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Sammanfattning 
Syftet med detta arbete var att undersöka i vilka typer av systemlös-

ningar som användning av differenstrycksregulatorer är möjlig, samt att 

undersöka vilka framgångsfaktorer som användning av differenstryck-

regulatorer kan ge. Arbetet har genomförts med hjälp av en litteratur-

studie och samtal med energikonsulter på företaget FVB Sverige AB. 

Detta arbete utgår inte från något specifikt fall, utan behandlar scenari-

on som skulle kunna uppstå i verkligheten. Det är främst tre scenarion 

som skapats för att kunna visa differenstryckregulatorers funktion och 

betydelse i ett värmesystem. Dessa scenarion är då en (1) pump försörjer 

både bostäder och verksamheter, när fastigheter skall byggas i etapper 

samt när en (1) pump försörjer en grupp byggnader som har både ett- 

och tvårörssystem. Studien har visat att det kommer i samtliga tre 

scenarion uppstå obalans i värmesystemet, detta redovisas under 

kapitlet resultat i rapporten. I de fall där obalans i flöden finns kan 

problemet lösas med att endast installera en statisk stamventil på 

utgående returledning från fastigheten. Ekonomiska beräkningar har 

även genomförts i detta arbete. Dessa beräkningar visar på vad mer-

kostnaden blir för en differenstrycksregulator, jämfört med endast en 

stamventil. Det har även genomförts beräkningar som visar vilka 

kostnadsbesparningar som kan göras vid installation av en differens-

tryckregulator. Sammanfattningsvis blir slutsatsen av detta arbete att i 

samtliga tre scenarion som redovisas i resultatkapitlet, bör en differens-

tryckregulator installeras för att undvika obalans i systemen. Trots att 

det är ett dyrare alternativ kan kostnadsbesparingar åstadkommas, 

vilket motiverar en installation av en differenstryckregulator i värmesy-

stemet.     
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Abstract 
The purpose of this work was to investigate in which types of systems 

where use of differential pressure controllers is possible. And to analyze 

which success factors using of differential pressure controllers can 

provide. The work was done with the help of a literature review and 

discussions with energy consultants at the company FVB Sweden AB. 

This work does not assume any specific case, but treat scenarios that 

could occur in reality. There are three main scenarios created to demon-

strate the function and importance of differential pressure controllers in 

a heating system. These scenarios treat cases where one pump is supply-

ing both homes and businesses, when buildings will be built in stages 

and when the pump supplies a group of properties comprising both 

one-pipe and two-pipe systems. The study has shown that in all three 

scenarios imbalance in flow will occur in the heating system, this is 

reported under the chapter result in the report. In cases where the 

problem is imbalance of flows, the problem can be solved by installing 

only a static control valve on the outgoing return line from the property. 

Financial calculations carried out in this work. These calculations are 

showing what the additional cost will be for a differential pressure 

controller, compared to a static control valve. Calculations that show the 

cost savings that can be made when installing a differential pressure 

regulator has also been done. The conclusion of this work is that in all 

three scenarios presented in the results section, a differential pressure 

controller should be installed to provide the heating system with a 

balanced flow. Although it is a more expensive alternative, cost savings 

can be achieved, which justifies the installation of a differential pressure 

controller in the heating system. 
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Terminologi 
I detta avsnitt förklaras förkortningar, akronymer och matematiska 

notationer som förekommer i detta examensarbete.  

Förkortningar och akronymer 

STAP-ventil En typ av differenstryckregulator. 

STAD-ventil En typ av stamventil. 

STAM-ventil En typ av stamventil. 

 

Matematisk notation 

Symbol Beskrivning 

Q Flöde, anges i [l/h] eller [m3/h]. 

H Tryckfall, anges i [mvp] eller [kPa]. 

tpump Drifttid för pump, anges i timmar. 

ηpump Verkningsgrad för pump. 

ρ Densitet, anges i [kg/m3] 
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1 Inledning  
Det finns en nationell målsättning i Sverige att minska energianvänd-

ningen för lokaler och bostäder i landet. Målet är att till år 2020 bör 

energianvändningen minskat med 20 % samt minskat med 50 % till år 

2050. Minskningen av energianvändningen skall ske i förhållande till 

energianvändningen år 1995. Med en minskad energianvändning 

kommer övergången från en fossil energiproduktion till en förnyelsebar 

energiproduktion att underlättas. Energibesparande åtgärder är därige-

nom en bidragande faktor till minskade utsläpp av växthusgaser.[1]  

För att minska en fastighets energianvändning vidtas åtgärder för 

energieffektivisering. En grundläggande åtgärd för att en fastighet skall 

bli mer energieffektiv är att värmesystemet på fastigheten är rätt injuste-

rat.[1] 

Syftet med injustering är att förse radiatorerna i en byggnad med ett 

föreskrivet flöde, vilket resulterar bland annat i en jämnare rumstempe-

ratur i byggnaden. Ett rätt injusterat värmesystem kommer att förbruka 

mindre energi och därigenom kommer driftkostnaden på byggnaden att 

minska.[2] 

Obalans i flöden är ett problem som kan uppstå i ett värmesystem. 

Obalans i flöden gör att regleringen av systemet blir mer instabil och att 

energiförbrukningen för systemet kan öka. För att göra regleringen mer 

noggrann kan en lösning vara att stabilisera differenstrycket i värmesy-

stemet. Därigenom kommer även energiförbrukningen för fastigheten 

att minska. Detta kan göras med en differenstrycksregulator.[3]   

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Det är ett vanligt problem bland fastighetsägare att stora mängder tid 

och pengar går till hantering av klagomål på ett bristfälligt inomhuskli-

mat. Problem med inomhusklimat drabbar inte bara fastigheter av äldre 

modell, utan även nya fastigheter där det finns en annan tillgång av 

reglerutrustning, det vill säga reglerutrustning med modernare tek-

nik.[2] 
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Inomhustemperaturen är en faktor som påverkar en byggnads energi-

användning. Om inomhustemperaturen stiger över det normala kom-

mer energiåtgången att öka. Detta är en viktig parameter att hålla 

uppsikt över. Om inomhustemperaturen istället skulle sjunka kommer 

andra konsekvenser att uppstå. En tillräckligt låg inomhustemperatur 

kan påverka människors hälsa negativt.[4] 

Det kan uppstå ett antal olika problem i en värmekrets/värmekretsar. 

Dessa problem gör att komforten försämras i fastigheten, och energiför-

brukningen kommer att öka. Problem som förekommer ganska ofta i 

fastigheter är bland annat problem med inomhustemperaturen. Dessa 

typer av problem vill en fastighetsägare helst undvika. Dessa problem 

uppstår vanligtvis som tidigare nämnt när ett rätt föreskrivet flöde ej 

finns tillgängligt i värmekretsen. En annan orsak till hög energiförbruk-

ning och ett bristfälligt inomhusklimat kan vara att differenstrycket över 

reglerventiler varierar för mycket. Detta problem gäller för system där 

flödet är att betrakta som variabelt. Kretsarna i ett system som har ett 

variabelt flöde är att betrakta som interaktiva. En interaktiv krets gör att 

störningar som finns i en del av en byggnad även kan påverka andra 

delar av en byggnad.[3] 

I system med variabelt flöde kan en differenstrycksregulator installeras 

för att undvika på ovanstående problem. En differenstrycksregulator 

kan placeras på varje gren- eller stamledning i ett system. En differens-

trycksregulator mäter differenstrycket mellan primär- och sekundärsi-

dan i ett värmesystem, och stabiliserar differenstrycket.[3] 

Differenstrycksregulatorn bidar till en stabilare och mer noggrann 

reglering, samt en underlättad injustering. Med ett stabilt differenstryck 

minimeras även risken för oljud som kan uppstå i radiatorventiler.[3] 

1.2 Övergripande syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka på vilka anläggningar som 

användning av differenstrycksregulatorer är möjlig. Samt vilka fram-

gångsfaktorer som användning av differenstryckregulatorer kan ge. 

Detta är av intresse för att i framtiden enklare kunna avgöra på vilka 

systemlösningar differenstryckregulatorer med fördel kan användas på 
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och till följd av detta kunna undvika obalans i flöden, som därigenom 

genererar en ojämn temperaturfördelning i fastigheter.  

Vidare syftar detta arbete till att i detalj studera funktionen på differens-

trycksregulatorer, undersöka ekonomin på denna produkt samt hur 

projekteringen skall gå till väga. 

1.3 Avgränsningar 

Studien behandlar ämnet hydronisk reglering av radiatorsystem med 

hjälp av differenstrycksregulatorer. Det vill säga att studien är avgrän-

sad till att endast undersöka tillämpning av differenstrycksregulatorer 

på radiatorsystem. Detta för att arbetet skall vara genomförbart inom 

utsatt tid. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Målet med detta arbete är att undersöka på vilka anläggningar som 

differenstrycksregulatorer med fördel kan användas på och därigenom 

bidra till en stabil reglering av värmekretsen, med hjälp av att hålla 

differenstrycket inom rimliga gränser. Samt att som ett resultat av 

denna differenstryckreglering kunna sänka energianvändningen på en 

fastighet. För att kunna uppnå detta mål behöver kunskap om bland 

annat differenstrycksregulatorers funktion att inhämtas.  

Ett område som kommer undersökas i detta självständiga arbete är 

projektering av differenstrycksregulatorer. Där frågor som skall besva-

ras är. Hur och varför differenstrycksregulatorer skall användas i olika 

systemlösningar? Hur skall en differenstrycksregulator dimensioneras, 

monteras och injusteras?  

Vidare behövs information om ekonomin kring differenstrycksregulato-

rer inhämtas. Vad blir merkostnaden för en differenstryckregulator 

jämfört med en statisk stamventil? Ytterligare en viktig fråga är, kan en 

systemlösning med en differenstryckregulator bidra till ekonomiska 

besparningar? 
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1.5 Översikt  

I det inledande kapitlet i detta arbete redovisas bakgrund och en pro-

blembeskrivning till det genomförda arbetet. Kapitel 1 innehåller även 

övergripande syfte, avgränsningar samt konkreta och verifierbara mål. I 

kapitel 2 finns en teoridel, där beskrivs bland annat teoretisk fakta runt 

differenstrycksregulatorer. Detta kapitel syftar till att förse läsaren med 

fakta så att det finns en förståelse för fortsättningen av detta arbete. 

Detta kapitel följs av kapitel 3 där en metodbeskrivning finns, som visar 

vilket metodval som använts för att utreda det valda ämnet, i detta fall 

differenstrycksregulatorer. I kapitel 4 redovisas det resultat som fram-

gått av studien. I kapitel 5 kommer en diskussion om de resultat som 

framgått i detta arbete. Slutligen i kapitel 6 kommer slutsatserna för 

detta arbete att redovisas. 

1.6 Författarens bidrag 

Litteraturstudien som genomförts i detta arbete har genomförts själv-

ständigt. Även beräkningar och sammanställning av data har genom-

förts självständigt. Personal på företaget FVB Sverige AB har bidragit 

med att svarat på frågor om arbetet, samt kontrollerat värden som 

antagits i beräkningar och kontrollerat rapportens resultat. 
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2 Teori  
I dagens radiatorsystem är obalans i flöden ett vanligt problem. Detta 

problem medför ett inomhusklimat av dålig standard. Figur 1 nedan 

åskådliggör problemet obalans. Det är även en bidragande faktor till att 

energiförbrukningen på en fastighet kan öka. För att undvika detta 

problem kan en lösning vara att använda differenstrycksregulatorer i 

system med obalans, detta åskådliggörs i figur 2.[3] 

 

 

Figur 1: Obalanserat system. [5] 
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Figur 2: Balanserat system. [5] 

2.1 Allmän funktionsprincip för radiatorsystem 

Ett radiatorsystem har till uppgift att säkerställa att inomhusklimatet i 

en byggnad uppfyller de krav som ställs. Det finns olika utföranden av 

radiatorsystem. Radiatorsystem förekommer som bland annat, ettrörs-

system och tvårörssystem. Dessa olika systemlösningar har samma 

uppgift, det som skiljer ettrörssystemet från tvårörssystemet är kon-

struktionsprincipen.[4] 

2.1.1 Ettrörssystemets uppbyggnad och funktion 

Ettrörssystemet är konstruerat så att radiatorerna ligger i serie, detta 

åskådliggörs i figur 3. Flödet som går genom första radiatorn går senare 

igenom nästa radiator på slingan och så vidare. När radiatorerna ligger i 

serie är det viktigt att flödet kan ledas vidare om en radiator i kretsen 

stängs av. Om flödet ej kan ledas vidare så innebär det att hela slingan ej 

har tillgång till något flöde. För att flödet ska kunna ledas vidare i 

kretsen finns alltid en shuntledning vid varje radiator. Shuntledningen 

fördelar flödet så en viss mängd av flödet går via radiatorn och reste-

rande mängd av flödet leds förbi radiatorn.[2]  

Flödet i ettrörssystemet är att betrakta som praktiskt taget konstant, i 

avsnittet resultat genomförs en beräkning som visar detta.[2] 
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I ettrörssystemet är alltid framledningstemperaturen högst vid den 

första radiatorn i kretsen och lägst vid den sista radiatorn. När framled-

ningstemperaturen minskar kompenseras detta med större radiatoryta. 

Vid injustering av ett radiatorsystem av ettrörstyp behöver radiatorerna 

inte injusteras, istället justeras flödet med en slingventil som är placerad 

i början eller slutet av respektive slinga.[6] 

 

Figur 3: Ettrörssystem. [6] 

2.1.2 Tvårörssystemets uppbyggnad och funktion 

I tvårörssystemet är framledningstemperaturen teoretiskt lika stor till 

alla radiatorer i kretsen. Detta gör tvårörssystemet enklare att både 

injustera och driftsätta än ettrörssystemet.[4] 

I ett radiatorsystem som är uppbyggt av tvårörsprincip är radiatorerna 

parallellkopplade, detta åskådliggör figur 4 nedan. Injusteringen av ett 

tvårörssystem utförs individuellt för varje radiator. Injusteringen syftar 

till att balansera flödet och differenstrycket över respektive radiator i 

systemet.[6]  

Differenstrycket över radiatorerna i detta system brukar vanligtvis 

uppgå till mellan 8 och 10 kPa.[2]   

 

Figur 4: Tvårörssystem. [6] 
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2.2 Pump- och systemkarakteristik 

I detta stycke kommer pumpkarakteristik och systemkarakteristik att 

beskrivas. I ett värmesystem som är vattenburet, cirkuleras vattnet runt 

i systemet och dess radiatorer med hjälp av en pump. Pumpkarakteri-

stiken (pumpkurvan) visar ett förhållande mellan pumpens flöde och 

tryckhöjning, detta åskådliggör figur 5 nedan.[7] 

 

Figur 5: Pumpkurva. [8] 

I värmesystemet finns alltid ett tryckfall, komponenter som bland annat 

rör, ventiler och radiatorer ger ett upphov till detta tryckfall. Det totala 

tryckfallet i värmesystemet varierar med storleken på flödet i systemet. 

Systemkarakteristiken (systemkurvan) åskådliggör ett förhållande 

mellan det totala tryckfallet i systemet och flödet i systemet, se figur 6 

nedan.[7] 

 

Figur 6: Systemkurva. [8]  
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Driftpunkten i ett värmesystem är där pumpkurvan och systemkurvan 

möts (skärningspunkten). Det innebär att driftpunkten i ett system 

återfinns vid ett flöde där tryckfallet från systemet kompenseras av en 

tryckhöjning över pumpen. En tryckhöjning som är lika stor som 

systemets totala tryckfall, figur 7 nedan åskådliggör driftpunkten i ett 

värmesystem.[7] 

 

Figur 7: Driftpunkt för värmesystem. [8] 

Systemets karakteristik beror av det totala flödesmotståndet som råder i 

systemet. Om flödesmotståndet av någon anledning minskas i systemet 

kommer det generera ett större tryckfall vid ett visst flöde. Detta innebär 

att driftspunkten i systemet kommer att ändras. Dessa förändringar kan 

förekomma när t.ex. termostatventiler öppnar eller stänger, se figur 8. 

 

Figur 8: Driftpunkt för värmesystem vid laständringar. [8] 
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Hur driftspunkten kommer ändras vid en ändring av systemets karakte-

ristik beror på pumpkurvan som den aktuella pumpen i anläggningen 

har. En brant pumpkurva kommer innebära en stor ändring av tryckfal-

let, det totala flödet påverkas ej av lika stor omfattning. En flack pump-

kurva kommer generera en större förändring av det totala flödet i 

systemet. Däremot kommer ej tryckfallet påverkas av lika stor omfatt-

ning, detta åskådliggörs i figur 9.[7] 

 

 

Figur 9: Driftpunkt för värmesystem beroende av pumpkurvans 

karakteristik. [7] 

 

2.3 Reglersätt för pumpar 

En pumps uppgift i ett värmesystem är att förse radiatorer i byggnader 

med ett föreskrivet flöde. När flödesvariationer uppstår i ett värmesy-

stem kommer pumptrycket att påverkas av detta. Om flödet i värmesy-

stemet minskar på grund av ökat tryckfall kommer pumptrycket att öka, 

se figur 8. Ett ökat pumptryck kommer även att skapa oljud i ventiler. 

Detta gäller då pumpen i värmesystemet har ett fast varvtal.[8] 

I det fallet då pumpen är tryckstyrd kommer inte pumptrycket att öka. 

För att hålla pumptrycket konstant kommer istället varvtalet på pum-

pen att minska, det leder till att flödet från pumpen kommer att minska, 

se figur 10. När pumptrycket hålls konstant kommer även motorns 

effektförbrukning att minska.[8] 
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Figur 10: Karakteristik för tryckstyrd pump. [8] 

2.4 Allmän funktionsprincip för differenstryckregulatorer 

Här ges en allmän funktionsbeskrivning för en differenstrycksregulator. 

Det som visas på bilden är en STAP- och STAM-ventils kombination. 

Det finns ett antal olika tillverkare av differenstrycksregulatorer, tillver-

karen av STAP och STAM (även kallad STAD) är IMI TA. 

I denna kombination monteras STAP-ventilen på returledningen i 

systemet och STAM-ventilen monteras på tilloppsledningen, detta 

åskådliggör figur 11 nedan. STAP-ventilen kommer i detta utförande att 

stabilisera differenstrycket på sekundära sidan ΔpL i systemet.[3]  

 

Figur 11: Kombination av STAP- och STAM-ventil. [9] 
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STAP-ventilen har till uppgift som det nämns ovan att hålla differens-

trycket på den sekundära sidan i systemet (ΔpL) stabilt. Figur 12 nedan 

visar konstruktionen för en STAP-ventil. I STAP-ventilen sitter en 

kombination av en fjäder och ett membran. Differenstrycket mellan 

primär- och sekundärsidan appliceras här över membranet (position 3). 

För att ventilen ska öppna drar fjädern i ventilkäglan (position 2). 

Trycket från primärsidan i systemet (position A) överförs till STAP-

ventilen via en signalledning, som är sammankopplad med ventilen på 

primärsidan i systemet (position 6) se figur 11 ovan. Trycket från 

sekundärsidan i kretsen (position B) överförs internt.[3]   

 

 

Figur 12: STAP-ventil. [9] 
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3 Metod  
Projektmålen för denna studie har undersökts med hjälp av följande 

metoder: 

En inledande litteraturstudie har genomförts för att beskriva principer-

na för hydronisk reglering av radiatorsystem. Litteraturstudien har 

kompletterats med intervjuer av nyckelpersoner för att få mer detaljerad 

information om tekniken bakom differenstrycksreglering. 

Den tekniska nyttan av differenstrycksreglering har uppskattats i ett 

antal teoretiska fallstudier. Den ekonomiska nyttan har även uppskat-

tats i form av en projektkalkyl. 

Litteraturstudien som utförts under detta arbete har genomförts genom 

att bearbeta information ur bland annat handböcker. Dessa hanböcker är 

utgivna av en tillverkare av differenstrycksregulatorer. Annan skriftlig 

litteratur har även studerats, denna litteratur består av litteratur i 

bokform samt webbaserat material. Informationen från denna litteratur-

studie har använts för att beskriva radiatorsystemets uppbyggnad och 

funktion. Samt att beskriva pump- och systemkarakteristik, varvtals-

styrda pumpars allmänna funktion och slutligen differenstryckregulato-

rers funktion i värmesystem. 

Slutligen har även diskussioner med energikonsulter på företaget FVB 

Sverige AB genomförts. Diskussionerna har genomförts för att säkerstäl-

la ett verklighetstroget resultat. De värden som antagits i beräkningar 

har diskuterats för att bedöma dess rimlighet. Dessa diskussioner har 

varit en betydande källa för inhämtning av information kring detta 

arbete. 

Analys av ett antal fallstudier har genomförts med hjälp av den teori 

som redovisas i kapitel 2 ovan. Den ekonomiska nyttan har visats med 

hjälp av en översiktlig projektkalkyl.  

Den information som insamlats till denna studie har granskats och 

därefter bearbetats för att slutligen sammanställas. 
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4 Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet av det genomförda arbetet.  

4.1 Radiatorsystem 

Radiatorsystem finns i flera utföranden, bland annat som ettrörssystem 

och tvårörssystem. Ett radiatorsystems huvudsakliga uppgift är att 

värma upp utrymmen i en byggnad för att kompensera för de värmeför-

luster som finns från dessa utrymmen. Detta är nödvändigt för att 

säkerställa att en byggnad håller ett stabilt termiskt inomhusklimat. 

Värmen som överförs till ett utrymme från en radiator är av största del 

att betrakta som värmestrålning. Ett radiatorsystem är att betrakta som 

ett dynamiskt system. Detta dynamiska system kan vara mer eller 

mindre känsligt för störningar. En viktig parameter för att ett radiator-

system skall fungera optimalt med en låg energianvändning är att 

pumpar, ventiler och rörsystem är rätt utformade och rätt dimensione-

rade och att framledningstemperaturen i systemet ej är för hög. Om 

framledningstemperaturen i ett radiatorsystem minskar med 3°C 

kommer rumstemperaturen i en byggnad att minska med 1°C, detta 

medför att uppvärmningsenergin för byggnaden kommer att minska 

med omkring 5-7 %, detta kan betraktas som en tumregel.[4] 

I detta avsnitt kommer flödesvariationer i ettrörssystem att undersökas. 

Detta är av intresse då ett villkor för användning av differenstrycksregu-

latorer är att flödet i systemet skall vara variabelt.[3] Tvårörssystem 

kommer ej att beröras i detta avsnitt, detta beror på att det sedan 

tidigare är känt att flödet i ett tvårörssystem är att betrakta som varia-

belt.[2] 

4.1.1 Ettrörssystem 

Nedan redovisas beräkningar för att visa på att flödet i ettrörssystemet 

är att betrakta som praktiskt taget konstant. Beräkningen utförs med 

Ekvation 1 och Ekvation 2. För att genomföra denna beräkning har ett 

scenario skapats med ett antal antagna värden. Figur 13 nedan visar en 

skiss över detta scenario. Figur 13 innehåller en slinga med en shuntven-

til, en termostatventil samt en radiator, pilarna i figuren visar vilken 

riktning vattenflödet har. 
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Figur 13: Ettrörssystem med öppen termostatventil. 

Antaganden som gjorts för att göra beräkningen möjlig redovisas 

nedan.[19] 

 Totalt vattenflöde (Qtot) 100 l/h 

 Tryckfall över radiator (H2) 10 kPa 

 Förbipasserande flöde (Q1) 65 % av Qtot 

 Radiatorflöde (Q2) 35 % av Qtot 

 Kv-värde för termostatventil 0,1 

 Tryckfall över radiatorkoppel (vid öppen radiatorventil) 10 kPa 

Här följer beräkningar som syftar till att visa att ettrörssystemets flöde 

är att betrakta som praktiskt taget konstant. Beräkningarna genomförs 

med hjälp av Ekvation 1 och Ekvation 2. 

            
 

 
     

 

 
  

Ekvation 1 
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Ekvation 1 

Vilket kv-värde har radiatorkopplet i detta fall? 

Kv-värdet definieras som volymflödet m3/h vid tryckfallet (H1) 100 

kPa.[10]  

  

  
 

  
 

  
   

Ekvation 2 [8] 

    
      

  

  
   

            
 
 
 

       
       

 

 
           

  

 
  

Ekvation 2 [8] 

Kv-värde för radiatorkopplet blir 0,2 m3/h i det fall då radiatorflödet 

(Q2) är 35 % av det totala vattenflödet (Qtot). 

Om termostatventilen stänger resulterar det i att radiatorflödet (Q2) 

kommer att minska till 0 l/h. 100 % av det totala vattenflödet (Qtot) 

kommer nu att passera genom shuntledningen i slingan, se figur 14. 

 

Figur 14: Ettrörssystem med stängd termostatventil. 
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Vad händer med det totala tryckfallet (H2) över radiatorkopplet i detta 

fall då radiatorflödet är lika med 0, och pumpen i anläggningen fortfa-

rande levererar samma volymflöde som i det tidigare fallet?  

Tryckfallet (H2) beräknas med Ekvation 2. 

  

  
 

  
 

  
     

     
 

  
  

             
 
 
 
 

      
 
 
 
             

Ekvation 2 [8] 

Enligt dessa beräkningar då radiatorflödet (Q2) är lika med 0 kommer 

tryckfallet öka från 10 kPa till 23,7 kPa. Detta innebär en ökning av 

differenstrycket över radiatorkopplet med 13,7 kPa om flödet fortsatt 

skall vara 100 %. 

Om syftet istället är att hålla ett konstant differenstryck över ett radia-

torkoppel eller över en hel krets i ett värmesystem som är fallet i detta 

arbete. Då kommer resultatet att bli det omvända, flödet kommer då 

minska för att hålla differenstrycket stabilt.[8] 

Om alla koppel på slingan har den fördelningen att 65 % av totalflödet 

går via shuntledningen och resten går via radiatorn. Då kommer flödet i 

ettrörssystemet att variera mellan 65-100 %, detta gäller då pumpen i 

anläggningen är tryckstyrd. Där av benämns flödet i ettrörssystemet 

som praktiskt taget konstant.  

4.2 Projektering av differenstrycksregulatorer 

Detta avsnitt syftar till att beskriva projektering av differenstryckregula-

torer. Olika scenarion där differenstryckregulatorer är användbara 

kommer att åskådliggöras. 

4.2.1 Differenstrycksregulatorer i system där bostadshus blandas med 
verksamheter 

Detta exempel syftar till att åskådliggöra en situation då differenstrycks-

regulatorer är användbara. Ett scenario då differenstrycksregulatorer är 

en lösning på flödesproblem är när en (1) pump försörjer ett bostadshus 

blandat med en verksamhet, se figur 15. 
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Figur 15: Bostadshus (hus 1) blandat med en verksamhet (hus 2). 

Figur 15 ovan åskådliggör ett system med två olika byggnader. Hus 1 

symboliserar ett bostadshus, och hus 2 symboliserar en verksamhet. 

Hus 2 i detta fall har ett värmebehov endast en viss tid på dygnet. 

Under den tid som hus 2 ej har ett värmebehov kommer flödesvariatio-

ner att uppstå i systemet. 

Antagna systemdata redovisas nedan.[19] 

 Flödesbehov för hus 1 (Q1) 16200 l/h 

 Tryckfall över hus 1 (H1) 4 mvp 

 Flödesbehov för hus 2 (Q2) 16200 l/h 

 Tryckfall över hus 2 (H2) 5 mvp 

 Tryckfall i rör mellan hus 1 och hus 2 (Hrör) 1 mvp 

Det totala flödet som pumpen skall förse anläggningen med beräknas 

med Ekvation 3: 

                   
 

 
         

 

 
         

 

 
  

Ekvation 3 
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Tryckhöjden som pumpen behöver klara i detta fall för att förbrukarna i 

anläggningen skall få rätt föreskrivet flöde beräknas med Ekvation 4: 

                                    
Ekvation 4 

Om flödet till hus 2 i anläggningen (Q2) minskar till 0 l/h innebär det att 

flödesbehovet för anläggningen har halverats. Om flödet i anläggningen 

halveras innebär det att rörförlusterna också minskar. Flödet till hus 1 

(Q1) kommer i detta fall att öka om pumpen i anläggningen har ett fast 

varvtal. Figur 16 nedan visar den nya driftpunkten för anläggningen. 

 

Figur 16: Driftpunkter för aktuell anläggning. 

Figur 16 ovan åskådliggör olika driftpunkter i anläggningen. Position 1 i 

grafen visar driftpunkten för systemet när hus 1 och hus 2 är i drift. 

Position 2 i grafen visar den nya driftpunkten för hus 1 när flödet (Q2) 

för hus 2 är 0 l/h. Flödet för hus 1 kommer i detta fall att öka från det 

erforderliga flödet på 16200 l/h till omkring 22400 l/h vilket innebär en 

ökning på 6200 l/h i flöde. Tryckfallet över hus 1 kommer även att öka i 

detta fall som grafen visar från 6 mvp till omkring 7,4 mvp, detta gäller 

då Q2 är 0 l/h och pumpen går på ett fast varvtal. Om pumpen är tryck-
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styrd kommer den sträva efter att reglera flödet och på det sättet hålla 

tryckuppsättningen konstant.  

Position 3 i grafen ovan visar den nya driftpunkten för anläggningen om 

pumpen skulle vara tryckstyrd. Flödet för hus 1 i det fallet skulle bli 

omkring 20000 l/h vilket fortfarande är ett större flöde än vad som 

erfordras för hus 1.  

Problemet som uppstår i detta fall är att pumpen är dimensionerad och 

inställd på att klara en tryckhöjd på 6 mvp. Medans hus 1 i detta scena-

rio endast har ett tryckfall på 4 mvp som pumpen behöver klara. En 

lösning på detta problem är att installera en differenstrycksregulator 

som håller differenstrycket stabilt på 4 mvp över hus 1 i anläggningen, 

se figur 17. Alternativt att installera en statisk stamventil på utgående 

returledning från byggnaden och på stamventilen manuellt strypa ned 

flödet till det föreskrivna flödet.[19] 

 

Figur 17: Differenstryckregulator i aktuell anläggning. 

Position 4 i figur 16 ovan visar den driftpunkt som systemet skulle få 

om tryckfallet över hus 1 är 4 mvp. Vid ett tryckfall på 4 mvp över hus 1 

kommer flödet (Q1) att bli 16200 l/h. Påföljden av att installera en 

differenstrycksregulator i detta fall blir att hus 1 frikopplas från hus 2 

och påverkas ej längre av de flödesvariationer som sker i hus 2.[3]    

Pumpkurvan i figur 16 är baserad på en pumpkurva för en pump med 

ett fast varvtal, se bilaga A.[18] 
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4.2.2 Differenstrycksregulatorer vid tillbyggnad av fastigheter 

Ett annat scenario då differenstrycksregulatorer kan bidra till att undvi-

ka flödesproblem är då fastigheter byggs i etapper. Figur 18 nedan 

symboliserar detta tänkbara scenario. 

 

Figur 18: Tillbyggnation av fastigheter. 

De värden som är antagna för att genomföra denna beräkning redovisas 

nedan.[19] 

 Flödesbehov för hus 1 (Q1) 16200 l/h 

 Tryckfall över hus 1 (H1) 4 mvp 

 Flödesbehov för hus 2 (Q2) 16200 l/h 

 Tryckfall över hus 2 (H2) 5 mvp 

 Tryckfall i rör mellan hus 1 och hus 2 (Hrör) 1 mvp 

 

Det totala flödet för systemet när hus 2 byggs beräknas med Ekvation 3: 

                  
 

 
        

 

 
        

 

 
  

Ekvation 3 
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Tryckhöjden som erfordras från pumpen i detta system beräknas med 

Ekvation 4: 

                                      
Ekvation 4 

Driftpunkter för systemet redovisas i figur 19 nedan. 

 

Figur 19: Driftpunkter för aktuell anläggning. 

Position 1 i grafen visar driftpunkten för hus 1 i det fallet hus 2 ej är 

byggt, flödet (Q1) som då levereras till hus 1 blir 16200 l/h, tryckfallet 

(H1) över hus 1 i detta fall är 4 mvp. 

I position 2 visas driftpunkten för hus 1 efter hus 2 är byggt och anslutet 

till systemet. Tryckfallet över hus 1 kommer i detta fall att öka från 4 

mvp till 5 mvp. Denna ökning beror på att när hus 2 ansluts till systemet 

kommer pumptrycket att behöva höjas för att klara tryckfallet i syste-

met. Där av kommer även tryckfallet över hus 1 att öka. Flödet (Q1) till 

hus 1 kommer även öka när tryckfallet gör det i detta fall. Det nya flödet 

kan läsas av ur figur 19 ovan till omkring 18000 l/h. Flödet kan även 

beräknas med Ekvation 2. 
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Ekvation 2 [8] 

Flödet (Q1) kommer i detta fall att öka från 16200 l/h till 18112 l/h. För att 

förhindra de flödesvariationer som uppstår i detta scenario kan en 

differenstrycksregulator installeras i kretsen, se figur 20. 

 

Figur 20: Differenstryckregulator i aktuell anläggning. 

Differenstrycksregulatorn kommer i detta fall stabilisera tryckfallet över 

hus 1 på 4 mvp. Där av kommer hus 1 att få föreskrivet flöde, ett flöde i 

detta fall på 16200 l/h. En alternativ lösning på detta problem är att 

endast installera en statisk stamventil på utgående returledning från hus 

1 och med den ventilen manuellt strypa ned flödet till föreskrivet 

flöde.[19] 

4.2.3 Differenstrycksregulatorer i blandade system 

I detta fall åskådliggörs nyttan med differenstrycksregulatorer i blanda-

de system. System där en pump försörjer ett ettrörssystem och ett 

tvårörssystem, se figur 21. 
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Figur 21: Blandade system. 

Antagna värden som används i beräkningar redovisas nedan.[19] 

 Flödesbehov för hus 1 (Q1) 16200 l/h 

 Tryckfall över hus 1 (H1) 4 mvp 

 Flödesbehov för hus 2 (Q2) 16200 l/h 

 Tryckfall över hus 2 (H2) 5 mvp 

 Tryckfall i rör (Hrör) 1 mvp 

Detta scenario behandlar en solig vårdag där värmen från solinstrål-

ningen gör att termostaterna på radiatorerna stänger. När termostaterna 

stänger går inget flöde via radiatorerna. I ett tvårörssystem innebär 

detta att det systemet då har flödet 0 l/h förutsatt att alla termostater är 

stängda, detta fenomen är känt sedan tidigare.  

Det är även känt att flödet i ett ettrörssystem kommer variera mellan 65-

100 % av det ursprungliga flödet beroende på om alla termostater är 

stängda. Detta gäller då anläggningen är utrustad med en tryckstyrd 

pump. Detta fenomen förklaras under rubriken ettrörssystem i avsnitt 

4.1.1. 

Detta scenario förutsätter att alla termostater är stängda på grund av 

solinstrålningen, detta gäller både hus 1 och hus 2. Flödet (Q2) i hus 2 är 

i detta fall 0 l/h.  
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Flödet (Q12) i hus 1 när 65 % av det ursprungliga flödet går i slingan 

beräknas med Ekvation 1: 

                        
 

 
         

 

 
  

Ekvation 1 

Problematiken som uppstår i detta fall när flödet Q2 är 0 l/h förklaras 

med hjälp av figur 22 nedan.  

 

Figur 22: Driftpunkter för aktuell anläggning. 

Position 1 i grafen visar driftpunkten för systemet när hus 1 och hus 2 

har 100 % av föreskrivet flöde, vilket i detta fall motsvarar 32400 l/h. 

Position 2 visar driftpunkten för hus 1 i detta fall, med ett flöde (Q1) på 

16200 l/h och ett tryckfall (H1) över huset på 4 mvp. Detta gäller då alla 

termostater är i öppet läge, och då hus 1 har ett flöde på 100 % av det 

föreskrivna flödet. 

Som tidigare nämnt kommer alla termostater stänga i både hus 1 och 

hus 2 på grund av solinstrålningen. När detta fenomen inträffar kom-

mer flödet (Q2) till hus 2 att bli 0 l/h. Flödet (Q1) till hus 1 kommer sjunka 
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till 65 % av det föreskrivna flödet på 16200 l/h. Flödet för hus 1 bör då 

bli 10530 l/h. 

Problematiken som uppstår i detta fall är att pumpen som försörjer 

husen är tryckstyrd och inställd på att klara en tryckhöjd på 6 mvp. 

Detta medför att driftpunkten för hus 1 kommer hamna på position 3 i 

grafen ovan och leverera ett flöde till hus 1 på omkring 13000 l/h. 

Från tidigare exempel är det känt att tryckfallet över en radiator i ett 

ettrörssystem kommer öka med 13,7 kPa eller 1.37 mvp. Denna ökning 

av tryckfallet sker när flödet i ettrörsslingan är konstant, det vill säga 

100 % av föreskrivet flöde fast termostaten på radiatorn är stängd. 

Vid ett fall där 4 radiatorer längst ut på ettrörsslingan bildar ett tryckfall 

på 1,37 mvp vardera kommer ett totalt tryckfall på 5,48 mvp att uppstå. 

För att pumpen i anläggningen skall klara detta måste tryckhöjden öka 

med det totala tryckfallet som uppstår längst ut på ettrörsslingan, i detta 

fall 5,48 mvp. Där av kommer hus 1 i systemet få en brantare system-

kurva, detta åskådliggörs i figur 22 ovan. 

En möjlig lösning på detta problem är att installera en differenstrycksre-

gulator i kretsen, se figur 23 nedan. Alternativt att installera en statisk 

stamventil på utgående returledning från byggnaden.[19] 

 

Figur 23: Differenstryckregulator i aktuell anläggning. 

Efter differenstrycksregulatorn installerats kommer hus 1 i systemet få 

en ny driftpunkt och ett nytt flöde på 10530 l/h, position 4 i figur 22 visar 

denna driftpunkt.  
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4.2.4 Dimensionering 

Att reglerventiler är rätt dimensionerade är av stor betydelse i ett 

värmesystem. Om en reglerventil ej är rätt dimensionerad kommer 

ventilens auktoritet att minska. Vid en låg ventilauktoritet kommer även 

inomhusklimatet i en byggnad att försämras.[3] 

För att dimensionera differenstrycksregulatorer har i denna studie ett 

datorprogram vid namn HySelect använts. Programmet HySelect är 

framtaget av företaget IMI, ett av de företag som tillverkar differens-

trycksregulatorer. 

Med hjälp av programmet HySelect kan rätt dimension på en differens-

trycksregulator (STAP) enkelt tas fram. När programmet öppnas väljer 

användaren Dp regulator, se Bilaga B. Därefter väljer användaren var i 

kretsen differenstrycksregulatorn skall placeras samt vilket flödesbehov 

och tryckfall som kretsen har, se Bilaga C. I detta fall antas ett flödesbe-

hov på 4000 l/h och ett tryckfall på 50 kPa. Slutligen kommer program-

met att föreslå en lämplig differenstrycksregulator (STAP) för den 

aktuella kretsen. I detta fall då kretsen har ett flödesbehov på 4000 l/h 

och ett tryckfall på 50 kPa föreslås en STAP-ventil med dimension 40 

med ett Dpl område på 20-80 kPa, se Bilaga D.[11]  

4.2.5 Montering 

Montering av differenstrycksregulatorer kan ske i ett flertal utföranden. 

Av dessa monteringsanvisningar av differenstrycksregulatorer kommer 

en monteringsmetod att redovisas. Denna monteringsmetod visar hur 

montering av differenstrycksregulatorer av typen STAP skall utföras. 

Vid montering av differenstrycksregulatorer i värmesystem placeras 

STAP-ventilen i detta fall på returledningen i kretsen. På framledningen 

i kretsen monteras en STAD-ventil. Differenstrycket mäts sedan mellan 

STAP-ventilen och STAD-ventilen via en signalledning.  STAP-ventilen 

kommer i detta fall känna av differenstrycket och arbeta för att hålla det 

stabilt.[3] 

Denna monteringsmetod kan med fördel användas för att stegvis sätta 

en anläggning/fastigheter i drift. I bilaga E åskådliggörs detta monte-

ringsutförande.[12] 
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4.2.6 Injustering  

Vid injusteringen av en differenstrycksregulator i detta fall en STAP-

ventil, är det viktigt att först se till att samtliga termostatventiler i 

anläggningen/fastigheten är öppna. Därefter skall ett differenstryck 

ställas in på samtliga termostatventiler. Detta differenstryck bör ställas 

in på 10 kPa minus tryckfallet från returventilen. Slutligen skall STAP-

ventilen justeras, STAP-ventilen justeras så att det totala föreskrivna 

flödet som mäts i STAM-ventilen erhålls. Därefter kommer det förvän-

tade differenstrycket på 10 kPa att hållas stabilt.[3]   

4.3 Ekonomi 

I detta avsnitt kommer ekonomiska kalkyler kring differenstrycksregu-

latorer att redovisas. Ekonomiska beräkningar som genomförts är, 

merkostnad för en differenstrycksregulator, jämfört med en systemlös-

ning med en statisk stamventil. Samt beräkningar som redovisar möjliga 

ekonomiska besparningar vid en installation av en differenstryckregula-

tor.  

4.3.1 Merkostnad för en differenstryckregulator 

Denna kalkyl undersöker vad merkostnaden blir när en differenstryck-

regulator installeras i ett värmesystem. I denna ekonomiska kalkyl 

behandlas två stycken ventilval. Ett ventilval är där en differenstrycks-

regulator installeras i kretsen (Ventilval 1). Det andra ventilvalet är där 

endast en statisk stamventil installeras i kretsen (Ventilval 2). Kostna-

derna som denna kalkyl behandlar redovisas nedan. 

 Komponentkostnad (med antagen rabatt) 

 Kostnad för rörarbeten inklusive isolering 

 Arbetslön 

 Underentreprenad 

 Omkostnadspålägg på arbetslön 

 Omkostnadspålägg på underentreprenad 
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Komponentkostnaden i denna beräkning är framtagen ur en ca prislista 

från grossist. Priset för komponenterna som använts i denna kalkyl har 

en antagen rabatt på 50 %.[13] 

För att göra en rimlig uppskattning av resterande kostnader, och 

arbetstid har litteratur som innefattar en teknisk-ekonomisk samman-

ställning av VVS-installationer använts.[14] 

Figur 24 nedan redovisar resultatet av denna kalkyl, kostnaden för 

Ventilval 1 och Ventilval 2. 

 

Figur 24: Merkostnad för en differenstryckregulator. 

Merkostnaden för Ventilval 1 blir i detta fall omkring 2600 kr, vilket 

motsvarar lite mer än den dubbla kostnaden jämfört med Ventilval 2. 

För fullständig kalkyl se Bilaga F. 

4.3.2 Ekonomiska besparingar vid minskat pumparbete 

Vid drift av en cirkulationspump kommer driftskostnaden för pumpen 

att öka om pumpen skall förse en fastighet med ett för högt flöde. I 

avsnitt 4.2.2 i denna rapport åskådliggörs flödesändringar när fastighe-

ter byggs i etapper. 

 -   kr  

 1 000 kr  

 2 000 kr  

 3 000 kr  

 4 000 kr  

 5 000 kr  

 6 000 kr  

1 2 

K
o

st
n

ad
 (

S
E

K
) 

Ventilval 

Merkostnad för ventilval med 

en differenstryckregulator 



Differenstrycksregulatorer  - En 

studie om hydronisk reglering av 

radiatorsystem med hjälp av 

differenstrycksregulatorer   

Viktor Nilsson-Böös   

Resultat 

2016-06-10 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

38 

I avsnitt 4.2.2 redovisas ett flöde för hus 1 på 16200 l/h vid ett tryckfall 

över hus 1 på 4 m. Efter hus 2 har byggts kommer flödet till hus 1 att 

öka till omkring 18000 l/h, se figur 19 i avsnitt 4.2.2. Detta kommer 

medföra en ökad driftkostnad på pumpen i anläggningen. Pumpens 

driftkostnad redovisas i tabell 4. 

Tabell 4: Årlig kostnad för pumparbete. 

 
Driftkostnad för pump (SEK) 

Fall 1 1 200 kr 

Fall 2 1 700 kr 

 

Driftkostnaden för pumpen i fall 2 kommer att bli 1700 kr/år, vid ett 

flöde på 18000 l/h. Medan driftkostnaden för pumpen i fall 1 vid ett 

flöde på 16200 l/h blir 1200 kr/år.[15] 

I avsnitt 4.2.2 redogörs att med en differenstryckregulator i kretsen 

kommer flödet för hus 1 att konstant ligga på 16200 l/h. Där av kommer 

pumpen i anläggningen att förse hus 1 med föreskrivet flöde, i detta fall 

16200 l/h. Detta innebär att med en differenstryckregulator i kretsen kan 

onödigt höga driftkostnader på pumpen undvikas, i detta fall skulle det 

innebära en besparing på 500 kr/år. För fullständiga beräkningar se 

Bilaga G. 

4.3.3 Ekonomiska besparingar vid minskad injusteringskostnad 

När hus byggs i etapper som i avsnitt 4.2.2 kommer stamventilerna på 

hus 1 att behöva injusteras ytterligare en gång efter byggnationen av 

hus 2 är färdigställd. Det gäller då ingen STAD-ventil sitter monterad på 

utgående returledning från hus 1.[19] 

På ett hus med ett flödesbehov på 16200 l/h kommer det att sitta om-

kring 15 stycken stamventiler.[16] Kostnader för injustering av stamven-

tiler i fastigheter kan uppskattas till 430 kr per ventil.[17] Kostnaden för 

att injustera samtliga stamventiler ytterligare en gång beräknas med 

Ekvation 10. För fullstädig beräkning se Bilaga H. 

                                          
  

      
               

Ekvation 10 
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5 Diskussion 
Flödet som uppstår i ett ettrörssystem benämns som praktiskt taget 

konstant i den litteratur som studerats under detta arbete. I detta arbete 

har beräkningar genomförts för att visa vilka flödesvariationer som kan 

uppstå i ett ettrörssystem. Det resultat som framgått från dessa beräk-

ningar är att flödet i ett ettrörssystem kan variera mellan 65-100 %. Det 

ska tilläggas att undersökningen av flödesvariationer i ettrörssystemet 

är förenklad. Undersökningen är i detta fall högst teoretisk. Det vill säga 

att inga mätningar har utförts för att bekräfta det resultatet som fram-

gått. En flödesvariation på exempelvis 70-100 % är även möjlig att få, det 

som ligger till grund för detta är flödesfördelningen i ettrörsslingan. Det 

vill säga hur stor andel av det totala flödet som går via radiatorn och via 

shuntledningen.  

I detta arbete har tre scenarion skapats för att åskådliggöra nyttan med 

differenstrycksregulatorer i värmesystem. Dessa tre scenarion är när en 

(1) gemensam pump försörjer bostäder blandat med en verksamhet, 

byggnader som byggs i etapper och bostadsområden med byggnader 

bestående av radiatorsystem av både ettrörstyp och tvårörstyp. Dessa 

tre scenarion har skapats med hjälp av antagna systemdata. Dessa 

antaganden har diskuterats med energikonsulter på företaget FVB 

Sverige AB för att få ett verklighetstroget resultat, det resultatet som 

framgått från dessa scenarion skall ändå betraktas med viss försiktighet. 

Detta på grund av att de trots allt bygger på antaganden och inte 

verkliga systemdata. I samtliga tre scenarion kan flödesproblem undvi-

kas med att endast installera en statisk stamventil i systemet. Detta är en 

lösning som fungerar så länge stamventilen injusteras efter de flödes-

ändringar som uppstår. Detta gör att en statisk stamventil i ett system 

där oönskade flödesvariationer ofta uppstår ej blir en optimal lösning. 

Trots att denna systemlösning ej är optimal fyller den ändå ett syfte i 

denna rapport genom att åskådliggöra att den billigaste lösningen inte 

alltid är den bästa lösningen.   
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De ekonomiska beräkningarna som genomförts i rapporten bygger 

också på antagna värden. Då beräkningen av merkostnaden för en 

systemlösning med en differenstryckregulator genomfördes har bland 

annat en rabatt på 50 % av komponentkostnaden antagits, för både en 

differenstryckregulator och för en statisk stamventil. Storleken av denna 

rabatt kan självklart variera i verkligheten, detta medför att resultatet 

från de ekonomiska beräkningarna mer kan anses som ett riktvärde för 

vad merkostnaden blir för en differenstryckregulator. Det vill säga att 

resultatet av denna beräkning kan variera, bland annat beroende på 

vilken rabatt som förekommer vid inköpet av komponenten eller 

komponenterna. 

Under arbetets gång har det funnits svårigheter att hitta tidigare utförda 

studier inom samma område som denna rapport behandlar. Detta hade 

varit av intresse för att kunna jämföra resultatet från denna studie med 

resultatet från tidigare utförda studier. 
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6 Slutsatser 
I beräkningarna på ettrörssystem har det framkommit att flödet i 

ettrörssystemet varierar mellan 65-100 %. Det som avgör om flödet i 

ettrörssystemet i detta fall är 65 % eller 100 % är hur många termostat-

ventiler i anläggningen som är stängda. En trolig anledning till att flödet 

i ettrörssystemet i litteraturen benämns som praktiskt taget konstant, är 

att alla termostater i anläggningen sällan är stängda samtidigt. Där av 

kommer flödet ej att sjunka så lågt som till 65 % av det totala flödet så 

länge alla termostatventiler i anläggningen inte är stängda. En slutsats 

som kan dras från denna beräkning är att de flödesvariationer som finns 

i ett ettrörssystem, ej ger upphov för att installera en differenstryckregu-

lator i systemet. Detta gäller då pumpen är tryckstyrd och skall försörja 

ett hus.  

I denna studie har även beräkningar genomförts för att visa differens-

trycksregulatorers nytta och funktion i ett värmesystem. Detta åskådlig-

görs med tre stycken tänkbara scenarion som skulle kunna uppstå i 

verkligheten. 

Det första scenariot är då bostäder och en verksamhet försörjs av en (1) 

gemensam pump. För att undvika obalans i detta scenario kan en 

differenstryckregulator installeras i systemet. En alternativ lösning på 

detta problem är att endast installera en statisk stamventil på utgående 

returledning från byggnaden. 

I det andra scenariot åskådliggörs oönskade flödesvariationer som kan 

uppstå i ett värmesystem när byggnader byggs i etapper och byggna-

derna försörjs av en (1) gemensam pump. För att undvika dessa oöns-

kade flödesvariationer kan en differenstryckregulator installeras i 

systemet. Alternativt installera en statisk stamventil på utgående 

returledning från byggnaden. 

I det tredje och sista scenariot behandlas ett bostadsområde där radia-

torsystemet i byggnaderna består av både ettrörstyp och tvårörstyp. 

Även i detta scenario kan obalans i värmesystemet uppstå. För att 

undvika sådana problem kan en differenstryckregulator installeras. 
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Alternativt installera en statisk stamventil på utgående returledning 

från byggnaden. 

I samtliga scenarion som nämns ovan kan flödesproblemen även lösas 

med endast en statisk stamventil. För att motivera en installation av en 

differenstryckregulator har några ekonomiska beräkningar genomförts. 

I denna undersökning har kostnaden för en differenstryckregulator 

resulterat i att bli dubbelt så dyr jämfört med endast en statisk stamven-

til. Det har även genomförts beräkningar på vilka ekonomiska bespa-

ringar som en systemlösning med en differenstryckregulator kan ge. 

Resultatet av dessa beräkningar är att pumpens driftkostnad kan 

minska samt att onödiga injusteringskostnader kan undvikas när 

byggnader byggs i etapper. Detta förutsatt att ingen statisk stamventil 

sitter monterad på utgående returledning från byggnaden.  

I de fall då en statisk stamventil redan är monterad på utgående retur-

ledning från byggnaden, kan även en viss ekonomisk besparing göras 

genom att installera en differenstryckregulator. Fördelen med en 

differenstryckregulator är att den ställs in på ett differenstryck som den 

skall hålla. Därefter arbetar differenstryckregulatorn kontinuerligt för 

att hålla det inställda differenstrycket stabilt. För att differenstrycket 

skall hållas stabilt med en statisk stamventil behöver stamventilen 

injusteras utifrån de flödesvariationer som uppstår i systemet. Det har 

framgått i detta arbete att kostnaden för injustering av en stamventil kan 

uppskattas till 430 kr per ventil, detta åskådliggörs i avsnittet ekonomi. I 

ett system där oönskade flödesvariationer är vanligt förekommande 

kommer en statisk stamventil ofta att behöva injusteras. Där av kommer 

en injusteringskostnad på 430 kr per tillfälle. Denna kostnad kan undvi-

kas med en differenstryckregulator i systemet, eftersom differenstryck-

regulatorn endast behöver injusteras en gång då den tas i drift.  

Ytterligare en fördel med en differenstryckregulator är att när den 

stabiliserar differenstrycket kommer obalans i systemet att undvikas. 

Detta medför att övertemperaturer i radiatorsystemet kan undvikas 

vilket leder till att uppvärmningsenergin minskar för byggnaden. 
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Slutsatsen som kan dras från dessa ekonomiska beräkningar är att en 

differenstryckregulator är ett dyrare alternativ än endast en statisk 

stamventil. En installation av en differenstryckregulator kan ändå 

motiveras, då det finns möjlighet till ekonomiska besparingar. 

Det kan slutligen konstateras att differenstrycksregulatorer är bra att 

använda i de fall där bostäder blandas med verksamheter, då byggnader 

byggs i etapper samt då radiatorsystemen i byggnader i ett bostadsom-

råde är av både ettrörstyp och tvårörstyp. Förutsatt att samtliga bygg-

nader i dessa tre scenarion försörjs av en (1) gemensam pump. För att 

differenstryckregulatorer skall bli en framgångsfaktor i ett radiatorsy-

stem är det viktigt att dimensioneringen, monteringen samt driftsätt-

ningen (injusteringen) av dessa utförs korrekt. Detta är trots allt en 

tämligen avancerad teknik som kan vara svår att applicera. Ett förslag 

till fortsatt arbete inom detta område är att förbättra informationen om 

differenstryckreglering till konsulter, entreprenörer och driftpersonal 

inom fastighet för att ge ökad kunskap om denna teknik. I och med 

detta blir slutsatsen att syftet och målet med denna studie har uppfyllts. 
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Bilaga A: Pumpkurva för 
cirkulationspump 

 
[18] 

Pumpkurvan ovan gäller för en cirkulationspump av fabrikatet Flygt, 

modellen på pumpen är AL/AT 80/4 anslutning 80. Kurvan som använts 

i detta arbete är kurvan med ett pumphjul med diametern 166 millime-

ter.[18] 
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Bilaga B: Dimensionering av 
differenstrycksregulatorer med 
programmet HySelect  
 

 

[11] 
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Bilaga C: Dimensionering av 
differenstrycksregulatorer med 
programmet HySelect 
 

 

[11] 
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Bilaga D: Dimensionering av 
differenstrycksregulatorer med 
programmet HySelect 
 

 

[11] 
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Bilaga E: Monteringsanvisning för 
differenstrycksregulatorer 
 

 

[12] 

Figuren ovan visar hur en differenstryckregulator kan monteras på en 

värmekrets. 
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Bilaga F: Merkostnadsberäkning för 
ventilval med en 
differenstrycksregulator 
Tabell 1: Kostnader för Ventilval 1. [14] 

Ventilval 1 

     Kostnader för STAP/STAD 

     Komponentkostnad (SEK) 5 125 kr 

Komponentkostnad inklusive 50 % rabatt (SEK)              2 563 kr  

Kostnad för rörarbeten inklusive isolering (SEK)                 272 kr  

Arbetslön (3 tim á 139 SEK)                   417 kr  

Underentreprenad (SEK)                 579 kr  

Omkostnadspålägg (294 % på arbetslön)              1 226 kr  

Omkostnadspålägg 6 % på Underentreprenad)                   35 kr  

    
  

    
Totalt: 

    
             5 091 kr  

 

 

I tabell 1 ovan redovisas kostnader för Ventilval 1, ett system med en 

differenstryckregulator. Komponentkostnaden innefattar i detta fall en 

STAP-ventil och en STAD-ventil.  En rabatt på komponentkostnaden 

antas i detta fall till 50 %.[13] 

 

Arbetslönen beräknas med arbetstid á 139 kr. Arbetslönen beräknas 

med Ekvation 5. 

 
                                                     

Ekvation 5 [14] 

 

Den totala kostnaden för Ventilval 1 redovisas i tabell 1 ovan, och blir i 

detta fall omkring 5100 kr. 
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Tabell 2: Kostnader för Ventilval 2. [14] 

 

Ventilval 2 

     Kostnader för STAD 

     Komponentkostnad (SEK)              2 450 kr  

Komponentkostnad inklusive 50 % rabatt (SEK)              1 225 kr  

Kostnad för rörarbeten inklusive isolering (SEK)                  136 kr  

Arbetslön ( 1,5 tim á 139 SEK)                   209 kr  

Underentreprenad (SEK)                 289 kr  

Omkostnadspålägg (294 % på arbetslön)                 613 kr  

Omkostnadspålägg 6 % på Underentreprenad)                   17 kr  

    
  

    
Totalt: 

    
             2 489 kr  

 

 

I tabell 2 ovan redovisas kostnader för Ventilval 2, ett system utan 

differenstryckregulator. Det vill säga detta system har ingen STAP-

ventil utan endast en STAD-ventil. 

Ett antagande som gjorts i detta fall är att alla kostnader utom 

komponentkostnaden kommer halveras. Arbetstiden kommer även 

halveras. Detta medför en halverad arbetslön. Arbetslönen beräknas 

med Ekvation 5. 

 
                                                        

Ekvation 5 [14] 

 

Den totala kostnaden för Ventilval 2 redovisas i tabell 2 ovan, och blir i 

detta fall omkring 2500 kr. 

Merkostnaden för Ventilval 1 redovisas i tabell 3, och blir i detta fall 

omkring 2600 kr. 

 

Tabell 3: Merkostnad för Ventilval 1. 

 

Merkostnad för Ventilval 1: 

                                                              2 602 kr  
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Bilaga G: Beräkning av driftkostnad 
av pump 
Avsnitt 4.2.2 behandlar ett fall där fastigheter byggs i etapper. Denna 

beräkning kommer behandla två fall.  

Förutsättningar för fall 1 redovisas nedan. 

 Flöde till hus 1 (Q1) 16,2 m3/h 

 Tryckfall över hus 1 (H1) 4 mvp 

Förutsättningar för fall 2 är. 

 

 Flöde till hus 1 (Q12) 18 m3/h 

 

 Tryckfall över hus 1 (H12) 5 mvp 

 

För att beräkna driftkostnaden måste först pumpeffekten (Pdp) beräknas. 

När pumpeffekten är uträknad kan den påförda effekten till pumpen 

(Pm) beräknas. För att slutligen beräkna driftkostnaden för pumpen 

kommer ett värde för pumpens drifttid att antas samt pumpens 

verkningsgrad. 

Antagna värden redovisas nedan. 

 

 Drifttid för pump (tpump) 6000 tim 

 

 Verkningsgrad för pump (ηpump) 70 % 

 

 Vattnets densitet (ρ)     1000 kg/m3 

 

 Elpris 0,8 kr/kWh 
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Pumpeffekten för fall 1 (Pdp1) beräknas med Ekvation 6. 

 

     
       

      
 

      
  

 
        

  
           

      
             

Ekvation 6 [15] 

 

Den påförda effekten till pumpen i fall 1 (Pm1) beräknas med Ekvation 7. 

 

    
    

     
 

           

   
             

Ekvation 7 [15] 

 

Pumpens driftkostnad för fall 1 beräknas med Ekvation 8. 

 
                              

Ekvation 8 [15] 

 

                                       
  

   
        

  

  
   

Ekvation 8 [15] 

 

Driftkostnaden för pumpen i fall 1 när den förser hus 1 med ett flöde på 

16,2 m3/h blir omkring 1200 kr/år. Nedan följer beräkningar för 

pumpens driftkostnad i fall 2. 

 

Pumpeffekten i fall 2 (Pdp2) beräknas med Ekvation 6. 

 

     
       

      
 

    
  

 
        

  
           

      
             

Ekvation 6 [15] 

 

 

Den påförda effekten till pumpen i fall 2 beräknas med Ekvation 7. 

 

    
    

     
 

           

   
             

Ekvation 7 [15] 

 

 

 



Differenstrycksregulatorer  - En 

studie om hydronisk reglering av 

radiatorsystem med hjälp av 

differenstrycksregulatorer   

Viktor Nilsson-Böös   

Bilaga G: Beräkning av 

driftkostnad av pump 

2016-06-10 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

56 

Pumpens driftkostnad för fall 2 beräknas med Ekvation 8. 

 
                              

Ekvation 8 [15] 

 

 

                                       
  

   
        

  

  
  

Ekvation 8 [15] 

 

Driftkostnaden för pumpen i fall 2 när den förser hus 1 med ett flöde på 

18 m3/h blir omkring 1700 kr/år. Detta innebär att driftkostnaden i fall 

två ökar med 500 kr/år. 
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Bilaga H: Beräkning av 
injusteringskostnad för stamventiler 
För att ta fram antalet stamventiler för ett hus med ett flödesbehov (Qtot) 

på 16200 l/h har följade antaganden gjorts.[19] 

 Stamventilernas dimension DN20 

 Öppningsgrad för stamventil 2,6 

 Tryckfall över stamventil 13 [kPa] 

Efter dessa antaganden kan ett flöde över varje stamventil tas fram. 

Detta med hjälp av ett diagram i figur 25. 
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Figur 25: Diagram. [16] 

En öppningsgrad på 2,6 på stamventilen motsvarar ett kv-värde på 3. 

För bestämma flödet över stamventilen dras en linje från axeln till höger 

som motsvarar tryckfallet över ventilen. Tryckfallet över ventilen är i 

detta fall 13 kPa och kv-värdet är 3. Den röda linjen i diagrammet visar 

hur flödet är avläst. Flödet över stamventilen (Qstamventil) blir i detta fall 

0,3 l/s vilket motsvarar 1080 l/h. 
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Mängden stamventiler beräknas med Ekvation 9. 

                   
    

           
 

       
 
 
 

      
 
 
 

    

Ekvation 9 

Enligt denna beräkning kommer det totala flödet att delas upp över 15 

stamventiler. Kostnaden för injustering av stamventiler är uppskattad 

till 430 kr per stamventil.[17] 

Den totala kostnaden för injustering av i detta fall 15 stamventiler 

beräknas med Ekvation 10. 

                                          
  

      
               

Ekvation 10 

 


