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Sammanfattning 

Att den globala uppvärmningen är ett stort problem i dagens samhälle är ingen nyhet 
och klimatförändringarna fortsätter att ske i väldigt hög takt. För att skapa ett håll-
bart samhälle krävs förändring där potentialen bland annat ligger i energieffektivise-
ring och ökad användning av förnybar energi. Energieffektivisering kan vara i form 
av beteendeförändringar, tilläggsisolering av byggnader eller byte till mer energief-
fektiva installationer. Utifrån ett termiskt komfort- och energibesparings perspektiv 
är det i dagsläget delade meningar i branschen om luftburen värme är ett fungerande 
värmesystem.  

Det här examensarbetet görs åt Ramböll som är ett konsultföretag som inriktar sig 
mot teknik och samhällsbygge. Syftet med studien är att undersöka om ett radiator-
system i ett flerbostadshus kan ersättas av ett luftburet värmesystem med ett cen-
tralaggregat för att få ett mer kostnadseffektivt system.  

Studien bygger på beräkningar för transmission, luftflöde och riktad operativ tempe-
ratur för den aktuella byggnaden. Utifrån dessa data har ventilationssystemet kon-
struerats och dimensionerats. Även förslag på reglering av temperaturen för syste-
met har tagits fram samt en ekonomisk jämförelse mellan radiatorsystem och luftbu-
ren värme.  

Resultatet av studien visar att för det studerade flerbostadshuset är luftburen värme 
ett billigare alternativ i jämförelse med ett radiatorsystem, med hänsyn till material 
och arbete. Studien visar att den termiska komforten med luftvärme inte påverkas 
negativt av den riktade operativa temperaturen i vistelsezonen. Även större kanaler 
kommer att behövas med luftvärme, vilket kommer kräva större och mer platskrä-
vande schakt. Regleringen av inomhustemperaturen kommer att ske med VAV-
spjäll per lägenhet, vilket innebär att regleringen endast kommer att kunna ske på 
lägenhetsnivå och ej för varje enskilt rum.  

 

Nyckelord: Luftburen värme, radiatorsystem, termisk komfort 
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Abstract 

The fact that the global warming is a major probelm in today´s society is no news 
and the climate change continues to take place at a very high rate. In order to create 
a sustainable society change requires where the potential is on energy efficiency and 
increased use of renewable energy. Energy efficiency can be changes in behavior, 
additional insulation of buildings or switching to more energy efficient installations. 
From a thermal comfort- and energyperspective today there are diffrent oppinions 
about airborne heat if it is a good heating system.  

This thesis is made for Ramböll, a consultant firm which focuse on technology and 
construction of society. The purpose of the study is to investigate whether a radiator 
system in an appartent buildning can be replaced by an airborne heating system with 
a central unit to get a more cost efficient system.  

This study is based on calculations for transmissions, airflow and directed operative 
temperature for the current building. Based on these data the ventilationsystem has 
been constructed and dimensioned. Also a proposal for the regulation of the indoor 
temperature for the system has been produced and also a economic comparison be-
tween the airborne heating system and the radiator heating system has been made.  

The resaults of the study shows that for the apartment building the airborne heating 
system is a cheaper alternative compared to the radiator system, based on prices of 
materials and work. The study shows that the thermal comfort with a airborne heat-
ing system is not affected in a bad way by the directed operative temparature in the 
occupied zone. Also larger ducts will be needed with airborne hating, which will 
require bigger and more space consuming shaft. The regulation of the indoor tem-
perature is going to be with VAV-throttle in every appartmen, which means that the 
regulation can be done in each appartment but not in every single room.  

 

Keywords: Airborne heat, radiator system, thermal comfort 
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Beteckningar 
 
Symbol Beskrivning Enhet 

A Area m2  

BBR Boverkets byggregler   

Cp Luftens specifika värmekapacitet J/kg K 

ρ Densitet kg/m3 

DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur ̊C 

l Linjära köldbryggans längd m 

q Luftflöde l/s 

Q Effekt W 

ROT Riktad operativ temperatur ̊C 

T Temperatur ̊C 

U Värmegenomgångstal W/m2 K 

ψ Värmegenomgångstal för linjär köldbrygga W/m K 

X Värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga W/K 
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1! Inledning 

Inledningen tar upp bakgrunden till studien och presentera dess syfte och frågeställ-
ningar. Detta kapitel innefattar även tidigare studier kring ämnet samt arbetets av-
gränsningar.  

1.1! Bakgrund 

Att den globala uppvärmningen är ett stort problem i dagens samhälle är ingen nyhet 
och klimatförändringarna fortsätter att ske i väldigt hög takt och riskerar att orsaka 
förödande konsekvenser för vår planet. Användningen av fossila bränslen är den 
främsta orsaken till den globala uppvärmningen, vilket kommer leda till bland annat 
större fattigdom, förändrade ekosystem samt försurning (WWF 2018). För att skapa 
ett hållbart samhälle krävs förändring och Världsnaturfonden (2017) hävdar att po-
tentialen ligger i energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. Med 
hjälp av dagens teknik och kunskap kommer Sverige kunna bidra till lösningar och 
förändrade beteenden.  

Enligt Naturvårdsverket (2017) är en effektiv användning av energi en viktig del för 
Sverige i arbetet för ett mer hållbart samhälle. Med hjälp av energieffektivisering kan 
mängden energi reduceras och därmed bidra till minskade utsläpp och ekonomiska 
besparingar. Då den största delen energi i Sverige läggs på industrier, byggnader och 
transporter är det främst där de största åtgärderna kan göras. Det kan vara i form av 
beteendeförändringar, tilläggsisolering av byggnader eller byte till mer energieffek-
tiva installationer.  

Det här examensarbetet görs åt Ramböll som är ett konsultföretag som inriktar sig 
mot teknik och samhällsbygge. Ramböll är ett globalt företag med 300 kontor runt 
om i världen och allt som allt 13 000 anställda i totalt 35 länder. Ramböll jobbar 
mot hållbara lösningar inom områdena byggnader, transport, miljö, vatten, energi, 
olja & gas, telekom samt management consulting. I ett av Rambölls projekt var be-
ställaren intresserad av frågan om att ersätta ett radiatorsystem med ett luftburet 
värmesystem i ett flerbostadshus, i syfte att spara utrymme, pengar och energi. På 
grund av tidsbrist i projektet valdes ett vanligt radiatorsystem men beställaren var 
fortfarande intresserad av hur ett luftburet värmesystem kunde ha sett ut, för att 
eventuellt använda detta i framtida projekt. Beställaren var inte intresserad av ett sy-
stem med lösningen att ha ett FTX-aggregat per lägenhet, då detta skulle innebära 
flera servicekomponenter i förvaltningen. De önskade istället en systemlösning med 
ett centralaggregat. 
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1.2! Litteraturstudie 

Detta delkapitel av inledningen består av en litteraturstudie som behandlar bakgrund 
och information om luftburen värme med avseende på termisk komfort och energi-
användning. Vidare i kapitlet kommer tidigare studier inom området behandla både 
fungerande och icke fungerande exempel vid användning av luftburen värme i bostä-
der.  

1.2.1! Bakgrund 

Målet för framtiden är att bygga energieffektiva byggnader med bra förutsättningar 
för installationer som kan bidra till bra inomhusklimat. Enligt Zandeckis, Klavina, 
Dzikevics, Kirsanovs & Zogla (2015) stöds detta av EU:s direktiv från 2010 som syf-
tar på byggnaders energiprestanda. Från och med den 31 december 2020 ska alla nya 
byggnader vara mer energieffektiva. Till exempel ska alla nya byggnader vara utrus-
tade med energieffektiva installationer som exempelvis mekaniska ventilationssy-
stem med värmeåtervinning samt att användningen av förnybara energikällor i nya 
byggnader är ett krav.  

Calay och Wang (2013) menar att det inte är någon nyhet att en stor del av energi-
användningen, i mer utvecklade länder, används i byggnader. En hög energianvänd-
ning resulterar i klimatpåverkan, bland annat i form av utsläpp av växthusgaser. För-
fattarna hävdar att en av lösningarna på den globala uppvärmningen ligger i byggsek-
torn där energieffektiviseringspotentialen är stor, vilket kan bidra till minskade ut-
släpp. I takt med att energieffektivisering blir allt vanligare kommer nya byggnader 
bli bättre isolerade och tätade, vilket kommer påverka inomhusluftens kvalitet nega-
tivt. Detta kommer i sin tur kräva väl utvecklade och fungerande ventilationssystem 
som kan bidra till friska inomhus miljöer. Utifrån sin experimentella studie baserad 
på mätningar menar Calay och Wang (2013) att med olika kombinationer av värme-
system tillsammans med ventilationssystem för både värmning och kylning kan både 
ett energieffektivt system och bra inomhuskomfort uppnås.  

Även Gendelis, Jakovics och Ratnieks (2017) skriver i en studie om hur ett optimalt 
värmesystem kan utformas och bidra till både effektiv användning av energi samt be-
hagliga inomhusmiljöer med bra komfort. De skriver bland annat om hur system ska 
utformas baserat på data från sina egna körningar på olika testbyggnader som är ut-
rustade med olika uppvärmnings- och kylningslösningar. Dessa testbyggnader är ut-
rustade under en längre tid med övervakning på komfortparametrar, vilket ska bidra 
med ett resultat som uppfyller både krav på systemen samt kraven för den upplevda 
termiska komforten, vilket leder till att en optimal lösning för ett värmesystem kan 
tas fram.  

Enligt Wu et. al (2017) är radiatorvärmesystem mycket vanligt vid uppvärmning 
och används i dagsläget mycket flitigt. Dessa värmesystem är energieffektiva och 
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upplevs ur ett komfortperspektiv som mycket positivt, då det anses bidra till ett be-
hagligt inomhusklimat, vilket författarna baserar på resultaten från sin egen studie 
där mätningar utförts på ett simulerat bostadsrum. Dock kan det vara vanligt att in-
omhusluften inte uppfyller kraven för inomhusluft, vilket inte är hälsosamt och åt-
gärdas ofta med mekanisk ventilation. Awbi (2017) menar att utvecklingen i bygg-
sektorn bidrar till nya krav på byggnaders prestanda ur energisynpunkt. Detta kom-
mer leda till mer energieffektiva byggnader med lufttäta konstruktioner som kom-
mer vara i stort behov av väl fungerande ventilationssystem. Utan ett väl fungerande 
ventilationssystem finns risken att inomhusluften innehåller förorenade partiklar och 
inte uppfyller kraven för inomhusluft. Det är då viktigt att hitta balansen mellan att 
uppfylla kraven för inomhusluften samtidigt som den termiska komforten upplevs 
som behaglig. Det finns en rad olika system för tillförsel av tilluft och några av de 
mest viktiga när det kommer till rumsventilation är omblandande ventilation, depla-
cerande ventilation och personlig ventilation. Vid en närmare titt på de olika venti-
lationstyperna fungerar personlig ventilation bra då ventilationskraven inte varit allt 
för höga. Det deplacerande ventilationssystemet anses fungera bra främst vid kylning 
och lite mindre bra vid uppvärmning. För uppvärmning har det omblandande venti-
lationssystemet ansetts som lämpligt ur ett komfortperspektiv.   

Även Lin, Wang, Sun, Zhu & Ouyang (2016) hävdar, utifrån sin experimentella 
forskning baserad på ett antal mätningar, att radiatorsystemet länge fungerat som ett 
bra alternativ vid uppvärmning i bostadshus. Detta främst på grund av sin förmåga 
att skapa en bra komfort och dess möjligheter till att samtidigt spara energi. Frågan 
kring om radiatorer eller fläktkonvektorer skapar den bästa inomhuskomforten går 
inte att svara på i dagsläget då det inte finns tillräcklig forskning kring ämnet. I sin 
studie hävdar Lin et al. (2016) att upplevelsen av luftfuktighet i en byggnad, som är 
uppvärmd av radiatorer kontra konvektorer, inte varierar för de olika modellerna. 
Däremot skiljde sig upplevelsen av den termiska komforten med avseende på luftrö-
relsen förde olika fallen. För fläktkonvektorer var andelen missnöjda större än för 
radiatorerna, troligtvis för att dess genomsnittliga lufthastighet är större. Även bul-
lernivån för fläktkonvektorerna upplevdes högre än för radiatorerna. Sammanfatt-
ningsvis i den slutliga upplevelsen av den termiska komforten skapade fläktkonvek-
torerna mer missnöje i jämförelse med radiatorerna. Trots detta resultat kan inga 
generella slutsatser dras om något av de båda systemen är bättre med avseende på 
termisk komfort än det andra.  

I en litteraturstudie har Karmann, Schiavon och Bauman (2016) gjort en jämförelse 
mellan ett radiatorvärmesystem och olika luftsystem för både värmning och kylning, 
med avseende på termisk komfort. De menar att radiatorsystem är mer allmänt känt 
som ett mer behagligt system i jämförelse med luftsystem, vilket studien undersö-
ker. Detta främst på grund av att ett radiatorsystem skapar lägre lufthastighet och 
har inga problem med drag vid till exempel tillförsel av luft. Eftersom både radiator-
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system och luftsystem finns i mängder av designer med olika kvalitéer och egenskap-
er kan man därför i dagsläget heller inte utse vilket av de båda systemen som är bäst i 
termiskt komfortsyfte. Karmann et. al (2016) skriver vidare att typen av ventilat-
ionssystem ofta har en betydelse för den termiska komforten främst på grund av hur 
luften blåses in i byggnaden eller rummet. I sin studie skriver de även om hur effek-
tiv användningen av modellering eller byggnadssimulering är vid analys av termisk 
komfort och energianvändning. De menar att detta fungerar som ett bra verktyg, då 
både energianvändning och termisk komfort ska undersökas. Enligt Figueiredo, 
Kämpf, Vicente, Oliveira & Silva (2018) används byggnadssimulerings-program ofta 
för att få en detaljerad överblick för en byggnads egenskaper och beteende ur en 
termisk synvinkel. Denna typ av byggnadsmodellering har många användningsområ-
den bland annat för att skapa en så bra inomhuskomfort som möjligt men även för 
att fungera som ett stöd vid beslutstagande gällande olika åtgärder vid till exempel 
energieffektivisering. Dock har denna typ av modellering svårt att åstadkomma mo-
deller som är identiska med verkligheten eftersom byggnader och dess system ofta 
kan vara komplexa med många påverkande parametrar och indata. 

1.2.2! Tidigare studier kring luftburen värme 

Tidigare studier inom området behandlar både fungerande och icke fungerande ex-
empel vid användning av luftburen värme i bostäder. Wetterbrandt (2017) skriver i 
ett examensarbete att det i dagsläget är delade meningar i branschen om luftburen 
värme är ett fungerande värmesystem, utifrån ett termiskt komfort- och energibe-
sparings perspektiv. För ett optimalt fungerande luftburet värmesystem behövs ofta 
kompletterande värme från till exempel små elradiatorer, noggrann injustering samt 
värmeåtervinning från luften. Trots att installationen av ett luftburet värmesystem 
visat sig vara ett billigt alternativ samt att lösningarna för ett bra luftburet värmesy-
stem är många finns det ändå en viss osäkerhet hos många angående värmesystemet. 
Osäkerheten syftar bland annat på risk för torr och ohälsosam luft, buller och oljud 
från systemet, risk för kalla golv, risk för drag och svårigheterna med reglering.  

I artikeln ”Lågenergihus i blåsväder” publicerad i tidningen Energi & Miljö (2014) 
står det om problemen med luftburen värme i bland annat fastigheten Skogskarlen 
belägen på Bläckaskiftsvägen i Enskede, en bit söder om Stockholm. Skogskarlen in-
nefattar två fyravåningshus som är utrustade med lokala FTX-aggregat och värme-
batterier för varje lägenhet med luftflöden utifrån Boverkets byggregler. Hyresgäs-
ter i flerbostadsområdet har upplevt en problematisk inomhusmiljö med bland annat 
kalla golv, vilket skapat ett stort missnöje. En av hyresgästerna i Skogskarlen upple-
ver byggnaden som slarvigt byggd och kallar det för ett ”test projekt” när det kom-
mer till luftburen värme. Både problem vid projekteringen och misskommunikation 
i uppbyggnadsfasen har varit två påverkande faktorer. För att lösa problemen i bo-
stadsområdet tvingades hyresvärden höja tillufttemperaturen några grader i förhål-
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lande till den tilltänkta tilluftstemperaturen, vilket utifrån ett energieffektivt per-
spektiv inte är optimalt.  

Kritiken mot luftburen värme har varit stor och enligt artikeln ”Luftburen värme får 
en ny chans i passivhus”, publicerad i Energi & Miljö (2011), har uppvärmningssy-
stemet främst haft större framgång i passivhus, där effektbehovet på grund av isole-
ring ska vara relativt lågt. Vidare i artikeln står det om hur luftburen värme kan be-
höva kompletteras med bland annat elradiatorer, främst under vinterhalvåret då 
uppvärmningsbehovet är större.   

Sveafastigheter (2018) har en positiv inställning till luftburen värme i flerbostadshus 
och skriver på sin hemsida om kvarteret Focken i Västerås och dess smarta installat-
ionslösningar. Lägenheterna i kvarteret Focken är uppdelade på fyra byggnader med 
13 våningar vardera där samtliga lägenheter värms upp med luftburen värme. 
Tilluftstemperaturen regleras på ett smart sätt inifrån respektive lägenhet och in-
stallationen av ett luftburet värmesystem har bidragit till att 90 % av värmen från lä-
genheterna kan återvinnas, vilket kan tyckas låta orimligt högt.  Av erfarenhet menar 
Sveafastigheter att det faktum att ett luftburet värmesystem inte behöver några 
platskrävande radiatorer ofta upplevs som väldigt positivt ur hyresgästernas perspek-
tiv.   

Även REC Indovent (2015) skriver om de positiva effekterna med luftburen värme i 
flerbostadshus. Enligt artikeln ”Luftburen värme i flerbostadshus” är luftburen värme 
både ett billigt och bra alternativ i Derome Mark & Bostads bostadsområde, beläget i 
Göingegården i närheten av Varberg. Detta främst på grund av bostadsrättsområdets 
låga energianvändning. Området består av fyra byggnader med fyra plan där varje 
lägenhet har separata FTX-aggregat, vilket betyder att regleringen av tilluftstempe-
raturen sker på ett smidigt sätt via lägenheterna. I detta projekt har hänsyn till luft-
hastigheter och don placering tagits i syfte att inte riskera eventuellt drag. Storlek på 
luftflöden och eftervärmningsbatterier baseras på effektbehovsberäkningar för varje 
separat rum i byggnaden. En konstant dialog mellan beställare, entreprenörer och 
leverantörer har funnits i projektet med syftet att skapa ett så optimalt luftburet 
värmesystem som möjligt.  

Sammanfattningsvis finns det många olika åsikter om ett luftburet värmesystem är 
ett bra alternativ för uppvärmning. Trots att uppvärmning med luft är ett billigt al-
ternativ finns det en oro för riskerna med bland annat drag, kalla golv och svårighet-
er med reglering av inomhustemperaturen.  

1.3! Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om ett radiatorsystem i ett flerbostadshus kan 
ersättas av ett luftburet värmesystem med ett centralaggregat för att få ett mer kost-
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nadseffektivt system. För att undersöka detta utformas nedanstående frågeställning-
ar: 

•! Hur påverkas den termiska komforten av luftburen värme jämfört med radi-
atorsystem? 

•! Hur ska man designa ventilationssystemet för luftvärme med tanke på regle-
ring av inomhustemperatur på rums och lägenhetsnivå?  

•! Vad blir besparingen respektive merkostnaden med ett luftburet värmesy-
stem i flerbostadshus?  

1.4! Förfarande 

Arbetet innefattar en litteraturstudie som behandlar bakgrund inom området samt 
tidigare studier kring luftburen värme. Studien bygger på beräkningar för transmiss-
ion, luftflöde och riktad operativ temperatur för den aktuella byggnaden. Utifrån 
dessa data har ventilationssystemet konstruerats och dimensionerats. Även förslag på 
reglering av temperaturen för systemet har tagits fram samt en ekonomisk jämfö-
relse mellan radiatorsystem och luftburen värme.   

1.5! Avgränsningar 

Denna studie begränsas till en aktuell nybyggnation i Uppsala och behandlar endast 
flerbostadshus. Studien avgränsas till ett trapphus med 6 plan för lägenheter. Beräk-
ningar har utförts på ett typplan se Figur 1, där ett antagande om att resterande vå-
ningsplan för trapphuset har samma uppbyggnad. Dessa begränsningar har gjorts på 
grund av begränsad tid för studien.  

I detta arbete har även en avgränsning gjorts där endast vattenburna system före-
kommer i källarplanet och för resterande våningsplan med lägenheter finns bara 
luftburna system, i syfte att spara plats och pengar, då inget rörstråk kommer behö-
vas på plan 10 till och med plan 15. Denna avgränsning påverkar valet av reglering 
för detta projekt.  

I arbetet görs en ekonomisk undersökning av en typlägenhet med 4 ROK där kost-
nader för de båda systemen jämfördes. Ingen jämförelse har gjorts för övriga typlä-
genheter, då ett antagande har gjorts att kostnads differensen är densamma för de 
olika typlägenheterna. Eftersom kostnadsbedömningen är gjord på en systemlösning 
ska kostnaden ses som en indikation. För en noggrannare kostnadsanalys krävs en 
noggrannare projektering.  
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2! Teori 

Nedan definieras viktiga begrepp och ekvationer som används i rapporten. 

2.1! Luftburen värme 

Luftburen värme innebär att ett ventilationssystem både värmer och ventilerar ett 
rum eller en byggnad med hjälp av tilluft. Ett värmesystem för luftburen värme är 
ett FTX-system, vilket innebär ett system med både från- och tilluft samt värmeväx-
lare. Uteluft tas in i byggnaden och värms eller kyls via ett FTX-aggregat och förde-
las därefter ut till de olika rummen i byggnaden. Luften tas sedan ut genom kanalsy-
stemet och passerar aggregatet som frånluft, där viss värme från luften återvinns in-
nan luften transporteras ut ur byggnaden som avluft. Utifrån byggnadens behov och 
förutsättningar kan det luftburna värmesystemet utformas på lite olika sätt. Ett luft-
buret värmesystem kan vara uppbyggt av ett centralaggregat som värmer luften till 
en bestämd temperatur innan den fördelas ut i byggnaden. Antingen värms luften till 
en bestämd tilluftstemperatur i aggregatet innan den fördelas ut i byggnaden, vilket 
betyder att reglering av inomhustemperaturen i olika delar av byggnaden blir svårt. 
Det andra alternativet är att luften i aggregatet inte värms ända upp till önskad 
tilluftstemperatur utan istället värms lite i aggregatet och därefter värms ytterligare 
av lokala värmebatterier upp till önskad tilluftstemperatur. Värmebatterierna kan 
placeras runt om i byggnaden där en viss temperatur önskas, vilket gör att det går att 
reglera inomhustemperaturen för en viss del i byggnaden (Wetterbrandt 2017). Yt-
terligare ett exempel på förslag på systemutformning är lokala FTX-aggregat. Denna 
systemuppbyggnad innebär istället att flera FTX-aggregat används till olika delar i 
byggnaden för att på så sätt kunna reglera inomhustemperaturen individuellt för de 
olika delarna.  

2.2! Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT 

I BBR står DVUT för dimensionerande vinterutetemperatur och används i syfte att 
dimensionera rör och radiatorsystem på rätt sätt för att klara önskade temperaturer. 
DVUT baseras på en byggnads geografiska läge samt dess tidskonstant och anses vara 
den lägsta medeltemperaturen under ett dygn. (Warfvinge & Dahlblom 2016) 

2.3! Dimensionerande värmeeffektbehov 

Värmeeffektbehovet för en byggnad är den effekt i Watt som krävs för att värma 
byggnaden vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT). Denna effekt funge-
rar som ett underlag vid dimensionering av byggnadens värmesystem och baseras 
bland annat på byggnadens transmissionsförluster, luftläckage och köldbryggor. 
(Warfvinge & Dahlblom 2016) 
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2.4! Luftflödesberäkning 

Ventilation i en byggnad är viktigt främst för att tillföra frisk luft och föra bort för-
oreningar och i syfte att värma eller kyla en byggnad. För att få ett optimalt ventilat-
ionssystem med luft av hög kvalitet är det viktigt att ha rätt luftflöde, baserat på 
byggnadens ändamål och förutsättningar. (Warfvinge & Dahlblom 2016) 

2.5! Riktad operativ temperatur, ROT 

ROT står för riktad operativ temperatur, vilket innebär att hänsyn tas till strålning 
från en kall yta. ROT mäts i en viss punkt och innebär medelvärdet av den omgi-
vande luftens temperatur samt fasad ytornas strålningstemperatur från en given rikt-
ning (Warfvinge & Dahlblom 2016). BBR innefattar den riktade operativa tempera-
turen i avseende på termisk komfort där rekommendationerna innebär att den rik-
tade operativa temperaturen i bostads- och arbetsrum inte får understiga 18° C i vis-
telsezonen.  

2.6! Vistelsezon 

Med vistelsezon menas det område i ett rum som anses ska uppfylla kraven för ter-
misk komfort. Vistelsezonen byggs upp av två horisontella plan som ligger på 0,1 
och 2 meters höjd. Vistelsezonen begränsas även på sidorna av vertikala plan som 
ligger 0,6 meter ifrån ytterväggar samt 1,0 meter ifrån dörrar och fönster. (Bover-
ket 2017) 

2.7! Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering som inriktar sig på hållbara byggnader 
för att skapa bra och trygga miljöer i samhället som bygger på bygg- och myndig-
hetsregler och svensk byggpraxis. Byggnadens energianvändning, inomhusmiljö och 
material utvärderas utifrån sexton olika kategorier, som sedan ger betyget Guld, Sil-
ver eller Brons. (Sweden Green Building Council 2018) 
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3! Metod 

För att besvara frågeställningarna och uppfylla arbetets syfte användes utvalda meto-
der. En litteraturstudie och granskning av tidigare forskning inom området gjordes 
och ett förslag på systemutformning togs fram. Även analys av värmesystemets 
energianvändning utfördes.  

3.1! Objektsbeskrivning  

Arbetet görs på en nybyggnation i Uppsala som innefattar fyra byggnader med totalt 
139 lägenheter som är fördelade på 11 380 kvadratmeter. Fördelat på ytterligare 
868 kvadratmeter finns plats för två lokaler, tilltänkt förskola och café. Byggnadens 
energianvändning ska uppfylla kraven för Miljöbyggnad Brons, vilket innebär att 
primärenergitalet inte får överstiga 84,6 kWh/m2 och den maximala genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten är 0,41 W/m2 K.  

 

Figur 1. Ritning över typplanet för det aktuella trapphuset 

3.2! Förslag på systemutformning 

För att ta fram ett förslag på systemutformning gjordes en transmissionsberäkning på 
typplanet i syfte att ta reda på effektbehovet. Effektbehovet dimensionerades efter 
en inomhustemperatur på 21° C och en dimensionerande vinterutetemperatur, 
DVUT, på -18° C. DVUT bestämdes utifrån byggnadens geografiska läge samt given 
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tidskonstant för aktuell byggnad. Utifrån effektbehovet beräknades även det luft-
flöde som behövdes för att täcka det beräknade effektbehovet. Luftflödet dimens-
ionerades efter DVUT samt en tilluftstemperatur på 35° C. Tilluftstemperaturen 
bestämdes och baserades på studier av tidigare fall vid användning av luftburen 
värme. Utifrån effektbehovet samt luftflödet dimensionerades och projekterades 
därefter ventilationssystemet och dess komponenter. Även ett flödesschema och 
schakt i rätt dimension projekterades samt ett förslag på reglering av inomhustempe-
raturen togs fram. För att utforma ett system som uppfyller BBR´s allmänna råd om 
termisk komfort gjordes en beräkning av den riktade operativa temperaturen inom 
vistelsezonen, som enligt BBR inte får understiga 18 ̊C, med hjälp av beräkningspro-
grammet rotwin version 1,07 från tillverkaren ÖN´s data. Beräkningen gjordes på 
ett av sovrummen med ett fönster i typplanet, där ett antagande gjordes att reste-
rande rum i typplanet hade samma riktad operativ temperatur. Den riktade opera-
tiva temperaturen beräknades för flera kontrollpunkter i rummet och en analys av 
hur dåliga fönster det luftburna värmesystemet skulle klara av, utan att äventyra kra-
ven gjordes.  

3.3! Dimensionerande värmeeffektbehov 

Byggnadens transmissionsförluster beräknas med följande ekvation: 

Q = (U * A * (TInne – TDVUT)) + QLäckage & Ventilation + QKöldbryggor [W] (1) 

QLäckage & Ventilation= (! * cp * qLäckage & Ventilation) * (TInne – TDVUT) [W] (2) 

QKöldbryggor = ((" * l) +X) * (TInne – TDVUT) [W] (3) 

Q = Effekt [W] 

U = Värmegenomgångstal [W/m2 K] 

A = Area [m2] 

TInne = Inomhus temperatur [°C] 

TDVUT = Dimensionerande vinterutetemperatur [°C] 

QLäckage & ventilation = Effektbehovet för luftläckage och ventilation [W] 

! = Luftens densitet = 1,2 [kg/m3] 

Cp = Luftens specifika värmekapacitet = 1000 [J/kg K] 

qLäckage & Ventilation = Oavsiktligt ventilationsflöde [m3/s] 

QKöldbryggor = Effektbehovet för köldbryggor [W] 
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" = Värmegenomgångstal för linjär köldbrygga [W/m K] 

l = Linjära köldbryggans längd [m] 

X = Värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga [W/K] 

Värden för QLäckage & ventilation och QKöldbryggor är hämtade från Rambölls egna excel fil 
för transmissionsberäkning. Resterande indata är hämtade från aktuellt projekt.  

3.4! Luftflödesberäkning 

Luftflödet för uppvärmning av byggnaden beräknades med följande ekvation: 

q = (Q/(! * cp * (TTilluft – TInne))) * 1000 [l/s] (4) 

q = Luftflöde [l/s] 

Q = Effekt [W] 

! = Luftens densitet = 1,2 [kg/m3] 

Cp = Luftens specifika värmekapacitet = 1000 [J/kg K] 

TTilluft = Tilluftens temperatur [°C] 

TInne = Inomhus temperatur [°C] 

3.5! Analys av ekonomi 

Vidare i arbetet gjordes en jämförelse av det luftburna värmesystemet och radiator-
systemet ur ett ekonomiskt perspektiv. En översiktlig totalkostnad per lägenhet togs 
fram med hjälp av Wikells sektionsfakta VVS, där priser på komponenter, material 
och arbete för respektive värmesystem inkluderades (Wikells Byggberäkningar AB 
2011). Detta i syfte att undersöka om ett luftburet värmesystem skulle innebära en 
besparing eller merkostnad i jämförelse med ett radiatorsystem. 
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4 Resultat 

Nedan redovisas studiens resultat i form av förslag på systemutformning utifrån kra-
ven i BBR samt en redogörelse för systemets ekonomi.  

4.1 Förslag på systemutformning  

Nedan redovisas resultaten för transmissionsberäkningen samt luftflödesberäkningen 
för respektive lägenhet, typplanet samt trapphuset med samtliga 6 typplan. För full-
ständiga uträkningar se bilaga A.  

Tabell 1. Tabellen redovisar maximalt effektbehovet i W för varje lägenhet i typplanet samt 
effektbehovet för hela trapphuset.  

Rum Effektbohovet [W] 

4 ROK 1160,82 

2 ROK 455,24 

1 ROK 325,13 

Typplanet 1941,19 

Totala effektbehovet för samtliga typplan (6 plan) 11647,14 

 

Tabell 2. Tabellen redovisar maximalt luftflöde i l/s för varje lägenhet i typplanet samt luftflödet för 
hela trapphuset.  

Rum Luftflöde [l/s] 

4 ROK 69,1 

2 ROK 27,1 

1 ROK 25 

Typplanet 121,2 

Totala luftflödet för samtliga typplan (6 plan) 727,2 

 

Planritning med förslag på systemutformning och schaktstorlekar samt totalflödes-
schema för ventilationssystemet redovisas i bilaga B.  
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4.2 Undersökning av den riktade operativa temperaturen 
utifrån BBR´s allmänna råd om termisk komfort 

Undersökningen av den riktade operativa temperaturen i ett antal kontrollpunkter 
inom vistelsezonen för ett sovrum i typplanet redovisas nedan:  

Tabell 3. Tabellen nedan redovisar den riktade operativa temperaturen för de olika kontrollpunkterna 
i vistelsezonen.  

Kontrollpunkt Riktad operativ temperatur [ ̊C] 

0 21,88 

1 21,27 

2 20,66 

3 20,37 

4 20,16 

5 19,99 

6 19,83 

 

Kontrollpunkterna valdes mitt framför fönstret, en meter in i rummet så nära fönst-
ret som möjligt men innanför vistelsezonen, med varierande höjder se figur 2.  

 

Figur 2. Kontrollpunkterna med varierande höjder över golvet.  

Resultaten för undersökningen av hur dåliga fönster ett luftburet värmesystem för 
denna byggnad skulle klara av, för att ändå uppfylla BBR´s rekommendationer för 
termisk komfort redovisas nedan: 
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Tabell 4. Tabellen redovisar den riktade operativa temperaturen för de olika kontrollpunkterna i vis-
telsezonen då värmegenomgångstalet för fönstret var 4,8 W/m2 K. 

Kontrollpunkt Värmegenomgångstal [W/m2 K] Riktad operativ temperatur [ ̊C] 

0 4,8 21,23 

1 4,8 19,94 

2 4,8 18,53 

3 4,8 18,06 

4 4,8 18,02 

5 4,8 18,35 

6 4,8 18,74 

 

Tabell 5. Tabellen redovisar den riktade operativa temperaturen för de olika kontrollpunkterna i vis-
telsezonen då värmegenomgångstalet för fönstret var 4,9 W/m2 K. !

Kontrollpunkt Värmegenomgångstal [W/m2 K] Riktad operativ temperatur [ ̊C] 

0 4,9 21,22 

1 4,9 19,91 

2 4,9 18,48 

3 4,9 18,01 

4 4,9 17,98 

5 4,9 18,31 

6 4,9 18,72 

 

I tabellerna ovan utläses att den riktade operativa temperaturen understiger 18!̊ C i 
en av kontrollpunkterna då värmegenomgångstalet för fönstret var 4,9 W/m2 K, 
vilket inte uppfyller BBR´s allmänna råd med avseende på termisk komfort. Värme-
genomgångstalet på fönstret får vara högst 4,8 W/m2 K för att uppfylla kraven från 
BBR.  

Fönsterna i detta projekt har ett U-värde på 0,9 W/m2 K, vilket skulle klara kraven 
i BBR med ett luftburet värmesystem. För att kraven inte ska bli uppfyllda måste 
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fönster med ett U-värde på lägst 4,9 W/m2 K användas, vilket troligtvis motsvarar 
ett englas fönster av äldre typ.  

4.3 Analys av ekonomi 

Nedan redovisas resultatet av jämförelsen mellan de båda värmesystemen ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Priser på komponenter, material och arbete för respektive 
system inkluderades och hämtades från boken Wikells sektionsfakta VVS. En över-
slagsmässig beräkning har gjorts gällande rör- och kanalmaterialet, där dess längder 
har uppskattats.  

Tabell 6. Tabellen redovisar kostnaderna för ett radiatorsystem i typlägenheten med hänsyn till 
material och arbete. 

Produkter och material Kostnad [kr] 

Radiatorer 15 192 

Rör i schakt 4650 

Rör i lägenhet 5500 

Frånluftskanaler i schakt med dimension 125 7400 

Frånluftskanaler i lägenhet med dimension 125 1620 

Frånluftskanaler i lägenhet med dimension 100 450 

Frånluftskanaler i lägenhet med dimension 80 1080 

Tilluftskanaler i schakt med dimension 125 7200 

Tilluftskanaler i lägenhet med diemnesion 125 684 

Tilluftskanaler i lägenhet med diemnesion 100 510 

Tilluftskanaler i lägenhet med diemnesion 80 2187 

Tilluftsdon med dimension 100 2500 

Frånluftsdon med dimension 100 780 

Totalkostnad för typlägenheten 49 753 

 

 

 

 



26 

Tabell 7. Tabellen redovisar kostnaderna för ett luftburet värmesystem i typlägenheten med hänsyn till 
material och arbete. 

Komponent/material Kostnad [kr] 

Frånluftskanaler i schakt med dimension 160 8400 

Frånluftskanaler i schakt med dimension 125 7400 

Frånluftskanaler i lägenhet med dimension 160 1786,4 

Frånluftskanaler i lägenhet med dimension 125 2016 

Frånluftskanaler i lägenhet med dimension 80 92,75 

Tilluftskanaler i schakt med dimension 315 16 600 

Tilluftskanaler i lägenhet med dimension 160 812 

Tilluftskanaler i lägenhet med diemnesion 125 745,2 

Tilluftskanaler i lägenhet med diemnesion 100 2400 

Tilluftsdon med dimension 125 850 

Tilluftsdon med dimension 100 1875 

Frånluftsdon med dimension 125 590 

Frånluftsdon med dimension 100 260 

VAV-spjäll  1165 

Totalkostnad för typlägenheten 44 992 

 

Enligt resultatet ovan är ett radiatorsystem för typlägenheten ca 4760 kr dyrare i 
jämförelse med ett luftburet värmesystem, då hänsyn till material och arbete tagits.  

För hela trapphuset med totalt 17 lägenheter skulle en installation av luftburen 
värme istället för radiatorsystem innebära en besparing på 80 920 kr.  
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5! Diskussion 

Detta delkapitel innefattar diskussion kring det erhållna resultatet samt felkällor i 
arbetet.  

5.1! Systemutformning 

Luftburen värme med centralt eftervärmningsbatteri kräver stora luftflöden för att 
ventilationssystemet ska klara av effektbehovet. Detta gör att kanalerna blir större, 
vilket kommer kräva större schakt. Större schakt kommer kräva mycket utrymme 
och ta upp mer yta i lägenheterna. Mindre boyta kommer innebära att hyresvärden 
inte kommer kunna ta lika mycket betalt, vilket inte är optimalt ur ett ekonomiskt 
perspektiv.   

5.2! Reglering 

En nackdel med luftburen värme jämfört med ett radiatorsystem är regleringen av 
inomhustemperaturen i lägenheterna samt i enskilda rum. För ett radiatorsystem re-
gleras inomhustemperaturerna för enskilda rum på ett smidigt sätt med hjälp av 
termostatventiler på radiatorerna. För det luftburna systemet däremot är lösningen 
för regleringen av inomhustemperaturen inte lika självklar och mer komplicerad.  I 
detta projekt övervägdes två alternativ för regleringen av inomhustemperaturen.    

5.2.1! Alternativ 1 för reglering av inomhustemperaturen  

Det första alternativet innebär att uteluft värms upp i aggregatet och fördelas sedan 
ut med en viss temperatur till lägenheterna i trapphuset. Lägenheterna utrustas med 
värmebatterier som värmer luften ytterligare efter önskad inomhustemperatur för 
respektive lägenhet. Med detta alternativ kan även värmebatterier för varje rum in-
stalleras, vilket kommer innebära att inomhustemperaturen även kommer att kunna 
regleras i varje enskilt rum och inte bara för varje lägenhet. Värmebatterier per rum 
kommer såklart innebära högre kostnader, vilket måste övervägas i valet av regle-
ring. Alternativet med värmebatterier valdes bort i detta projekt på grund av av-
gränsningen om att enbart ha luftburna system på våningarna för lägenheter, vilket 
där med utesluter vattenburna värmebatterier. Ett annat alternativ hade varit elvär-
mebatterier för respektive lägenhet. Denna lösning är inte aktuell, främst ur miljö-
synpunkt där utvecklingen i branschen inte talar för uppvärmning med el. Utifrån 
dessa argument valdes inte denna typ av reglering i detta projekt.  

5.2.2! Alternativ 2 för reglering av inomhustemperaturen 

Detta alternativ vid reglering av inomhustemperaturen ansågs som det mest opti-
mala. Från aggregatet kommer uppvärmd luft med en viss temperatur som fördelas 
ut till de olika lägenheterna. Varje lägenhet i trapphuset förses med VAV-spjäll, vil-
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ket innebär att tilluftsflödet kan regleras lokalt beroende på önskad värmetillförsel 
till lägenheten. Om reglering för enskilda rum ska vara möjligt måste VAV-spjäll 
finnas i varje rum, vilket kommer innebära höge kostnader som måste vägas in i be-
dömningen för val av reglering.  

5.2.3! Problem vid val av reglering via VAV-spjäll 

Under arbetets gång uppstod ett problem gällande regleringen av inomhustempera-
turen. I detta projekt valdes en reglering med VAV-spjäll, vilket under arbetsgången 
skulle visa sig bli problematisk. I lägenheterna med 1 ROK blev luftflödesbehovet 
för uppvärmning lägre än hygienluftflödesbehovet, vilket innebär att mer luft än vad 
som krävs för att klara av effektbehovet kommer blåsas in i lägenheten. För höga 
luftflöden kommer innebära att inomhustemperaturen kommer bli varmare än öns-
kad inomhustemperatur. Detta problem uppstår främst på grund av att lägenheterna 
är olika stora och har olika effektbehov. Eftersom aggregatet levererar luft med 
samma temperatur till de olika lägenheterna kommer de mindre lägenheterna att 
värmas snabbare. Om det även finns mycket personlaster kommer problemet för-
värras avsevärt. Denna typ av reglering av inomhusluften hade fungerat bättre om 
lägenheterna hade varit identiska. En lösning på detta problem skulle kunna vara att 
sänka tilluftstemperaturen från aggregatet och istället öka luftflödet till de större lä-
genheterna med 2 och 4 ROK. Om avgränsningen med enbart vattenburna system i 
källarplanet inte tas hänsyn till kan detta problem även lösas med vattenburna efter-
värmningsbatterier. Aggregatet levererar svalare luft till lägenheten med 1 ROK och 
eftervärmningsbatterier monteras till lägenheterna med 2 och 4 ROK.  

5.3! Riktad operativ temperatur 

För detta projekt uppfylls kraven i vistelsezonen för den riktade operativa tempera-
turen i BBR. Utifrån analysen av fönstrets U-värde, klarar fönsterna i detta projekt 
kraven i BBR. För att kraven för den riktade operativa temperaturen inte ska uppfyl-
las måste U-värdet på fönsterna vara minst 4,9 W/m2 K. I beräkningen användes ett 
luftflöde med en låghastighethet utifrån kraven från BBR, vilket innebär att hänsyn ej 
tagits till kallras i beräkningen. Även om kraven för den riktade operativa tempera-
turen i vistelsezonen är uppfyllda finns det ingen garanti att de boende i flerbostads-
huset inte möblerar och vistas utanför vistelsezonen, där kraven kanske ej uppfylls. 
Till exempel om möblering sker vid fönster finns det även där stor risk för kallras. 
Kallras kan ha en stor inverkan på den termiska komforten eftersom det inte finns 
någonting specifikt som motverkar kallras på samma sätt som för ett radiatorsystem 
där radiatorer ofta placeras under fönster. Även problem vid individuell regleringen 
av inomhustemperaturen kan förekomma ur ett termiskt komfortperspektiv. Ef-
tersom många olika individer bor i ett flerbostadshus kommer inte alla vilja ha 
samma temperatur i alla rum i lägenheten. Vissa föredrar kallare i sovrummet eller 



29 

varmare i badrummet till exempel. Detta kommer vara svårt att lösa då tilluften 
kommer ha samma temperatur för hela lägenheten. Vill man däremot ha en jämn 
temperatur för hela lägenheten tror jag att luftburen värme kan vara ett bra alterna-
tiv vid uppvärmning. En annan viktig aspekt att ta hänsyn till vid luftburen värme är 
att detta system kräver större luftflöden med högre temperatur, för att klara av ef-
fektbehovet. Luft med högre temperatur tenderar att orsaka dålig omblandning av 
rumsluften eftersom den varma luften stiger och riskerar att inte lämna taket vid in-
blåsningen. Detta gör att luften måste blåsas in med högre hastighet för att nå hela 
rummet och orsaka risk för drag, vilket inte är optimalt ur ett termiskt komfortper-
spektiv. Ett alternativ skulle därför kunna vara att blåsa in den varma luften i golv-
nivå för att öka omblandningen.   

5.4! Ekonomi 

Enligt resultatet av ekonomi analysen för de båda systemen är luftburen värme billi-
gare, då hänsyn tagits till material och arbete. Med ett luftburet värmesystem krävs 
större kanaler och don men å andra sidan krävs varken material eller arbete för ett 
helt rörsystem med radiatorer. Oavsett om kanalerna är större med ett luftburet sy-
stem tror jag inte detta påverkar arbetskostnaden speciellt mycket. Därför blir för-
modligen arbetskostnaden för ett radiatorsystem högre eftersom det krävs arbete för 
både ventilations och rörsystemet. I detta fall är varje lägenhet utrustad med VAV-
spjäll för reglering av inomhustemperaturen. Om reglering i varje enskillt rum 
skulle önskas skulle det luftburna systemet bli betydligt dyrare. Även andra typer av 
reglering av innomhustemperaturen som till exempel värmebatterier skulle öka den 
totala systemkostnaden.  

5.5! Förändringarna med ett luftburet värmesystem 
jämfört med ett radiatorsystem 

De förändringar som blir med ett luftburet värmesystem jämfört med radiatorsy-
stem är främst storleken på kanalerna som blir betydligt större med ett luftburet sy-
stem, vilket kräver mycket plats och stora schakt. Med ett luftburet värmesystem 
blir schakten dubbelt och mer än dubbelt så stora i jämförelse med schakten för radi-
atorsystemet, se planritning V-57-1-01 i bilaga A. Regleringen av ett luftburet vär-
mesystem blir betydligt mer komplicerad än för radiatorsystemet där regleringen av 
inomhustemperaturen sker på ett smidigt sätt med termostat ventiler. Å andra sidan 
krävs inget utrymme för radiatorer och rörsystem med luftburen värme. Med luft-
buren värme skulle en besparing på 80 920 kr kunna göras för hela trapphuset. För 
hela byggnaden skulle detta bli en väldigt stor besparing.  
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5.6! Felkällor 

Felkällor som kan ha påverkat resultatet i studien är bland annat bristen på tidigare 
studier inom området, där få åsikter ger ett mindre pålitligt resultat. Även det fak-
tum att tidigare studier kring luftburen värme med ett centralaggregat inte är lika 
vanligt som studier på lösningar med flera lokala aggregat gör att det är svårt att få 
ett trovärdigt resultat.  

Eftersom projektet är en nybyggnation har endast en systemhandling tagits fram i 
detta arbete. Detta innebär att indata och annan information kan vara preliminär och 
kan komma att ändras vidare i projektet, vilket kan påverka resultatet.  

Ekonomianalysen är rejält avgränsad då många komponenter för de båda systemen 
inte tagits hänsyn till på grund av begränsad tid för studien samt icke bestämda leve-
rantörer och typer av komponenter som kommer användas i projektet.  
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6! Slutsatser 

Nedan redovisas en sammafattning av arbetet och dess resultat samt ett förslag på 
hur vidare studier kring ämnet skulle kunna gå till. Till sist knyter arbetet an till 
hållbar utveckling och energisystem i ett bredare perspektiv.  

6.1! Resultat av studien 

För det studerade flerbostadshuset är luftburen värme ett billigare alternativ i jämfö-
relse med ett radiatorsystem, med hänsyn till material och arbete. Den termiska 
komforten med luftvärme påverkas inte negativt av den riktade operativa tempera-
turen i vistelsezonen men det kan däremot finnas risk för kalla golv och eventuellt 
kallras från fönster. Även större kanaler kommer att behövas med luftvärme, vilket 
kommer kräva större och mer platskrävande schakt. Regleringen med VAV-spjäll 
per lägenhet innebär att regleringen endast kommer att kunna ske på lägenhetsnivå 
och ej för varje enskilt rum. Problem i lägenheterna med 1 ROK kan uppkomma ef-
tersom luftflödet till dessa lägenheter kan bli större än dimensionerat flöde på grund 
av kraven för hygienluftflödesbehovet. Utifrån detta är uppvärmning med luftburen 
värme inget bra alternativ för detta projekt.  

6.2! Utveckling 

En fortsatt utveckling av denna studie skulle kunna innefatta en undersökning av don 
placering med syfte att undersöka den varma tilluftens omblandning. Även fortsatta 
studier kring regleringen av inomhustemperaturen krävs, då den i dagsläget är rela-
tivt komplicerad. Det vore också intressant att göra en undersökning på hur byggna-
dens energianvändning påverkas med luftburen värme. Till sist skulle mer studier 
kring luftburen värme med ett centralaggregat istället för lokala aggregat vara av hög 
relevans.  

6.3! Perspektiv 

I dagsläget står vår värld inför livsviktiga problem gällande bland annat fattigdom, 
klimatförändringar och hälsa. För att lösa dessa problem har ett antal stora ledare 
runt om i världen tillsammans tagit fram 17 globala mål inom hållbar utveckling. 
Det sjunde globala målet behandlar energi där alla ska ha tillgång till hållbar energi i 
form av förnybar energi till en rimlig kostnad. För att få mer hållbara energisystem 
på en global nivå måste andelen fossil energi reduceras, då den i dagsläget står för ca 
80 % av den globala energitillförseln. Det är därför viktigt med energieffektiva sy-
stem för att minska andelen fossilt bränsle. (UNDP 2015)  
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Bilaga A. Transmissionsberäkning samt 
luftflödesberäkning 

Transmissionsberäkningen för respektive lägenhet i typplanet redovisas nedan:  

Värmeeffektbehovet för lägenheterna med fyra rum och kök: 

Q = (U * A * (TInne – TDVUT)) + QLäckage & ventilation + QKöldbryggor [W] (1) 

QYttervägg = 0,15 * 56,9 * (21 -(-18)) # 332,9 W 

QFönster = 0,9 * 13,3 * (21-(-18)) # 466,8 W 

QBalkongdörr = 0,9 * 2,13 * (21-(-18)) # 74,8 W 

QLäckage & ventilation = 67,7 W (2) 

QKöldbryggor = 218,62 W (3) 

QTot = QYttervägg + QFönster + QBalkongdörr + QLäckage & ventilation + QKöldbryggor = 332,9 + 
466,8 + 74,8 + 67,7 + 218, 62 = 1160,82 W 

Värmeeffektbehovet för lägenheterna med två rum och kök: 

Q = (U * A * (TInne – TDVUT)) + PLäckage & ventilation + PKöldbryggor [W] (1) 

QYttervägg = 0,15 * 15,84 * (21 -(-18)) # 92,7 W 

QFönster = 0,9 * 5,1 * (21-(-18)) # 179 W 

QBalkongdörr = 0,9 * 2,13 * (21-(-18)) # 74,8 W 

QLäckage & ventilation = 21,6 W (2) 

QKöldbryggor = 87,14 W (3) 

QTot = QYttervägg + QFönster + QBalkongdörr + QLäckage & ventilation + QKöldbryggor = 92,7 + 179 
+ 74,8 + 21,6 + 87,14 = 455,24 W 

Värmeeffektbehovet för lägenheterna med ett rum och kök:  

Q = (U * A * (TInne – TDVUT)) + PLäckage & ventilation + PKöldbryggor [W] (1) 

QYttervägg = 0,15 * 9,37 * (21 -(-18)) # 54,8 W 

QFönster = 0,9 * 3,4 * (21-(-18)) # 119,3 W 

QBalkongdörr = 0,9 * 2,13 * (21-(-18)) # 74,8 W 

QLäckage & ventilation = 14 W (2) 
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QKöldbryggor = 62,23 W (3) 

QTot = QYttervägg + QFönster + QBalkongdörr + QLäckage & ventilation + QKöldbryggor = 54,8 + 
119,3 + 74,8 + 14 + 62,23 = 325,13 W 

Luftflödesberäkningen för respektive lägenhet i typplanet redovisas nedan: 

Luftflödet för lägenheterna med fyra rum och kök: 

q = (Q/(! * cp * (TTilluft – TInne))) * 1000 [l/s] (4) 

q = (1160,82/(1,2 * 1000 * (35 – 21))) * 1000 # 69,1 l/s 

Luftflödet för lägenheterna med två rum och kök: 

q = (Q/(! * cp * (TTilluft – TInne))) * 1000 [l/s] (4) 

q = (454,6/(1,2 * 1000 * (35 – 21))) * 1000 # 27,1 l/s 

Luftflödet för lägenheterna med ett rum och kök: 

q = (Q/(! * cp * (TTilluft – TInne))) * 1000 [l/s] (4) 

q = (325,1/(1,2 * 1000 * (35 – 21))) * 1000 # 19,4 l/s 

I lägenheten med 1 ROK uppfyller inte 19,4 l/s BBR´s minimikrav för ventilation. 
Enligt kraven för ventilationen blir flödet därför 25 l/s.  

Värden för QLäckage & ventilation och QKöldbryggor är hämtade från Rambölls egna excel fil 
för transmissionsberäkning. Resterande indata är hämtade från aktuellt projekt.  
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Bilaga B. Typplanritning samt totalflödesschema 

Nedan redovisas typplanritning V-57-1-01 samt totalflödesschema V-57-8-01.  
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