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Förord 
En fin dag under våren 2002 för drygt sex år sedan, satt jag i ett klassrum och lärde mig 
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blicken riktades ut genom fönstret. Jag betraktade den fina utsikten samtidigt som jag 

började undra vart det hela skulle sluta... Något mål hade jag inte just då, men så 

småningom dök ett mål upp och med tiden blev det allt tydligare. 

 

Nu när jag skriver det här, så har jag lyckats uppnå detta mål. Jag vänder mig om och 

tittar ut genom mitt eget fönster den här gången. En sak är jag övertygad om, att det 

faktiskt ser ännu ljusare ut än vad det gjorde för drygt sex år sedan… 

 

I och med detta examensarbete på C-nivå avslutar jag mina studier på 

Energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. 

Jag vill främst ge ett gigantiskt tack till min underbara handledare Roland Forsberg för all 

hjälp och handledning under arbetets gång. Vidare vill jag också tacka Bengt Olsson och 

Ulf Johansson på HSB-Gävleborg för det lärorika uppdraget. Tack även till Lars-Ove 

Setterlind (Riksbyggen) för att han har varit hjälpsam och tagit sig tid att besvara mina 

frågor. 

 

Avslutningsvis vill jag tacka min examinator och programansvarig Ulf Larsson för 

värdefull hjälp under studietiden. 

 

Gävle, juni 2008 

Zidar Sadik 



  



Abstract 
 
This diploma work covers an investigation over the heat - and hot water systems of the 

tenant-owner's association, Bogården. The heat - and hot water needs of Bogården are 

satisfied by both district heating as well as three heat pumps. Implemented investigation 

shows that the heat pumps are not used in a profitable way. Apart from that, the reserve 

possibilities are small. There is also a risk of the growth of Legionella bacterium in the 

hot water system.  

 

Since the heat pumps are already installed, HSB-Gävleborg (responsible for Bogården) 

has a wish to investigate possible proposed actions for optimization of existing plant. 

 

After completed investigation, a new proposed action is presented. The new proposed 

action goes on intercepting the hot water production and using the heat pumps to only 

heat production during the heating season. Why the hot water production should be 

intercepted, is just in order to eliminate the risk of Legionella. Besides, the new proposal 

is going to bring about a reserve of 1,534,000 SEK during a twenty-year period. This is 

approximately twice as much as what the existing plant may bring during the same 

period. 

 

During the work's review, it also has been established that heat - and hot water systems 

are error regulated. Since the diploma work does not cover that piece it is instead 

informed as proposals subject to further investigation. 

  



  



Sammanfattning 
 
Detta examensarbete omfattar en utredning av bostadsrättsföreningen Bogårdens värme- 

och varmvattensystem. Bogårdens värme- och varmvattenbehov tillgodoses av både 

fjärrvärme och tre stycken värmepumpar. Genomförd utredning visar att värmepumparna 

inte utnyttjas på ett lönsamt sätt. Förutom att besparingsmöjligheterna är små, riskeras 

även tillväxten av legionellabakterier i varmvattensystemet. 

 

Eftersom värmepumparna redan är installerade, har HSB-Gävleborg (ansvarig för 

Bogården) ett önskemål att utreda möjliga åtgärdsförslag för optimering av befintlig 

anläggning. 

 

Efter slutförd utredning presenteras ett nytt åtgärdsförslag. Det nya åtgärdsförslaget går ut 

på att stoppa varmvattenproduktionen och utnyttja värmepumparna till endast 

värmeproduktion under uppvärmningssäsongen. Varför varmvattenproduktionen bör 

stoppas, är just för att eliminera legionellarisken. Det nya förslaget medför dessutom en 

besparing av 1 534 000 kronor under en 20-årsperiod. Detta är ungefär det dubbla som 

vad den befintliga anläggningen kan ge under samma period. 

 

Under arbetets genomgång har det även konstaterats att värme- och varmvattensystem är 

felreglerade. Eftersom examensarbetet inte täcker den biten upplyses det istället som 

förslag till vidare utredning. 

 

  



  



Innehållsförteckning 
Inledning ............................................................................................................................. 9 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................... 9 
1.2 Syfte .................................................................................................................. 9 
1.3 Informationsinsamlig....................................................................................... 10 

1.3.1 Litteratur och kunskaper ............................................................................. 10 
1.3.2 Internet ........................................................................................................ 10 
1.3.3 VVS-mässan................................................................................................ 10 
1.3.4 Intervjuer och möten ................................................................................... 10 

2 Beskrivning av anläggningen.................................................................................... 11 
2.1 Värmekälla ...................................................................................................... 11 
2.2 Befintliga värmepumpar.................................................................................. 11 
2.3 Ackumulatortankar.......................................................................................... 13 

3 Teoretisk referensram ............................................................................................... 15 
3.1 Transmissionsförluster .................................................................................... 15 

3.1.1 U-värde ....................................................................................................... 16 
3.1.2 Värmemotståndet R..................................................................................... 16 
3.1.3 Värmekonduktivitet λ.................................................................................. 16 
3.1.4 Gradtimmar ................................................................................................. 17 
3.1.5 Gränstemperatur.......................................................................................... 17 
3.1.6 Dimensionerande utetemperatur, DUT ....................................................... 18 

3.2 Ventilationsförluster ........................................................................................ 19 
3.2.1 Spårgasmätning........................................................................................... 20 

3.3 Energibehov..................................................................................................... 20 
3.4 Internvärme (gratisvärme) ............................................................................... 21 

3.4.1 Personer och elapparater ............................................................................. 21 
3.4.2 Solinstrålning .............................................................................................. 22 

3.5 Fjärrvärme ....................................................................................................... 22 
3.5.1 Tappvarmvatten .......................................................................................... 23 

3.6 Hur fungerar en värmepump?.......................................................................... 24 
3.6.1 Carnot-process ............................................................................................ 24 
3.6.2 Värmepumpens värmefaktor....................................................................... 25 
3.6.3 Värmepumpens olika delar ......................................................................... 25 

3.7 Frånluftsvärmepump ....................................................................................... 26 
3.7.1 Frånluftsventilation ..................................................................................... 26 

3.8 Legionella........................................................................................................ 27 
3.8.1 Legionärssjuka ............................................................................................ 27 

  



  

3.8.2 Pontiacfeber .................................................................................................28 
3.8.3 Finns i naturen .............................................................................................28 
3.8.4 Stillastående varmvatten..............................................................................28 
3.8.5 Dör beroende på tid och temperatur ............................................................29 

4 Metod ........................................................................................................................31 
4.1 Transmission ....................................................................................................31 
4.2 Ventilation .......................................................................................................31 
4.3 Gratisenergi......................................................................................................32 

4.3.1 Solinstrålning...............................................................................................32 
4.3.2 Internvärme..................................................................................................32 

4.4 Legionellarisken...............................................................................................33 
5 Resultat......................................................................................................................35 

5.1 Värmepumpar ..................................................................................................35 
5.2 Energibalans.....................................................................................................35 
5.3 Nuvarande koppling.........................................................................................37 
5.4 Legionellarisken...............................................................................................38 

6 Åtgärder.....................................................................................................................39 
6.1 Förslag .............................................................................................................39 
6.2 Besparingsmöjligheter .....................................................................................40 

6.2.1 Fall 1............................................................................................................40 
6.2.2 Besparingar (Fall 1) .....................................................................................42 
6.2.3 Fall 2 (2007) ................................................................................................42 
6.2.4 Besparingar 2007.........................................................................................44 

7 Diskussion .................................................................................................................45 
7.1 Mängden energi ur frånluften ..........................................................................45 
7.2 Värmepumparnas lönsamhet............................................................................45 
7.3 Värmefaktor .....................................................................................................47 
7.4 Åtgärdsförslag/Kopplingsschema ....................................................................48 
7.5 Besparingsmöjligheter .....................................................................................48 

8 Slutsatser ...................................................................................................................49 
9 Förslag till fortsatt arbete ..........................................................................................51 
10 Källförteckning.....................................................................................................53 
Bilageförteckning ..............................................................................................................55 



Inledning 

Arbetet inleds med bakgrund, syfte och informationsinsamling 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete utförs på Brf Bogården (Bostadsrättsföreningen Bogården) som 

ingår i HSB-Gävleborg1. Brf Bogården är ett flerbostadshus bestående av 176 lägenheter, 

beläget i centrala Gävle. Fastigheten är bebyggd med en nyare del som byggdes 1988 

samt två äldre delar som är renoverade samma år. Den ena äldre delen tillhörde 

"Pixfabriken2" och den andra äldre delen kallas för "Håglinska3" och ligger efter 

Kaplansgatan. De andra gatorna runt kvarteret är: Staketgatan, Norra Skeppargatan och 

Hantverkargatan. 

 

Värme- och varmvattendistributionen i vissa delar av kvarteret Bogården har varit 

otillfredsställande de senaste månaderna. I samband med åtgärder har även HSB som 

önskemål att utföra en energikartläggning av undercentralen. Undercentralen omfattar 

frånluftsvärmepumpar och fjärrvärmefunktioner. 

          
Figur1. kvarteret Bogården, källa: HSB Figur2. en äldre bild av området, källa: HSB  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utreda de befintliga frånluftsvärmepumparnas 

effektivitet för varmvatten- och värmeproduktion samt lönsamheten med samkörning 

mellan värmepumparna och fjärrvärme. Eventuella åtgärdsförslag för optimering av 

befintlig anläggning skall presenteras och i samband med det skall även legionellarisken 

utredas. 

                                                      
1 HSB står för Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening 
2 Pixfabriken tillverkade Pixtabletten och andra välkända produkter, byggd 1917 
3 Ett tegelhus, byggt 1901  
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1.3 Informationsinsamlig 

För att skapa en övergripande bild av ämnet har olika metoder används. Nedan beskrivs 

de sätt som utnyttjats för att samla in material till examensarbetet. 

 

1.3.1 Litteratur och kunskaper 

Examensarbetet kommer att täcka en treårig energiingenjörsutbildning. I första hand har 

kunskaper och kurslitteratur från olika delmoment av utbildningen används för utförandet 

av examensarbetet. En del av fakta som finns i teoriavsnittet är även baserat på rapporter, 

vetenskapliga artiklar och böcker lånade från bibliotek. 

 

1.3.2 Internet 

Idag betraktas nätet som en stor informationskälla. Då litteraturen inte alltid var relevant 

med tanke på lagändring och snabb utveckling, har nätet används för att ta del av nyare 

information. Nätet har även utnyttjats som kommunikationskälla via e-mail för 

personkontakter och överföring av material. 

 

1.3.3 VVS-mässan 

Strax efter att fasen informationsinsamling började gjordes ett besök på VVS-mässan i 

Stockholm. Syftet med besöket var att förbättra kunskaper inom energiområdet samt att 

komma i kontakt med tillverkaren av de befintliga värmepumparna i Bogården. Under 

besöket gjordes intervjuer med personal från tillverkarföretaget av värmepumparna samt 

att skriftligt material i form av broschyrer och handböcker tillhandahölls. 

 

1.3.4 Intervjuer och möten 

Då egna kunskaper inte räckte till att utreda vissa delar av arbetet, har sakkunniga 

tillfrågats om råd. Under genomförande av examensarbetet gjordes ett antal intervjuer och 

möten hölls med bland annat handledare. Dessa var viktiga då arbetet diskuterades och 

avstämdes. 
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2 Beskrivning av anläggningen 

Kvarteret Bogården har en sammanlagd area på 20300 m². Uppvärmningen av 

lägenheterna sker via ett vattenburet system. Systemet är kopplat till både fjärrvärme och 

tre stycken värmepumpar. Värmecentralen är belägen i källaren Hantverkargatan 20B. 

Figur 3 visar kopplingsschemat av systemet. 

 

 
Figur 3. Kopplingsschema  

 

Värmepumparna prioriterar laddning av varmvatten via växelventilen SV1. Vid fulladdad 

ackumulatortankar (ACK) växlar SV1 mot värmekretsen. Fjärrvärme inkopplas 

automatiskt när energibehovet överstiger värmepumparnas kapacitet. 

2.1 Värmekälla 

Till värmepumparna används lägenheternas frånluft som värmekälla. I kvarteret finns det 

sju stycken frånluftsaggregat av olika typer och storlekar. Värmen tillvaratas ur frånluften 

via ett återvinningsbatteri som sitter i respektive frånluftsaggregat. 

2.2 Befintliga värmepumpar 

De tre befintliga värmepumparna i Bogården är av typen Fighter 1320 från leverantören 

NIBE. Fighter 1320  är anpassad för uppvärmning av större fastigheter såsom 

flerbostadshus och industrifastigheter. Förutom frånluft kan även mark, berg eller sjö 

användas som värmekälla. Figur 4 ger en principiell bild av hur Fighter 1320 ser ut. 
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  Figur 4. Fighter 1320, källa: NIBE 

 

Aggregatet består av två värmepumpsmoduler med inbyggda cirkulationspumpar, vilket 

ger möjligheten att den enkelt kan anslutas till köldbärar- respektive värmebärarkrets. 

 

Energitransport från värmekällan sker i ett slutet köldbärarsystem där vatten blandat med 

frostskyddsmedel cirkulerar.  I förångaren lämnar köldbärarvätskan sin energi över till 

köldmediet som i sin tur förångas för att sedan komprimeras i kompressorn. Köldmediet 

lämnar kompressorn med hög temperatur och leds in i kondensorn för att avge sin energi 

till värmebärarkretsen.4 

 

 
Figur 5. Befintliga värmepumpar 

 

Värmepumparna installerades i undercentralen år 2006 som ersättare av fem stycken 

andra värmepumpar av annan typ. 

                                                      
4 Monterings- och skötselanvisning Fighter 1320 (NIBE) 
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2.3 Ackumulatortankar 

Vid sidan om värmepumparna finns det fyra stycken ackumulatortankar med en volym på 

2,5 m3 vardera. Ackumulatortankarna används för att utöka drifttiden för värmepumparna 

vid produktion av tappvarmvatten då behovet varierar under dygnets olika tider. 

Vattentemperaturen i ackumulatortankarna ligger runt 40°C. 

 

 
Figur 6. Ackumulatortankar  
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3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras och förklaras den teori och de begrepp som ligger till grund för 

utförandet av detta examensarbete.  

3.1 Transmissionsförluster 

Med transmissionsförluster menas värmeförluster som transporteras genom byggnadens 

olika delar såsom fönster, golv, väggar och tak. Dessa värmeförluster förekommer då 

utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen. Förklaringen till detta är 

termodynamikens andra huvudsats som säger att värme av sig själv går över från ett 

varmare till ett kallare medium. För att åstadkomma ett behagligt inomhusklimat under 

kalla perioder måste byggnaden tillföras med värmeenergi. 

 

Effektförluster genom en yta kan beräknas med formeln: 

)( uteinne TTAUP −⋅⋅=  (W)   [1] 

Där: 

Tinne = inomhustemperatur (°C) 

Tute= utomhustemperatur (°C) 

U= Värmegenomgångskoefficient  )/( 2 KmW ⋅

A= Area (m²) 

 

Maximalt effektbehov under ett år beräknas genom att byta ut Tute mot DUT. 

)( DUTTAUP inne −⋅⋅=  (W)  [2] 

DUT = dimensionerande utetemperatur (°C) 

 

För att kunna omvandla detta till energi multipliceras formeln med tid (timmar).  

Den årliga energiförlusten genom en yta kan bestämmas genom att byta 

temperaturdifferens och tid ut mot gradtimmar. 

gradertrans QAUW ⋅⋅=.  (Wh)   [3] 

Q grader = Specifikt värmebehov i gradtimmar 
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3.1.1 U-värde 

Hur olika delar i en byggnad isoleras anges i U-värde. Det är ett mått som anger hur 

många watt som huset läcker per kvadratmeter vid en grads (K) skillnad mellan inomhus- 

och utomhustemperatur. Det finns olika metoder för beräkningar av U-värdet beroende på 

vilka isoleringsskikt som ingår i den ytan som beräkningarna avser. U-värdet används 

ofta för att klassificera komponenter såsom dörrar och fönster. 

Allmänt definieras U-värdet som: 

)/(1 2 KmW
R

U ⋅=
∑

  [4] 

 Där: R är värmemotståndet 

 

3.1.2 Värmemotståndet R 

Värmemotståndet R anger hur mycket värme ett material förhindrar passage. Högre R-

värde betyder bättre energieffektivitet. R-värdet används oftast för klassificering av 

enskilda material, såsom isolering. R-värdet kan beräknas enligt formeln: 

)/( 2 WKmdR ⋅=
λ

  [5] 

 

Där: λ  är värmekonduktivitet och d är tjockleken på materialet. 

 

3.1.3 Värmekonduktivitet λ 

Värmekonduktiviteten λ definieras som den värmemängd som per sekund passerar en m2 

av ett material. Materialet är en meter tjock och temperaturskillnaden på ömse sidor är en 

grad. Värmekonduktiviteten λ påverkas av materialets densitet, porositet, fuktighet och 

temperatur5, (ju mindre värmekonduktivitet desto bättre isolering). 

                                                      
5 Kenneth Sandin 1990 
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3.1.4 Gradtimmar 

Gradtimmar definieras som summaprodukten av temperaturskillnaden mellan ute- och 

inomhustemperatur och den tiden temperaturskillnaden uppstår. Det finns tabeller för 

olika orter i Sverige som ger det specifika värmebehovet i gradtimmar vid olika 

inomhustemperaturer. Gradtimmarna varierar från en ort till en annan beroende på 

uppvärmningssäsongens längd6. 

 

dtTTG utegränst )( −= ∫  (°Ch)   [6] 

 

Gt = antal gradtimmar (°Ch) 

Tgräns = gränstemperaturen (°C) 

3.1.5 Gränstemperatur 

För att nå en önskad innetemperatur (20°C) under uppvärmningssäsongen krävs det att 

byggnaden värmas upp. Gränstemperatur är den temperatur som byggnaden behöver 

uppvärmas till, resten kompletteras av gratisvärme7. Se figur 7. 

tot

gratis
innegräns Q

P
TT −=  (°C)   [7] 

Där: 

Tinne = inomhustemperaturen (°C) 

Pgratis = totalt gratisvärmetillskott (W) 

Qtot = byggnadens totala specifika värmeeffektförlust (W/°C) 

  

   
 Figur 7. Varaktighetsdiagram för ute-, inne och gränstemperatur (Catarina Warfvinge) 

                                                      
6 Kenneth Sandin 1990 
7 Catarina Warfvinge  
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3.1.6 Dimensionerande utetemperatur, DUT 

I Sverige används dimensionerande utetemperatur, DUT för beräkning av maximalt 

effektbehov.  DUT är en beräknad temperatur som är grundad på byggnadens utformning 

och placering.  DUT-värdena är baserade på det faktum att inomhustemperaturer tillåts 

sjunka 3ºC med frekvensen en gång per n år. DUT20 är vanligast och innebär att n har 

valts till 20 år.8 

 

En byggnads tidskonstant τ och normaltemperaturen för januari är utgången till 

beräkningen av DUT. Med tidskonstanten menas byggnadens värmetröghet dvs. hur lång 

tid det tar för byggnaden att reagera på en temperaturändring utomhus. τ beräknas enligt 

ekvation 8. 

 

∑
∑

⋅+⋅⋅

⋅
=

AUcq
cm j

ρ
τ    [8] 

Där: 

∑ ⋅ jcm = summan av byggnadsdelars värmekapacitet (J/ºC) 

∑ ⋅ AU = summan av transmissionsförluster (W/ºC) 

cq ⋅⋅ ρ = ventilationsvärmeeffektförluster (W/ºC) 

 

Bestämning av DUT20 sker enligt diagrammet nedan 

 
Figur 8. DUT20 vid extrema utetemperatur(Kenneth Sandin 1990) 

                                                      
8 Kenneth Sahlin 1990  
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3.2 Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster sker genom både styrd ventilation och ofrivillig ventilation. Styrd 

ventilation skapar en luftväxling i byggnaden, där ett utbyte sker mellan inneluft och 

uteluft. Förlusterna uppstår då den varma inneluften ersätts med ouppvärmd uteluft. 

 

Det specifika effektbehovet och energibehovet för styrd ventilationens beräknas enligt 

ekvation [9] respektive [10]. 

 

pv cqP ⋅⋅= ρ  (W/ ̊C)  [9] 

tvv GPQ ⋅=   (Wh)  [10] 

 

q = totala flödet (m3/s) 

ρ = luftens densitet 1,2 (kg/m3) 

cp = luftens specifika värmekapacitet 1000 (J/kg ̊C) 

Gt = antal gradtimmar ( ̊ Ch) 

 

Ofrivillig ventilation orsakas av köldbryggor som skapas av springor vid dörrar och 

fönster, otätheter i isolering m.m. För beräkning av ofrivillig ventilation används 

nedanstående ekvationer. 

 

T
GPQ t

Δ
⋅

=  (Wh)  [11] 

TqP Δ⋅⋅= 33,0  (W)  [12] 

V
qn =  (oms/h)  [13] 

Q = energiförluster på grund av ofrivillig ventilation (Wh) 

P = effektförluster på grund av ofrivillig ventilation (W) 

Gt = gradtimmar för orten där byggnaden är belägen ( ̊ Ch) 

ΔT = skillnaden mellan inne- och ute temperatur ( ̊ C) 

q = luftflöde på grund av ofrivillig ventilation (m3/h) 

V = Byggnadens volym (m3) 

n = luftomsättning (oms/h) 
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3.2.1 Spårgasmätning 

Spårgasmätning är en metod som används för att mäta ventilationsflöden. Metoden är 

studerad och utvecklad vid byggforskningsinstitutet (SIB)9. Fläktrummen innehåller ofta 

ett stort antal delar som trängts ihop i små volymer vilket gör det svårt att mäta luftflöden 

med vanlig hastighetsmätare. Fördelen med Spårgasmättningen är att den klara av sådana 

trånga fläktrum. 

 

 
 Figur 9. Spårgasmätning  

 

Figur 9 visar en skissbild av hur luftflöden kan bestämmas. Vid P1 injiceras ett känt 

spårgasflöde, koncentration mäts sedan i P2. 
 

3.3 Energibehov 

Beräkning och bedömning av en byggnads värmebehov är baserad på summan av 

byggnadens transmission – och ventilationsförluster. 

Värmebehovet på grund av transmission och ventilationsförluster ges av formeln 

∑ ⋅⋅⋅+⋅= gradår QVnAUQ )33,0(  (Energi/år)  [14] 

Där förluster på grund av ventilation är 33,0⋅⋅Vn  och 

n = antal omsättningar per timme (1/h) 

V = Byggnadens volym (m³) 

                                                      
9 Ny mätmetod som klarar trånga fläktrum och återluft av Mats Mattsson, vvs& energi 7-8/85 
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3.4 Internvärme (gratisvärme) 

Internvärme är det kostnadsfria värmetillskottet som tillförs byggnaden bortsett från 

uppvärmningsbehov, dvs. värme från t.ex. belysning, människor, maskiner och 

solinstrålning. Denna värme anges i Watt. 

 

3.4.1 Personer och elapparater 

Personer och elapparater bidrar till uppvärmningen av byggnader under 

uppvärmningssäsongen. 

 

Vanligast av elapparater är belysning. Beräkningar av värmetillskott från belysning är 

baserade på summan av lampornas/lysrörens märkeffekt (Watt), hur stor del av denna 

effekt som blir värme (%) samt den tid som lamporna/lysrören lyser. 

 

tyPE effektbelysning ⋅⋅=  (Wh)  [15] 

 

Ebelysning = totala energitillskottet från belysning (Wh) 

Peffekt = effektsumma (W) 

y = andel värme (%) 

t = tiden lamporna lyser (h) 

 

Principen är densamma för personer: 

 

txPE persontot ⋅⋅=  (Wh)  [16] 

Där: 

Etot = totala energitillskottet från personer (Wh) 

Pperson = värmeenergi per person (W) 

x = antal personer(-) 

t = vistelsetid (h) 
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3.4.2 Solinstrålning 

Solinstrålning genom fönster ger en betydande del av värmetillskottet (gratisvärme). 

Detta betraktas ofta som positivt ur energisynpunkt, men ibland kan solinstrålningen 

skapa övertemperatur inomhus och då behövs istället ett kylsystem. Vid stora fönsterareor 

i öst-, väst-, eller söderläge kan inomhustemperaturen bli mycket hög en solig dag. Ett 

vanligt, enkelt och miljövänligt sätt att förhindra oönskad solinstrålningen är 

fönsteravskärmning. 

 

Beroende på väderstrecken och årstider varierar mängden gratisenergi från solen som 

tillförs en byggnad. I princip tas solstrålning till vara bara under uppvärmningssäsongen. 

 

Det finns olika metoder för beräkningar av värmetillskott från solinstrålning. Enligt en 

metod finns det tabeller för dygnsummor av solinstrålning uttryckt i Wh/m². (Se bilaga 4) 

 

För beräkning av värmetillskottet under hela uppvärmningssäsongen enligt ovan nämnda 

metoden används formeln nedan: 

 

∑⋅⋅=
år

DAq
1

α  (Wh/år)  [17] 

Där: 

A= fönsterarea (m²) 

α = absorptionsfaktor (-) 

D = dygnsummor av solinstrålning (Wh/m²) 
 

3.5 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är vatten som värms upp på ett miljövänligt sätt och levereras ut till 

byggnader i ett slutet system med rör. Det varma vattnet används för att värma upp 

och/eller tillgodose fastigheter med tapparvarmvatten. Ett fjärrvärmesystem har tre 

delsystem, produktionsanläggningar, distributionsledningar och abonnentcentraler. 

Värmen i form av varmvatten produceras i produktionsanläggningar. Värmen  

distribueras sedan via fjärrvärmenätet till fastigheternas värmecentral i välisolerade rör 

som oftast är nedgrävda i gatan. Vattnet cirkulerar ständigt i fjärrvärmesystemet dvs. det 
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avkylda vattnet från returledningen pumpas tillbaka till distributionsledningar för att 

uppvärmas och återföras igen till framledningen.10 

 

3.5.1 Tappvarmvatten 

Uppskattning av effektbehovet för tappvarmvatten bör baseras på hur mycket vatten som 

ungefär förbrukas. Ungefär 30 % av kallvattenförbrukningen åtgår till tappvarmtvatten.11 

 

Värmeeffektbehovet, P, för ett vattenflöde som värms i den takt det förbrukas beräknas 

enligt nedanstående samband. 12 

 

)( inutpvatten TTcqP −⋅⋅⋅= ρ  (W)  [18] 

 

där 

q = vattenflödet i m3/s 

ρ = vattnets densitet i kg/m3 

cp = vattnets specifika värmekapacitet 4190 J/kg °C 

Tin = kallvattnets temperatur (°C) 

Tut = varmvattnets temperatur (°C) 

 

Omvandling av redan förbrukat kallvatten i m³ till tappvarmtvatten i kWh sker enligt 

sambandet nedan: 

Tqq kvvv Δ⋅⋅= 16,1  (kWh)   [19] 

Där: 

qvv = energibehovet för varmvatten (kWh) 

qkv = kallvattenförbrukning (m³) 

∆T = temperaturskillnad mellan varm – och kallvatten (°C) 

Termen 1,16 kommer ifrån sambandet: )
3600

( pc⋅ρ
 

                                                      
10 Sved Fredriksen, Sven Werner (Fjärrvärme Teori, teknik och funktion) 
11 Handledare Roland Forsberg 
12 Catarina Warfvinge 2003  
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3.6 Hur fungerar en värmepump? 

En värmepump fungerar i princip som ett kylskåp. I kylskåpet tas värme inifrån skåpet 

(varorna) med hjälp av en kompressor och avges värme på baksidan. En värmepump 

däremot hämtar lagrad energi från berg, jord, luft eller vatten och omvandlar den till 

värme och/eller tappvarmvatten i huset. 

3.6.1 Carnot-process 

En värmepump arbetar enligt Carnot-processen som är en termodynamisk kretsprocess 

bestående av fyra reversibla13 delprocesser. ”Carnot-processen har bästa möjliga 

prestanda av alla processer som arbetar mellan två givna temperaturer dvs. temperaturer 

med vilka värme tillförs/bortförs processen” .14 Carnot-processen i p-v- och T-s-

diagrammet för kylmaskiner eller värmepumpar visas i figur 10. 

 

 
Figur 10. Carnot-process i p-v- och T-s-diagrammet (kylmaskin, värmepump) 

 

Den termiska verkningsgraden för en värmemotor som arbetar enligt Carnot-processen 

blir: 

c
tillf T

T
q
w ηη =−==

2

11    [20] 

Där: 

η = ηc =termisk verkningsgrad = teoretisk verkningsgrad (%) 

T1, T2 = högsta temperatur respektive lägsta temperatur (K) 

W =avgivet arbete (W) 

qtillf =tillfört arbete (W) 

                                                      
13 Omvändbar process, som kan återföras till ursprungligt läge utan ändring av omgivningen 
(Henrik Alvarez, 1990) 
14 Henrik Alvarez 1990 
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3.6.2 Värmepumpens värmefaktor 

En värmepumps värmefaktor definieras som förhållandet mellan avgiven och tillförd 

energi. För varje kilowattimme (kWh) el som används för att driva en värmepump förses 

systemet normallt med 3-4 kWh i form av värme eller tappvarmvatten. 

 

Den högsta möjliga teoretiska värmefaktorn för en värmepump som arbetar enligt Carnot-

processen blir: 

21

1

TT
T

c −
=Φ    [21] 

T1 = högsta temperatur (K) 

T2 = lägsta temperatur (K) 

 

Den verkliga värmefaktorn beräknas enligt: 

tillfbortf

bortf

qq
q

−
=Φ

//
//

  [22] 

q bortf = avgiven värme (W) 

q tillf = tillfört arbete (W) 

 

3.6.3 Värmepumpens olika delar 

Värmepumpens viktigaste delar är förångaren, kondensorn, expansionsventil och 

kompressorn. Nedan beskrivs de olika delarna med både ord och enkel skiss (figur 11) av 

kretsen. 

 
 Figur 11. Carnot-process kretsskiss 

 

Förångare: här kokar köldmediet under värmeupptagning från värmekällan vid den lägre 

temperaturen T2 (lägre tryck). Temperaturen är konstant och lägre än värmekällans 

temperatur. Temperaturen beror på trycket och vilket köldmedium som används. 
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Kompressor: upprätthåller högt tryck i kondensorn och transporterar köldmediet i 

kretsen med massflödet . 
•

m

 

Kondensorn: här sker kylning av köldmediet under konstant tryck. Temperaturen på 

köldmediet måste vara högre än omgivningen. 

 

Strypventil: reglerar massflödet och tryckdifferensen mellan högt och lågt tryck. 

 

3.7 Frånluftsvärmepump 

Frånluftsvärmepumpen kallas den värmepump som hämtar värme från 

ventilationssystemets frånluft. För att denna typ av värmepump ska fungera krävs det att 

byggnaden har ett styrt ventilationssystem. Värmen kan tillvaratas ur frånluften via t.ex. 

kylbatteri som kan sättas i frånluftsaggregat. Effekt ur kylbatteriet beräknas enligt nedan: 

 

)( TcqP pB Δ⋅⋅⋅= ρ  (W)  [23] 

 

q = totala flödet (m3/s) 

ρ = luftens densitet 1,2 (kg/m3) 

cp = luftens specifika värmekapacitet 1000 (J/kg ̊C) 

∆T = lufstemperaturskillnad före och efter kylbatteriet (°C) 

 

3.7.1 Frånluftsventilation 

I byggnader som är utrustade med frånluftsystem utan tilluftsystem sker tillförsel av luft 

via otätheter och uteluftsventiler. Luften som kommer in är ouppvärmd och ofiltrerad. 

Förorenad inneluft sugs ut via frånluftsystemet med hjälp av frånlufsfläktar. Se figur 12. 

 
Figur 12. Inneluft sugs ut och ersätts med uteluft. Bild: Bo Reinerdahl 
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3.8 Legionella 

Begreppet legionella har sitt ursprung från ett sjukdomsutbrott bland amerikanska 

krigsveteraner (legionärer) i Philadelphia 1976. Krigsveteranerna hade då bott på ett 

hotell för att hålla en konferens där sjukdomen bröt ut. Totalt insjuknade 221 personer i 

svår lunginflammation och av dem dog 34 stycken.15 

 

På den tiden var orsaken till sjukdomen inte känd, men efter en kort tids studier 

identifierades bakterien och gavs den namnet Legionella pneumophila (den som älskar 

lungor). Idag är åtminstone 50 arter av legionella identifierade. 

 

Bakteriefamiljen Legionella kan orsaka två olika sorters sjukdomar. Den ena är en 

lunginflammation och kallas för legionärssjuka, den andra heter pontiacfeber och är 

influensaliknande. 

 

3.8.1 Legionärssjuka 

Legionärssjuka är en allvarig lunginflammation orsakad av bakteriefamiljen Legionella. 

Symptomen på legionärsjuka är hög feber, frossa, diarré, muskelsmärtor och huvudvärk, 

återföljt av torrhosta, andningsbesvär och lungsymtom.16 

 

Enligt internationella forskningar så har nedsatt immunförsvar, rökvanor och ålder 

betydelse för utveckling av legionärsjuka. Men även fullt friska människor kan smittas 

vid inandning av stora mängder bakterier. Normalt visar symptomen sig efter 2-10 dagar. 

Smitta går inte över från en person till en annan. Sjukdomen är inte heller kronisk17. 

 

I Sverige har läkarna som uppgift att rapportera påträffade fall av sjukdomen till Statens 

Smittskyddsinstitut. Det registreras ca 50 fall av legionärsjuka varje år, men denna siffra 

anses som låg. Bland de personer som drabbas av lunginflammation i Sverige varje år 

räknar Smittskyddsinstitutet med att 2-5 procent kan vara orsakade av 

legionellabakterier18. Dödligheten i sjukdomen uppskattas till cirka10 % av de 

insjuknade. 

                                                      
15 BBR (Bertil Jönsson 2006-06-26) 
16 BBR (legionella Boverket) 
17 Statens Smittskyddsinstitut, www.smittskyddsinstitutet.se  
18 BBR (legionella Boverket) 
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3.8.2 Pontiacfeber  

Pontiacfeber, också orsakad av legionellabakterier, har influensaliknande symtom men 

sjukdomen är lindrig, kortlivad samt självläkande. Tillfriskandet sker spontant inom max 

5 dygn.  

Pontiacfeber och legionärssjuka är två olika sjukdomar som orsakas av samma bakterier 

men det är oklart varför vissa personer får pontiacfeber och anda får legionärssjuka. 

 

3.8.3 Finns i naturen  

Legionellabakterier finns naturligt i små mängder vilka förekommer i sjöar, vattendrag 

och mark. Bakterierna kan befinna sig i två olika faser, vilofas19- och tillväxtfas20. 

Vilofasen varar vid temperaturer under 20°C. Mellan 20 - 45°C är bakterierna i tillväxtfas 

och trivs bäst vid temperaturer runt 40°C. Vid temperaturer över 50°C dör bakterierna. 

 

Det behövs näringsämnen för att legionellabakterier ska kunna växa till men det får de 

normalt i dricksvatten och varmvatten. ”Tillväxten gynnas av den biofilm som nästan 

alltid finns på väggarna inne i vattentankar, vattenledningsrör och duschslangar”.21 

 

3.8.4 Stillastående varmvatten 

Det är farligt att lagra varmvatten vid låga temperaturer under längre tid. Enligt BBR så 

bör vattentemperaturen inte understiga 60°C i varmvattenberedare och andra behållare 

där varmvatten blir stillastående. Ifall uppvärmningen sker med t.ex. värmepump som ger 

lägre temperatur så bör det finnas möjlighet för installation av el-patroner eller liknande 

för att värma upp vattnet till 60°C. Detta är dock inget krav för hus byggda före 1994.  

 

Boverket rekommenderar också att varmvattenberedare och andra typer av 

vattenbehållare bör kunna rengöras invändigt. Detta eftersom legionellabakterier trivs bra 

i slammet som finns på botten av behållaren. Även blindledningar bör undvikas eftersom 

vattnet blir stillastående där, vilket medför risken för att legionellabakterier ska föröka sig 

samtidigt som det är svårt att komma åt dem. 

                                                      
19 Bakterierna är vilande dvs. förökar sig inte 
20 Bakterierna förökar sig 
21 Statens Smittskyddsinstitut, www.smittskyddsinstitutet.se 
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Vidare bör varmvattentemperaturen i bostäder inte understiga 50°C vid tappställen. 

Temperaturen på varmvatten bör inte heller vara allt för höga vid tappställen då det finns 

risk för skålning.22 

3.8.5 Dör beroende på tid och temperatur 

Ju mer temperaturen höjs på varmvatten desto minde tid tar det att ta död på 

legionellabakterier. Höjs vattentemperaturen till 50°C så kan det ta några timmar att döda 

bakterierna, och vid 60°C tar det runt 10 minuter medan vid 70°C är motsvarande tiden 

mindre än en minut.23 

                                                      
22 Boverkets byggregler, BBR (legionella Boverket) 
23 Boverkets byggregler, BBR (legionella Boverket)  
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4 Metod 

4.1 Transmission 

Arbetet med transmission börjades med att studera byggnadsritningar för att bestämma de 

olika yttre byggnadsdelar såsom väggar, tak och golv. Måtten för de olika delarna mättes 

av ritningarna med hjälp av skalenlig linjal. Därefter behövdes U-värden för att kunna 

räkna fram det totala effektbehovet respektive energibehovet. Här gav inte ritningarna 

tillräcklig information om de olika delarnas U-värden. Orsaken till det var att samtliga 

hus i kvarteret inte var byggda samtidigt och en del ritningar till de äldre husen saknades 

helt. 

 

Då det inte var möjligt att bestämma U-värden med hjälp av ritningarna har istället regler 

från SBN 198024 använts. Enligt uppgifter från HSB är delar av Bogården byggda 1988 

och resten (de äldre) är renoverade samma år. Dessa uppgifter användes som 

utgångspunkt för att ta fram då gällande U-värden från SBN 1980. Det gjordes dock ett 

slumpmässigt stickprov på en vägg för att se hur pass dess U-värde stämde överens med 

värden tagna från SBN 1980. Det visade sig att de två värden inte skildes åt mycket. (se 

bilaga 2) 

 

4.2 Ventilation 

Ventilationsflöden bestämdes med hjälp av spårgasmätning. En beskrivning av hur 

metoden utfördes framgår av figur 13 och exempel 1. Ett känt spårgasflöde injicerades i 

ventilationskanelen vid punkten P1. I kanalen blandade sig spårgasen med 

ventilationsluften och strömmade vidare till punkten P2 där gaskoncentrationen mättes, 

och då luftflödet kunde bestämmas. Det är viktigt att gaskoncentrationen vid P2 hunnit 

inta ett fortvarighetstillstånd innan den mäts. 

                                                      
24 Svensk Bygg Norm 1980 (statens planverks författningssamling) 
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 Figur 13. Spårgasmätning  

 

Exempel 1: Bestämning av luftflöde: 

 

Ett spårgasflöde på 200 l/h sprutas in vid punkten P1, koncentrationen mätts till 25 ppm i 

punkten P2. Vad är det totala luftflödet som råder i kanalen? 

Lösning:  
31025/200 −⋅ = 8000 m3/h = 2222 l/s 

Svar: Det totala luftflödet är 2222 l/s 

 

4.3  Gratisenergi 

4.3.1 Solinstrålning 

Ett beräkningsdokument för solinstrålningen kunde göras med hjälp av den metod som 

beskrivs under avsnitt 3.4.2, se även bilaga 4. Beräkningarna börjades med att mäta 

fönsterareorna från byggnadsritningarna med hjälp av skalenlig linjal och uppskatta 

andelen glas. I dokumentet gäller latituden 60° N samt en absorptionsfaktor på 80 %. 

 

I kvarteret Bogården har det konstaterats mycket fönsteravskärmning, höga träd och 

skuggor från andra byggnader därför antas här att 30 % av den totala strålningen når 

inomhus. Beräkningarna avser perioden 15:e september till 15:e maj. 

4.3.2 Internvärme 

Det var svårt att bedöma hur mycket värme som kommer från personer och elapparater. 

Efter diskussion med handledare och samtal med personal från HSB fastställdes effekten 

på internvärmen till 250 W per lägenhet. Denna effekt har sedan multiplicerats med tid 

för att få fram energin. Beräkningarna gäller perioden 15:e september till 15:e maj. 
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4.4 Legionellarisken  

För att kunna kartlägga legionellarisken gjordes en utredning. Utredning var baserad på 

Boverkets rekommendationer och iakttagelser från undercentralen. Utgångspunkten för 

utredningen var ett antal punkter, vilka som enligt Boverkets rekommendationer bör ses 

över för att förhindra tillväxten av legionellabakterier. Sedan noterades upptäckter från 

undercentralen för att se hur pass Boverkets rekommendationer följdes i praktiken. Till 

slut blev resultatet av utredningen en jämförelse mellan teorin och praktiken. (Se under 

resultatkapitlet) 

 

Boverket anses som en pålitlig myndighet, därför har dess rekommendationer valts för 

utförandet av denna metod. Bristen med metoden är att den är baserad på 

rekommendationer och inte krav, därför kan inte resultatet anses som säkert. 
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5 Resultat 

5.1 Värmepumpar 

I dagsläge ger värmepumparna sammanlagt 182 MWh samtidigt som de förbrukar 41 

MWh i form av elenergi. Värmefaktorn blir således 4,4 vilket innebär att värmepumparna 

vid varje tillfört MWh el ger 4,4 MWh i form av värme och/eller tappvamvatten. Dessa 

siffror är avlästa från TACduc i undercentralen och avser tiden 2007-05-01-- 2008-04-30. 

(Se bilaga 6) 

 

Nuvarande värmeproduktion, inköpt fjärrvärme och energikostnader framgår i 

nedanstående tabell. 

Drift Tillförd el Produktion Fjärrvärme Fjärvärmepris Elpris  Värmekostnad Elkostnad
  MWh MWh MWh kr/MWh kr/MWh kr/år kr/år 
Fjv 0,0 0,0 1 967,1 550,0 1 150,0 1 081 905 0
Fjv + VP 41,4 182,1 1 785,0 550,0 1 150,0 981 750 47 610
Värmefaktor, COP 4,4 (-)         

Figur 14. Samkörning mellan värmepumpar och fjärrvärme (nuvarande) 

 

Figur 14 visar nuvarande värmeproduktion, inköpt fjärrvärme och energikostnader på ett 

år. Vid bara fjärrvärmedrift blir kostnaderna endast i form av värmekostnader. Vid drift 

med värmepumpar och fjärrvärme uppdelas kostnaderna i både värme- och elkostnader. 
(energipriserna avser våren 2008) 
 

Ifall ingen förändring sker i systemet kommer Bogårdens energikostnader med 

värmepumpar att vara 782 000 kronor lägre än motsvarande kostnader utan 

värmepumpar. Värdet är beräknat med nuvärdesmetoden25 under en 20-årsperiod. (Se 

bilaga 8) 

5.2 Energibalans 

För att ett acceptabelt inneklimat skall råda i bostäderna måste lika mycket energi tillföras 

dem som den bortföras (förloras). 

 

Värmeförluster sker genom transmission, styrd ventilation samt ofrivillig ventilation. 

Transmissionsförlusterna har beräknats till 1210 MWh/år, styrd ventilation till 912 

                                                      
25 Nuvärdet är den totala summan av vad de framtida investeringarna är värda just nu 
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MWh/år och ofrivillig ventilation har uppskattats till 139 MWh/år vilket motsvarar 6 % 

av de totala förlusterna (2261 MWh). 

 

Tillförd energi listas enligt nedan: 

• 1512 MWh i form av fjärrvärme (förbrukning/år) 

• Under en tolv månades period har värmepumparna gett totalt 182 MWh 

• Gratisenergi från personer och elapparater uppskattas till 256 MWh/år 

• Värme från solen som strålar in genom fönster har beräknats till 312 MWh/år 

 

 
Figur 15. Energibalans 

 

Figur 15 visar en bild av Bogårdens energibalans under ett år. 

 

För att ta del av beräkningarna se följande bilagor: 

 

Transmission  Bilaga 1 

Ventilation  Bilaga 3 

Värmeproduktion Bilaga 6 

Gratisvärme  Bilaga 4 

Fjärrvärme  Bilaga 5 

Energibalans  Bilaga 5 
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5.3 Nuvarande koppling 

 
Figur 16. Nuvarande kopplingsschema 

 

Enligt nuvarande koppling så skall värmepumparna i första hand prioritera laddning av 

varmvatten via ventilställdonet SV1. Vid fulladdad ackumulatortank växlar SV1 mot 

värmekretsen. Laddning av tappvarmvatten sker via en sluten värmebärarkrets där 

värmebäraren cirkulerar och lämnar över sin värme till varmvatten genom en 

värmeväxlare. Radiatorkretsen är däremot direkt kopplad till värmepumparna vilket 

betyder att värmebäraren är samma vatten som cirkulerar i radiatorerna. 

 

Utgående varmvattentemperatur vid temperaturgivaren GT3 konstanthålls via 

ventilställdonet SV3. Vid för låga temperatur och/eller för lite flöde från 

ackumulatortankarna inblandas värme från fjärrvärmeväxlaren. 

 

Inloppstemperaturen på värmesidan vid GT14 styrs av GTU. Värmeflödet via SV1 går 

genom fjärrvärmeväxlaren för att hålla rätt temperatur innan det fortsätter vidare till 

radiatorerna. 

 

Nedanstående tabell visar medeltemperaturer under en veckas period vid olika givare. (Se 

även bilaga 7) 

Givare: GT2 GT3 GT10 GT11 GT12 GT13 GT14 GT15 GT16 GT17 GT18 GTU
Temp °C: 31,6 56,5 29,8 42,0 40,6 31,1 50,1 29,5 35,4 49,1 56,6 10,0
Börvärde: 50,0 56,0 - 45,0 40,0 - - - 50,0 - - - 

Figur 17. Medeltemperaturer, två gånger per dag under en veckas period 
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5.4 Legionellarisken  

För att kunna bedöma ifall Bogårdens vattensystem innehåller legionellabakterier krävs 

det särskild vattenanalys vilket inte behandlas i detta examensarbete. Däremot finns det 

skäl till starka misstankar att Bogårdens vattensystem kan innehålla legionellabakterier. 

Detta konstateras efter genomförd utredning (Se avsnitt metod). 

 

Det som har utretts är: 

• Vattenlagring vid låga temperaturer bör undvikas. 

• Legionellabakterier trivs bäst i stillastående vatten vid en temperatur omkring 

40°C. 

• Vattenbehållare bör kunna rengöras invändigt. 

• Tiden att ta död på legionellabakterier varierar beroende på vattentemperaturen. 

 

Resultatet blir enligt nedan: 

• Det förekommer vattenlagring vid låga temperaturer. (Se bilaga 7) 

• Vattnet i ackumulatortankarna blir stillastående och dess temperatur ligger 

omkring 40°C. (se bilaga 7) 

• Ackumulatortankarna rengörs inte invändigt.26 

• Tiden då vattnet lämnar undercentralen tills det når bostäderna räcker inte till för 

att döda eventuella legionellabakterier. (Se avsnitt 3.8.5) 

                                                      
26 Samtal med Bengt Olsson, HSB 
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6 Åtgärder 

I detta avsnitt ges ett förslag på hur de befintliga frånluftsvärmepumparna i Bogården kan 

användas i fortsättningen. 

6.1 Förslag 

 
Figur 18. Förslag till kopplingsschema  

 

Tillskillnad från nuvarande koppling skall värmepumparna utnyttjas endast till 

produktion av värme. Tappvarmvatten blir då helt oberoende av värmepumparna. 

Värmepumparna prioriterar laddning av värme via en sluten värmebärarkrets som går 

genom en värmeväxlare. I värmeväxlaren lämnar värmebäraren sin energi till 

värmekretsen. Vidare lagras den producerade värmen i en ackumulatortank. 

Värmepumparna går efter värmebehov och stänger av sig vid fulladdad ackumulatortank. 

 

Den lagrade värmen styrs in till systemet efter behov via SV14. Utgående 

värmetemperatur vid GT14 styrs via GTU och ventilställdonet SV14. Vid för låga 

temperatur och/eller för lite flöde från ackumulatortanken inblandas värme från 

fjärrvärmeväxlaren. 

 

Utgående värmetemperatur vid GT14 varierar beroende på GTU medan temperaturen i 

ackumulatortanken är mer eller mindre konstant. Det innebär att temperaturen från 
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ackumulatortanken även kan bli för hög under vissa tider av året. I detta fall inblandas 

returvärme via SV11 för att reglera framledningstemperaturen till önskad nivå. 

 

Fördelen med det nya förslaget är: 

 

• Då värmepumparna endast utnyttjas för produktion av värme finns det ingen risk 

för spridning av legionellabakterier. 

• En begränsad sluten värmebärarkrets mellan värmepumpar och ackumulatortank 

minskar risken för höga – och/eller ojämna flöden som bland annat kan orsaka 

porlande ljud i systemet. 

• Det minskar risken för läckage i systemet. 

 

Nackdelen är: 

• Värmepumparna kan endast utnyttjas under uppvärmningssäsongen, resten av 

tiden (sommarmånader) tas de ur drift. 

• Det förekommer temperaturförluster genom värmeväxling. 

 

6.2 Besparingsmöjligheter 

När det gäller värmepumparnas drifttider och besparingsmöjligheter har två olika fall 

undersökts. Det ena fallet (Fall 1) är grundat efter normaltemperaturer för månader under 

ett år27. Det andra fallet (Fall 2) är i stället baserat på medeltemperatur för månaderna 

under det senaste året (år 2007). Det är dock Fall 1 som är väsentligt i det här 

sammanhanget. Fall 2 anses som ett extra eventuellt alternativ. 

6.2.1 Fall 1 

Med det nya förslaget beräknas värmepumparnas maximala effekt kunna utnyttjas under 

hela uppvärmningssäsongen. Värmepumparnas sammanlagda effekt vid en 

framledningstemperatur upp till 50°C beräknas till ca 90 kW. Denna effekt kommer att 

täcka runt 21 % av det totala medeleffektbehovet per år. (Se bilaga 6 och Bilaga 11 för 

beräkningar)  

                                                      
27 Statens Institut för Byggnadsforskning (Temperaturer för ett normalt år) 
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6.2.1.1 Effektbehov  

Total effektbehov kW /normalår
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Figur 19. Det totala effektbehovet (normalår) 

 

Figur 19 visar det totala medeleffektbehovet i kW månadsvis under ett år. I första hand 

utnyttjas värmepumparnas maximala effekt (blått område), resten (rött område) 

kompletteras av fjärrvärme och gratisvärme. 
 

6.2.1.2 Värmebehov 

Total värmebehov MWh /normalår
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Figur 20. Det totala värmebehovet (normalår) 

 

Figur 20 visar det totala värmebehovet i MWh månadsvis under ett år. Värmepumparnas 

angivna energi motsvarar blåfärgat område, resten (rödfärgat område) är fjärrvärme och 

gratisvärme. I genomsnitt kan värmepumparna täcka ca 28 % av det totala värmebehovet. 

Värmepumparna är inte i drift under sommarmånaderna. 
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6.2.2 Besparingar (Fall 1) 

Det nya förslaget ger Bogården en besparingsmöjlighet av 1 534 000 kronor under en 20-

årsperiod, beräknat med nuvärdesmetoden28 (Se bilaga 9). Besparingsmöjligheten är en 

jämförelse mellan energikostnader med värmepumpar och fjärrvärme och 

energikostnader med bara fjärrvärmedrift. 

 

Drift Värmefaktor Tillförd el Produktion Fjärrvärme 
  (-) MWh/år MWh/år MWh/år 
Fjv - 0,0 0,0 1 966,5
Fjv + VP 3,5 133,1 465,7 1 500,8
          

 Figur 21. Samkörning mellan värmepumpar och fjärrvärme (förslag/normalår) 

 

Figur 21 visar den framtida fjärrvärmeförbrukning, värmeproduktion samt tillförd el per 

år. Vid bara fjärrvärmedrift blir förbrukningen endast i form av värme. Vid drift med 

värmepumpar och fjärrvärme uppdelas förbrukningen i både värme och tillförd el. 

 

6.2.3 Fall 2 (2007) 

År 2007 har varit varmare än normalt. Fortsatt varmt klimat i framtiden kommer att leda 

till minskat värmebehov och därmed sänkta temperaturer i värmesystemet. 

 

Det enda som skiljer sig här från Fall 1 är att temperaturen på värmebäraren sänks ner till 

45°C. Fördelen med den sänkta temperaturen är att värmepumparna kommer att ge högre 

värmefaktor. På det sättet kommer värmepumparnas sammanlagda effekt att täcka drygt 

23 % av det totala medeleffektbehovet per år. (Se bilaga 12 för beräkningar) 

                                                      
28 Nuvärdet är den totala summan av vad de framtida investeringarna är värda just nu 
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6.2.3.1 Effektbehov 

Total effektbehov kW /2007
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Figur 22. Det totala effektbehovet (år 2007) 

 

Figur 22 visar det totala medeleffektbehovet i kW månadsvis med 2007 som basår. I 

första hand utnyttjas värmepumparnas maximala effekt (blått område), resten (rött 

område) kompletteras av fjärrvärme och gratisvärme. 

 

6.2.3.2 Värmebehov 

Total värmebehov  MWh /2007
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Figur 23. Det totala värmebehovet (år 2007) 

 

Figur 23 visar det totala värmebehovet i MWh månadsvis med 2007 som basår. 

Värmepumparnas angivna energi motsvarar blåfärgat område, resten (rödfärgat område) 

är fjärrvärme och gratisvärme. I genomsnitt kan värmepumparna täcka runt 32 % av det 

totala värmebehovet. Värmepumparna är inte i drift under sommarmånaderna. 
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6.2.4 Besparingar 2007 

Detta alternativ kan medföra en besparing av 1 801 000 kronor under en 20-årsperiod, 

beräknat med nuvärdesmetoden29 (Se bilaga 10). Besparingsmöjligheten är en jämförelse 

mellan energikostnader med värmepumpar och fjärrvärme och energikostnader med bara 

fjärrvärmedrift. 

 

Drift Värmefaktor Tillförd el Produktion Fjärrvärme 
  (-) MWh/år MWh/år MWh/år 
Fjv - 0,0 0,0 1 798,3
Fjv + VP 3,8 128,8 489,4 1 308,9
          

Figur 24. Samkörning mellan värmepumpar och fjärrvärme (år 2007) 

 

Figur 24 visar den framtida fjärrvärmeförbrukning, värmeproduktion samt tillförd el per 

år. Vid bara fjärrvärmedrift blir förbrukningen endast i form av värme. Vid drift med 

värmepumpar och fjärrvärme uppdelas förbrukningen i både värme och tillförd el. 

                                                      
29 Nuvärdet är den totala summan av vad de framtida investeringarna är värda just nu 

 44 

 



7 Diskussion 

7.1 Mängden energi ur frånluften 

Innan värmepumparnas lönsamhet kan diskuteras måste först frånluftens kapacitet 

motsvara den mängd energi som krävs för att driva värmepumparna. På grund av att 

värmepumparna inte varit i drift samtidigt har det inte varit möjligt att räkna fram den 

verkliga energimängden ur frånluften. Teoretiskt har detta undersökts med hjälp av 

termodynamikens första huvudsats. Så här resoneras det: 

 

Termodynamikens första huvudsats säger att energin kan varken skapas eller förstöras 

utan bara omvandlas. (summan av tillförd energi är lika med summan av bortförd energi) 

 

Värmepumparnas maximala avgivna effekt uppgår till 90 kW och den tillförda eleffekten 

är då ca 26 kW (se bilaga 6, driftdata). Kvarstående delen (64 kW) måste då täckas av 

frånluften enligt termodynamikens första huvudsats. Uppfyller frånluften detta krav? 

 

Frånluftstemperaturen antas vara 20°C 

Det totala frånluftsflödet är 7, 67 m³/s (Se bilaga 3) 

 

Tillämpning av ekvation [23] (Avsnitt 3.7) ger: 

)( TcqP pB Δ⋅⋅⋅= ρ = 7, 67 . 1,2 . 1000 . (20 – T efter) 

 

Den sökta effekten (64 kW) erhålls vid T efter = 13°C. Det betyder att värmepumparna 

kräver endast 7°C av den 20°C varma frånluften. Detta uppfyller även kravet på att 

köldbärartemperaturen inte understiger 0°C. (Se bilaga 6, driftdata) 

 

7.2 Värmepumparnas lönsamhet 

Under resultatkapitel visar beräkningarna att värmepumparnas maximala avgivna effekt 

är mycket mindre än Bogårdens totala värmeeffektbehov. I princip skulle värmepumparna 

kunna vara i drift helt under uppvärmningssäsongen samt klara av varmvattenbehovet 

under sommaren. Men hur stämmer detta i verkligheten? 
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Sammanlagt har värmepumparna producerat 182 MWh på ett år. Det är ungefär lika 

mycket som en av värmepumparna kan producera under bara uppvärmningssäsongen (se 

bilaga 6, driftdata). Varför produktionen har varit så låg beror det på: 

 

• Att det förekommer vattenlagring utan användning. 

• Att värmepumparna inte har varit i drift samtidigt. 

 

Varför misstänks varmvattenlagring utan användning?  
Läsaren hänvisas till bilaga 7 och bilaga 13(nuvarande) i samband med läsning av texten nedan. 

GT= temperaturgivare, SV= ventilställdon 

 

Av de avlästa temperaturerna konstateras att temperaturen vid GT3 (VV fram) är 56°C 

vilket är ungefär densamma som vid GT18 (VV fjv fram) medan temperaturen vid GT11 

(VV Ack) är bara 42°C. Det innebär i praktiken att ventilställdonet SV3 tar in 100 % av 

varmvattenbehovet från fjärrvärmeväxlaren (GT18) och ”glömmer bort” 

ackumulatortankarna (GT11). 

 

Märkligt också att temperaturen vid GT17 (VV Ack fram) är 49°C, alltså 7 grader högre 

än temperaturen i själva ackumulatortankarna (GT11). Hur kan det vara möjligt? Vattnet 

vid GT17 har ju sitt ursprung från GT11 och det värms inte upp på något annat sätt. 

Förklaring är att GT17 sitter ganska nära ventilställdonet SV3 där det strömmar 56°C 

varmvatten, inte konstigt att det blir värmeledning genom kopparröret. Eller varför inte se 

det som en direkt slutsats att vattnet är faktiskt stillastående där. Det betyder att det 

lagrade vattnet i ackumulatortankarna är ”avstängt”, värms upp av värmepumparna och 

kyls ner av sig själv. Rena energiförluster med andra ord. 

 

Det är klart att det är en nackdel med ”rena energiförluster” men just i det här fallet är det 

samtidigt en fördel . Ifall ackumulatortankarna innehåller legionellabakterier så är 

spridningschansen liten. 

 

Varför temperaturen vid GT18 (VV fjv fram) är bara 56°C har det inte undersökts i detta 

examensarbete, men det är mycket möjligt att just fjärrvärmeväxlaren (GT18) är reglerad 

efter GT3 (VV fram) som i det här fallet har ett börvärde på 56°C. Om detta stämmer så 

är ackumulatortankarna blockerade för alltid. Det kan också vara omöjligt att få ut högre 

temperatur från fjärrvärmeväxlaren (GT18) på grund av att fjärrvärmeleverantören sänker 

fjärrvärmetemperaturer under varma perioder. 
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Även om fjärrvärmeväxlaren (GT18) kan ge mycket högre temperatur som vidare kan 

spetsas med vattnet från ackumulatortankarna och värma upp det till 56°C så finns det 

fortfarande legionellarisken. Den tid då varmvattnet spetsas tills det når bostäderna räcker 

inte till för att döda eventuella bakterier (se avsnitt 3.8.5). Höjs temperaturen vid GT3 

(VV fram) för att eliminera legionellarisken tillkommer skålningsrisk. (Se avsnitt 3.8.4) 

 

När det gäller värmesidan (radiatorsystemet) är den avlästa medeltemperaturen vid GT14 

(värme inlopp) 50°C vid 10°C utetemperatur. Enligt systemets reglerkurva för 

inloppstemperaturen så bör inloppstemperaturen vara runt 35°C vid 10°C utetemperatur. 

(Se bilaga 11, reglerkurva) 

 

Varför har inte värmepumparna kunnat vara i drift samtidigt? 

 

Minst en värmepump har helt tagits ur drift på grund av att köldbärarkretsen från 

frånluftaggregatet FA3 är blockerad. FA3 sitter på vinden Hantverkargatan 20B, samma 

hus i vilket undercentralen är belägen. Kretsen blockerades på grund av klagomål på 

störande ljud från rörledningar. Utredningen av den biten täcks inte av examensarbetet, 

men det kan nämnas här att orsaken till ljudet kan vara på grund av för hög 

tryck/hastighet i kretsen. Fighter 1320 har inbyggda cirkulationspumpar (se avsnitt 2.2) 

som klarar av cirkulationen på korta kretsar. I det här fallet handlar det om samma hus 

därför kanske det inte behövs någon extern pump.30 

 

Den mängd energi som krävs för att driva värmepumparna kan ändå tas ut ur frånluften 

trots att FA3 är bortkopplad. Luftflödet i FA3 motsvarar runt 20 % av det totala luftflödet 

(se bilaga 3). Enligt det resonemang som framgår i avsnitt 7.1 så ska det inte heller vara 

något problem ifall 80 % av det möjliga luftflödet tillvaratas. 

7.3 Värmefaktor 

Viktigt att ta upp i diskussion är även den höga värmefaktorn nämligen 4,4 (se bilaga 6). 

Enligt Fighter 1320:s tekniska data varierar värmefaktorn mellan 3,5 och 4,7 beroende på 

framledningstemperaturen. Ju lägre framledningstemperatur desto högre blir värmefaktor. 

I Bogårdens fall låter 4,4 för bra men vad har det för betydelse om ändå temperaturerna 

inte räcker till? Det är bara förluster förutom legionellarisken. 

                                                      
30 Mer om ljudproblem finns i Monterings- och skötselanvisning (Fighter 1320) 
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En fastighetsägare kan lätt bli vilseledd av en värmepumps värmefaktor som i själva 

verket inte talar om hur lönsam värmepumpen är. Värmefaktor kan i vissa fall vara en 

vilseledande uppgift som tillverkarena använder sig av för att marknadsföra sina 

produkter. 

 

7.4 Åtgärdsförslag/Kopplingsschema 

För att gå vidare med åtgärdsförslaget, krävs det först ett godkännande från 

fjärrvärmeleverantören av det nya kopplingsschemat. Principen för det nya 

kopplingsschemat är dock densamma som det nuvarande (betrakta bilaga 13). 

Ventilställdonet SV3 kopplas ur tappvarmvattenkretsen och istället kopplas in i 

värmekretsen där det döps till SV14 bara för att hålla samma nummer som GT14. 

 

Det finns ingen konkret förklaring till varför det sitter bara en ackumulatortank i det nya 

kopplingsschemat istället för fyra stycken. Däremot visar effektbehovsberäkningarna att 

värmepumparnas maximala effekt är liten jämfört med det totala. Därför antas här att det 

inte blir stora överskott på värmeproduktion som behöver lagras. Den enstaka 

ackumulatortanken är bra för att konstanthålla värmetemperaturen. 

 

Jämfört med nuvarande koppling är läget annorlunda. Då värmepumparna prioriterar 

varmvattenproduktion i första hand finns det tider31 då varmvattenbehovet överstiger 

värmepumparnas kapacitet. Ackumulatortankarna används till lagring av varmvatten när 

belastningen är liten32. 

 

7.5 Besparingsmöjligheter  

De besparingsmöjligheter som presenteras i detta examensarbete är de minsta möjliga 

förutsatt att energipriset samt kalkylräntan inte förändras allt för mycket i framtiden. I 

beräkningarna gällande åtgärdsförslaget tas dock ingen hänsyn kostnadsmässigt till 

förluster som sker genom värmeväxling. 

                                                      
31 Tappvarmvattenbehovet är stort under dagtid 
32 Tappvarmvattenbehovet är litet under nattetid 
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8 Slutsatser 

Frånluftsvärmepumparna i Bogården fungerar inte som de ska. Det förekommer 

vattenlagring vid låga temperaturer. Av det dras följande slutsatser: 

 

• Det kan finnas legionellabakterier i Bogårdens vattensystem 

• Det förekommer ”rena energiförluster” genom att lagra vatten vid låga 

temperaturer. Ventilställdonet tar in 100 % av varmvattenbehovet från 

fjärrvärmeväxlaren och ignorerar lagrat vatten från ackumulatortankarna. 

 

I befintligt läge är investeringen i värmepumparna värd 782 000 kronor med förutsättning 

att all varmvattenproduktion utnyttjas (inte lagras utan användning). 

 

Temperaturavläsningen vid olika givare samt iakttagelser från undercentralen uppvisar 

att: 

• Systemet är felreglerat, gäller både värme- och tappvarmvattensystem 

 

Det nya åtgärdsförslaget ger Bogården en besparingsmöjlighet av 1 534 000 kronor. Det 

är ungefär dubbelt så mycket som vad dagens investering kan medföra. Dessutom bidrar 

åtgärdsförslaget till att: 

 

• Legionellarisken avlägsnas 

• ”Rena energiförluster” undviks 

• Systemet stabiliseras och risken för läckage minskas 
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9 Förslag till fortsatt arbete 

Legionellarisken anses som allvarligt, därför föreslås att varmvattenproduktion bör 

omedelbart stoppas. Enligt det åtgärdsförslag som presenteras i detta examensarbete så 

skall värmepumparna vara ur drift under sommarmånaderna. 

 

Ett förslag till fortsatt arbete är att utreda ifall det går att även utnyttja värmepumparna till 

varmvattenproduktion under sommarmånaderna. Denna utredning ingår inte i detta 

arbete. 

 

Eftersom värme- och varmvattentemperaturer inte håller sina börvärden bör även 

reglersystemet ses över. 
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10 Källförteckning 

Internet: 

http://www.boverket.se/default.aspx?id=112&epslanguage=SV 

http://www.gavleenergi.se/index.asp?meny=privat&show=fjarrvarme&src=include/privat

/fjarrvarme/fjarrvarme.htm 

http://www.hsb.se/ (Allmänt) 

http://www.nibe.se/ (Fighter 1330) 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/smi/avancerad-sok/?searchword=legionella 

 

Litteratur: 

Boverkets Bygg regler, BBR (legionella Boverket) 

Catarina Warfvinge, Installationsteknik AK för V 

Henrik Alvarez, Energi Teknik del 1 och 2, 1990 

Kenneth Sandin, Värme Luftströmning Fukt, 1990 

Monterings- och skötselanvisning, Fighter 1330 (Nibe) 

Ny mätmetod som klarar av trånga fläktrum av Mats Mattson, VVS & Energi 7-8/85 

Statens Institut för Byggnadsforskning (Temperaturer för ett normalt år) 

Sved Fredrikson, Sven Werner, Fjärrvärme Teori och Funktion 

Svensk Bygg Norm, SBN 1980 (Statens planverks författningssamling) 

 

Muntliga kontakter:  

Bengt Olsson (Uppdragsgivare, HSB) 

Claes Bergström (Spårgasmätning) 

Lars-Ove Setterlind (Riksbyggen) 

Roland Forsberg (Handledare, Högskolan i Gävle) 

Ulf Johansson (HSB) 
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Bilageförteckning 

Bilaga 1 Transmissionsberäkningar  3 sidor 

Bilaga 2 Beräkning av U-värde  1 sida 

Bilaga 3 Ventilationsförluster  1 sida 

Bilaga 4 Gratisvärmetillskott  1 sida 

Bilaga 5 Energibalans   1 sida 

Bilaga 6 Värmeproduktion, drift- och mätdata 1 sida 

Bilaga 7 Temperaturer/givare  1 sida 

Bilaga 8 Drift & kostnader (Befintligt läge) 1 sida 

Bilaga 9 Drift & kostnader (förslag/normalår) 1 sida 

Bilaga 10  Drift & kostnader (förslag/2007) 1 sida 

Bilaga 11 Effekt- och energibehov/normalår 2 sidor 

Bilaga 12 Effekt- och energibehov/2007 2 sidor 

Bilaga 13 Kopplingsschema, nuvarande/förslag  1 sida 



 



Bilaga 1 

Transmissionsberäkningar 

Inomhustemp lägenheter 20 °C               
DUT  -18 °C               
Inomhustemp källaren 15 °C               
Timmar totalt per år 8760                
Graddagar/år 4131                
Graddagar/2007  3723                
markvärme  5                
                  
Transmissionsberäkningar                
 Vägg, fönster, dörrar Tak Golv (källare) Summa   
Huskroppar Längd Höjd Area U-värde Effekt Längd Bredd Area U-värde Effekt Längd Bredd Area U-värde Effekt     
 (m) (m) (m²) (W(m², C) [DUT] (m) (m) (m²) (W(m², C) [DUT] (m) (m) (m²) (W(m², C)  (KW) U* A 
Källare (väggar)                  
X 13,0 2,6 33,8 0,65 0,83 13 57 741 0,17 4,79 13 57 741 0,6 4,45 10,1 592,5 
 54,0 2,6 140,4 0,65 3,47 13 104,5 1358,5 0,17 8,78 13 104,5 1358,5 0,6 8,15 20,4 1137,3 
A, B 60,0 2,6 156,0 0,65 3,85 13 62,5 812,5 0,17 5,25 13 62,5 812,5 0,6 4,88 14,0 727,0 
 39,0 2,6 101,4 0,65 2,50 13 61 793 0,17 5,12 13 61 793 0,6 4,76 12,4 676,5 
                  
C2, C1 84,0 2,9 243,6 0,65 6,02           6,0 158,3 
C3 62,0 2,9 179,8 0,65 4,44           4,4 116,9 
 14,0 2,9 40,6 0,65 1,00           1,0 26,4 
                  
D, E 72,0 2,6 187,2 0,65 4,62           4,6 121,7 
F, G, H, I,  151,0 2,6 392,6 0,65 9,70           9,7 255,2 
J, K 96,0 2,6 249,6 0,65 6,17           6,2 162,2 
 13,0 2,6 33,8 0,65 0,83           0,8 22,0 
Andel fönster   -40,0 0,65 -0,99           -1,0 -26,0 
Fönster   40,0 2,90 4,41           4,4 116,0 



 



 

Bilaga 1 

Plan 1,2,3,4 (väggar)                 
X 13,0 10,4 135,2 0,25 1,28           1,3 33,8 
 54,0 10,4 561,6 0,25 5,34           5,3 140,4 
A, B 60,0 10,4 624,0 0,25 5,93           5,9 156,0 
 39,0 10,4 405,6 0,25 3,85           3,9 101,4 
                  
C2, C1 84,0 13,6 1 142,4 0,25 10,85           10,9 285,6 
C3 62,0 13,6 843,2 0,25 8,01           8,0 210,8 
 14,0 13,6 190,4 0,25 1,81           1,8 47,6 
                  
D, E 72,0 10,4 748,8 0,25 7,11           7,1 187,2 
F, G, H, I,  151,0 10,4 1 570,4 0,25 14,92           14,9 392,6 
J, K 96,0 10,4 998,4 0,25 9,48           9,5 249,6 
 13,0 10,4 135,2 0,25 1,28           1,3 33,8 
Andel fönster+ dörrar  -2 054,0 0,25 -19,51           -19,5 -513,5 
Fönster   1 941,0 2,90 213,90           213,9 5 628,9 
Dörrar   113,0 1,50 6,44           6,4 169,5 
Vindvåning (väggar)                 
X 13,0 2,4 31,2 0,25 0,30           0,3 7,8 
 54,0 2,4 129,6 0,25 1,23           1,2 32,4 
A, B 60,0 2,4 144,0 0,25 1,37           1,4 36,0 
 39,0 2,4 93,6 0,25 0,89           0,9 23,4 
                  
C2, C1 84,0 2,4 201,6 0,25 1,92           1,9 50,4 
C3 62,0 2,4 148,8 0,25 1,41           1,4 37,2 
 14,0 2,4 33,6 0,25 0,32           0,3 8,4 

 





 

Bilaga 1 

D, E 72,0 2,4 172,8 0,25 1,64           1,6 43,2 
F, G, H, I,  151,0 2,4 362,4 0,25 3,44           3,4 90,6 
J, K 96,0 2,4 230,4 0,25 2,19           2,2 57,6 
 13,0 2,4 31,2 0,25 0,30           0,3 7,8 
Andel fönster   -225,0 0,25 -2,14           -2,1 -56,3 
Fönster   225,0 2,90 24,80           24,8 652,5 
                  
                 12200,8 
             Effekt i kW  401,4  
             Energi MWh/år   1 209,6 
                  
             Energi MWh/2007  1 090,2 

 

 

Det maximala effektbehovet för transmission blir 401 kW 

Energibehovet är 1 210 MWh 

Energibehovet under 2007 var runt 1 090 MWh 

 
Gradtimmarna kommer från förbrukningsrapporten tillhandahållen av HSB.





 

Bilaga 2 

Beräkning av U-värde 

 

87 mm tegel  

10 mm luftspalt 

170 mm isolering 

13 mm gips 

 

R = λ/d  

regλ = 0, 14 W/ (m * K) 

isoλ = 0, 04 W/ (m * K) 

 

mixλ = βλαλ ⋅+⋅ isoreg = 0, 14*0, 1+0, 04*0, 9= 0, 05 W/ (m * K) 

 

mixR = mixd λ/  = 0, 17/0, 05 = 3, 4 (m² * K/W) 

seR = 0, 04 m² * K/W (standard) 

fasadR (tegel +luftspalt) = 0,2 m² * K/W 

isoR = 0, 06 m² * K/W 

siR  = 0, 13 m² * K/W (standard) 

 
 

Rtot = ∑R = 3, 83 (m² * K/W)    

λU = 1/Rtot = 1/ 3, 83 = 0,261 (W*m², K) 

 

U-värden tagna från SBN 1980 

Vägg 0,25 (W*m², K) 

Tak 0,17 (W*m², K) 

Fönster 2,90 (W*m², K) 

fasadR =0,2 mixR =3.4 
isoR =0.06 siR = 0.13 inneT

seR =0,04 UteT





 

Bilaga 3 

Ventilationsförluster 

Inomhustemp 20 °C      
DUT -22 °C      
Inomhustemp (källare) 15 °C      
Värmekapacitet 1000 Ws/Kg*k      
Densiteten för luft 1,2 Kg/m³      
Timmar totalt per år 8760       
Graddagar normalår 4131       
Graddagar/2007 3723       
       
Ventilationsberäkning       
  Gas in Koncentration Frånluft Frånluft  Effekt  Energi/år 2007
 l/h ppm m³/h m³/s    
       
FA7 303,0 56,0 5 410,7 1,5 75,8 178,8 161,2
FA6 302,0 56,0 5 392,9 1,5 75,5 178,2 160,6
FA5  4 633,2 1,3 64,9 153,1 138,0
FA4 303,0 76,0 3 986,8 1,1 55,8 131,8 118,7
FA3 302,0 54,0 5 592,6 1,6 78,3 184,8 166,6
FA2  1 882,8 0,5 26,4 62,2 56,1
FA1 61,0 86,0 709,3 0,2 9,9 23,4 21,1
       
 Ventilationseffekt i kW 386,5   
 Energi MWh/ normalår  912,4  
 Energi MWh/2007    822,3
       
Luftflöde per 
lägenhet       
Antal lägenheter Frånluft,tot frånluft/läg.      
  l/s l/s      

176,0 7670 43,6      
 

Det maximala effektbehovet för ventilation blir 387 kW 

Energibehovet är 912 MWh 

Energibehovet under 2007 var runt 822 MWh 

 

Medelflöde per lägenhet är 43,6 l/S 

 
Gradtimmarna kommer från förbrukningsrapporten tillhandahållen av HSB.  





 

Bilaga 4 

Gratisvärmetillskott  

 

Värmetillskott från personer och elapparater  

Antal lägenheter Watt Dagar Timmar MWh 
176 250 242 5808 255,6 

 

Efter samtal med handledare och personal från HSB fastställdes den interna 

värmetillskottseffekten från personer och elapparater till 250 W per lägenhet. Det totala 

värmetillskottet från personer och elapparater uppskattas till 256 MWh. 

 

 

Värmetillskott från solinstrålning 

 

Dygnssummor den 15:e av varje månad av strålning mot vertikala ytor, Wh/m² dygn 

Latitud 60 Norr (-120) Öster (-30) Söder (60) Väster (150) 
Januari 160 2360 1440 130
Februari 640 4280 2900 370
Mars 1720 5740 4520 900
April 3320 6370 5850 1990
Maj 4460 5980 6150 3050

September 2200 5760 4820 1230
Oktober 1010 4960 3570 530
November 270 3040 1910 200
December 90 1770 1060 80
Fönster ytor 600,5  m² 550,2  m² 543,3  m² 510,3  m² 
Solinstrålning 152,7 MWh 456,8 MWh 352,0 MWh 78,0 MWh 
Total solinstrålning  1 039,5 MWh       
Solinstrålning 30 % 312 MWh       

 

Vid helt ohindrad solinstrålning beräknas värmetillskottet till ca 1040 MWh. I kvarteret 

har det konstaterats mycket fönsteravskärmning, höga träd och skuggor från andra 

byggnader därför antas här att 30 % av den totala strålningen når inomhus. 





 

Bilaga 5 

Energibalans 

Energibalans/normalår           
        
Graddagar/normalår 4131      
        
  Ut      
Transmission 1210 54 %     
Ventilation 912 40 %     
Ofrivillig ventilation 139 6 %     
        
Summa bortförd 2 261,6         
        
  In      
Fjärrvärme 1512 67 % Fjärrvärme Kallvatten  Andel tappvamvatten 
Värmepump 182 8 % MWh m3 MWh 
Internvärme(personer mm) 256 11 % 1785 14120 273 
Solinstrålning 312 14 %     
        
Summa införd 2 261,6         
        
        
Summa In - Ut 0,0         

 

En tredje del av kallvatten antas vara varmvatten vilket beräknas till 273 MWh. 
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Värmeproduktion, drift- och mätdata 

Period Tillfört elenergi Givet energi COP 
2007/2008 (kWh) (kWh) (-) 
Maj 5086 23600 4,64
Juni 1252 5300 4,23
Juli 106 400 3,77
Augusti 993 4700 4,73
September 4449 21200 4,77
Oktober 7782 35400 4,55
November 7386 30800 4,17
December 213 200 0,94
Januari 3598 15200 4,22
Februari 2978 12800 4,30
Mars 4134 17500 4,23
April 3455 15000 4,34
      
summa 41,4 182,1 4,4
  MWh MWh - 

Värmeproduktion, tillförd elenergi och värmefaktor under en 12 månaders period. 

 

Värmepumparnas driftdata     
Värmebärartemperatur 50°C 35°C
Köldbärartemperatur 0°C 0°C
Angiven effekt 29,8 kW 34,0 kW
Tillförd effekt 8,6 kW 7,5 kW
Värmefaktor 3,5 4,5
Värmeproduktion/ hell år 260 MWh 297 MWh
/ Uppvärmningssäsong 173 MWh 197 MWh

Tabellen visar värmepumparnas driftdata vid 0°C ingående köldbärartemperatur och 

50°C/35°C utgående värmebärartemperatur.  

 

Beteckning Ventil  Flöde l/S Flöde l/S Inställning VB f  VB r  KB in KB ut
  typ beräknat uppmätt varv °C °C °C °C 

KB VP1 STAD40 1,7 0,77 2,0   20,6 14,7
KB VP2 STAD40 1,7 0,79 2,0   19,6 13,7
KB VP3 STAD40 1,7 0,96 2,0   18,9 12,4
VB VP1A STAD32 0,36 1,00 4,0 38,5 32,2 
VB VP1B STAD32 0,36 0,63 4,0 41,5 32,0 
VB VP2A STAD32 0,36 1,06 4,0 37,7 32,2 
VB VP2B STAD32 0,36 0,65 4,0 39,1 32,0 
VB VP3A STAD32 0,36 0,49 4,0 41,1 32,0 
VB VP3B STAD32 0,36 0,50 4,0 41,1 32,0 

Injusteringsprotokoll samt provkörningskontroll med samtliga värmepumpar i drift vid installation. 

(Drift och underhållsinstruktioner)   

 

De uppmätta VB-flödena är betydligt högre än de beräknade medan uppmätta KB-flöden 

är lägre än de beräknade.  
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Temperaturer/givare 

Givare Beteckning Mätning1 °C Mätning2 °C Medel °C Temp Börvärde °C  
GT1a Värme, nya 38,1 34,0 36,1   
GT1b Värme, gamla 36,8 32,7 34,8   
GT2 Ack. fram 29,0 34,1 31,6 50
GT3 VV fram 56,0 57,0 56,5 56
GT10 VVX retur 30,9 28,7 29,8   
GT11 Ack. retur 42,1 41,8 42,0 45
GT12 Ack 40,6 40,5 40,6 40
GT13 VV retur 29,6 32,6 31,1   
GT14 Värme inlopp 52,0 48,2 50,1   
GT15 Värme retur 30,6 28,4 29,5   
GT16 VP fram 36,3 34,5 35,4 50
GT17 VV Ack. fram 49,2 49,0 49,1   
GT18 VV fjv fram 56,1 57,0 56,6   
GTU Utetemperatur 8,5 11,4 10,0   

 

Temperaturer är avlästa två gånger per dag (morgon och kväll, mätning1/mätning2) under 

en veckas period. 

 

Här konstateras att temperaturen vid GT3 är ungefär densamma som vid GT18 medan 

temperaturen vid GT11 är mycket lägre. Det innebär i praktiken att systemet tar in 100 % 

av varmvattenbehovet från fjärrvärmeväxlaren (GT18) och ”glömmer bort” 

ackumulatortankarna (GT11). 





 

Bilaga 8 
Drift& kostnader (Befintligtläge) 

Drift Tillförd el Produktion Fjärrvärme Fjärvärmepris Elpris  Värmekostnad Elkostnad
  MWh/år MWh/år MWh/år kr/MWh kr/MWh kr/år kr/år 
Fjv 0,0 0,0 1 967,1 550,0 1 150,0 1 081 905 0
Fjv + VP 41,4 182,1 1 785,0 550,0 1 150,0 981 750 47 610
Värmefaktor, COP 4,4 (-)         

 

Sammanställning LCC med nuvärdesmetoden 

Kalkylränta      5 % 
Kalkylperiod   20 år 
Prisökning Energi   2 % per år 
Prisökning Underhåll   1 % per år 
Elpris   1150 kr/MWh 
Fjärrvärmepris   550 kr/MWh 

 

Uppvärmning utan värmepump         
Grundinvestering     kr 
Energikostnad, värme   1081905 kr/år 
Energikostnad, el   0 kr/år 
Drift och underhåll   0 kr/år 
Nuvärde energi   16 096 000 kr 
Nuvärde underhåll   0 kr 
Nuvärde investering   0 kr 
LCC Total     16 096 000 kr 

 

Uppvärmning med värmepump         
Grundinvestering     kr 
Energikostnad, värme   981750 kr/år 
Energikostnad, el   47610 kr/år 
Drift och underhåll   0 kr/år 
Nuvärde energi   15 314 000 kr 
Nuvärde underhåll   0 kr 
Nuvärde investering   0 kr 
LCC Total     15 314 000 kr 
Besparing med VP   782 000  

 

LCC står för livscykelkostnad (Life cycle cost) och är den totala kostnaden för en viss 

utrustning under hela dess livslängd från att den installeras till att den tas ur bruk, 

nuvärdet är den totala summan av vad de framtida investeringarna är värda just nu. 

Detta har beräknats enligt formeln: (1+r)-n . belopp  

Där: r = kalkylränta, n = antal år 

 

Investeringen med värmepumparna i befintligtläge är just nu värd 782 000 kronor. 
Gäller under en 20 års period med en kalkylränta på 5 % samt 2 % energiprisökning per år. 





 

Bilaga 9 

Drift & kostnader (förslag/normalår) 

Drift Tillförd el Produktion Fjärrvärme Fjärvärmepris Elpris  Värmekostnad Elkostnad
  MWh/år MWh/år MWh/år kr/MWh kr/MWh kr/år kr/år 
Fjv 0,0 0,0 1 966,5 550,0 1 150,0 1 081 561 0
Fjv + VP 133,1 465,7 1 500,8 550,0 1 150,0 825 421 153 019
Värmefaktor, COP 3,5 (-)         

 

Sammanställning LCC med nuvärdesmetoden 

Kalkylränta      5 % 
Kalkylperiod   20 år 
Prisökning Energi   2 % per år 
Prisökning Underhåll   1 % per år 
Elpris   1150 kr/MWh 
Fjärrvärmepris   550 kr/MWh 

 

Uppvärmning utan VP, normalår         
Grundinvestering     kr 
Energikostnad, värme   1081561 kr/år 
Energikostnad, el   0 kr/år 
Drift och underhåll   0 kr/år 
Nuvärde energi   16 091 000 kr 
Nuvärde underhåll   0 kr 
Nuvärde investering   0 kr 
LCC Total     16 091 000 kr 

 

Uppvärmning med VP, normalår         
Grundinvestering     kr 
Energikostnad, värme   825421 kr/år 
Energikostnad, el   153019 kr/år 
Drift och underhåll   0 kr/år 
Nuvärde energi   14 557 000 kr 
Nuvärde underhåll   0 kr 
Nuvärde investering   0 kr 
LCC Total     14 557 000 kr 
Besparing med VP   1 534 000  

 

LCC står för livscykelkostnad (Life cycle cost) och är den totala kostnaden för en viss 

utrustning under hela dess livslängd från att den installeras till att den tas ur bruk, 

nuvärdet är den totala summan av vad de framtida investeringarna är värda just nu. 

Detta har beräknats enligt formeln: (1+r)-n . belopp  

Där: r = kalkylränta, n = antal år 

 

Investeringen med värmepumparna med förslaget är just nu värd 1 534 000 kronor. 
Gäller under en 20 års period med en kalkylränta på 5 % samt 2 % energiprisökning per år. 





 

Bilaga 10 

Drift & kostnader (förslag/2007) 

Drift Tillförd el Produktion Fjärrvärme Fjärvärmepris Elpris  Värmekostnad Elkostnad
  MWh/år MWh/år MWh/år kr/MWh kr/MWh kr/år kr/år 
Fjv 0,0 0,0 1 798,3 550,0 1 150,0 989 064 0
Fjv + VP 128,8 489,4 1 308,9 550,0 1 150,0 719 909 148 100
Värmefaktor, COP 3,8 (-)         

 

Sammanställning LCC med nuvärdesmetoden 

Kalkylränta      5 % 
Kalkylperiod   20 år 
Prisökning Energi   2 % per år 
Prisökning Underhåll   1 % per år 
Elpris   1150 kr/MWh 
Fjärrvärmepris   550 kr/MWh 

 

Uppvärmning utan VP, baserat på år 2007         
Grundinvestering     kr 
Energikostnad, värme   989064 kr/år 
Energikostnad, el   0 kr/år 
Drift och underhåll   0 kr/år 
Nuvärde energi   14 715 000 kr 
Nuvärde underhåll   0 kr 
Nuvärde investering   0 kr 
LCC Total     14 715 000 kr 

 

Uppvärmning med VP, baserat på 2007         
Grundinvestering     kr 
Energikostnad, värme   719909 kr/år 
Energikostnad, el   148100 kr/år 
Drift och underhåll   0 kr/år 
Nuvärde energi   12 914 000 kr 
Nuvärde underhåll   0 kr 
Nuvärde investering   0 kr 
LCC Total     12 914 000 kr 
Besparing med VP   1 801 000  

 

LCC står för livscykelkostnad (Life cycle cost) och är den totala kostnaden för en viss 

utrustning under hela dess livslängd från att den installeras till att den tas ur bruk, 

nuvärdet är den totala summan av vad de framtida investeringarna är värda just nu. 

Detta har beräknats enligt formeln: (1+r)-n . belopp  

Där: r = kalkylränta, n = antal år 

 

investeringen med värmepumparna i detta fall är just nu värd 1 801 000 kronor. 
Gäller under en 20 års period med en kalkylränta på 5 % samt 2 % energiprisökning per år. 





 

Bilaga 11 

Effekt- och energibehov/normalår 

Källartemp 15,0 °C 
Inomhustemp 20,0 °C 
Medeltemp 19,0 °C 
Transmissionsförluster 12,2 kW/°C
Styrd ventilation 9,2 kW/°C
Ofrivillig ventilation 1,4 kW/°C
Totala ventilationsförluster 10,6 kW/°C
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Temperatur -5,1 -4,9 -2,2 3,3 8,7 13,8 16,6 15,3 10,7 5,3 0,9 -2,1
Gradtimmar 15744 14352 13176 10104 4560 840 0 288 4752 8664 11736 14928
 Effektbehov i kW          
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Total Effekt 550 545 484 358 235 119 55 84 189 312 413 481 
VP 89 89 89 89 89 0 0 0 89 89 89 89
Fjv 461 456 395 269 146 119 55 84 101 224 324 392
 Värmebehov i MWh          
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Värmebehov 359 327 301 230 104 19 0 7 108 198 268 341 
VP 66 60 66 57 20 0 0 0 15 54 61 66
Fjv 293 268 234 173 84 19 0 7 93 144 206 274

 

Reglerkurva för tilloppstemperaturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB-temperaturen sätts till 50°C (före värmeväxling), temperaturen antas vara 49°C (efter 

värmeväxling). Värmepumparnas maximala effekt kan utnyttjas vid tilloppstemperaturen 

≥ 50°C (utetemperaturen ≤ -2°C ). Effektbelastningen sjunker när utetemperaturen 

överstiger -2°C. 
Gradtimmarna kommer från förbrukningsrapporten tillhandahållen av HSB. 

Månad Utetemperatur Tilloppstemperatur 
  -20 65,0
Jan -5,1 53,1
  -5 53,0
Feb -4,9 52,9
Mars -2,2 50,2
Dec -2,1 50,1
Nov 0,9 47,1
  3 45,0
Apr 3,3 44,5
Okt 5,3 41,2
Maj 8,7 35,6
Sep 10,7 32,3
Jun 13,8 27,2
Aug 15,3 24,7
Jul 16,6 22,6
  20 17,0

Värmebehov 2 261,5  
Gratis energi 568,0  
Tillförd energi 1 693,5  
Värmepump 465,7 28 %
Värme 1 227,8 72 %
Tappvarmvatten 273,0  
   
Summa fjärrvärme 1 500,8  

Effektbehov (medel) 319  
VP medel 67 21 %
Fjv medel 252 79 %





 

Bilaga 11 

Total effektbehov kW /normalår

0

100

200

300

400

500

600

Ja
n

Fe
b

M
ar

A
pr

M
aj

Ju
n

Ju
l

A
ug

S
ep O
kt

N
ov

D
ec

kW

Fjv/gratisv.
VP

 
Diagrammet visar det totala medeleffektbehovet i kW månadsvis under ett år. 

Värmepumparnas maximala effekt motsvarar (blått område), resten (rött område) är 

fjärrvärme och gratisvärme. 

 

Total värmebehov MWh /normalår
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Diagrammet visar det totala värmebehovet i MWh månadsvis under ett år. I genomsnitt 

kan värmepumparna täcka ca 28 % av det totala värmebehovet. Värmepumparna är inte i 

drift under sommarmånaderna. 





 

Bilaga 12 

Effekt- och energibehov/2007 

Källartemp 15,0 °C 
Inomhustemp 20,0 °C 
Medeltemp 19,0 °C 
Transmissionsförluster 12,2 kW/°C
Styrd ventilation 9,2 kW/°C
Ofrivillig ventilation 1,4 kW/°C
Totala ventilationsförluster 10,6 kW/°C
    Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Temperatur -3,6 -3,4 -0,7 4,8 10,2 15,3 18,1 16,8 12,2 6,8 2,4 -0,6
Gradtimmar 14160 15024 10536 7032 4344 360 0 984 4032 8148 11904 12792
 Effektbehov i kW          
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Total Effekt 516 511 449 324 201 84 21 50 155 278 379 447 
VP 89 89 89 89 89 0 0 0 89 89 89 89
Fjv 427 422 361 235 112 84 21 50 66 189 290 358
 Värmebehov i MWh          
  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Värmebehov 323 343 240 160 99 8 0 22 92 186 272 292 
VP 66 60 66 61 21 0 0 0 17 66 66 66
Fjv 257 283 174 99 78 8 0 22 75 120 205 226

 

Reglerkurva för tilloppstemperaturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VB-temperaturen sätts till 45°C (före värmeväxling), temperaturen antas vara 44°C (efter 

värmeväxling). Värmepumparnas maximala effekt kan utnyttjas vid tilloppstemperaturen 

≥ 45°C (utetemperaturen ≤ 3°C ). Effektbelastningen sjunker när utetemperaturen 

överstiger 3°C. 
Gradtimmarna kommer från förbrukningsrapporten tillhandahållen av HSB. 

Månad Utetemperatur Tilloppstemperatur 
 -20 65,0
 -5 53,0
Jan -3,6 51,6
Feb -3,4 51,4
Mars -0,7 48,7
Dec -0,6 48,6
Nov 2,4 45,6
  3 45,0
Apr 4,8 42,0
Okt 6,8 38,7
Maj 10,2 33,1
Sep 12,2 29,8
Jun 15,3 24,7
Aug 16,8 22,3
Jul 18,1 20,1
 20 17,0

Värmebehov 2 037,3  
Gratis energi 512  
Tillförd energi 1 525,3  
Värmepump 489 32 %
Värme 1036 68 %
Tappvarmvatten 273  
   
Summa fjärrvärme 1 308,9  

Effektbehov (medel) 285  
VP Medel 67 23 %
Fjv Medel 218 77 %
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Total effektbehov kW /2007
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Diagrammet visar det totala medeleffektbehovet i kW månadsvis med 2007 som basår. 

Värmepumparnas maximala effekt motsvarar (blått område), resten (rött område) är 

fjärrvärme och gratisvärme. 

 

Total värmebehov  MWh /2007
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Diagrammet visar det totala värmebehovet i MWh månadsvis med 2007 som basår. I 

genomsnitt kan värmepumparna täcka runt 32 % av det totala värmebehovet. 

Värmepumparna är inte i drift under sommarmånaderna. 
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Kopplingsschema, nuvarande/förslag 

 

 
Nuvarande kopplingsschema, (Både värme- och varmvattenproduktion)  

 

 
Förslag till nytt kopplingsschema, (Bara värmeproduktion) 
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