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Abstract 
Building regulations and standards have changed over the years which has also had an impact 
on their design. Performance standards have changed to functional standards, which has led 
to potential safety hazards, as different methods are used by different stakeholders during 
installation. An example of a potential safety hazard is legionella growth. To minimize this 
particular hazard, the Swedish Board of Housing, Building and Planning has developed 
building regulations, including the regulation that the temperature of cold tap water cannot 
exceed 24℃ for a period of eight hours while the water is stagnant. Based on this regulation, 
Säker Vatten AB has developed a set of trade standards for plumbing companies and has 
discovered that problems arise when cold-water pipes are situated in floors with underfloor 
heating.  
 
Based on the above, this project studies four models of cold-water pipes situated in floors 
with underfloor heating through simulations in Comsol Multiphysics® v. 5.4. The results 
from the four models show that the cold-water temperature exceeds 24℃ when underfloor 
heating is installed and narrow water pipes and thin insulation are used. When studying the 
use of pipes with larger diameters and thicker insulation, the results show that the 
combinations of a 20mm diameter pipe with 80mm insulation, and a 25mm diameter pipe 
with just over 50mm insulation, satisfied the temperature regulations required by the Swedish 
Board of Housing, Building and Planning. 
 
The results obtained show that thick insulation is necessary, which can cause the cold-water 
pipe to be too large in comparison with the floor’s thickness, risking the floor’s stability. As a 
result, alternative placement of the cold-water pipe is to is to be preferred when underfloor 
heating is installed. 
 
Keywords: Cold-water pipe, underfloor heating, insulation thickness, legionella growth   
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Sammanfattning 

Under årens gång har regelverk och byggnormer ändrats, och det har även gjort att 
utformningen av dessa har påverkats. Utförandekrav har övergått till funktionskrav, vilket har 
gjort att säkerhetsrisker kan uppstå eftersom olika metoder används vid installation. Ett 
sådant exempel är risken för legionellatillväxt. För att minimera denna risk har Boverket tagit 
fram byggregler, däribland att tappkallvattentemperaturen inte får överstiga 24℃ under en 
period på åtta timmar då vattnet är stillastående. Baserat på detta har Säker Vatten AB 
utvecklat branschregler för VVS-företag och har därmed upptäckt problem då 
tappkallvattenledningen ligger i ett golv med installerad golvvärme.  
 
På denna grund bygger detta arbete som genom simuleringar i Comsol Multiphysics® v. 5.4 
undersöker fyra modeller av kallvattenrör i golv med golvvärme. Resultatet för de fyra 
modellerna visar att kallvattnets temperatur överstiger 24℃ vid installation av golvvärme vid 
användning av smala vattenrör och tunn isolering. Vid undersökning av användning av 
grövre rör med tjockare isolering blev resultatet att en kombination av 20mm i diameter 
vattenrör och 80mm isolering respektive 25mm i diameter vattenrör och drygt 50mm 
isolering klarade Boverkets temperaturkrav.  
 
Det framtagna resultatet visar på att det krävs en stor isoleringstjocklek vilket kan göra 
kallvattenledningen för stor i jämförelse med golvets tjocklek och därmed riskeras golvets 
stabilitet. Därför kan det vara bättre att använda en annan placering av kallvattenledningen 
när golvvärme installerats. 
 
Nyckelord: kallvattenrör, golvvärme, isoleringstjocklek, legionellatillväxt  
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1. Introduktion 

De grundläggande behoven för en människa är mat, vatten och tak över huvudet. Det kan 
anses som en självklarhet men bidrar i dagens samhälle till de mest grundläggande 
problemen, både i Sverige och i resten av världen. Dessa problem måste hanteras om en 
hållbar utveckling ska kunna nås. Hållbar utveckling grundas i att dagens behov ska kunna 
mötas utan att kompromissa framtida generationers möjligheter att göra detsamma (United 
Nations, 1987). Som en del av arbetet att nå ett mer jämlikt och hållbart samhälle världen 
över har FN antagit de Globala målen för hållbar utveckling som syftar till att bekämpa de 
problem och ojämlikheter som finns inom sociala, ekonomiska, politiska och miljöområden 
(UNDP, 2020). När det kommer till byggsektorn kan Sverige, som betraktas vara ett relativt 
utvecklat och dessutom kallt land, anses kompetent inom detta område. Där börjar dock 
missuppfattningen. På 1960-talet, då de första nationella byggnadsbestämmelserna 
introducerades, var önskan att få en gemensam byggnadspraxis i hela landet (Boverket, 
2019a). Detta var ett väl fungerande koncept fram tills många nya material började 
introduceras på byggmarknaden under slutet av 1980-talet (Runius, 2020). Då bestämde 
Statens planverk att omforma byggkraven till att vara mer funktionsbaserade. Ur detta föddes 
Boverkets byggregler år 1994, vars syfte var att främja innovation i kombination med de nya 
materialen för att nå en bestämd funktion på ett billigt sätt. (Boverket, 2019a) 
 
År 2005 grundades Säker Vatten AB för att minska risken för person- och sakskador som 
orsakas av bristfälliga installationer av VVS1 (Säker Vatten AB, u.å. a). Enligt Runius (2020) 
är det den fria tolkningen av Boverkets funktionsbaserade krav som kan leda till sämre 
kvalitet på VVS-installationer och därför behövs ett tydligare krav på installationernas 
utformning. Att förbättra kvaliteten på vatten i bostäder kan kopplas till ett av FN:s Globala 
mål, nummer 6, som berör tillgången till rent och säkert vatten för alla och att förvaltningen 
av vatten ska vara hållbar (United Nations, 2018). I många fall uppfattas detta mål framförallt 
beröra utvecklingsländer då exempelvis tillgången till rent vatten inte diskuteras som ett 
problem för majoriteten av den svenska befolkningen. Däremot finns det fortfarande brister i 
kvaliteten på den svenska vattenförsörjningen. Exempelvis har antalet inrapporterade fall av 
legionärssjuka ökat till ungefär 200 personer per år under de senaste åren. 
(Folkhälsomyndigheten, 2018) Förutom att problemet med påträffandet av legionella i vattnet 
strider mot mål 6 fås även en negativ påverkan på mål 3.9, att “väsentligt minska antalet 
döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering 
av luft, vatten och mark” (UNDP, 2015). 
 
Tillväxten av legionellabakterier kan orsakas av feltempererat tappvatten, det vill säga för 
kallt varmvatten eller för varmt kallvatten (Bartram et al., 2007). För kallvattnet kan denna 
uppvärmning bero på installation av golvvärme ovanför vattenledningen. Golvvärme har 
blivit mer vanligt i Sverige, framförallt i badrum (Thermotech, u.å. a). Här är ett av många 
problem som skulle kunna lösas med ingenjörskonst eftersom design och planering kan ge 
tekniska lösningar genom exempelvis användandet av isolering för att minska 
legionellatillväxt (Glavič & Lukman, 2007; Thermotech, u.å. b). 
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Med utgångspunkten i att golvvärme i badrumsgolv kan orsaka legionellatillväxt i 
kallvattenledningar är avsikten med detta arbete att utvärdera placeringar av kallvattenrör 
under golv med golvvärme. Baserat på simuleringar i programvaran Comsol Multiphysics® 
5.4 utvärderas om temperaturen på stillastående kallvatten överstiger 24℃ innan åtta timmar, 
då detta är gränsen Boverket har satt för att undvika legionellatillväxt (Boverket, 2019b).  

1.1 Syfte 

Enligt Boverket ska kallvattentemperaturen inte överstiga 24℃ på åtta timmar vid 
stillastående vatten på grund av risk för legionellatillväxt. Därför är syftet med utvärderingen 
att undersöka kallvattenrör i olika golvmodeller med golvvärme genom Comsolsimuleringar 
för att undersöka de resulterande vattentemperaturerna. 

1.1.1 Mål 
Målen för undersökningen är: 

- Baserat på tre olika golvmodeller utföra fyra simuleringar, där en golvmodell har två 
olika placeringar av vattenledningen.  

- Utveckla en av modellerna för att undersöka den optimala isoleringstjockleken så att 
24℃ inte överstigs. 

- Utveckla en av modellerna för att utvärdera hur kombinationen av olika rörstorlekar 
och isoleringstjocklekar påverkar vattentemperaturen. 

- Utveckla en av modellerna för att utvärdera en annan typ av rör. 
- Undersöka skillnaden i hur värmegenereringen sker i en av modellerna.  
- Undersöka skillnaden i hur värmeövergångstalet beräknas i en av modellerna.  

 

  



3 

2. Metod 

Arbetets metod är uppdelad i två komponenter, en litteraturstudie och simuleringar av 
värmeöverföringen i Comsol Multiphysics® v. 5.4, benämnt Comsol fortsättningsvis. 
Litteraturstudien användes för att bygga upp en informationsgrund för att utreda hur mycket 
kallvattnet uppvärms av golvvärmen under en period på åtta timmar och för att konstruera 
Comsolsimuleringarna. Informationen i litteraturstudien hittades mestadels via 
myndighetshemsidor, såsom Boverket och Folkhälsomyndigheten, VVS-företags hemsidor, 
såsom LK Systems AB och Thermotech Scandinavia AB, samt kurslitteratur om 
värmeöverföring. Även sökdatabaser såsom Primo och Google användes. 
 
Undersökningen utfördes i samverkan med Säker Vatten AB, varför golvmodellernas 
utformning följde önskemål och hypoteser som de förväntade få från resultatet. Vidare gav 
Säker Vatten AB ytterligare kontakter med företag som förser rörkomponenter till 
byggföretag. Det var baserat på dessa företags produkter som kallvattenledningens 
komponenter och dimensioner bestämdes. 
 
I projektets beskrivning ingår att numeriska studier med hjälp av Comsol görs för att 
kartlägga om Boverkets krav kan uppfyllas för några utvalda golvkonstruktioner. Detta är 
varför just Comsol har använts, men det finns även andra liknande programvaror som skulle 
kunna användas. Svagheten i metoden ligger främst hos den som bygger modellerna i 
Comsol, därför gjordes en litteraturstudie för att geometrier, materialegenskaper och 
fysikaliska förutsättningar skulle vara korrekta. Baserat på Säker Vatten AB:s önskemål 
gjordes tre golvmodeller: golv 1, 2 och 3 varav golv 1 hade två placeringar på 
vattenledningen, 1a respektive 1b. Hur Comsolsimuleringarna byggdes upp återfinns under 
4.1 Geometri och material och 4.2 Fysiska förutsättningar.  
 
För att bedöma de uppbyggda modellernas trovärdighet testades de genom att undersöka 
värmeledningen i ett elementarfall då alla golvens lager sattes till samma material, allt annat 
lika. Genom att studera simuleringen av elementarfallet i Comsol kunde rimligheten av 
fysiken fastställas. Vidare gjordes även en studie av hur resultaten påverkades av hur fin 
meshstrukturen, det vill säga diskretiseringen av geometrin, i Comsol var. En finare mesh ger 
ett noggrannare resultat än en grövre. Vid undersökningen studerades meshstorlekarna 
coarse, normal, fine och finer för golv 1a, 1b och 2. Resultatet blev att antalet decimaler som 
förblev konstanta varierade på andra decimalen mellan coarse och normal och på femte 
decimalen mellan normal och fine, för den minsta meshstorleken ändrades inga decimaler. 
För alla modeller utom golv 3 användes därför meshstorlek normal. För golv 3 valdes finer 
för att undvika för många varningsmeddelanden i Comsol. Med meshen av typen finer blev 
vattenröret ändå inte helt runt. Att en ännu finare mesh inte valdes berodde på att 
simuleringen då hade tagit för lång tid att beräkna samt att den ännu finare meshen ledde till 
fler varningsmeddelanden. Slutligen gjordes även analyser på de parametrar där osäkerhet 
rådde kring värdena för att undersöka hur resultatet påverkades av ändringar i värdena. Dessa 
parametrar var värmeövergångstalet, varifrån värmeeffekten distribuerades samt vilken 
rörsort som användes.  
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2.1 Avgränsningar 
Denna studie avgränsas till endast flerbostadshus. Av flerbostadshusen studeras tre sorters 
badrumsgolv med olika konstruktion. Ett med endast betong, ett med träbalkar tvärs 
kallvattenröret och ett med stålbalkar längs med kallvattenröret. I de två första golven 
studeras endast en placering av kallvattenröret medan i det sistnämnda studeras två 
placeringar. Comsolsimuleringarna kommer anta homogena material, det vill säga att inga 
skarvar mellan klinker kommer finnas och simuleringen kommer inte innehålla komponenter 
i golvkonstruktionerna såsom armeringsgaller, skruvar, fixeringsbrickor, klamrar eller 
rörkopplingar. Även kopparrör som rörtyp kommer inte undersökas. Vidare avgränsning som 
görs är att värmestrålning inte beräknas explicit. 
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3. Resultat 

Här presenteras resultatet av litteraturstudien, denna ligger sedan till grund för studiens 
egna resultat som presenteras under 4. Analys.  

3.1 Legionella i kallvattenrör  
I Sverige rapporteras ungefär 200 fall av legionärssjuka årligen, varav över 70% smittats i 
Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2018). Legionärssjuka är en form av lunginflammation som 
i mellan 10-15% av sjukdomsfallen orsakar död (Boverket, 2000). Lunginflammationen 
orsakas av bakterien legionella pneumophila som är en vattenlevande bakterie som återfinns i 
olika vattenmiljöer. Temperaturen på vattnet är en bidragande orsak till tillväxten av 
legionella, där bakterien frodas i temperaturer mellan 25 och 50℃. (Bartram et al., 2007) 
Vatten som kontaminerats med legionellatillväxt orsakar insjuknande främst genom 
inandning av vattenångan (Cunha et al., 2016).  

3.2 Byggregler: funktionskrav vs. utförandekrav  
Svensk byggnadspraxis har pendlat mellan utförande- och funktionskrav och nu vill Säker 
Vatten AB gå tillbaka mot utförandekrav. För att förstå skillnaden mellan dessa presenteras 
nedan hur svenska regelverk inom detta område är uppbyggda och hur formuleringar uttrycks 
angående det aktuella problemet.  

3.2.1 Plan- och bygglagen 
Byggprojekt regleras av Plan- och bygglagen, PBL, vilket omfattar allt byggande och 
användning av mark och vatten där människor vistas. Finansdepartementet är det ansvariga 
organet för PBL och den nuvarande versionen tillkom 2010. Lagen syftar till att främja en 
hållbar samhällsutveckling med en långsiktig hållbar livsmiljö och jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden för alla nuvarande och kommande människor. (SFS 2010:900, 1 kap. §1) 
 
Exempel på lydelse ur PBL om de tekniska egenskaper som en byggnad ska ha: 
 
“Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om […] skydd 
med hänsyn till hygien, hälsa och miljön […].” (SFS 2010:900, 8 kap. 4 §) 

3.2.2 Boverket 
Utöver PBL finns Boverkets byggregler, BBR, som syftar bland annat till att precisera 
bestämmelserna som anges i PBL i form av funktionskrav på hur PBL ska appliceras 
(Boverket, 2018). I BBR finns krav på att installationer av VVS ska ske på sådant vis att 
risken för negativ hälsopåverkan ska undvikas (BFS 2011:6).  
 
Exempel på hur krav uttrycks i BBR: 
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“Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av 
mikroorganismer i tappvattnet minimeras. [...] Installationer för tappkallvatten ska utformas 
så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. [...] För att minska risken för tillväxt av bl.a. 
legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen 
där temperaturen är högre än rumstemperatur. Risken finns bl.a. i […] varma golv[…]. Om 
det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör 
samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet 
blir så låg som möjligt. Då bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så 
att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet 
överstiger 24˚C.“ (BFS 2011:6) 

3.2.3 Säker Vatten AB 
Säker Vatten AB skapades år 2005 och har sedan dess arbetat med att ta fram regler för hur 
VVS-installationer ska ske på ett säkert sätt (Säker Vatten AB, u.å. b). Det är ett komplement 
till BBR som ger ramar för vilka funktioner som ska kunna uppnås med VVS-installationer. 
Dessa regelverk från Säker Vatten AB följer även innehållet i PBL. Kraven från PBL och 
Boverket – se exempel ovan – ger dock inte kriterier på hur installationerna ska utformas 
vilket gör att ingen enhetlig arbetsmetod krävs. Därför grundades Säker Vatten AB, för att 
bygga upp ett regelverk med utförandekrav som beskriver hur installationer ska ske på ett 
säkert sätt för att minska risken för vatten- och brännskador, förgiftning och tillväxt av 
mikroorganismer (Säker Vatten AB, 2015, s. 5). Förutom att utforma och uppmärksamma 
krav på utförandet av VVS-installationer, arbetar Säker Vatten AB även med att auktorisera 
och kontrollera rörföretag (Säker Vatten AB, u.å. c).  
 
Exempel på Säker Vatten AB:s utförandekrav: 
 
“Ledningar för tappkall- och tappvarmvatten ska vara monterade så att de inte kommer i 
kontakt med varandra. Detta för att förhindra värmeöverföring mellan ledningarna. 
Tappvattenledningar i […] bjälklag, där temperaturen kan bli högre än rumstemperaturen, 
ska utformas så att den beräknade temperaturen på stillastående kallvatten inte blir högre än 
24 °C på 8 timmar.” (Säker Vatten AB, 2015, s. 41) 

3.3 Installation i golvet  
Comsolsimuleringarna utgår från tre konstruktionstyper, ett med balkar av stål och betong, 
där två olika placeringar för kallvattenledningen simuleras, ett med endast betong, och ett 
med träbjälkar och betong. All betong är armerad men detta tas inte hänsyn till i 
Comsolsimuleringarna. De två första golvkonstruktionerna modelleras i två dimensioner och 
den tredje, med träbjälkar, modelleras i tre dimensioner. Till de respektive simuleringarna 
tillkommer olika varianter där olika typer av rör för kallvattnet används, dessa varianter är 
plaströr och plaströr med ett mellanskikt av aluminium, så kallat PAL-rör. 
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Nedan redovisas verkliga tillämpningar av konstruktionerna som Comsolsimuleringarna 
baseras på. Exemplen baseras på boken Så byggdes husen av Cecilia Björk, Per Kallstenius 
och Laila Reppen (2002). Dessa kommer sedan anpassas utefter önskemål efter vad Säker 
Vatten AB vill att arbetet ska undersöka samt hur installationer av golvvärme och klinker i 
badrum sker idag. 

3.3.1 Golv 1 – längsgående stålbalkar 
Under perioden 1900-1940 byggdes flervåningshus med stålbalkar i kombination med 
träbalkar i våningsbjälklaget. Stålbalkarna i I-form och träbalkarna lades vinkelräta mot 
varandra och mellan dem lades utfyllnadsmassa. Denna utfyllnad bestod tidigt under perioden 
av tungt kalkgrus men byttes sedan mot koksaska. Innertaket kunde bestå av utskottsvirke, 
papp och spräckpanel eller spräckpanel med puts. Innergolvet bestod oftast av spontade 
brädor. (Björk et al., 2002, s. 66-67, 72-73, 78-81) 
 
Golven i utrymmen för badrum som byggdes i Sverige 1920-1940 består av armerad betong 
ovanpå stålbalkar med en utfyllnad av kalkgrus under en yta av överbetong, 
membranisolering, papp, asfalt och klinker, eller en utfyllnad av koksaska under en yta av 
överbetong, membranisolering och klinker. (ibid., s. 78-81) 

3.3.2 Golv 2 – endast betong 
Under slutet av 1990-talet och i början av 2000-talet byggdes hus i Sverige med 
mellanbjälklag helt i betong. På 50mm förtillverkade plattor av armerad betong som bars upp 
av bärande väggar i huset platsgjöts 200mm betong med bockad armering. I detta lager gjöts 
även vattenledningar in och lagret avjämnades med flytspackel. (Björk et al., 2002, s. 164-
165). 
 
Även på 1970-talet byggdes flerbostadshus i Sverige med endast betong i mellanbjälklagen. 
Dessa kunde bestå av förtillverkade, 200mm tjock, armerade betongplattor med innergolv 
lagt rakt på betongen. I hus byggda på 1960-talet bestod våningsbjälklaget av förgjutna block 
av 210mm armerad betong, på vilket man direkt la innergolv av exempelvis linoleum. 
Armerad betong i olika tjocklekar har även kombinerats med andra utformningar på 
innergolv, exempelvis sand och parkett, 1960-tal, koksaska och tretong, 1950-tal, eller 
koksaska och spontat virke, 1940-tal. (ibid., s. 104-107, 112-117)  

3.3.3 Golv 3 – tvärgående träbalkar 
Fram till 1950-talet byggdes vissa hus med träbjälkar. Dessa låg oftast 600mm isär och hade 
en tvärsnittsarea från 75 x 180mm till 150 x 230mm. Fyllningen mellan träbjälkarna bestod 
oftast av sågspån blandat med kalkgrus, koksaska, sand eller lera. Innertaket och innergolvet i 
dessa våningsbjälklag var även av trä. Tak av exempelvis träpanel eller putsad spräckpanel 
och golv av exempelvis golvbrädor eller spontade golvplank. (Björk el al., 2002, s. 30-61)  
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3.4 Rör 
Det finns tre sorters rör som vanligtvis används för tappvatten i bostäder. Dessa är plaströr, 
plaströr med mellanskikt av aluminium och kopparrör. Oftast används ett rör-i-rör-system, 
RiR, där plaströret ligger i ett tomrör, med ett mellanliggande luftlager. Runt tomröret finns 
sedan ett lager isolering. (Thermotech, u.å. b) 

3.4.1 Plaströr 
Under de senaste 25-30 åren har plaströr blivit allt vanligare i tappvattenledningar. Detta 
eftersom de inte korroderar och tål olika typer av kemikalier till skillnad från kopparrör och 
rör av rostfritt stål som tidigare användes. Plaströr väger även mindre och är lätta att installera 
och byta. Vanligtvis har plasttypen polyethylen, PE, använts men den klarar inte tillräckligt 
höga temperaturer och därför har materialet förädlats på olika sätt. Exempelvis har det 
kemiskt modifierats till materialen PEX eller PE-Xa, eller termiskt kristalliserats till 
materialet Polyethylene of Raised Temperature Resistance, PE-RT. (Schramm & Jeruzal, 
u.å.)  

3.4.2 Tomrör 
Som nämnts under 3.4 Rör används tomrör i RiR-system som ett skyddsrör där det har som 
funktion att skydda det inre plaströret från skador vid installation. (LK systems, u.å. a). 
Tomröret är tillverkat av parallellkorrugerad polypropylen, PP, (LK systems, u.å. b) och 
användandet av den tillåter utbyte av vattenröret vid skada utan att stora ingrepp i byggnaden 
behövs (LK systems, u.å. c). Utöver att skydda vattenröret vid installation, skyddar tomröret 
även vattenledningen för läckage. Vid inträffande av skada till ledningen kommer vattnet att 
ledas ut genom tomröret så att vattenläckaget upptäcks i ett tidigt stadie, vilket minskar risken 
för vattenskador. (Rosén, 2014) Tomröret har även en viss isolerande förmåga (LK systems, 
u.å. a).  

3.4.3 Isolering kring rör  
I enlighet med byggreglerna beskrivna under 3.2.2 Boverket, att tappkallvatten inte ska 
värmas upp oavsiktligt, används isolering kring kallvattenrör för att minska denna risk 
(Isover, 2010). Isoleringen kan vara gjord av bland annat polyeten, mineralull, fårull, 
polystyren eller multipor (LK systems, u.å. e; Bokalders, 2017; GDS, 2015). Alla 
isoleringstyper av denna sort har ett värmeledningstal på ungefär 0,03-0,06W/(m*K). 
Materialet som används som isolering av de rörproducerande företagen har ett värde på 
0,038-0,04W/(m*K), se bilaga 8.2 Materialegenskaper för prefabricerad isolering, vilket 
vilket är mer isolerande än en isolering med värmeledningstal på 0,06W/(m*K) och mindre 
isolerande än ett med 0,03W/(m*K) (Çengel, 2015, s. 914). 
 
Det som främst påverkar resultatet är tjockleken på isoleringen. LK Systems producerar 
kallvattenledningar med isolertjocklekar på 9 och 13mm för vattenrör med diametrar 16mm 
respektive 20 och 25mm (LK systems, u.å. e). Thermotech producerar vattenledningar med 
isolertjocklekar på 9 och 28mm, 13 och 42mm samt 48mm för vattenrör med diametrar på 15 
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och 16mm, 20mm respektive 32mm. Där den sistnämnda gäller för plaströr med ett 
mellanskikt av aluminium. (Thermotech, 2019; Thermotech, u.å. c) 

3.4.4 Kallvattenrörsinstallation i samband med värmegolv 
Rekommendationer från rörproducerande företag vid installation av varm- och 
kallvattenledningar i samband med värmegolv är att både varm- och kallvattenledningarna 
måste vara isolerade från varandra och eventuell golvvärme. Då golvet är belagt med 
golvvärme ska kallvattenledningarna befinna sig minst 100mm ner i golvet (LK systems, u.å. 
c) eller en bit ner i isoleringen och tappkallvattenröret ska ha minst 50mm isolering 
(Thermotech, u.å. b). 

3.5 Värmegolv 
Något som har blivit allt vanligare i Sverige sedan 1980-talet är att installera golvvärme 
(Thermotech, u.å. a). Golvvärmeinstallationer i våtrum görs ofta då våtrumsgolv är försedda 
med klinker, vilket kan anses som ett kallt underlag. Golvvärme kan installeras på tre olika 
sätt, genom att under golvytan installera antingen elslingor eller rör som värms upp av vatten 
eller luft. Installationen ska ske på sådant sätt att effektbehovet ger en yttemperatur på golvet 
som inte överstiger 27℃. (GVK, 2017) 

3.6 Värmeöverföring  
Enligt termodynamikens första lag kan energi varken skapas eller förintas, den kan endast 
omvandlas mellan olika former. Värme är den energiform som överförs inom eller mellan 
olika medium på grund av en temperaturskillnad. Det finns tre typer av värmeöverföring: 
ledning, konvektion och strålning. (Çengel, 2015, s. 2-17)  
 
Värmeledning sker i gaser, vätskor och fasta föremål. Energin överförs genom ledning från 
partiklar med hög energi till närliggande partiklar med lägre energi. Hastigheten med vilken 
energin leds genom ett medium beror på dess temperaturskillnad, area, tjocklek och 
materialets förmåga att leda värme. (Çengel, 2015, s. 17-18) 
Konvektion är värmeöverföring vid gränsen mellan ett fast medium och ett flytande eller 
gasmedium i rörelse. Konvektion delas upp i påtvingad konvektion, när fluidrörelsen beror på 
en påtvingad förflyttning över solidens yta, och naturlig konvektion, när fluiden sätts i rörelse 
på grund av densitetsskillnader. (ibid., s. 26) Det är den senare varianten som är aktuell i detta 
arbete.    
Strålning sker i luft eller i vakuum. Energin från materialet emitteras genom 
elektromagnetiska vågor eller fotoner och kräver inte att ett annat medium är närvarande. 
(ibid., s. 27) Denna form av värmeöverföring kommer inte behandlas vidare i detta arbete.  
 
På grund av en temperaturgradient mellan de varma värmeslingorna och det kalla vattnet i 
röret kommer värme ledas genom golvmaterialen från varmt till kallt. Eftersom materialen i 
golven är solider kommer det mesta av värmeöverföringen ske genom värmeledning, men det 
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sker även konvektion mellan golvets övre och undre ytor till det angränsande luftrummet. 
Denna värmeledning kommer att ske under en viss tid tills temperaturgradienten är utjämnad, 
vilket betyder att mängden värme som leds genom materialet är tidsberoende. (Çengel, 2015, 
s. 17-18, 26) 
 
Om beräkningarna skulle göras för hand skulle dessa ske i en dimension för en stor plan vägg 
respektive en lång cylinder. De olika golvmodellerna, se Geometri och material, skulle delats 
upp i sina olika materiallager och för varje lager skulle en differentialekvation ställts upp. 
Differentialekvationerna hade sedan lösts med hjälp av entermsapproximation och befintliga 
tabeller över Biot-tal och Bessel-funktioner samt Heisler-grafer framtagna för problem som 
detta. (Çengel, 2015, s. 249-253) Beräkningarna kan även göras numeriskt vilket är metoden 
som programvaran Comsol använder (ibid., 2015, s. 308).  
 
För att kunna lösa problemet krävs såväl egenskaper för materialen såsom densitet, ρ, 
värmekapacitet, cp och värmeledningstalet, k, men även värmeövergångstalet, h, tjockleken, L 
samt omgivnings- och initialtemperaturer, T , se 3.7 Materialegenskaper (ibid., 2015, s. 245-
246).  

3.6.1 Comsol Multiphysics® 

Comsol är en programvara som används inom olika områden, exempelvis forskning och 
produktutveckling, där den utgör en plattform för att utföra simuleringar på hur komponenter 
och produkter påverkas av olika fysiska och kemiska förutsättningar. I programmet definierar 
användaren geometrier, materialegenskaper och den fysik som beskriver önskad situation. 
Geometrier kan antingen skapas direkt i programmet eller importeras från en annan 
programvara, vidare kan geometrierna göras i en till tre dimensioner.  
 
Liksom för geometrier finns även olika alternativ för hur materialegenskaper kan väljas. 
Comsol har ett “bibliotek” med vanliga material där standardvärden för materialegenskaper 
redan finns inmatade, ibland med fasta värden och ibland med ekvationer, då värdena på 
materialets egenskaper är beroende på exempelvis temperaturen eller fuktigheten. Val av 
fysik inkluderar bland annat ellära, akustik, värmeöverföring, hållfasthetslära och optik. 
Beroende på vilken fysik som initialt valts kan relevanta förutsättningar för problemet väljas. 
Exempelvis vid val av Heat transfer in solids kan olika komponenter sättas till solids eller 
fluids och fysiska egenskaper som temperature, boundary heat source eller heat flux kan 
väljas. (Comsol u.å.; COMSOL Multiphysics® v. 5.4) 
 
Med den inmatade informationen kan användaren utföra simuleringar och få fram resultat 
som kan bearbetas på önskat sätt för att redovisa resultaten. Comsol är ett alternativ till att 
utföra experiment och provtagning av prototyper samt för att få fram resultat av en studie, där 
en av fördelarna är att resultaten fås fram snabbare. Vidare kan resultatet visas i tabeller, 
diagram och figurer, vilka kan anpassas efter användarens egna önskemål. Färg, skala och 
enhet är exempel på olika områden som kan anpassas. (Comsol u.å.; COMSOL 
Multiphysics® v. 5.4) 
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I simuleringarna använder Comsol en mängd algebraiska funktioner. Dessa innehåller 
förväntade faktorer som temperatur, densitet, värmekapacitet och värmegenerering men även 
andra faktorer som normalriktning, hastighet och tjocklek. Programvaran beräknar dessa 
genom finita elementmetoden, vilken går ut på att först dela upp geometrin i finita delar, en 
så kallad mesh, och sedan beräkna funktionerna för varje del. Meshen som görs är 
ostrukturerad vilket gör den lätt att applicera på komplexa geometrier. Storleken på 
uppdelningen kan väljas mellan extremely coarse till extremely fine. Genom att minska 
storleken på delarna fås en exaktare lösning, vilket gör att beräkningarna får en stadig 
matematisk grund att stå på. (Comsol, 2017) 
 
Vid utförandet av beräkningar för simuleringen fanns olika typer av analyser och studier som 
kunde göras. I detta arbete används stationary och time-dependent studies, det vill säga 
stationära och transienta studier. Vidare kan även resultaten kombineras och analyseras på 
olika sätt, exempelvis kan en parametric sweep göras för att undersöka hur simuleringen 
påverkas av att en faktors egenskaper ändrar värde (COMSOL Multiphysics® v. 5.4). 
 
Stationärt 
Det aktuella problemet med hur vattentemperaturen i kallvattenledningen påverkas av 
värmegolv är beroende av tiden. Eftersom vattnet i röret kommer vara stillastående under åtta 
timmar kommer den effekt som avges av värmegolvet att värma upp en viss volym vatten. 
Problemet är med andra ord tidsberoende, och för att kunna göra dessa beräkningar behövs 
initiala temperaturer. Detta fås genom att först beräkna det stationära tillståndet. (Comsol 
Multiphysics® v. 5.4) 
 
Den stationära lösningen är inte tidsberoende utan lösningen visar det jämviktstillstånd som 
golvet befinner sig i just när vattnet stannas upp i röret. För detta arbete innebär det att det 
stationära tillståndet, jämviktstillståndet, beräknas baserat på begynnelsevillkoren: 
vattentemperaturen, effekten från värmeslingorna och omgivningens temperatur, som sätts 
för systemet och finner en jämvikt för dessa, vilket kan tänkas spegla en situation då vattnet 
flödar i röret. (Comsol Multiphysics® v. 5.4) 
 
Transient 
Värmeledningen genom och inom en kropp beror både på tid och position. Detta kallas 
transient värmeledning vilket, i detta fall, finner sin initiala situation i den tidigare stationära 
lösningen. Beräkningarna är beroende på tid och rum eftersom temperaturgradienterna 
förändras ju mer vattnet i röret värms upp. Detta ger värmeledningsekvationer i form av 
differentialekvationer. Beroende på geometrins utformning och riktningen på värmeledningen 
används en-, två- eller tredimensionella värmeledningsekvationer. Då detta problem består av 
golv med homogen värmegenerering över hela ytan kan värmeledningen i själva golvet anses 
endimensionell. Existensen av en vattenledning med en annan temperatur och 
värmeledningsförmåga kommer däremot störa denna homogena värmeledningen i golvet 
vilket resulterar i en tvådimensionell värmeledning. Ekvation (1) visar 
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värmeledningsekvationen för en plan vägg eller, i detta fall, ett golv med transient 
värmeledning och konstant värmegenerering i två dimensioner. 
 

        𝜕
𝜕𝑥

 (𝑘 ⋅ 𝜕𝑇
𝜕𝑥

)  +  𝜕
𝜕𝑦

 (𝑘 ⋅ 𝜕𝑇
𝜕𝑥

) +  ė𝑔𝑒𝑛  =  𝜌𝑐𝑝 ⋅ 𝜕𝑇
𝜕𝑡

      
(1) 

 
där,  
x och y är positionen i m, 
k är värmeledningstalet i W/(m*C),  
𝜕𝑇
𝜕𝑥

och 𝜕𝑇
𝜕𝑦

 är temperaturgradienter i K/m, 

ėgen är den konstanta värmegenereringen per volymenhet i W/m3, 
ρ är materialets densitet i kg/m3,  
cp är materialets värmekapacitet i J/(kg*C) och  
𝜕𝑇
𝜕𝑡

är tidsgradienten för temperaturen i K/s.  
 
Då vattenledningen finns under golvvärmen leds värmen från ovansidan av ledningen igenom 
det i radiell riktning in till dess mitt och sedan ner genom botten av den. Eftersom det då 
finns en differens mellan den övre och undre delen av vattenledningent är denna 
värmeledning tvådimensionell i radiell riktning och beroende på vinkeln runt ledningens 
centrumlinje. Ekvation (2) visar motsvarande ekvation för en lång cylinder, i detta fall en 
vattenledning, med transient värmeledning i radiell riktning och vinkelriktningen runt 
centrumlinjen, Φ, och konstant värmegenerering.  
 

1
𝑟

 𝜕
𝜕𝑟

(𝑟𝑘 ⋅ 𝜕𝑇
𝜕𝑟

)  +  1
𝑟2

𝜕
𝜕𝛷

(𝑘 ⋅ 𝜕𝑇
𝜕𝛷

)  +  ė𝑔𝑒𝑛 =  𝜌𝑐𝑝 ⋅ 𝜕𝑇
𝜕𝑡

       (2) 

 
där r är radien i m och 
Φ är vinkeln runt z-axeln i grader.  
 
Lösningarna på differentialekvationer är oändliga serier, vilka lättast löses med numeriska 
beräkningar. Den teoretiska lösningen för det transienta problemet är temperaturen i varje 
position för varje given tid. (Çengel, 2015, s. 71-76, 236, 243-246) 
  
Numeriska beräkningar 
Problem med komplexa geometrier, gränsvärden eller varierande variabler kan inte lösas 
analytiskt utan kräver en numerisk lösning. Lösningen innebär att man byter ut 
differentialekvationerna i den transienta metoden med ett antal algebraiska funktioner och 
beräknar dessa för en diskret mängd punkter. Beräkningarna kan utföras på olika sätt både för 
hand eller med hjälp av en programvara såsom Comsol. (Çengel, 2015, s. 305) 
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Med numeriska metoder och programvaror finns möjligheten att räkna på verkliga 
geometrier, studera hur olika parametrar påverkar problemet och samtidigt få fram resultat 
snabbt. Dock måste man veta hur programvaran ska användas och vad den beräknar för att 
användningen ska ske korrekt. (ibid., 2015, s. 307-309) 

3.6.2 Värmekonvektion 

Värmekonvektion uppstår mellan golvets övre och undre ytor vid kontakt med det 
intilliggande luftrummet. Detta sker genom egenkonvektion då luften i rummet antas 
cirkulera endast på grund av densitetsskillnader som beror på temperaturskillnaden mellan 
golvytan och luften (Çengel, 2015, s. 532). Konvektionens storlek är beroende på 
värmeövergångstalet, h, vilket i förenklade situationer brukar ha ett värde på 10 W/(m2*K) 
(Claesson, 2020). Ekvation (3) beskriver värmekonvektionen mellan golvet och luften i 
omgivningen: 
 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞)                               (3) 
 
där Qconv är mängden värme överförd via konvektion i W/m2, 
h är värmeövergångstalet i W/(m2*K), 
As är ytan mellan golvet och omgivningen i m, 
Ts är ytans temperatur i K och 
T∞ är omgivningens temperatur i K 
 
I denna situation har strålningen försummats, men denna typ av värmeöverföring kan 
kombineras med värmekonvektion genom ett högre värde på värmeövergångstalet,  
hkombinerad = hkonvektion + hstrålning (Çengel, 2015, s. 29, 145, 539). Detta reflekteras i värdet för 
värmeövergångstalet i förenklade situationer. Vid användning av Comsol kan även 
värmeövergångstalet beräknas direkt i programmet (Comsol Multiphysics® v. 5.4). 

3.7 Materialegenskaper  
För att Comsol ska kunna beräkna värmeöverföringen i den aktuella situationen måste alla 
material ha definierade egenskaper. Dessa egenskaper är bland annat densitet, ρ, 
värmekapacitet under konstant tryck, cp, och värmeledningsförmåga, k. I tabell 3.7 
presenteras de materialegenskaper som används i Comsolsimuleringarna.  
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Tabell 3.7 Tabellen visar värden för materialegenskaper på material som används i 
golvmodellerna. 

Material Densitet, ρ,  
[kg/m3] 

Värmekapacitet, cp, 
[J/(kg*C)] 

Värmeledningstal, k, 
[W/(m*C)] 

Betonga 2 300 - 2 400 1050 2,4 

Flytspackel 1770 - 2130b 900 - 1100b  1,8* 

Färgc 4,26 712 8,8 

Gipsskivad 720 1340 0,22 

Isolering - Polyetene 940 2300 0,038 

Klinker* 180 850 * 

Koksaskaf 700 880 0,25 

Luftd 1,204-1,184 1007 0,025-0,026  

Plywoodd 545 1,21*103 0,12 

Stålbalkar, S275JRg 7800 480 45 

Sågspånd 128-240 1,38 0,065 

Tomrör - plast  
(parallellkorrugerad)*,h 

940 2300 0,40 

Träbalkard 513 1,38 0,115 

Vattend 997,0 - 999,7          4180 - 4194 0,580 - 0,607 

Vattenrör - Plast *,h 940 2300 0,40 

Värmeslingor - plast*,h 940 2300 0,40 

*Comsol Multiphysics® v. 5.4     eBilaga 8.2  
aBetongindustri, u.å.      fAnon, 1967 
bRuuska, T., Vinha, J., och Kivioja, H., 2017    gSteel Navigator, u.å. 
cKorth, 2020       hLK Systems, u.å.  
dÇengel, 2015, s. 912-924        
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4. Analys 
Detta avsnitt behandlar hur studien har genomförts i Comsol Multiphysics, hur modellerna 
har byggts upp och de framtagna resultaten.  

4.1 Geometri och material 
Golvmodellerna är uppbyggda i fyra lager, se figur 4.1.1-4.1.3, där det översta lagret, lager 1, 
och nedersta lagret, lager 4, har samma konstruktion för alla fyra modellerna. Vidare är golv 
1a, 1b och 2 byggda i två dimensioner och golv 3 är byggt i tre dimensioner. Samtliga golv 
har en bredd på 2m, men de varierar i tjocklek. Golv 3 har även ett djup på ungefär 1,3m. 
Materialegenskaperna densitet, värmekapacitet och värmeledningstal för respektive material 
presenteras i tabell 3.7.  

4.1.1 Golv 1  
Lager 1: Klinker, flytspackel och värmeslingor 
Det översta lagret är uppbyggt på liknande sätt i samtliga golvmodeller och består av 10mm 
klinker. Direkt under klinkerlagret finns 30mm flytspackel med värmeslingor utplacerade 
längs flytspacklets undersida. Värmeslingorna är 12mm i diameter med avståndet 150mm 
från varandra. För flytspackel användes densiteten 2130kg/m3 och värmekapaciteten 
900J/(kg*K).  
 
Lager 2: Kallvattenledning och betong 
Det andra lagret består främst av 100mm betong, i vilket det finns ett kallvattenrör ingjutet. 
Kallvattenröret är ett 16mm i diameter plaströr omslutet av ett luftutrymme och därefter ett 
25mm i diameter tomrör. Utanpå detta finns ett 13mm tjockt lager isolering. För betongen i 
modellen användes densiteten 2300kg/m3 och för tomröret användes det förprogrammerade 
materialet “Polypropylene” i Comsol. Materialegenskaperna för kallvattnet i röret och luften 
var även de förprogrammerade i Comsol och uttryckta som funktioner beroende av 
temperaturen.  
 
Lager 3: Fyllning och stålbalkar 
Lagret under betongen och kallvattenledningen är uppbyggt av en 140mm tjock fyllning med 
stålbalkar. Fyllningen som ligger mellan balkarna består av koksaska. Vidare är stålbalkarna 
I-balkar som är placerade på ett avstånd av 600mm från varandra. De har höjden 140mm och 
bredden 73mm. Livet har en bredd på 4,7mm och flänsarnas bredd är 6,9mm. (Steel 
Navigator, u.å.) 
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Lager 4: Plywood, Gipsskiva, Färg 
Under lagret med balkar finns lager 4, som består av 13mm plywood och en 12mm tjock 
gipsskiva (Bauhaus u.å. a; Bauhaus u.å. b). Ett lager målarfärg finns inkluderad i modellen på 
undersidan av gipsskivan, dess mått är 1mm tjockt. Utrymmet under detta är badrummet på 
våningen under.  
 
Figurerna 4.1.1a och 4.1.1b visar modeller av golv 1. Figur 4.1.1a visar position 1a, 
kallvattenröret mitt över en I-balk, och figur 4.1.1b visar position 1b, kallvattenröret mellan 
två I-balkar.  

 
Figur 4.1.1a: Golv 1a, vattenledningen placerad över stålbalk. 

  
Figur 4.1.1b: Golv 1b, vattenledningen placerad mellan två stålbalkar. 

4.1.2 Golv 2  
Lager 1 och 2: 
Lager 1 i golv 2 har samma konstruktion och egenskaper som lager 1 i golv 1 med klinker, 
flytspackel och värmeslingor. Även lager 2 har liknande uppbyggnad som golv 1, men med 
avvikelsen att betonglagrets tjocklek är 200mm. Utöver det har betongen samma 
materialegenskaper och samma typ av kallvattenledning ingjutet i det. 
 
Lager 3 och 4: 
Lager 3 består av 60mm fyllning i form av koksaska. Under detta lager finns lager 4 som har 
samma uppbyggnad som i golv 1 med plywoodskiva, gipsskiva och ett lager målarfärg. Alla 
dessa material har samma mått och egenskaper som lager 4 i golv 1. Figur 4.1.2 visar 
modellen av golv 2.  
 

 
Figur 4.1.2: Golv 2 
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4.1.3 Golv 3 
Lager 1: 
Liksom tidigare beskrivningar av golvmodellerna har även golv 3, som visas i figur 4.1.3a, 
samma konstruktion på det översta lagret som golv 1. Lagret består av klinker, flytspackel 
och värmeslingor, vilket visas i sidovyerna av golv 3 i figur 4.1.3b och 4.1.3c. 
 
Lager 2: 
Lager 2 skiljer sig från övriga golv då det är uppbyggt av träbalkar med en höjd på 160mm 
och en bredd på 101,6mm. Avståndet mellan balkarna är 600mm och har en fyllning av 
sågspån blandat med koksaska. För fyllningen beräknades två olika fall eftersom 
sammansättningen mellan de olika materialen inte är känd. För sågspånsfyllningen användes 
densiteten 200kg/m3. I detta lager finns en  kallvattenledning som skär genom träbalkarna och 
sågspånsfyllningen, se sidovyn av golvet i figur 4.1.3c. Kallvattenledningen har samma 
konstruktion som beskrivet under lager 2 för golv 1.  
 
Lager 3 och 4: 
Under träbjälkslagret finns lager 3 bestående av 60mm betong. Lagret under detta är lager 4, 
som har samma konstruktion som övriga golv med plywood, gipsskiva och målarfärg.  

 
 
Figur 4.1.3a: Golv 3 

 
Figur 4.1.3b: Golv 3, sidovy 1 
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Figur 4.1.3c: Golv 3, sidovy 2 

4.2 Fysiska förutsättningar 

I Comsol måste de fysikaliska egenskaperna som de olika materialen har definieras. Alla 
material i golvmodellerna sattes till solider förutom vattnet och luften inuti 
kallvattenledningen vilka definierades som fluider. Sedan definierades även fysiska 
förutsättningar och randvillkor såsom temperaturerna, värmeövergångstalet och 
värmegolvseffekten.  

4.2.1 Temperatur och värmeövergångstal 
Vattentemperaturen sattes till 10℃ på ytan av vattenrörets insida, i enlighet med Säker 
Vatten AB (u.å. a). Definitionen användes endast för den stationära studien och resultaten 
från denna användes sedan som initialvärden för den transienta studien. Temperaturen i luften 
ovanför och under golvet sattes till konstant 23℃ för båda studierna. Denna temperatur är 
den rekommenderade inomhustemperaturen för beräkningar vid dimensionering liknande 
denna (Säker Vatten AB, u.å, a). Värmeövergångstalet sattes till 10W/(m2*K), se 3.6.2 
Värmekonvektion.  

4.2.2 Värmegolvseffekt   
Värmegolvseffekten bestämdes utifrån maximal yttemperatur på golvet som är tillåten för 
golvvärme, 27℃, se 3.5 Värmegolv. De exakta värdena som används för golvvärmen 
bestämdes genom att i Comsol utföra en parametric sweep av effektvärden på ett intervall 
mellan 40 och 60W/m2, se bilaga 8.3 Val av golvvärmeeffekt. Effekten bestämdes till 48W/m2 
för golv 1a, 50W/m2 för golv 1b, 51W/m2 för golv 2 och 42W/m2 för golv 3. 
Den maximala temperaturen undersöktes eftersom vid användandet av den temperaturen 
påverkas kallvattenledningen av den maximala effekten vilket ger det högsta temperaturen 
under tidsintervallet som vattnet står stilla.  
 
Vid placering av effekten på ytan av värmeslingorna, istället för mellan golvlagren, krävdes 
en väldigt hög effekt, 185W/m2. Detta gav även en ojämn yttemperatur på golvet. Därför 
valdes att effekten skulle placeras på hela ytan mellan lager 2 och 3 i golvet, det vill säga ytan 
som värmeslingorna vilar på.  
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4.3 Resultat vid normalfall 
Det stationära fallet för samtliga golvmodeller liknade varandra i att den typiska trenden var 
att lager 1 och 2 har temperaturer över 27℃. Runt kallvattenledningen syns en 
temperaturgradient, där övergången till temperaturer under 24℃ sker i isoleringen kring 
röret. Lager 3 och 4 har även dem liknande utseende, där det syns en gradient i hur 
temperaturen minskar från omkring 27℃ i de två övre lagren till att vara kring 23-24℃ vid 
botten på golvkonstruktionen. Hur exakt gradienten ser ut i de olika fallen beror på hur golvet 
är konstruerat. Stålbalkarna har ett högt värmeledningstal och fungerar därför som en 
värmeledare från lager 2 till lager 3 och 4, vilket syns i färgskalan, i golv 1a och 1b. Även 
vattnets initiala temperatur påverkade temperaturerna i lagren precis ovanför och under det. 
Figur 4.3a visar det stationära fallet för golv 1a. Figurer för resterande golvmodellers 
stationära fall finns i bilaga 8.4 Stationära fall. Det vita i vattenledningen i figuren indikerar 
en temperatur på lägre än 22℃.  

 
Figur 4.3a: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för det stationära fallet, golv 1a.  
 
För att utvärdera vattentemperaturen i röret togs temperaturen fram för fyra punkter i randen 
mellan vattnet och vattenröret. Figur 4.3b visar punkterna som användes för att ta fram 
följande tabeller i resultatet. 
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Figur 4.3b: Punkterna i randen mellan vattnet och vattenröret som användes i samtliga 
tabellerna i avsnitt 4.3 och 4.4.  

4.3.1 Golv 1a 
För golv 1a var temperaturen i vattnet ungefär 27℃ efter åtta timmar, se figur 4.3.1. 
Temperaturen översteg gränsvärdet 24℃ mellan 3h12min och 3h18min, se tabell 4.3.1.  

 
Figur 4.3.1: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för golv 1a efter 8 timmar. 
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Tabell 4.3.1: Temperaturförändringar i kallvattenröret, golv 1a, för varje timme samt 
tidpunkten då temperaturen överstiger 24℃.   

Tid (h) Vänstra Nedre Övre Högra 

0 10,00 10,01 10,00 10,00 

1 17,93 17,96 17,92 17,93 

2 21,42 21,43 21,41 21,42 

3 23,55 23,55 23,55 23,55 

3,2 23,88 23,88 23,88 23,88 

3,3 24,04 24,05 24,04 24,04 

4 24,92 24,92 24,93 24,92 

5 25,81 25,81 25,82 25,81 

6 26,38 26,37 26,39 26,38 

7 26,75 26,74 26,75 26,75 

8 26,97 26,96 26,98 26,97 

4.3.2 Golv 1b 
För golv 1b var temperaturen i vattnet ungefär 28℃ efter åtta timmar, se figur 4.3.2. 
Temperaturen översteg gränsvärdet 24℃ mellan 2h18min och 2h24min, se tabell 4.3.2.  
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Figur 4.3.2: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för golv 1b efter 8 timmar. 
 
Tabell 4.3.2: Temperaturförändringar i kallvattenröret, golv 1b, för varje timme samt 
tidpunkten då temperaturen överstiger 24℃. 

Tid (h) Vänster Nedre Övre Höger 

0 10,00 10,01 10,00 10,00 

1 19,31 19,41 19,25 19,31 

2 23,18 23,23 23,16 23,18 

2,3 23,92 23,96 23,90 23,92 

2,4 24,17 24,20 24,15 24,17 

3 25,27 25,30 25,26 25,27 

4 26,42 26,43 26,42 26,42 

5 27,08 27,08 27,09 27,08 

6 27,44 27,44 27,44 27,44 

7 27,65 27,64 27,65 27,65 

8 27,77 27,76 27,77 27,77 
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4.3.3 Golv 2  
För golv 2 var temperaturen i vattnet ungefär 27℃ efter åtta timmar, se figur 4.3.3. 
Temperaturen översteg gränsvärdet 24℃ mellan 3h12min och 3h18min, se tabell 4.3.3.  
 

 
Figur 4.3.3: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för golv 2 efter 8 timmar. 
 
Tabell 4.3.3: Temperaturförändringar i kallvattenröret, golv 2, för varje timme samt 
tidpunkten då temperaturen överstiger 24℃. 

Tid (h) Vänster Nedre Övre Höger 

0 10,00 10,01 10,00 10,00 

1 17,89 17,91 17,89 17,89 

2 21,39 21,40 21,39 21,39 

3 23,55 23,55 23,55 23,55 

3,2 23,89 23,89 23,89 23,89 

3,3 24,05 24,05 24,06 24,05 

4 24,93 24,93 24,94 24,93 

5 25,88 25,87 25,88 25,88 

6 26,50 26,49 26,50 26,50 

7 26,89 26,88 26,89 26,89 

8 27,13 27,12 27,14 27,13 
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4.3.4 Golv 3  
För golv 3 är temperaturen i vattnet ungefär 24℃ efter åtta timmar vid användning av 
sågspån som fyllning mellan träbalkarna, se figur 4.3.4a och 4.3.4b. Temperaturen översteg 
gränsvärdet vid 8h, se tabell 4.3.4.  
 

 
Figur 4.3.4a: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för golv 3 efter 8 timmar med 
fyllning av sågspån. 
 

 
Figur 4.3.4b: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för golv 3 efter 8 timmar med 
fyllning av sågspån, sidovy 1. 
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Tabell 4.3.4: Golv 3 med fyllning av sågspån. Temperaturförändringar i kallvattenröret för 
varje timme samt tidpunkten där temperaturen överstiger 24℃. 

Time (h) Vänstra Nedre Övre Högra 

0 10,00 10,00 10,00 10,00 

1 18,16 17,22 17,82 17,65 

2 21,14 20,16 20,71 20,43 

3 22,40 21,92 22,19 21,96 

4 22,98 22,97 22,99 22,89 

5 23,29 23,57 23,44 23,46 

6 23,49 23,86 23,69 23,78 

7 23,76 23,91 23,87 23,92 

7,9 24,05 23,79 23,99 23,92 

8 24,08 23,77 24,00 23,92 

 
När koksaska användes som fyllning mellan träbalkarna var temperaturen i vattnet ungefär 
24,4℃ efter åtta timmar, se figur 4.3.5a och 4.3.5b. Temperaturen översteg gränsvärdet 24℃ 
mellan 4h30min och 4h48min, se tabell 4.3.5.  
 

 
Figur 4.3.5a: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för golv 3 med fyllning av 
koksaska, efter 8 timmar. 
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Figur 4.3.5b: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för golv 3 med fyllning av 
koksaska, efter 8 timmar. Sidovy 1. 
 
Tabell 4.3.5: Golv 3 med fyllning av koksaska. Temperaturförändringar i kallvattenröret för 
varje timme samt tidpunkten där temperaturen överstiger 24℃. 

Time (h) Vänstra Nedre Övre Högra 

0 10,00 10,00 10,00 10,00 

1 18,83 18,03 18,69 18,40 

2 21,81 21,07 21,69 21,32 

3 23,06 22,73 23,03 22,80 

4 23,64 23,70 23,68 23,62 

4,5 23,81 24,00 23,86 23,88 

4,8 23,88 24,14 23,94 24,00 

5 23,93 24,23 24,00 24,08 

6 24,11 24,45 24,17 24,30 

7 24,26 24,47 24,30 24,39 

8 24,41 24,38 24,44 24,43 
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4.4 Resultat från specialfall 

I detta avsnitt undersöks om det finns någon kombination av rör och isoleringstjocklek som 
kan hålla temperaturen under 24℃ efter åtta timmar. Detta gjordes på modell 1b. Vidare 
undersöks även hur resultatet hade påverkats av alternativ användning av effektdistributionen 
från värmegolvet, beräkning av värmeövergångstalet och annan rörtyp. Detta gjordes på 
modell 2. 

4.4.1 Resultat med olika isoleringstjocklekar 
I de föregående resultaten kan ses att samtliga golvmodeller, möjligtvis med undantag av 
golv 3 med sågspånsfyllning, ger en för hög temperatur på kallvattnet efter åtta timmar. 
Isoleringstjockleken är en faktor som påverkar hur snabbt vattnet värms upp och därför kan 
denna ökas för att förlänga uppvärmningstiden.  
 
Olika tjocklekar på isoleringen undersöktes med en parametric sweep i Comsol. Värdena på 
isoleringstjockleken varierades mellan 13-90mm till dess att vattentemperaturen inte översteg 
24℃. Figur 4.4.1 visar kallvattenröret med 90mm isoleringstjocklek. Det vita i figuren har en 
temperatur på över 28,5℃. För att kunna undersöka maximal isoleringstjocklek flyttades 
placeringen av kallvattenledningen en bit ner i koksaskan, i lager 3. Detta gjordes för att 
isoleringen inte skulle korsa gränsen med värmeeffekten. Påverkan som nedflyttningen av 
kallvattenledningen hade på resultatet var att vattentemperaturerna blev något lägre, eftersom 
vattnet hamnade längre ifrån värmeslingorna. I tabell 4.4.1 erhålls vattentemperaturerna för 
de olika isoleringstjocklekarna. Där visas att användningen av den maximala 
isoleringstjockleken som får plats i detta golv, 90mm, inte ger temperaturer under 24℃. 
Eftersom att enbart ändra isoleringstjockleken inte resulterade i accepterade 
vattentemperaturer under åtta timmar undersöktes hur isoleringstjockleken i kombination 
med vattenrör med större diameter påverkade vattentemperaturen.   
 

 
Figur 4.4.1: Temperaturfördelningen, ℃, i en kallvattenledning med isoleringstjockleken 
90mm efter 8 timmar. 
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Tabell 4.4.1: Temperaturer, ℃, i kallvattenröret med olika isoleringstjocklekar.  

Isoleringstjocklek (mm) Vänster Nedre Övre Höger 

13 26,80 26,77 26,83 26,80 

20 26,69 26,66 26,72 26,69 

30 26,54 26,51 26,57 26,54 

40 26,32 26,29 26,34 26,32 

50 26,09 26,06 26,11 26,09 

60 25,84 25,82 25,86 25,84 

70 25,60 25,58 25,62 25,60 

80 25,36 25,34 25,37 25,36 

90 25,11 25,09 25,13 25,11 

 

4.4.2 Resultat med olika rörstorlekar 

Eftersom att enbart ändra isoleringstjockleken inte resulterade i accepterade 
vattentemperaturer efter åtta timmar undersöktes hur isoleringstjockleken i kombination med 
vattenrör med större diameter påverkade vattentemperaturen. En mindre vattenvolym värms 
upp snabbare än en större vattenvolym, varför detta kan påverka resultatet och ge situationer 
där 24℃ inte uppnås på en period av åtta timmar. De rörproducerande företagen, vars 
produkter studien har utgått från, erbjuder även andra rörstorlekar utöver det i studien 
använda röret på 16 mm. Andra förekommande storlekar är 20mm och 25mm, se 3.5.3 
Isolering kring rör. Därför gjordes en parametric sweep även på de grövre rören i Comsol.  
 
Rördiameter 20mm 
För en vattenrörsstorlek på 20mm i diameter och en tomrörsstorlek på 34mm i diameter 
varierades isoleringstjockleken mellan 13-80mm. Vid 80mm hölls vattentemperaturen under 
24℃. Temperaturfördelningen i vattenledningen med ett vattenrör med diametern 20mm och 
isoleringstjocklek på 80 mm visas i figur 4.4.2a. Exakta vattentemperaturer för denna 
vattenrörsstorlek och olika isoleringstjocklekar visas i tabell 4.4.2a.  
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Figur 4.4.2a: Temperaturfördelningen, ℃, i kallvattenledningen för ett kallvattenrör med 
diametern 20mm och isoleringstjockleken 80mm efter 8 timmar. 
 
Tabell 4.4.2a: Temperaturer efter åtta timmar för kallvattenrör med diametern 20mm och 
olika isoleringstjocklekar, samt tjockleken där temperaturen understiger 24℃. 

Isoleringstjocklek (mm) Vänster Nedre Övre Höger 

13 26,83 26,80 26,85 26,83 

20 26,55 26,52 26,57 26,55 

30 26,11 26,09 26,13 26,11 

40 25,70 25,67 25,71 25,70 

50 25,30 25,27 25,31 25,30 

60 24,92 24,90 24,94 24,92 

70 24,28 24,26 24,30 24,28 

78 24,03 24,01 24,05 24,03 

80 23,97 23,95 23,99 23,97 

 
 
Rördiameter 25mm 
För en vattenrörsstorlek på 25mm i diameter och en tomrörsstorlek på 34mm i diameter 
varierades isoleringstjockleken mellan 13-52mm. Vid 51-52mm hölls vattentemperaturen 
under 24℃. Temperaturfördelningen i vattenledningen med ett vattenrör med diametern 
25mm och isoleringstjockleken 51mm visas i figur 4.4.2b. Exakta vattentemperaturer för 
denna vattenrörsstorlek och olika isoleringstjocklekar visas i tabell 4.4.2b. 
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Figur 4.4.2b: Temperaturfördelningen, ℃, i kallvattenledningen för ett kallvattenrör med 
diametern 25mm och isoleringstjockleken 51mm efter 8 timmar. 
 
Tabell 4.4.2b: Temperaturer efter åtta timmar för kallvattenrör med diametern 25mm och 
olika isoleringstjocklekar, samt tjockleken där temperaturen understiger 24℃. 

Isoleringstjocklek (mm) Vänster Nedre Övre Höger 

13 26,41 26,36 26,43 26,41 

20 25,90 25,86 25,92 25,90 

30 25,20 25,16 25,22 25,20 

40 24,59 24,56 24,62 24,59 

50 24,04 24,01 24,06 24,04 

51 23,99 23,96 24,01 23,99 

52 23,95 23,92 23,97 23,95 

 

4.4.3 Resultat med effekt från slingorna 
Resultaten som har tagits fram ovan har utgått från att ytan mellan värmeslingorna och 
betongen har haft en effekt på 50W/m2. Detta är en förenklad version av verkligheten, 
eftersom effekten egentligen utgår från värmeslingorna och därför borde det vara ytan av 
värmeslingorna som genererar effekten. Genom att ändra effekten till att vara på ytan av 
värmeslingorna behövde effekten höjas till 185W/m2 för att golvtemperaturen skulle nå 27℃, 
för golv 1b, och därför ge det mest extrema fallet för potentiell värme som kan sprida sig i 
golvet. Resultatet för undersökningen med värmeslingorna som effektkälla visas i figur 4.4.3. 
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Det vita i figuren har en temperatur på över 28,5℃. I tabell 4.4.3 kan ses att temperaturen i 
vattenröret överstiger gränsvärdet 24℃ mellan 2h24min och 2h30min.  
 

 
Figur 4.4.3: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen efter 8 timmar då effekten 
genereras från ytan på värmeslingorna. 
 
Tabell 4.4.3: Temperaturförändringar i kallvattenröret för varje timme då effekten genereras 
från ytan på värmeslingorna, samt tidpunkten där temperaturen överstiger 24℃. 

Tid (h) Vänster Nedre Övre Höger 

0 10,00 10,01 10,00 10,00 

1 19,05 19,15 18,99 19,05 

2 22,82 22,87 22,79 22,82 

2,4 23,77 23,81 23,75 23,77 

2,5 24,01 24,04 23,99 24,01 

3 24,85 24,87 24,84 24,85 

4 25,97 25,98 25,97 25,97 

5 26,61 26,61 26,61 26,61 

6 26,96 26,96 26,96 26,96 

7 27,16 27,15 27,16 27,16 

8 27,28 27,27 27,28 27,27 
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4.4.4 Resultat med variationer i värmeövergångstalet 
Värmeövergångstalet sattes till 10W/(m2*K) i normalfallet, då detta är ett typiskt värde som 
brukar användas vid förenklade situationer. Figur 4.4.4a visar en parametric sweep för 
temperaturen på golvytan, där Arc length 0,04m är golvytan. Som kan ses i figuren varierar 
temperaturen mellan ungefär 26,4-27,8℃ vid variation på värmeövergångstalet mellan 8-
12W/(m2*K).  

 
Figur 4.4.4a: Parametric sweep för varierande värmeövergångstal.  
 
Värmeövergångstalet för en yta kan även beräknas i Comsol. När detta gjordes behövde 
effekten från värmegolvet sänkas för att yttemperaturen skulle hållas vid 27℃. Liksom vid 
tidigare bestämning av värmeeffekt gjordes en parametric sweep, se bilaga 8.5 Comsols 
värmeövergångstal. Utifrån detta bestämdes en effekt på 15W/m2. Resultatet med det 
Comsolberäknade värmeövergångstalet visas i figur 4.4.4b. Bilaga 8.5 Comsols 
värmeövergångstal visar även det stationära fallet för simuleringen. I tabell 4.4.4 kan ses att 
temperaturen i vattenröret överstiger gränsvärdet 24℃ mellan 3h42min och 3h48min. 
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Figur 4.4.4b: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen efter 8 timmar då Comsol 
beräknar värmeövergångstalet.  
 
Tabell 4.4.4: Temperaturer för kallvattenröret för varje timme då Comsol beräknar 
värmeövergångstalet, samt tidpunkten där temperaturen överstiger 24℃. 

Tid (h) Vänster Nedre Övre Höger 

0 10,00 10,01 10,00 10,00 

1 17,51 17,53 17,50 17,51 

2 20,83 20,85 20,83 20,83 

3 22,89 22,90 22,89 22,89 

3,7 23,89 23,90 23,89 23,89 

3,8 24,01 24,01 24,00 24,01 

4 24,24 24,24 24,24 24,24 

5 25,12 25,12 25,12 25,12 

6 25,70 25,70 25,70 25,70 

7 26,08 26,08 26,08 26,08 

8 26,32 26,32 26,33 26,32 
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4.4.5 Resultat med PAL-rör 
Vid tidigare framtagna resultat användes ett kallvattenrör gjort av plast. Det finns även andra 
typer av rör som används i kallvattenledningar. Som nämnt under 3.3 Installation i golvet är 
ett av dessa det så kallade PAL-röret, ett plaströr med ett mellanlager av aluminium. PAL-
röret har en innerdiameter på 7mm, från denna är röret uppbyggt av 1mm plast, 0,2mm 
aluminium och 0,2mm plast (Thermotech, u.å. c). Materialegenskaperna som användes för 
aluminiumet var: densitet 2702kg/m3, värmekapacitet 903J/(kg*K) och värmeövergångstalet 
237W/(m*K). (Çengel, 2015, s. 908) 
 
För ett golv med en vattenledning av denna typ är temperaturen i vattnet ungefär 28℃ efter 
åtta timmar, se figur 4.4.5. Temperaturen överstiger gränsvärdet mellan 2h18min och 
2h24min, se tabell 4.4.5.  

 
Figur 4.4.5: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen efter 8 timmar med rörtypen PAL. 
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Tabell 4.4.5: Temperaturer för kallvattenröret för varje timme med rörtypen PAL, samt 
tidpunkten där temperaturen överstiger 24℃. 

Time (h) Vänstra Nedre Övre Högra 

0 10,01 10,01 10,01 10,01 

1 19,19 19,19 19,18 19,19 

2 23,07 23,07 23,06 23,07 

2,3 23,81 23,81 23,81 23,81 

2,4 24,06 24,06 24,06 24,06 

3 25,18 25,19 25,18 25,18 

4 26,36 26,36 26,36 26,36 

5 27,02 27,02 27,02 27,02 

6 27,39 27,39 27,39 27,39 

7 27,62 27,62 27,62 27,62 

8 27,75 27,75 27,75 27,75 
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5. Diskussion 

Syftet med denna rapport var att undersöka hur kallvattentemperaturer i ledningar med 
stillastående vatten påverkas då de är installerade under värmegolv, eftersom det finns risk 
för  legionellatillväxt. Det finns inga tydliga ramar enligt den nuvarande lagstiftningen kring 
hur detta ska undvikas, varför tydligare utformningskrav behövs. Vid en jämförelse av PBL, 
BBR och Säker Vatten AB i 3.2 Byggregler: funktionskrav vs. utförandekrav märks att PBL 
är en generellt skriven lagsamling för hela byggbranschen och specificerar därför inte 
enskilda krav för VVS-installationer. Lagarna avser uppehålla en viss kvalitet inom bland 
annat hygien, hälsa och miljö, men anger inte vad som avses uppnås och hur det ska 
åstadkommas, se 3.2.1 Plan- och bygglagen. Boverket har därför definierat funktionskrav 
vars mål är att säkra kvaliteten uppsatt av PBL. Exempelvis värnas främjande av god hälsa 
genom att Boverket har specificerat temperaturen 24℃ som en maxgräns för 
kallvattentemperaturen under en period på åtta timmar, så att legionellatillväxt hindras, se 
3.2.2 Boverket. För att förtydliga hur Boverkets krav ska uppnås arbetar Säker Vatten AB 
med regler kring utförandet av installationer för att utföranden inom branschen ska vara 
enhetliga. Exempelvis vill de ta reda på om kallvattenledningar kan placeras under 
värmegolv, detta är en bakomliggande anledning till arbetet.  
 
De kommande avsnitten diskuterar resultaten som erhölls i 4. Analys, där dessa jämförs med 
varandra och med resultatet från litteraturstudien i 3. Resultat.  

5.1 Jämförelse av golvmodeller och val för specialfall  
Golvmodell 1a och 1b representerar endast två alternativ på placeringar som vattenledningen 
kan ha i detta golv. Övriga placeringar finns mellan dessa två yttre fall med avseende på 
avståndet mellan vattenrör och stålbalk. Detta betyder att stålbalken påverkar vattenledningen 
mest i modell 1a, eftersom de är positionerade intill varandra, och minst i modell 1b. Alla 
övriga placeringar påverkas i avtagande grad av stålbalken mellan placeringen i 1a till 
placeringen i 1b. Stålbalken i detta golv fungerar som en värmeledare på grund av dess höga 
värmeledningstal. När vattnet flödar, innan tid noll, blir därför stålbalken under 
vattenledningen nedkyld, i jämförelse med övriga stålbalkar i modell 1a. När sedan vattnet 
står stilla och värms upp av golvvärmen behöver även balken under värmas upp, detta kräver 
alltså att en större volym behöver värmas upp. Detta förklarar varför det tar längre tid att 
värma vattenledningen i 1a till 24℃ än för modell 1b. Jämför mellan 3h12min och 3h18 min 
för 1a, se tabell 4.3.1, och 2h18 min och 2h24min för 1b, se tabell 4.3.2.  
 
Förutom att överstiga 24℃ på kortare tid i jämförelse med golv 1a, tog det även kortare tid 
för golv 1b att nå denna temperatur i jämförelse med övriga golvmodeller. För golv 2 låg 
tiden mellan 3h12min och 3h18min, se tabell 4.3.3, och för golv 3 med sågspånsfyllning 
mellan 7h54min och 8h, och med koksaska mellan 4h30min och 5h, se tabell 4.3.4 respektive 
4.3.5. Baserat på att golv 1b värmdes upp snabbare än övriga golvmodeller valdes denna för 
att undersöka isoleringstjocklekar och andra typer av specialfall. Golv 1b valdes dessutom 
över golv 1a eftersom det inte fanns utrymme i golv 1a för att öka isoleringstjockleken på 
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grund av stålbalken. Golv 2 avfärdades eftersom det var tunnare än golv 1 vilket gjorde att 
mindre isolering skulle fått plats. Golv 3 avfärdades eftersom den var i tre dimensioner vilket 
gjorde att den tog längre tid att beräkna än de övriga modellerna. Denna modell klarade sig 
dessutom längst under 24℃ i undersökningen.  
 
Golv 2 valdes däremot när elementarfallet och värmeövergångstalet skulle undersökas 
eftersom detta inte krävde ett tjockare golv. Dessutom blir filerna i Comsol stora och ju mer 
som undersöks i en fil desto längre tid tar det att beräkna simuleringarna. För att filen med 
golv 1b inte skulle bli för stor användes därför golv 2.  

5.2 Olika isoleringstjocklekar 

I inget av normalfallen hölls temperaturen under 24℃ efter åtta timmar, vilket var förväntat 
från Säker Vatten AB:s sida. Dessa fall gjordes med en tunn isolering, 13mm, och dessutom 
med en liten vattenvolym som snabbt värms upp. Därför gjordes även en studie på olika 
tjocklekar av isolering samt olika diametrar på vattenröret för att se om någon kombination 
skulle kunna ge ett resultat med en vattentemperatur under 24℃ efter åtta timmar.  
 
För vattenröret med diametern 16mm gjordes isoleringstjockleken så stor som golvet tillät 
trots orimligheten i hur det påverkar golvets stabilitet. Temperaturen steg dock ändå över 
24℃. Detta berodde dels på att isoleringen kom närmare effektgenereringen när den växte i 
storlek. För vattenrör med diametrarna 20 och 25mm hittades isoleringstjocklekar som kunde 
hålla temperaturen under 24℃, 80mm respektive 51-52mm, se tabell 4.4.2a respektive 
4.4.2b. Då en isoleringstjocklek på drygt 50mm skulle kunna vara applicerbart i verkligheten 
är 80mm inte det då golvet antagligen skulle bli mer instabilt där röret ligger eller så skulle 
mellanbjälklagret behöva göras mycket tjockare. En isoleringstjocklek på drygt 50mm är 
dessutom ett gränsvärde, för att vara säker på att vattentemperaturen hålls under 24℃ bör 
isoleringstjockleken antagligen vara något större. Ett alternativ kan därför vara att helt byta 
placering av vattenröret från golvet till att exempelvis läggas i eller utanpå väggen, där 
mindre isolering skulle behövas.  
 
Isoleringstjocklekarna som användes i Comsolsimuleringarna är förutom 13mm hypotetiska. 
Som nämns under 3.4.3 Isolering kring rör finns isoleringstjocklekar att beställa från de 
rörproducerande företagen på 9mm, 13mm, 28mm, 42mm och 48mm. Det finns även 
rekommendationer, se 3.4.4 Kallvattenrörsinstallation i samband med värmegolv, från dessa 
företag att antingen använda 50mm isolering kring kallvattenröret eller lägga det 100mm 
under golvvärmen. Dock är det inget av företagen som levererar ett rör med 50mm isolering 
som de själva rekommenderar. Dessutom är betonglagret 100mm tjockt i golv 1a, 1b och 2, 
vilket betyder att kallvattenledningen inte ligger på ett 100mm djup. Centrum av 
kallvattenröret ligger 22mm för högt upp, det vill säga endast 78mm under golvvärmen. 
Denna skillnad gör att vattnet värms upp snabbare än om det hade varit 100mm under 
golvvärmen. 
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Vid undersökning om hur tjock isolering som behövdes för att inte överstiga 24℃ på åtta 
timmar, se 4.4.1 Resultat med olika isoleringstjocklekar, placerades kallvattenledningen 
längre ned, i lager 3 istället för lager 2. Detta gjorde att hela kallvattenröret hamnade mer än 
100mm under golvvärmen. Trots detta översteg vattentemperaturen 24℃ med 
isoleringstjockleken 13mm. Resultaten som låg kring 26,8℃ för den nedgrävda ledningen var 
ungefär en grad lägre än normalfallet, där temperaturen var ungefär 27,8℃, se tabell 4.4.1 
respektive 4.3.2. 

5.3 Applicering av värmeeffekten 

I normalfallen antogs värmeeffekten distribueras i gränsytan mellan lager 1 och lager 2 i 
respektive golv 1-3. I verkligheten kommer effekten från homogent lagda slingor i form av 
elkablar eller vatten- eller luftrör. Som noteras i 4.4.3 Resultat med effekt från slingorna 
krävs en högre värmeeffekt vid denna applikation än vid applikationen i normalfallen för att 
hålla golvtemperaturen vid 27℃. Värmefördelningen över golvytan blir även ojämn på grund 
av att effekten fördelas i ett antal diskreta punkter. Effektskillnaden och ojämnheten i dess 
värmespridning kan ha en påverkan på resultatet av temperaturförändringen i kallvattenröret. 
Dock visar sig resultaten inte skiljas nämnvärt då temperaturen översteg 24℃ mellan 
2h18min och 2h24min för normalfallet för golv 1b och mellan 2h24min och 2h30min då 
effekten placerades på slingornas yta i modellen för golv 1b, se tabell 4.3.2 respektive 4.4.3. 

5.4 Val av värmeövergångstal 
Valet av värmeövergångstal baserades, som beskrivet i 3.6.2 Värmekonvektion, på ett typiskt 
värde som används vid beräkningar i förenklade fall. För värden i närheten på det typiska 
värdet 10W/(m2*K) är modellens utfall inte känsligt för mindre förändringar. Som visat i 
figur 4.4.4a ligger den resulterande yttemperaturen på golvet inom ett spann på 1,5℃ vid 
valen 8-12W/(m2*K), vilket kan regleras med variation av effektgenereringen från 
värmegolvet och skulle då kunna resultera i liknande temperaturer i vattenledningen.  
 
Ett annat sätt att välja värdet på värmeövergångstalet är, som beskrivet i 4.4.4 Resultat med 
variationer i värmeövergångstalet, att låta beräkningen ske direkt i Comsol. Resultatet av 
denna beräkning i golv 2 visas i figur 4.4.4b och tabell 4.4.4. Vid jämförelse med 
normalfallet för golv 2 har resultatet baserat på värmeövergångstalet från Comsolberäkningen 
en lägre och jämnare temperatur genom hela golvet. Däremot har lager 4 en lägre temperatur 
i normalfallet, vilket tyder på att dess värmeövergångstal är högre. Att värmeövergångstalet 
är högre bidrar till att mer värme övergår till luften i rummet under och därför hålls den delen 
av golvet relativt nedkylt, se 3.6.2 Värmekonvektion. Samma förklaring kan ges för övre 
delen av golvet. Ett högre värmeövergångstal i normalfallet orsakar att mer värme avges till 
luften intill golvet, vilket kyler ner golvytan snabbare. Detta leder till att en högre effekt 
krävs för att hålla golvytan vid 27℃. Vidare gör den högre effekten framförallt att materialen 
i lager 1 och 2 blir varmare. Det visar sig dock att skillnaderna som de två olika 
värmeövergångstalen bidrar till inte ger ett stort genomslag i tiden det tar för 
vattentemperaturen att nå gränsvärdet, 24℃. För normalfallet skedde övergången mellan 



39 

3h12min och 3h18min medan det var mellan 3h42min och 3h48min för simuleringen då 
värmeövergångstalet beräknades av Comsol, se tabell 4.3.2 respektive 4.4.4. 
 
Att värmeövergångstalet är högre för förenklade fall kan bero på att strålningen inkluderas i 
det. Genom att låta Comsol beräkna värmeövergångstalet kan en jämförelse göras mellan att 
inkludera respektive exkludera effekterna av värmestrålningen. Därför kan antas att det högre 
värdet av värmeövergångstalet är mer verklighetstroget eftersom det kommer att ske 
värmestrålning mellan det varma golvet och de kallare väggarna i badrummet genom luften.  

5.5 Materialberoende i golv 3  
Undersökningen av golv 3 berodde i stor utsträckning på materialvalet för fyllningen mellan 
träbalkarna. Att endast använda sågspån som fyllning gjorde att fyllningen hade samma 
storleksordning på värmeövergångstalet som isoleringen, 0,065 respektive 0,038. Detta 
gjorde att hela fyllningen agerade som isolering och gav därför goda resultat på hur långsamt 
kallvattnet värmdes upp. Under 3.3.3 Golv 3 – tvärgående träbalkar beskrivs att fyllningen 
mellan träbalkarna ofta bestod av sågspån blandat med exempelvis koksaska. Undersökning 
med endast koksaska som fyllning visar att detta material leder värme bättre än sågspån, och 
därmed skulle en blandning av dessa material även påverka den resulterande 
vattentemperaturen. Koksaskan halverade tiden när övergången till 24℃ skedde, varför en 
blandning av materialen troligen skulle resultera i en tid för temperaturövergången mellan 
4h30min och 8h, se tabell 4.3.4 och 4.3.5. 

5.6 PAL-rör 
När vattenröret i golv 1b byttes till ett PAL-rör ändrades inte resultatet nämnvärt, 
vattentemperaturen går över gränsvärdet 24℃ mellan 2h18min och 2h24min, se i tabell 4.3.2 
och 4.4.5. Vid närmare jämförelse av tabellerna kan dock ses att temperaturen blev något 
lägre för PAL-röret än för plaströret vid både 2h18min och 2h24min, vilket betyder att PAL-
röret håller temperaturen något lägre. Detta kan bero på att PAL-röret totalt sett är tjockare än 
plaströret. PAL-röret är 1,4mm tjockt och plaströret är 1mm tjockt.  

5.7 Övrigt om modellernas giltighet 
I detta avsnitt diskuteras modellernas trovärdighet i avseende på uppbyggnad och fysiska 
egenskaper. 

5.7.1 Verifiering av modellen 
För att verifiera att modellen är verklighetstrogen beräknades ett elementarfall där samtliga 
material sattes till betong, se bilaga 8.1 Elementarfallet. Där ses att värmeeffekten från 
värmegolvskällan sprids homogent genom hela golvet, vilket är förväntat för detta fall och 
därför är fysiken verklighetstrogen. De materialegenskaper som används kommer från olika 
källor, dels Çengel (2015) som är studentlitteratur i kurser för värmeöverföring på 
universitetsnivå, dels från programvaran Comsol och dels från internetkällor. Internetkällorna 
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är främst företag som producerar materialet i fråga och alla externa värden jämfördes med 
förprogrammerade värden i Comsol, när dessa var tillgängliga.  

5.7.2 Val av golvtemperatur 
Golvtemperaturen sattes till 27℃ eftersom detta är den högsta tillåtna temperaturen som ett 
värmegolv får ha. Om temperaturen hade satts lägre hade även effektbehovet minskat vilket 
skulle betyda att vattnet inte skulle bli lika mycket uppvärmt. Undersökningen behandlade 
den extremaste effektanvändningen, och därmed säkras att resultaten innefattar övriga tillåtna 
temperaturer. Som kan ses i bilaga 8.3 Val av golvvärmeeffekt ger vissa valda effekter en 
yttemperatur under 27℃, detta gjordes för att inte gå över det maximala tillåtna värdet.  

5.7.3 Val av storlek på vattenrör 
Även diametern på vattenrören, 16mm, valdes för normalfallen av samma anledning som 
effekten. 16mm är den minsta rördimensionen som erbjuds och eftersom denna ger den 
minsta vattenvolymen ges det mest extrema utfallet som kan fås baserat på rörstorlek. Den 
minsta isoleringstjockleken, 9mm, användes däremot inte eftersom hypotesen i början av 
undersökningen var att isoleringstjockleken skulle behöva vara mycket större för att behålla 
vattentemperaturen under 24℃.   

5.8 Förslag på framtida forskningsområden 
Med utgångspunkt i att denna undersökning utgick från extremfall kan några framtida 
forskningsområden ligga i att undersöka mer specifika fall. Exempelvis att undersöka mer 
ingående vilka kallvattenrörsstorlekar som är mest gynnsamma eller vilken golvtemperatur 
som är mest vanligt i hemmet och basera simuleringarna på detta. Andra 
utvecklingsmöjligheter skulle kunna vara att ta fram en liknande studie för villor där 
luftrummet under golvet möjligtvis är mycket kallare än i ett flervåningshus och sedan 
jämföra resultaten med denna undersökning. Även parametrar som kan påverka resultaten i 
denna studie men som har avgränsats kan vara intressanta såsom fixeringsbrickor och 
kopplingar mellan vattenrören, armeringen i betongen eller inkluderandet av andra ledningar, 
exempelvis tappvarmvatten, varmvattencirkulation och avloppsrör. Det finns även möjlighet 
att ta fram en shape factor för kallvattenledningen som kan användas vid installationer för att 
snabbt kunna beräkna en viss situation (Çengel, 2015, s. 192-197).  
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6. Slutsats 

Baserat på kravet som ställs av Boverket, att vattentemperaturen inte får överstiga 24℃ på 
åtta timmar, hamnar ingen av golvmodellerna 1a, 1b, 2 eller 3 inom ramen för detta krav, 
utan riskerar legionellatillväxt. Detta resultat baseras på vattenrör av plast med 16mm i 
diameter och en isolering på 13mm. Vidare skulle en ändring av rörtyp till PAL-rör inte 
förändra utfallet utan denna ger också temperaturer över 24℃. 
 
För att kunna lägga ett vattenrör under ett golv med golvvärme måste det installerade 
vattenröret vara av en grövre typ i kombination med en tjockare isolering. För ett vattenrör 
med 20mm i diameter krävs en isolering på 80mm och för ett vattenrör med 25mm i diameter 
krävs en isolering på drygt 50mm, vilket båda är tjockare än vad som erbjuds idag. En grövre 
vattenledning skulle även kunna bidra till ett stabilitetsproblem i golvet. Ett alternativ skulle 
därför vara att flytta kallvattenröret från golvet vid installation av golvvärme.  
 
Vid en undersökning av hur randvillkoren värmeeffekt och värmeövergångstal applicerades i 
modellen och hur dessa påverkade resultatet gavs marginella skillnader i simuleringarnas 
utfall. För värmegolvseffekter som erhöll 27℃ yttemperatur, skiljde resultaten inte nämnvärt 
mellan att placera effektgenereringen på värmeslingorna jämfört med att placera den på 
gränsytan. Vad gäller värmeövergångstalet påverkade denna den resulterande 
värmefördelningen i hela golvet. Det påverkade dock endast marginellt tiden tills 
vattentemperaturen översteg 24℃.  
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8. Bilagor 

8.1 Elementarfallet  

 
Figur 8.1.1: Temperaturfördelningen i golvet för elementarfallet.  
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Figur 8.1.2: Temperaturkurvan i elementarfallet från golvytan till takytan, genomskärning vid 
centrum på kallvattenröret från golv- till taksidan. 

  



48 

8.2 Materialegenskaper för prefabricerad isolering 
 
 

 
Figur 8.2: PDF från LK Systems AB, Prefabricerad Isolering.  
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8.3 Val av golvvärmeeffekt 
Golvvärmeeffekten bestämdes genom att för varje golvmodell utföra en parametric sweep på 
olika värmeeffekter för att undersöka vilket värde på effekten gav en yttemperatur för golvet 
på 27℃.  
 
Golv 1a 
Med en grövre parametric sweep blev resultatet att golvets yttemperaturen blev nära 27℃ för 
effekter nära 50 W/m2. Därför gjordes en parametric sweep på ett smalare intervall effekter 
och utifrån dessa ansågs 48 W/m2 ge en yttemperatur nära, men under,  27℃. Figur 8.3.1 
visar temperaturgradienten i klinkerlagret där golvytan är vid arc length 0.01m. 

 
Figur 8.3.1: Parametric sweep på effekten för golv 1a.  
 
Golv 1b 
Liksom för golv 1a gjordes en grövre parametric sweep som gav resultatet att golvets 
yttemperatur blev nära 27℃ för effekter nära 50 W/m2. Därför gjordes en parametric sweep 
på ett smalare intervall effekter och utifrån dessa ansågs 50 W/m2 ge en yttemperatur nära 
27℃. Figur 8.3.2 visar temperaturgradienten i klinkerlagret där golvytan är vid arc length 
0.01m. 
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Figur 8.3.2: Parametric sweep på effekten för golv 1b. 
  
Golv 2 
Som för tidigare modeller gav parametric sweep resultatet att golvets yttemperatur blev nära 
27℃ för effekter nära 50 W/m2. Med ett smalare intervall på studerade effekter ansågs 51 
W/m2 ge en yttemperatur nära, men under,  27℃. Figur 8.3.3 visar temperaturgradienten i 
klinkerlagret där golvytan är vid arc length 0.04m. 
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Figur 8.3.3: Parametric sweep på effekten för golv 2.  
 
Golv 3 
För golv 3 studerades golveffekten genom att jämföra resultaten för olika effekter var för sig. 
Effekten 41 W/m2gav ett något lågt resultat, under 26.9℃, som visas i figur 8.3.4, varför 
effekten 42 W/m2 valdes. Med effekten 42 W/m2 blev yttemperaturen strax över 27℃ för 
områden över sågspånsfyllningen, se figur 8.3.5, och under 27℃ på områden över 
träbalkarna, se figur 8.3.6. 

 
Figur 8.3.4: Yttemperaturen med effekten 41 W/m2 för golv 3 .  
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Figur 8.3.5: Yttemperaturen med effekten 42 W/m2 för golv 3 ovanför sågspånet. 

 
Figur 8.3.6: Yttemperaturen med effekten 42 W/m2 för golv 3 ovanför träbalken. 
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8.4 Stationära fall 
Golv 1b.

 
Figur 8.4.1: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för det stationära fallet, golv 1b.  
 
 
Golv 2

 
Figur 8.4.2: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för det stationära fallet, golv 2. 



54 

  
Golv 3 

Figur 8.4.3: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för det stationära fallet, golv 3.  
 

 
Figur 8.4.4: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för det stationära fallet, golv 3, 
sidovy 1.  
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Figur 8.4.5: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för det stationära fallet, golv 1b 
med PAL-rör. 
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8.5 Comsols värmeövergångstal 

 
Figur 8.6.1: Parametric sweep på effekten för golv 2 när Comsol beräknar värmeövergångstalet.  
 

 
Figur 8.6.2: Temperaturfördelningen i kallvattenledningen för det stationära fallet då Comsol 
beräknar värmeövergångstalet.  
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