luftningsledningen. Detta görs enligt följande 

 
𝑈𝐴ℎ𝑒𝑥 =

1

𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅𝑐 + 𝑅𝑤
 

(16) 

   

där 𝑅1 och 𝑅2 räknas om med halva arean och där  𝑅𝑐  och 𝑅𝑤 är de termiska resistanserna för 

kopparledningen och vattenflödet i dessa vilka beräknas enligt 

 
𝑅𝑐 =

𝑡

𝑘𝑐𝐴ℎ𝑒𝑥
 

(17) 

och 

 
𝑅𝑤 =

1

ℎ𝑤𝐴ℎ𝑒𝑥
 

(18) 
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Där 𝐴ℎ𝑒𝑥 är kontaktytan mellan kopparledningen och luftningsledningen. Därefter beräknas 

NTU värdet tillika X samt kvoten mellan tillgänglig värme per temperatur tillika Y. Dessa 

enligt följande 

 
𝑋 =

𝑈𝐴ℎ𝑒𝑥

�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡
 

(19)  

och 

 
𝑌 =

�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡

�̇�𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑐𝑝𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛
 

(20)  

 

Därefter beräknas effektivitetskvoten enligt 

 
𝐸 =

1 − exp (−𝑋(1 − 𝑌))

1 − 𝑌𝑒𝑥𝑝(−𝑋(1 − 𝑌))
 

(21)  

Och slutligen den överförda värmen mellan luftflödet och vattenflödet 

 𝑄ℎ𝑒𝑥 = 𝐸�̇�𝑙𝑢𝑓𝑡𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡(𝑇𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑇𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛) (22)  

(Granryd 2009) 

3.2.3 Kostnader och payback time 

För att bestämma payback tiden för en eventuell isolering så måste kostnaden för isoleringen 

samt besparingen bestämmas. Kostnaden för isoleringen fås enligt följande  

 

 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑡𝑜𝑡 =  𝐴2𝑝𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (23)  

 

Den årliga besparingen som kunden gör tack vare isoleringen fås enligt 

 
𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 =  

8760𝑄

1000
𝑝𝑟𝑖𝑠𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 

 

(24)  

 

Värmeförlusten Q varierar med temperaturen så för beräkningarna har värmeförlusterna vid 

Stockholms medeltemperatur på sju grader Celsius används.  

Den slutliga payback tiden fås då som tidigare nämnt i del 2.5  

 
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =  

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑡𝑜𝑡

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
 

 

(25)  
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4. Resultat  

4.1 Värmeförluster 
Gemensamt för alla konvektiva värmeförluster och strålningsförluster är att de växer näst 

intill linjärt med en minskande omgivningstemperaturer. Däremot är de förlusterna mycket 

små om temperaturerna inte sjunker betydligt under Stockholms medeltemperatur. Diverse 

isolerings påverkan på värmeförlusterna baseras på att rördelarna isoleras på ett vanligare 

modernt sätt (Energimyndigheten 2010). Detta är dessutom utan att ta hänsyn till relining som 

i sig har en isolerande verkan på avloppsstammen. Den instans då värmeförlusterna är av 

större magnitud är då ett visst luftflöde ut ur luftningsventilen förekommer. Detta är typiskt 

för större fastigheter då spillvatten och därmed medföljande luft näst intill kontinuerligt 

tillförs avloppsstammen. Både flödet såväl som den temperatur från vilken luften först är 

uppvärmd påverkar värmeförlusten betydligt.  

 

 

Figur 4.1: Värmeförlusten mellan luftningsledningen och vindsvåning som funktion av den omgivande luftens 

temperatur 

Som figur 4.1 ovan visar är den konvektiva värmeförlusten som störst då temperaturen på 

vindsvåningen, tillika det utrymme som antas ligga mellan högsta bostad och tak, är 0℃. Med 

en stigande omgivningstemperatur minskar givetvis värmeförlusterna näst intill linjärt till dess 

att de är noll då ingen temperaturskillnad mellan in- och utsidan av röret existerar. Till 

skillnad från den konvektiva värmeförlusten beror inte strålningsförlusterna på temperaturen 

på rörets insida utan på temperaturskillnaden mellan rörets utsida och väggarna som omger 

röret. Denna temperaturskillnad är dock i kelvinskala och upphöjd i 4 enligt ekvation 14. 

Temperaturskillnad har för resultatens omfattnings skull antagit ligga på 3 ℃ . 

Strålningsförlusten är avtar dock på samma sätt som den konvektiva värmeförlusten med den 

ökande inomhustemperaturen. 
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Figur 4.2: Den konvektiva värmeförlusten mellan luftningsventilen och utomhusluften 

I figur 4.2 syns även här tydligt hur värmeförlusterna sjunker i takt med ökande 

utomhustemperatur. Här spelar även vindstyrkan stor roll för värmeförlusten. Därför används 

konsekvent medelvindhastigheten för Stockholmsområdet utöver ett temperaturintervall som 

är typiskt för stockholmsregionen. 

 

Figur 4.3: Värmeförlusten då uppvärmd luft lämnar luftningsventilen som funktion av ett visst luftflöde 

I figur 4.3 åskådliggörs den värme som krävs för att värma upp luft från 7 ℃ till 21℃, som 

sedan flödar ut genom luftningsventilen med ett visst flöde. 
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(http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/OV0904_2014A01_BR_04_A01BR1401.pdf 

2014) 

 

Figur 4.4: Värmeförlusten genom strålning för luftningsventilen 

 

Strålningsförlusten för luftningsventilen ökar med dess yttertemperatur. Detta om en 

atmosfärsyta mot vilken den strålar antas ha en temperatur på −10℃ . Förlusterna 

åskådliggörs sedan i figur 4.4. 

 

 

4.2 Värmebesparande lösningar 
 

4.2.1 Värmepump för värmeåtervinning 

Om en värmepump kopplas in mot luftningsledningen för att ta tillvara på den värme som 

finns där är luftens möjliga avgivna effekt av avgörande betydelse. Om man ser till Figur 4.3 

ovan och antar att den tillgängliga effekten är densamma, därav beroende av luftflödet, går 

detta att jämföra med konventionella värmepumpar för hushållsanvändning och deras 

respektive värmebehov. I Energimyndighetens test av värmepumpar ligger den minsta 

värmepumpens värmebehov på ca 1.3kW vilket långt överstiger den värme som kan tänkas 

tas tillvara på i luftningsledningen (Energimyndigheten 2007).  

4.2.2 Värmebesparing i värmeväxlare 

Vid användning av en värmeväxlare bestående av en s.k. Vertical line heat exchanger som 

täcker halva luftningsledningen har approximativ värmeöverföring beräknats med hjälp av 

NTU-metoden (Wallin och Claesson 2014). Ett korsflöde har antagits föreligga, detta mellan 

0.1 l/s av luft i luftningsledningen och 0.1 l/s av vatten i kopparledningen som är ”lindad” 
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kring denna. Temperaturen av det inkommande tappvattnet i kopparledningen antas vara 7 ℃ 

och luftens temperatur 20 ℃.  Även om luftflödet troligtvis inte är konstant utan endast 

momentant under de tider då vattenanvändningen kan antas vara stor resulterar den slutgiltiga 

värmeöverföringen från luften till vattnet i endast 1.6 W vid dessa flöden. 

 

4.2.3 Mineralullsisolering  

 

 

Figur 4.5: Värmeförlusten mellan den isolerade luftningsledningen och vindsvåning som funktion av den 

omgivande luftens temperatur 

Av figur 4.5  framgår att värmeförlusten minskar med ca 15 watt som mest då röret är isolerat 

och samma omkringliggande temperaturfördelning föreligger.  
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Figur 4.6: Den konvektiva värmeförlusten mellan den isolerade luftningsventilen och utomhusluften 

Likt de minskade värmeförlusterna för en isolerad luftningsledning minskar även den 

konvektiva värmeförlusten då man isolerar luftningsventilen. I detta fall är den maximala 

minskningen nästan 3 watt. Förlusterna avläses i figur 4.6. 

 

Figur 4.7: Värmeförlusten genom strålning för den isolerade luftningsventilen 

Precis som för den konvektiva värmeförlusten på ventilen minskar strålningsförlusten då 

ventilen blir isolerad. Detta då dess nya emissionstal minskar trots ökad yta och samma 

yttemperaturer. Strålningsförlusterna syns i figur 4.7. 
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4.3 Kostnadsanalys 
Då värmeåtervinningspotentialen i luftningsledningen är minimal kombinerat med faktumet 

att fjärrvärmepriset i Stockholmsområdet är lågt, så blir en årlig besparing vid isolering av 

den övre delen av luftningsledningen. Detta medför i sin tur att en payback tid skulle bli lång 

jämfört med kostnaden för vad det kostar att isolera luftningsledningen. Antaget att 

isoleringen genomförs samtidigt som en relining utförs så tas endast kostnaden för materialet i 

hänsyn. För ett rör med ytterarean 1.2 m2 skulle kostnaden för mineralullsisoleringen bli cirka 

33 kronor. Detta skulle i sin tur medföra en payback tid på cirka fem månader.  

Då värmeåtervinningspotentialen i luftningsledningen är tämligen liten kombinerat med 

faktumet att fjärrvärmepriset i Stockholmsområdet är lågt, så blir en årlig besparing vid 

isolering av luftningsledningen inte stor. Därtill är priset för isolering också lågt vilket ger en 

rimligare tid för payback. I tabellen nedan fås en överblick på resultatet. 

 

Tabell 4.1 Sammanställning av kostnader, besparing och payback tid för isoleringsmaterial 

Pris per kvadratmeter 

isolering 

28 SEK/m2 

Area rör som isoleras 1.2  m2 

Kostnad för isolering 33 SEK 

Fjärrvärmepris  0.85 SEK  

Årlig besparing  74.46  SEK 

Payback tid  5 Månader 

 

Med ett totalt pris på 46 kronor för isoleringen så fås följande data  

Tabell 4.2 Sammanställning av kostnader, besparing och payback tid för isoleringsmaterial  

Pris per kvadratmeter 

isolering 

40 SEK/m2 

Area rör som isoleras 1.2  m2 

Kostnad för isolering 46 SEK 

Fjärrvärmepris  0.85 SEK  

Årlig besparing  74.46  SEK 

Payback tid  7.5 Månader 

Med ett total pris på 58 kronor för isoleringen så fås följande data  

Tabell 4.3 Sammanställning av kostnader, besparing och payback tid för isoleringsmaterial  

Pris per kvadratmeter 

isolering 

50 SEK/m2 
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Area rör som isoleras 1.2  m2 

Kostnad för isolering 58 SEK 

Fjärrvärmepris  0.85 SEK  

Årlig besparing  74.46  SEK 

Payback tid  9 Månader 
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5. Känslighetsanalys 
Detta avsnitt av avhandlingen syftar till att lägga fram diverse brister och eventuella 

felmarginaler som uppkommer i beräkningarnas indata och resultat. 

5.1 Beräkningsmetoden 
De beräkningar som genomförts bygger på en typ av fastighet med en typ av rörmaterial. 

Dock är varierande indata lufttemperaturen i och omkring de olika rördelarna som också 

medför olika termodynamiska data som tagits fram för varje använd temperatur. De 

termodynamiska och strömningsmekaniska beräkningarna som genomförts kombinerar 

konsekvent lufttemperaturers tillhörande egenskaper för att minska felmarginalen. Därutöver 

är beräkningen av konvektionsövergångstal beroende av luftens flöde. Om luftflödet i 

avloppsröret eller på vindsvåningen varierar kraftigare bör andra formler för konvektion 

användas. Utöver detta bör beräkningarna stå för färre brister än de indata som använts då 

dessa varierar i för stor utsträckning för att alla kunna tillgodoses. Vid beräkning av 

återvunnen värme i värmeväxlaren, ekvation 16-22, antas specifik värmekapacitet och 

densitet hållas konstanta trots eventuell, dock mindre trolig, temperaturväxling.  

 

5.2 Dimensioner och standarder 
Beroende på ett väntat maxflöde av spillvatten finns tillhörande rördimensioner som skall 

tänkas passa detta. Dock varieras rördimensionerna, ventilens utseende och placering av 

avloppsstammen i allt för stor utsträckning för att alla kunna tas i hänsyn i denna avhandling. 

De standarder som finns gällande luftningsledningen är sällan restriktiva eller särskilt 

specifika. Därav har indata anpassats på så vis att de lätt går att ändra beroende på relevant 

dimension. De dimensioner som använts är därför genomgående för hela avhandlingen. Rent 

geometriskt är dock de valda dimensionerna för rör och fastighet ganska typiska vad avser 

byggstandarder i Sverige (Byggtjänst 2001). Dimensioner för isolering är baserade på vad 

som vanligtvis säljs för tillämpningar på rör (Energimyndigheten 2010). 

 

5.3 Temperaturfördelning 
De temperaturintervall som konsekvent används i modellen är anpassade på så vis att de ej 

utgör förhinder i beräkningsgången. De ligger dock inom ett rimligt spektra för Svenska 

fastigheter och meteorologiska data för Stockholmsregionen. En slutsats som kommit till följd 

av den fältstudie som det givits tillfälle för, detta i form av en temperaturmätning i ett 

sekelskifteshus vindsvåning på Upplandsgatan i Stockholm, samt data från SMHI vad avser 

temperaturfördelning. Avvikande temperaturer kommer självfallet att finnas. Exempelvis då 

utomhustemperaturen sjunker under -14 ℃ , men detta sker mycket sällan för 

Stockholmsregionen. Dock visar resultaten på att värmeförlusterna är tämligen enkla att 

beräkna med hjälp av nya temperaturskillnader om så önskas. Det som kan antas variera 

kraftigare är temperaturskillnaderna i strålningsberäkningarna för luftningsledningen. Detta 

då förlusten beror på två olika temperaturer, därav bör felmarginal vara väntad just där.  
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5.4 Väderförhållanden 
Vad avser de beräkningar som avser konvektionen på luftningsventilen används 

medelvindhastigheten i Stockholm. På olika orter och även olika områden i länet varierar 

vindhastigheten betydligt trots ett fåtal kilometers avstånd. Därav kan värmeförlusterna 

genom konvektion variera något även här. Därutöver tas inte i denna avhandling hänsyn till 

att solens strålning större delen av året är betydligt större än strålningsförlusterna från 

luftningsventilen. Vilket resulterar i en värmebelastning snarare än förlust sett över ett år 

(SMHI 2007). 

5.5 Materialdata 
Som ovan nämnts har endast gjutjärn använts i beräkningsgången. Detta innan relining-arbete 

hunnit utföras. Värmeledningsförmågan för gjutjärn varierar till låg grad. Däremot beror 

emissionstalet på järnets ytbehandling och kan p.g.a. detta vara olika från fall till fall. Därav 

kan strålningen från röret variera betydligt. Vad avser isoleringsmaterial är mineralull det som 

använts i testberäkningar. Detta då det är bland de vanligaste isoleringsmaterialen i Sverige 

samt sett till att det är ett av de billigaste materialen sett till värmeledningsförmåga och 

kvadratmeterpris. Mineralullen är normalt sett skyddad från fukt med hjälp av ett lager syntet 

eller aluminiumfolie på dess utsida. För detta är aluminiumfolie vanligast och används därför 

även här. Dock försummas tjockleken på detta vilket gör att den enda parameter folien medför 

är ett nytt emissionstal.  

 

5.6 Kostnadsanalys 
Då priset för isoleringsmaterialet är en uppskattning baserad på producenters priser så 

kommer med stor sannolikhet en felmarginal uppkomma. Men med tanke på att priset för 

rörisoleringen är lågt bör det däremot inte medföra större resultatskillnader. Även om 

jämförelser har gjorts med olika hemsidor och de priser som funnits så är beräkningen tillslut 

gjord på en uppskattning. Att priset skulle vara högre än 50 kronor per kvadratmeter är inte 

troligt då köp via producenter ska vara billigare än från återförsäljare.  

 

5.7 Källor 
I litteraturstudien har den större delen av fakta tagits från websidor, många relaterade till 

företag. Dock har den fakta som hämtas varit av den mer teoretiska delen så inget som är 

direkt kopplat till ett företags produkter eller företagens ställning i övrigt. Således anses dessa 

källor trovärdiga då funktioner och egenskaper hos ett material skall vara oberoende av 

företag som säljer dem. En del av litteraturstudien är hämtad från American Society of 

Plumbing Engineers, en organisation som arbetar för förbättra yrket samt stödja dess 

medlemmar i deras personliga utveckling. Även AHU Magazine är en stort bidragande källa, 

en tidning som försöker upprätthålla ett globalt nätverk med alla parter kopplade till Air 

Handling Unit sektorn. då AHU Magazine samarbetar med viktiga parter inom Air Handling 

Unit sektorn så anses den fakta som hämtas från sidan vara trovärdig. Då området som 

undersöks är relativt outforskat så finns inte mycket information att hämta kring möjliga 

lösningar gällande huruvida de går att anpassa till en luftningsledning. Denna utvärdering 

görs istället genom egna beräkningar.   
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6. Diskussion  
I nuläget varierar sätten på vilka luftningsledningar är inbyggda i diverse svenska fastigheter 

till väldigt stor grad. Då de flesta fortfarande är av gjutjärn som är en bättre värmeledare än 

vad plaster är så är det på dessa avhandlingen fokuserar (Annika Malm 2011). Ingenting i 

rapportväg eller annan undersökning som hittats har undersökt värmeförluster på 

luftningsledningar eller olika typer av värmebesparingsåtgärder anpassade för dessa. Därav är 

förhoppningen att denna avhandling skall kunna fungera som en informationskälla för de som 

ämnar ta reda på huruvida en luftningsledning är värd att isolera eller på annat sätt bespara 

dess värme.  

 

6.1 Värmeförlusterna 
Vad avser den konvektiva värmeförlusten från luftningsledningen är denna tämligen låg 

beroende på den låga näst intill obefintliga lufthastighet som finnes på båda sidor 

rörväggarna, luftens egen värmeledningsförmåga samt en temperaturskillnad som under större 

delen av året är tämligen liten. Detta gör att skillnaden mellan värmeförlusterna genom 

konvektion för gjutjärn och andra rörmaterial som t.ex. PVC är knappt märkbara.  

Kombinerat med strålningsförlusterna från röret till omkringliggande väggar blir inte 

förlusterna mycket större och är att jämföra med energibehovet av en mindre glödlampa. 

Möjligt är att försöka dra ned på en fastighets el-konsumtion innan värmebesparande åtgärder 

på luftningsledningen är påkostade. Dock är det under många omständigheter tämligen 

okomplicerat att utföra ett isoleringsarbete samtidigt som man utför Relining på en 

avloppstam och kan komma att ses som en god investering trots den lilla värmeförlust som 

uppkommer. Om inte temperaturer eller lufthastighet varierar kraftigare. 

På luftningsledningens ventil verkar andra omständigheter. Lägre temperaturer samt en mer 

än momentan vindhastighet. Detta gör att konvektionövergångstalet är något högre än det som 

gäller för inomhusluften. Däremot är arean för denna ventil tämligen liten vilket i sin tur 

resulterar i små värmeförluster trots mycket låga temperaturer.  

Därutöver är också strålningen tämligen liten och samtidigt svår att uppskatta på ett rimligt 

sätt. Detta har dock gjort med genom att anta att atmosfären har en yttemperatur på −10℃. 

Under dagtid är med största sannolikhet strålningen från solen betydligt större på ventilen än 

dess egna strålningsförluster. Därav är de endast relevanta då den kosmiska strålningen är 

försumbar, närmare bestämt nattetid. 

Luftningsledningar är vanligtvis dimensionerade för ett visst maximalt luftflöde ur avloppet. 

Detta för att apparatur och vattenlås inte skall fallera då avloppet är under hög belastning. Det 

maximala luftflödet uppträder dock sällan. I denna avhandling undersöks därför olika 

medelflöden, detta mellan 0,1 och 1 liter per sekund. Därutöver används Stockholms 

medeltemperatur på 7℃ från vilken det antagits att luften värmts upp till inomhustemperatur 

på ca 21℃ . Denna värme beräknas därför som den som går förlorad då varmluft lämnar 

ledningen. De medelflöden som använts i beräkningsmodellen är dock med stor sannolikhet 
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större än de som faktiskt förekommer för de flesta fastigheter men de påföljande 

värmeförlusterna är näst intill proportionella gentemot dem. Därav är det för de som har 

utrustning och möjlighet att mäta flödena möjligt att se till resultaten i denna avhandling för 

att på så vis få en bra approximation för hur stora eventuella värmeförluster skulle kunna vara 

trots andra flöden. 

 

6.2 Värmeväxlare 
Vanligt förekommande inom ventilation är i övrigt värmeväxlare. De som vanligtvis används 

är de i vilka luftflöden kan blandas för att på så sätt ta tillvara på värmen i den utgående 

luftströmmen. I en luftningsledning är detta ej tillåtet p.g.a. den odör och eventuella partiklar 

som där förekommer (Boverket 2011). Därför har fokus lagts på en av de enklare 

värmeväxlarna i vilken de två medierna mellan vilka värme överförs inte blandas. I denna 

avhandling antas det att halva luftningsledningen är täckt med kopparledning i vilken 7 grader 

varmt tappvatten leds för att på så vis värma detta innan det tillförs en varmvattenberedare. 

Dock ligger luftens värmeledningsförmåga som orsak till att endast 1.6 W överförs från luften 

till vattnet då värmeöverföringen beräknas enligt NTU-metoden och luftflödet ligger på 0.1 

liter per sekund. Detta gör att en investering i värmeväxlare för denna tillämpning inte är att 

rekommendera såvida andra förhållanden inte föreligger, så som avsevärt högre 

temperaturdifferens eller avsevärt högre luftflöde.  

 

6.3 Värmepump  
Som nämnts i resultaten kräver oftast konventionella värmepumpar en värmetillgång på drygt 

1 kW. Om inte denna värme finns i flödet ut ur röret kommer med största sannolikhet röret att 

kylas ned märkbart. Troligtvis till frysningstemperaturer och därför riskera stopp i avlopp 

samt nedkylda omkringliggande utrymmen i byggnaden ifråga. Detta är inte tillrådligt för 

någon att göra. Även om värmen till en mindre värmepump finns att ta av i luftningsledningen 

är praktikaliteterna kring installationer av dessa svåra i detta hänseende. För att få 

värmepumpen att bli effektiv behöver förångaren med största sannolikhet sitta på insidan av 

röret eller ha direkt värmeväxling med luften där i. Det är inte tillåtet att sprida de partiklar 

och den annars förorenade luft som finns i röret till fastighetens lufttillgång och därför är det 

svårt att koppla in en värmepump på ett vis utan risken för detta föreligger (Boverket 2011). 

Därför är värmepumpar inte en realistisk lösning för att återvinna den värme som finns i 

avloppets luftningsledning.  
 

6.4 Ekonomiskanalys  
Baserat på resultatet kan en investering i mineralull vara delvis vara hållbar, kostnaden för 

mineralullen samt att utföra arbetet är inte så stor. Payback tiden på 5-9 månader, beroende på 

isolerings priset, ser vid första anblicken positiv ut, tar man dock hänsyn till den faktiska 

kostnaden på 30-58 kronor så ser situationen annorlunda ut. För en så liten förlust och 

satsning är det brukligt med kortare payback tider. När en större investering görs så är det 

vanligt att payback tiden är längre och det tar tid att få avkastning på sin investering, men i 

detta fall är kostnaden liten och tiden är lång. Så värderar man tiden mot kostnaden så hade 

det varit optimalt med en kortare payback tid för den kostnaden. Dock kan isoleringen 
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fortfarande ses som en möjlig lösning då den faktiskt minskar värmeförluster med 10 W, vid 

Stockholms medeltemperatur på sju grader Celsius, vilket innebär att företaget fortfarande 

kan sälja in det som tjänst samtidigt som man relinar avloppet.  Detta just för att arbetet som 

krävs för att isolera luftningsledningen är inte speciellt komplicerat och inte märkbart 

tidskrävande. Så för företaget krävs en minimal insatts för att faktiskt isolera 

luftningsledningen och det är möjligt att sälja detta som tillägg till reliningarbetet de redan 

utför.  

Som nämnt i tidigare delar så har priset för isoleringen uppskattas baserat på priser från olika 

hemsidor. Detta är självfallet inte det mest optimala sätt att beräkna kostnaden men från 

specifikt ett företag som utför isolering, dock med cellulosaisolering, för främst 

vindsvåningar, golv och tak, så låg deras priser kring 200 kronor per kvadratmeter, inklusive 

material, arbetskostnader och moms så att materialkostnaden skulle ligga kring 20-50 kronor 

per kvadratmeter bör således vara en rimlig uppskattning. Enligt en jämförelse mellan 

cellulosaisolering och mineralullsisolering så är cellulosaisoleringen cirka tio procent dyrare 

än mineralullsisoleringen vilket således tyder på att priset för mineralullsisoleringen bör ligga 

kring det antagna intervallet. (Pettersson 2010) 

Vidare så har endast kostnaden för materialet tagits till hänsyn, så kostnaden för att utföra 

arbetet är ej inkluderat i detta. Det är upp till företaget att avgöra kostnaden för detta då de 

sitter med expertisen och har en bättre översikt på vad som krävs för att utföra detta arbete 

samt hur lång tid det kommer att ta. Detta leder således till att kostnaden självfallet kommer 

att öka ännu mer. Det blir upp till företaget att sälja denna tjänst då man kan erbjuda kunder 

möjligheten att minska värmeförlusterna i bostaden. Dock kan företaget behöva undersöka 

huruvida de kan skapa så pass mycket värde för kunden att de är villiga att betala priset samt 

om företaget kan sälja tjänsten.  
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7. Slutsatser  
De värmeförluster som uppstår i luftningsledningar är i stort beroende av luftflödet i dessa då 

flödet påverkar värmeövergångstalen som används. Luftens allmänt låga 

värmeledningsförmåga kombinerat med ett lågt flöde, typiskt för mindre fastigheter, gör att 

värmeförlusterna blir mycket små och resulterar i låg kostnad för dessa.  

Däremot skiljer det stort mellan olika byggnader. En slutsats man kan dra är att ju större 

fastigheten ifråga är, om den uppenbart har stora varmvattenspill, befinner sig i områden med 

lägre medeltemperaturer eller har uppenbara brister vad avser isolering desto större blir 

värmeförlusterna och ger därav kortare payback time för en satsning på t.ex. rörisolering. 

Detta trots större användning av material. Skulle vädret och inomhustemperaturer variera i 

betydligt större skala än i denna avhandling kommer med största sannolikhet resultaten 

fortsätta variera på samma sätt som presenterats i denna rapport  

När andra åtgärder för värmebesparing undersöks framgår det att luftens 

värmeledningsförmåga och förbudet mot att cirkulera eller återanvända luften från 

luftningsledningen utgör de största hindren och gör satsningar på exempelvis värmeväxlare 

eller värmepump i stort sett överflödiga.  Därtill kommer faktumet att en installation av 

värmeväxlare eller annan apparatur är enklast att göra vid stambyte och inte då man bara utför 

relining. 

Även om värmeförlusten i en fasighets luftningsledning oftast är av ringa storlek kan åtgärder 

för att minska dessa vara en del av en något större satsning för de som vill energieffektivisera 

sina fastigheter. Här är arbetskostnaden för isolering av avgörande betydelse, då en hög sådan 

troligtvis minskar skälen för investeringar. Trots tämligen små förluster medför isolering av 

luftningsledningen besparingar som med tiden utjämnar kostnaden vilket gör att de 

ekonomiska incitamenten kan finnas beroende på hur stor den relativa arbetskostnaden är.  
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8. Förslag till framtida studier  
För den som kontemplerar att föra fortsatta studier rörande denna avhandlings huvudämne, 

rekommenderas först en utförligare meteorologisk studie. Utöver detta bör fältstudier utföras 

och om möjligt skaffa uppgifter från fastighetsägare och byggfirmor gällande byggstandarder 

kring hur olika luftningsledningar är implementerade och därefter välja dessa som grunder till 

nya variabla indata för beräkningar. Därefter kan samma beräkningsstruktur som i denna 

rapport användas. Förhoppningen är att denna rapport kan ge en fingervisning på hur resultat 

kan arta sig vid undersökning av andra platser och i andra väderförhållanden. 
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