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Förord 

Det här examensarbetet är den avslutande delen i skribentens kandidatutbildning inom Energisystem 

vid högskolan i Gävle, HIG. Arbetets syfte är att undersöka ifall det är möjligt att spara energi med 

bibehållen komfort genom att ha ett lågt flöde i ett vattenburet värmesystem. För att undersöka det har 

en litteraturstudie gjorts, samt simuleringar i IDA ICE 4.0 genomförts. Arbetet har varit givande på det 

sättet att en hel undersökningscykel har genomförts och ett väl underbyggt resultat har kunnat 

presenteras.  

 

Jag vill tacka Peter Hansson på SWECO Gävle för hans förslag om ämnet, vidare så vill jag tacka min 

handledare Ulf Larsson för synpunkter på hur arbetet skall presenteras. 

  



  



Sammanfattning 

Med tilltagande befolkning samt ökat krav på komfort och därmed en ökning av energibehov finns det 

anledning för att undersöka olika energieffektiviserande åtgärder. Det här arbetet behandlar 

möjligheten att reglera flödet igenom värmesystemet för att uppnå önskad komfort med en så liten 

energianvändning som möjligt 

Ett värmesystem består av olika delar, grovt sett kan det delas upp det till tre olika huvudkomponenter: 

Värmekälla, Distributionsnät och Värmeavgivare. Alla komponentera samarbetar för att värma en 

byggnad. Det som undersöks i den här rapporten är olika injusteringsmöjligheter för flödet samt 

framledningstemperatur och hur det påverkar komfort och energianvändning i en byggnad. 

 

Vid dagens datum är den konventionella metoden att använda sig av ett förhållandevist högt flöde 

igenom värmesystemet, vilket påverkar tryckfall och avkylningen i systemet. I mitten av 1960-talet 

var det en ingenjör vid namn Östen Sandberg som börjar projektera samt använda sig av ett lägre flöde 

med en förhöjd framledningstemperatur som följd. Det positiva med den injusteringen var att man 

kunde negligera tryckfallet som flödet bidrog med samt att det bidrog med den önskade komforten. 

 

Syftet med studien har varit att utröna ifall en lågflödesinjustering är ett fungerande alternativ samt att 

se ifall det finns tydliga för- eller nackdelar. 

 

Författaren av arbetet har använt sig av IDA ICE 4.0, som är ett simuleringsverktyg för 

inomhusklimat, för att bygga upp ett bostadshus och sedan applicerat scenarion som till exempel 

extrema köldbryggor och internvärme. Därefter använt sig av olika framledningstemperaturer för att 

simulera lågflödes/högflödes injustering. 

 

En generell slutsats av arbetet vid simulering av den här sorten, så klarar ett lågt flöde med en högre 

framledningstemperatur mycket bättre av att hålla det önskade temperaturerna i byggnaden på 

bekostnad av en försumbar energiökning. Injustering av värmesystemet ter sig vara en enklare uppgift 

vid lågt flöde än vid högt flöde eftersom att det dynamiska tryckfallet som uppstår med fluider i 

rörelse blir vid en lågflödesinjustering försumbar.  



  



Abstract 

With increasing population and increasing demands for comfort and thus an increase in energy 

demand, it is necessary to examine various energy-efficiency measures. This work deals with the 

ability to control the flow through the heating system to achieve the desired comfort with as little 

energy as possible 

A heating system contains of different parts, roughly speaking, you can divide it to three main 

components: Heat source, Distribution and Heat emitters. All components are working together to 

bring heat to the building. What is examined in this report are different ways of adjusting the flow and 

supply temperature and how it affects comfort and energy use in a building. 

At today´s date the conventional method is to use a high flow through the heating system, which 

affects pressure drop and cooling of the fluid. In the mid 1960´s there was an engineer named Östen 

Sandberg that started to use a lower flow rate with a higher supply temperature as a result. The upside 

of that was that you could neglect the pressure drop that the fluid in motion contributed with and that it 

helped to reach the desired comfort. 

The purpose of this study was to determine if a low flow adjustment is a viable option and to see its 

advantages or disadvantages. 

The author of this work has made use of the software IDA ICE 4.0, which is a simulation tool for 

indoor climate and energy usage, to a build a residential building and then applies different scenarios 

such as extreme thermal bridges and internal heat. After that used different supply temperature to 

simulate a low/high flow. 

A general conclusion of the work when using a simulation of this kind is that a low flow with high 

supply temperature is better to adapt to different circumstances and is able to keep the desired 

temperature at the expense of a negligible increase of energy. The adjustment of heating system seems 

to be an easier task at low flow than at high flow because of the dynamic pressure drop that occurs 

with fluids in motion becomes negligible.  



  



Nomenklatur 

 

Primärvatten = Det vatten som cirkulerar i fjärrvärmesystem  

Sekundärvatten = Det vatten som cirkulerar i fastigheten.  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Hur människan uppfattar klimatet är enligt Fangers komfortekvation en samverkan av 

flera parametrar. Luftens hastighet och fukthalt, människans aktivitetsnivå och beklädnad 

samt lufttemperatur och omgivande ytors temperatur[1]. Ur byggnads synpunkt finns det 

därför två saker att beakta och det är ventilation och värme. Det här arbetet kommer 

undersöka möjligheten till att energieffektivisera med bibehållen komfort genom 

injustering av värmesystemet. 

 

Ett värmesystem består av olika delar, grovt sett kan det delas upp det till tre olika 

huvudkomponenter: Värmekälla, Distributionsnät och Värmeavgivare. 

Värmekällans huvuduppgift är att värma det medium som sedan skall kylas av när det 

cirkulerar i systemet. Mediet förs ut via distributionsnätet och vidare till värmeavgivaren 

för att sedan cirkulera tillbaka till värmekällan. För att räkna ut den totala systemeffekten 

används ekvationen enligt nedan. 

 

       

  

  
  ̇                    

Ekv. 1.1 

 

   

Ekvationen förklarar hur effekt i ett system erhålls och vilka parametrar som det finns att 

tillgå. Det är möjligt att till exempel anpassa ditt medium så att det erhåller ett högt eller 

lågt värmevärde, men får då kompenseras med antingen förändrad temperaturdifferens 

eller ett förändrat flöde. Historiskt sett i Sverige har det använts vatten som medium på 

grund av dess höga värmekapacitet, tillgänglighet och låga viskositet. Men på vilket sätt 

flödet och temperaturdifferens styrts, har varierat över tid och objekt. På 50-60talet var 

det mycket vanligt med så kallade hög temp system med            ⁄  på 80°/60°C och 

nu på 2000talet så är det låg temp system med             ⁄  på 55°/45°C som 

förespråkas. 

I början på 60talet var det en VVS-ingenjör vid namn Östen Sandberg som började 

experimentera på att sänka flödet i värmesystem med bibehållen framlednings temperatur 

på 80°C. Med ett lägre flöde ökade avkylningen i systemet och samma effekt erhölls. 

Byggnader belägna i Kiruna som från början hade relativt höga uppvärmningskostnader 

och dålig funktion på värmesystemet fick bättre komfort och minskad energianvändning. 
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Injusteringsmetoden blev kallad Kirunametoden på grund av dess geografiska läge där 

den hade använts[2]. Metoden fick över tid både spridning och motstånd. Motståndet kom 

främst i form av att det fanns en önskan av lägre framledningstemperaturer för att bli mer 

kompatibelt med andra slags värmekällor[3]. 

1.2 Syfte 

Studier visar att upp till 40% av all energi som genereras i världen går till byggnader och 

dess energianvändning[4]. Så med tilltagande befolkning samt ökade krav på komfort och 

därmed en ökning av energibehov finns det anledning för att undersöka olika 

energieffektiviserande åtgärder. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka ifall Kirunametoden är ett gångbart sätt att 

energieffektivisera värmesystemet i byggnader med bibehållen komfort. För att ta reda på 

måste det belysas hur komponenterna i ett värmesystem påverkas av förändrat flöde. 

Arbetet kommer att behandla metodens fördelar och nackdelar och även jämföras mot en 

konventionell injustering. Viktiga frågeställningar är som följer: 

- Hur påverkas värmekällan? 

Utan en fungerande värmekälla så finns det inget underlag för att få ut effekt 

ifrån systemet. Därför är det viktigt att belysa hur funktion och dimensionering 

förändras med flödet. 

 

- Hur påverkas distributionsfunktionen? 

Hastighet och friktion i rör är tätt sammanflätat likaså massflöde och pumpeffekt. 

Viktigt att undersöka hur mycket det förändras med ett förändrat flöde. 

 

- Hur påverkas värmeavgivaren? 

Med ett lågt temperaturfall över värmeavgivare kan det antas att hela arean håller 

samma temperatur. Men hur blir temperaturfördelningen med en ökad önskan på 

temperaturfall och hur påverkas dimensionering och funktion. 

 

- Kan en byggnad, och i så fall på vilket sätt, spara energi utan att göra avkall 

på komforten med hjälp av Kirunametoden? 

Genom att svara på föregående frågeställningar så finns det underlag för att 

presentera en slutsats. 
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1.3 Avgränsningar 

För arbetet kommer ett sekundärsystem som är anslutet till fjärrvärme undersökas. Ett 

fiktivt flerfamiljshus kommer byggas upp i programvaran IDA och utvärderas utifrån 

givna parametrar.  

1.4 Metod 

En litteraturstudie har sammanställts genom att använda sig av en mix av böcker och 

artiklar. Initialt så användes välkända databaser som Science Direct för att hitta relevanta 

artiklar. Men det visade sig att Kiruna/låg flödes metoden var en svensk angelägenhet.  Så 

via sökmotorer som Google.se och Bing.se har ytterligare artiklar sökts fram. De har 

sedan blivit noggrant granskade utifrån innehåll, referenser och skribenter för att kunna 

användas som källor. Olika sökord som har använts själv samt i kombination av varandra 

har varit: Lågflödesmetoden, Kirunametoden, Fjärrvärme, Flöde, Värmeväxlare, radiator, 

Värmesystem. 

Böcker har beställts och lånats av Högskolan i Gävles bibliotek samt böcker ifrån tidigare 

lärokurser har använts. 

Värmesystemets funktion är att bidra med komfort genom att hålla de önskade 

temperaturerna i inomhusmiljön. Genom att använda sig av programvaran IDA ICE 4.0 

har olika injusteringsmetoder simulerats. IDA är en programvara som simulerar 

inomhusklimat och det är möjligt att välja olika värmekällor som till exempel simulering 

med värmepumpar[5] eller för det här arbetets ändamål, vattenburna radiatorer. 

  I kapitel 3 Konfiguration inför Simulering återberättas det olika stegen för simuleringen. 

En analys av hur pass framgångsrikt det olika metoderna klarar av att hålla den valda 

styrtemperaturen vid olika förhållande har genomförts. Kompletterande matematiska 

beräkningar har gjorts för att besvara frågeställningarna. 

Valet av simuleringsverktyg bestämdes efter en utvärdering av olika möjligheterna hade 

gjorts. Det fanns andra simuleringsverktyg eller att genomföra en injustering på ett 

verkligt fall. På grund av tidsrymd för arbetet 10veckor/15poäng samt författarens 

förkunskaper om programvaran så föll valet på IDA. 
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2 Litteraturstudie 

Litteraturstudiens syfte är att ta fram underlag och relevant information för att förstå 

förhållandet mellan flöde och avgiven värme. För att sedan kunna simulera 

injusteringsmetoderna i IDA och utvärdera dem korrekt. Litteraturstudien fokuserar på de 

frågeställningar som är underlag för arbetet. 

2.1 Fram- och returledningstemperaturens betydelse 

För att ta reda på temperaturernas betydelse i det sekundära systemet så måste det första 

visas hur temperaturerna på primärsidan styrs och önskemålet kring dem. 

Framledningstemperaturen i primärsystem beror på det sammanlagda behovet av 

sekundärsystemen. Vilket betyder att vid lägre utetemperatur så ökar värmebehovet och 

därmed framledningstemperaturen. Alla leverantörer av fjärrvärme har olika styrkurvor 

men variationen på framledningstemperaturen är kring 70°C-120°C[6]. 

För att sammanfatta det rapporter som har beaktats i det här arbetet, så är alla överens om 

att en sänkning av primärtemperaturerna gynnar effektiviteten för 

fjärrvärmeproduktionen. Det finns dock olika sätt att åstadkomma detta. 

Det argument som framkommer till fördel för en minskad framledningstemperatur är att 

distributionsförlusterna minskar[7] samt att det genererar en högre verkningsgrad för 

elektricitet produktion[8],[9]. En ökad effektivitet för el-produktion uppnås genom att det 

med en lägre framledningstemperatur fås ett högre differenstryck över turbin och därmed 

ett större utbyte[10]. Nackdelen med minskad temperatur framåt är att det är mindre 

energimängd per volymenhet som levereras ut på nätet samt att med ett större flöde så 

ökar pumpens effektbehov. 

Andra rapporter[11],[12] syftar på att sänka returtemperaturen, fördelar som lyfts fram är 

även här sänkta distributionsförluster men även en ökad effektivitet för kraftvärme 

produktionen. Ökad effektivitet uppnås genom att de verksamheterna med 

rökgaskondensering och värmepumpar får bättre verkningsgrad med lägre 

returtemperaturer[10]. Problem med att sänka returtemperaturen är att det inte är 

fjärrvärmeproducenterna som kan styra det utan det ligger på undercentralerna som är 

ägda och styrda av andra parter.  

Målet är, oberoende av tillämpningsmetod, att utnyttja så stor del av energin som kommer 

i varje volymenhet primärvatten som möjligt[13]. 

För sekundärsidan så finns det ekonomiska aspekter att tänka på när det skall beslutas för 

temperatur och flöde. Till exempel har företaget EON[14] en extra taxa för flöde, vilket 
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betyder att ett lågflödesystem är att föredra. Mot Fortum[15] så taxeras man för den totala 

energin oberoende av flödet och då får injusteringen mindre betydelse. 

Precis som för primärsidan så finns det olika förespråkare av sätt att optimera för att få 

det största möjliga energiutbytet och där återfinns bland annat högflödes- och 

lågflödesinjustering. 

2.2 Värmekälla 

För ett fjärrvärmeanslutet system så kommer värmekällan i form av en värmeväxlare. För 

att beräkna effekten för värmeväxlaren så används Newtons lag om avkylning 

tillsammans med den logaritmiska medeltemperaturdifferensen[16]. 

Newtons kylningslag 

  

  
        

Ekv. 2.1 

 

       

Logaritmiska medeltemperaturdifferensen, LMTD. 

   
                   

  [
         
        

]
 

Ekv. 2.2 

 

 

                                           

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

       

För att relatera Newtons lag till flöde så används ekvation 1.1. Där ”a” symboliserar 

primärsidan och ”b” symboliserar sekundärsidan. 

 

  

  
  ̇     (             )   ̇                     

Ekv. 2.3 
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2.3 Distributionsfunktion 

För att distribuera det uppvärmda mediet ifrån värmekällan till de olika värmeavgivarna i 

byggnaden så behövs ett ledningsnät samt pump.  

2.3.1 Pump 

Pumpens uppgift i ett värmesystem är att övervinna det tryckfall som uppstår i systemet 

för att kunna skapa cirkulation och därmed en effekt i värmesystemet. En pumps 

egenskaper följer affinitetslagarna som ser ut enligt ekvationerna 2.4, 2.5 och 2.6. 

Affinitetslagarna är regler för hur en roterande motor relaterar tryck effekt och flöde till 

varvtal och kan appliceras på till exempel fläktar[17] eller som i det här fallet pumpar. 

 

  

  
 

  

  
     

Ekv. 2.4 

 

  

  
 

   

   
     

Ekv. 2.5 

 

 ̇ 

 ̇ 
 

    

    
 

Ekv. 2.6 

 

För att visa hur Flöde ”Q”, Tryck ”H” och Effekt ” ̇” relaterar till varvtal ”n” redovisas 

här nedanför en graf. 

 

Figur 2.1 Hur förändring av varvtal ändrar Effekt, Tryck, Flöde. Med hjälp av Ekv. 2.4, 

Ekv. 2.5, Ekv. 2.6. 

Med kraft av affinitetslagarna så innebär det att 50 % lägre flödesbehov sänker 

effektbehovet med 87,5%. En förutsättning för att effektbehovet skall kunna minskas är 

pumpen har en variabel styrning alternativt att pumphjul eller att hela pumpen ersätts. 

Stryps flödet efter pumpen istället för att pumpens egenskaper ändras så uppnås inte 

samma effektminskning. 
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2.3.2 Ledningsnät 

Ledningsnätets uppgift är att transportera det uppvärmda mediet ifrån värmekällan till 

värmavgivaren och sedan tillbaka igen. Hela nätet bidrar med ett tryckfall och det består 

av två olika typer. Första typen är ett statiskt tryckfall som kommer med en höjddifferens 

mellan källa och värmeavgivare samt förluster över installationer som radiator och 

värmeväxlare. Den andra delen är ett dynamiskt tryckfall som är friktion mellan mediet 

och röret och det är även den delen som påverkas med förändrat flöde.  

Det totala tryckfall som uppstår i ett ledningsnät kan sammanfattas enligt Ekv. 2.7 [6]. 

 

                  Ekv. 2.7 

 

                                              ⁄   

                                                                ⁄   

                                                                 ⁄   

 

Det statiska tryckfallet kommer i form av differens på höjd samt över installationer i 

värmesystemet och påverkas ej av förändrat flöde. Det dynamiska tryckfallet beror enligt 

nedan. 

      
 

 
 

    

 
 

Ekv. 2.8 

 

      
    

 
 

Ekv. 2.9 

 

Friktionsförlusterna är exponentiellt beroende på hastigheterna i systemet enligt ekvation 

2.8 och 2.9 . Med hjälp av ett högre energiinnehåll per kubik fluid, kan hastigheter 

minskas och injustering av systemet reduceras ifrån ett tredimensionellt till ett 

tvådimensionellt problem. Det eftersom att med en tillräcklig låg hastighet kan 

friktionsförlusterna helt försummas och fokus behöver därför bara ligga på att tillgodose 

flödesbehovet istället för att övervinna tryckfallet ifrån friktionsförlusterna. Resultatet blir 

att hela systemet kan betraktas som en tryckkammare och att utrustning för att balansera 

för det olika tryckfallen inte behövs[18]. Det krävs dock att ledningsnätet håller så pass 

grova dimensioner så att tryckfallet blir försumbart. 
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2.4 Värmeavgivare 

Värmeavgivare syftar på radiatorer som finns installerade i byggnaden. En radiators 

avgivna effekt bestäms av tre saker: ledning, konvektion och strålning. Eftersom att 

radiatorn antas hänga fritt så är effekt ifrån ledning försumbar och därför är det strålning 

och konvektion som bidrar med effekt.  

En radiators temperatur varierar över hela arean så därför används den logaritmiska 

medeltemperaturen, LMTD, enligt ekvation 2.2. Eftersom          , i fallet för en 

radiator, har en mycket liten differens så kan det antas att båda två är den önskade 

temperaturen för rummet och ekvationen ser därför ut enligt nedan.  

     
         

  [
          
         

]
 

Ekv. 2.10 

 

       

Strålningens effekt beräknas enligt Stefan Boltzmans ekvation. För allmänna ytor som till 

exempel en radiator kan emissiviteten   0,9 antas[16]. Trad återfås ifrån ekvation 2.10 och 

Tomg är omgivande omgivningstemperatur. 

  

  
       (    

      
 ) 

Ekv. 2.11 

 

       

För naturlig och laminär konvektion används Newtons avkylningslag. 

Överföringskoefficienten h kan antas vara 4,5   ⁄  [16]. 

  

  
                 

Ekv. 2.12 

 

       

Den totala effekten för radiatorn kan sedan beräknas enligt ekvation 1.1. 

När flödet förändras så ändras också temperaturfallet vilket leder till ett olinjärt 

förhållande. När ekvationerna 2.10–2.12 och 1.1 studeras så blir det ett så kallat 

radiatornomogram som visar värmeavgivning i förhållande till flöde se Figur 2.2. 
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Figur 2.2 Relativ värmeavgivning i förhållande till relativt flöde för olika temperaturfall. 

Markerat är temperaturfall på 10°C/15°C/40°C.Streckade linjerna är returtemperatur 

och heldragna är framledningstemperatur, där dem möts är den initiala driftpunkten och 

temperaturdifferensen återfås. 

 

I Tabell 2.1 redovisas det hur flöde och area beror på temperaturdifferensen. Måttstock är 

60°C/45°C och en radiator med önskad effekt på 1000 W uträknade enligt ekvation 1.1, 

2.10, 2.11, 2.12.  

Tabell 2.1 LMTD logaritmisk medeltemperaturdifferens, massflöden och areor, för en 

radiator med effekt 1000 W. Uträknade med hjälp av Ekv. 1.1, Ekv. 2.10, Ekv. 2.11, Ekv. 

2.12. Procent enheterna är i förhållande till en radiator som styrs med 

temperaturdifferensen 60/45. 

 [°C]          [°C]      [%] Flöde [   ⁄ ] Flöde [%] Area [  ] Area[%] 

60/45 31,914 100 0,016 100 1,821 100 

55/45 29,720 93,1 0,024 150 1,935 106,3 

70/30 24,853 77,9 0,006 37,5 2,242 123,1 

 

Att det krävs en större area för 70/30°C kan matematiskt härledas till att den logaritmiska 

medeltemperaturen, LMTD, på radiatorn är lägre och att det då krävs en större area. Det 

hör också till saken att ju lägre temperatur differensen är mellan radiator och omgivning 

desto mindre blir drivkraften för värmeöverföring. Därmed krävs en större area för att få 

den önskade avkylningen av mediet.  
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3 Konfiguration inför Simulering 

En fiktiv byggnad upprättades i IDA ICE 4.0 med totalt 6 olika zoner. I kapitel 3.1 

redovisas en summering för IDA´s användningsområde samt hur programvaran beräknar 

tillförd värme ifrån värmesystemet. Det ingående parametrarna som väder, plats samt tid 

för simulering representerade i kapitel 3.2 förändras inte under arbetets gång. Det som 

förändras inför de olika simuleringarna redovisas i kapitel 3.4. För att styra flödet 

kommer framledningstemperaturen för systemet att ändras. 

3.1 IDA, Indoor climate and energy (ICE) 4, 0 

IDA är ett simuleringsverktyg för att studera inomhus klimat, energianvändning och 

effektbehov för en byggnad. Programvaran tillåter brukaren att dela upp en byggnad i 

flera olika zoner och ge dem olika byggnadsfysiska egenskaper. Programvaran kan även 

ta fram parametrar som fukthalt och CO2. Möjlighet till avancerat väder och klimatdata 

samt tidsspann gör programvaran tillämpningsbar för många olika användningsområden.  

ICE är en påbyggnad för den ursprungliga programvaran vilket tillåter användaren att 

förändra de ingående ekvationerna som styr parametrarna och resultatet. Programmets 

användningsområde riktar sig främst mot ny eller ombyggnation av byggnader eftersom 

att det krävs förhållandevist specifika värden för att få en bra simulering.   

I IDA ICE beräknas värmen ifrån en vattenburen värmeavgivare med hjälp av Ekvation 

3.1. 

          Ekv. 3.1 

 

      

     ⁄       

      

        

      

Där   och N är konstanter som berättar om värmeöverföringen baserat på höjden av 

radiatorn. L är längden och dT är den logaritmiska medeltemperaturdifferensen. Default 

värdet för N är 1,28 men kan manuellt ändras. β beräknas av programvaran när 

specifikationer för radiatorn matas in. Figur 3.1 visar hur informationsfönstret ser ut i 

IDA. 
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Figur 3.1 Specifikationer för en vattenburen värmeavgivare i IDA ICE. 

 

Programvaran tillåter användaren att bestämma framledningstemperaturen som funktion 

av uteluftstemperatur till värmeavgivarna enligt Figur 3.2. 

 

Figur 3.2 Framledningstemperatur som funktion av utetemperatur i IDA 

 

Vattnets returtemperatur går ej att sätta som dimensionerande faktor. Det blir istället en 

del av resultatet efter simuleringen och beror på arean och egenskaperna för 

värmeavgivarna som är placerad i byggnaden, samt det styrtemperaturerna som ställs in 

för zonerna. 

3.2 Väder och plats 

Plats för byggnaden valdes till Stockholm/Bromma med den tillhörande väderfilen 

Stockholm/Bromma 1977.  Efter analys av väderfilen framgick det att februari var den 

med kallaste temperaturerna, men även den månad med störst variationer på 

temperaturerna. Det gjorde så att februari blev den mest intressanta månaden och därmed 

den som blev underlag för simuleringen. Medeltemperaturen för februari månad var -

4,7°C och det lägsta temperaturerna uppmättes i dygn 12,18 samt 27 och var -12 °C, -17 

°C samt -13,7 °C. Se Bilaga 1 för fullständig temperaturkarta och Figur 3.3. 
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Figur 3.3 Utomhustemperatur för februari månad enligt IDA ICE väderfil 

Stockholm/Bromma 1877. Se Bilaga 1. 

 

Dynamisk simulerings med intervall en timme gavs som input i programmet. Det innebär 

att programmet simulerar hela perioden en gång och ger ett sammanfattat resultat per 

timme. Kortare intervall hade gett noggrannare resultat. Efter egna studier med olika 

simuleringsintervall så visades en ganska liten variation av resultatet i förhållande till den 

ökade tid det tog. Därför valdes en timmes intervall. Vindprofilen gavs till Default Urban 

och betyder att byggnaden är belägen i ett bostadsområde där vinden har marginell 

påverkan på byggnadens klimatskal. Figur 3.4 visar hur informationsfönstert ser ut i IDA. 

 

 

Figur 3.4 Val av plats, väder och vind samt intervall för simulering 
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3.3 Byggnaden och basmodellen 

För simuleringen i IDA byggdes ett lägenhetshus med totalt fem lägenheter. Alla med 

dörrar till en gemensam passage. Zonerna tre och fem samt zonerna ett och två som visas 

i Figur 3.5, dimensionerades som tvilling zoner för att kunna belastas olika under samma 

simulering och därmed få ett devierande resultat. 

 

Figur 3.5 Skiss över planlösningen till vänster och en bild på huset utifrån till höger. 

U-värdena för byggnadens delar korrigerades mot det rekommendationer som 

energimyndigheten[19] har för nybyggnation av hus. För att få skillnader på resultat för 

zonerna modellerades innerväggarna till ett förhållandevis lågt u-värde. Tabell 3.1 visar 

en sammanfattning på byggnadens U-värden 

Tabell 3.1 Modellens U-värden samt rekommenderade U-värden enligt 

energimyndigheten[19]. 

Byggnadsdel Modell        ⁄  Rekommenderat        ⁄  

Yttervägg 0,16 0,18 

Golv 0,11 0,15 

Tak 0,21 0,13 

Fönster 1,9 1,3 

Dörr 1,2 1,3 

Innervägg 0,092 N/A 

Med hjälp av IDA´s funktion för köldbryggor kompletterades byggnadsskalet med 

köldbryggor för att få en realistisk byggnad. Zon ett, två, tre och fem fick på grund av 

dess symmetri och dess läge en extra förlust på 1,6 W/K. Zon fyra fick 0,8 W/K extra och 

zon sex 1,3 W/K. Figur 3.6 visar funktionen för köldbryggor i IDA. 
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Figur 3.6 IDA´s funktion för köldbryggor för olika byggnadsdelar. Värdena ”typical” 

användes 

De totala areorna samt förlust i watt per grad Kelvin[W/K] har tagits direkt ifrån 

programvarans sammanfattningsfält. Och redovisas i Tabell 3.2. 

Tabell 3.2 Areor på modellens, fönster golv samt ytterväggsarea. Även the total A*U 

värdet. 

Zon Golv/tak-Area 

[  ] 

Fönsterarea 

     

Ytterväggsarea     Area*Utotal   ⁄   

(inklusive köldbryggor) 

1 45 8,4 28 22 

2 45 8,4 28 21 

3 32,5 8,4 21,5 11 

4 33,5 4,2 13,2 21 

5 32,5 8,4 21,5 21 

6 42,95 4,2 9,12 13,6 

. 

Valet av radiatorer skedde med hjälp av Thermopanels produktdatablad, se bilaga 2. 

Radiatorerna som installerades i modellen var av typ TP22, med två paneler och två 

konvektionsplåtar. Storleken för samtliga radiatorer var 1600mm*900mm. För TP22 med 

temperaturfallet 60°/45°, som var dimensionerande i det här valet av radiatorer, gavs 

effekten 2088 W. Figur 3.7 visar en bild på radiatorn som valdes. 

 

Figur 3.7 Skiss på radiatortypen som valdes med två konvektionsplåtar och två paneler. 

N-värdet som behövs i ekvation 3.1 och är en bidragande orsak till 

radiatornomogrammets utseende, se Figur 2.2. var för den här typen av radiator 1,34. 
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Oberoende av fönsterarea och golvarea valdes 21°C som styrtemperatur i lägenheterna, 

zon 1-5, och för passagen, zon 6, valdes 17°C. Antalet radiatorer i varje zon bestämdes 

genom simulering. När värmesystemet kunde hålla den önskade temperaturen för varje 

zon med de olika framledningstemperaturerna 55°C/70°C så var värmesystem för 

basmodellen klar. Framledningstemperaturerna gavs som en funktion av utetemperaturen 

och de olika systemlinjerna såg ut enligt Figur 3.8. Brytpunkten skedde vid 0°C. 

 

Figur 3.8 Framledningstemperatur som en funktion av utetemperaturen för 70°C samt 

55°C 

Total installerad effekt i byggnaden oberoende av framledningstemperatur uppgick till 19 

656 watt. Detta motsvarar        ⁄  i snitt för hela byggnaden. Fördelning för 

installerad effekt över zonerna är enligt tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Installerad värmeeffekt enligt IDA för varje zon. 

ZON Installerad effekt     Effekt/area     ⁄   

1 3878 86 

2 3886 86 

3 3195 98 

4 2145 64 

5 3285 98 

6 3267 78 

 

Zonerna behövde i förhållande till nya byggnader, mycket installerad effekt för att klara 

av styrtemperaturerna. Det kan kopplas ihop med att mekanisk till- och frånlufts 

ventilation utan värmeåtervinning valdes.  IDA´s default värde uppgick till          ⁄  

och det kan vara i överkant. Det är inget som påverkar utfallet av simuleringen eftersom 

att samma bas användes till samtliga försök. 

3.4 Förklaring för valet av de olika simuleringarna 
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Följande underrubriker förklarar det olika förutsättningarna inför varje simuleringarna, 

samt författarens syfte med förändringarna. 

3.4.1 Simulering 1, Basmodell 

Basmodellen får antas vara ett idealt fall, där samma temperaturer önskas för samtliga 

zoner och inga fel i byggkonstruktionen finns. Ett önskvärt fall för en fastighetsägare och 

ett önskat resultat för ett projekt. 

3.4.2 Simulering 2, Köldbryggor 

I simulering 3 valdes styrtemperaturer ifrån simulering1, basmodellen. Byggnaden 

kompletterades med jämförelsevis stora köldbryggor i zon 1 och 5. De uppgick till 

50W/°C extra. Syftet var att simulera köldbryggor som har större påverkan än vad det i 

projekteringen förväntades. Figur 3.9 visar funktionen för köldbryggor i IDA. 

 

Figur 3.9 En ökning av förlusten för köldbryggor ifrån 1,6W/°C till 50W/°C i zon 1 och 5. 

3.4.3 Simulering 3, Ökad ventilation 

Temperaturer samt köldbryggor ifrån simulering 1, basmodell. Ventilationen ökades i 

samtliga zoner ifrån           ⁄   till         ⁄  . Syftet med den simuleringen är att 

testa hur pass robust de båda injusteringsmetoderna är. Eventuellt simulera ett 

ventilationssystems förfall över tid. 

3.4.4 Simulering 4, Olika temperaturer med ökad ventilation  

För den fjärde simuleringen så valdes annorlunda styrtemperaturer i zonerna, se Tabell 

3.4, tillsammans med ökad ventilation ifrån simulering 3. Det för att simulera det 

dynamiska förhållandet mellan de boende och fastighetsägaren samt en byggnadens 

försämring över tid. En situation där ägaren vill tillgodose de boendes olika behov och 

deras syn på en komfortabel temperatur.  

Tabell 3.4 Förändrade styrtemperaturer för zonerna inför simulering 4. 

Zon Styrtemperatur[°C] 

1 24 

2 23 

3 22 

4 20 

5 21 

6 17 
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3.4.5 Simulering 5, Intern värmelast 

Den ursprungliga modellen ifrån simulering 1 användes med ett tillägg av internvärme i 

zon 1. Värmen är ej specifierad och det kan vara till exempel belysning, ugn eller dator. 

Internvärmen uppgick till 2000 watt och var schemalagd 2 gånger/dag mellan 08-10 samt 

17-19. Totalt 4 timmar/dag. Enligt Figur 3.10 nedan. 

 

Figur 3.10 Schemalagd internvärme på 2000 watt mellan klockan 08-10 samt 17-19 i 

zon1. 

Modellens syfte var att ta reda på hur väl de olika injusteringarna anpassar sig efter 

oväntade värmelaster. 
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4 Resultat 

Resultaten representeras med samma namn som i underrubrikerna i kapitel 3.4.  

4.1 Simulering 1, Basmodell 

För basmodellen där den dimensionerande temperaturen i zonerna var 21°C och för 

passagen 17°C. Utan yttre påverkande faktorer så klarade båda injusteringsmetoderna att 

hålla temperaturerna för februari månad. Enligt Figur 4.1 samt i Tabell 4.1 så var 

avkylningen i systemet hög. En injustering med framledningstemperatur på 55°C brukar 

ha 40-45°C i retur.° 

Skillnaden i tillförd energi i form av värme för simulering 1, var för det olika 

framlednings- temperaturerna endast 5 kilowatt timmar till fördel för 70°C, enligt Tabell 

4.1. Vilket på en månads tid kan antas vara försumbart. Tillförd pumpenergi för systemet 

var i storlek försumbart, men i procent var det anmärkningsvärt. Framledningstemperatur 

70°C använde sig av 47 % mindre pumpenergi. 

 

Tabell 4.1 Tillförd värme- och pumpenergi för de olika framledningstemperatur samt 

medel returtemperatur. För 55°C respektive 70°C. Simulering 1, basmodell. 

Fram [°C] Medel returtemperatur [°C] Tillförd värme [kWh] Pumpenergi [kWh] 

55 27,6 8732 4,7 

70 23,9 8727 2,7 

 

 

Figur 4.1 Fram- och returledningstemperaturer. Variationer över februari månad för 

55°C respektive 70°C i simulering 1, basmodellen. 
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4.2 Simulering 2, Köldbryggor 

Båda injusteringsmetoderna kunde hålla valda styrtemperaturer i det zonerna som var 

opåverkade av ökade köldbryggor inför simulering 2. Avkylning av sekundärvattnet var i 

simulering 2 något sämre än för basmodellen enligt Tabell 4.2 samt Figur 4.4. Tillförd 

pumpenergi 50 % mindre för en framledningstemperatur på 70°C. 

 

Tabell 4.2 Tillförd värme- och pumpenergi för de olika framledningstemperatur samt 

medel returtemperatur. För 55°C respektive 70°C. Simulering 2, köldbryggor. 

Fram [°C] Medel returtemperatur [°C] Tillförd värme [kWh] Pumpenergi [kWh] 

55 32,8 10390  7  

70 27,1 10415  3,5  

 

 

Figur 4.2 Fram- och returlednings temperaturer. Variationer över februari månad för 

55°C respektive 70°C i simulering 3, Köldbryggor. 

 

Zon1 hade för framledningstemperatur 70°C inga temperaturfall. För 55°C återfinns det 

stora temperaturfallen i dygn 18, dygn 26 samt dygn 18. Enligt Figur 4.3 nedan. 
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Figur 4.3: Variationer i temperatur för zon 1 över februari månad. I simulering 2, 

köldbryggor. 

 

Zon5 hade för framledningstemperatur 70°C inga temperaturfall medan för 55°C var 

fallen representerade över hela månaden. Medeltemperaturen för februari månad i zon 5 

med framledningstemperatur 55°C var 20,6°C med en minimum notering på 17,4°C 

enligt Figur 4.4. 

 

Figur 4.4: Variationer i temperatur för zon 5 över februari månad. I simulering3, 

köldbryggor. 
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4.3 Simulering 3, Ökad ventilation 

I simulering 3, ökad ventilation, så skedde en ökning i tillförd värme i förhållande till 

tidigare simuleringar, avkylning stagnerade. Tillförd pumpenergi var 48 % lägre för 

framledningstemperatur 70°C enligt Tabell 4.3. Fram och returledningstemperatur 

variationer för februari månad visas i Figur 4.5. 

Tabell 4.3 Tillförd värme- och pumpenergi för de olika framledningstemperatur samt 

medel returtemperatur. För 55°C respektive 70°C. Simulering 3, ökad ventilation. 

Fram [°C] Medel returtemperatur [°C] Tillförd värme [kWh] Pumpenergi [kWh] 

55 31,8 11206 7,3 

70 26,5 11208 3,8 

 

 

Figur 4.5 Fram- och returledningstemperaturer. Variationer över februari månad för 

55°C respektive 70°C i simulering 3, ökad ventilation. 

Framledningstemperatur 55°C hade stora fluktuationer i temperaturen för inomhusluften i 

zonerna. I Figur 4.6 visas medeltemperaturen på den gemensamma returluften ifrån 

zonerna för 70°C och 55°C. Det största temperaturfallet återfinns i dygn 18 för 

framledningstemperatur 55°C. 

0:C 

10:C 

20:C 

30:C 

40:C 

50:C 

60:C 

70:C 

80:C 

februari 

Fram- och returledningstemperatur 

70:C fram 

55:C fram 

55:C retur 

70:C retur 



23 

 

 

Figur 4.6 Returluftens medeltemperatur ifrån samtliga zoner över februari månad för 

55°C respektive 70°C i simulering 3, ökad ventilation. 

 

I Tabell 4.4 visas det lägst registrerade temperaturerna i zonerna. För 70°C framledning 

så klarade värmesystemet att konstant hålla valda styrtemperaturer medan 55°C hade 

svårare att upprätthålla dem. 

 

Tabell 4.4 Det lägsta registrerade zon temperaturerna i februari månad för 70°C 

respektive 55°C. Simulering 3, ökad ventilation. 

Zon 70°C Lägst temperatur [°C] 55°C Lägst temperatur [°C] 

1 21 20,5 

2 21 20,5 

3 21 19,6 

4 21 20 

5 21 19,8 

6 17 17 
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4.4 Simulering 4, Olika temperaturer med ökad ventilation 

I Figur 4.7 samt 4.8 visas temperaturen i zonerna 1-5 för de olika 

framledningstemperaturerna. Dipparna för framledningstemperatur 55°C, figur 4.7, sker I 

dygn 12,18 och 27 där också det lägsta temperaturerna uppmätts enligt Bilaga 1. 

Passagen höll 17°C och var oförändrad för båda injusterings metoderna. 

I Tabell 4.5 visas tillförd värme- och pumpenergi i kilowatt timmar. Tillförd pumpenergin 

är 54 % lägre för injustering med 70°C framledningstemperatur. Avkylning av 

sekundärvattnet något sämre än i simulering 1 som även visas i Figur 4.9. 

 

Tabell 4.5 Tillförd värme- och pumpenergi för de olika framledningstemperatur samt 

medel returtemperatur. För 55°C respektive 70°C. Simulering 4, olika temperaturer med 

ökad ventilation. 

Fram [°C] Medel returtemperatur [°C] Tillförd värme [kWh] Pumpenergi [kWh] 

55 34,9 11678 8,9 

70 28,7 11690 4,1 

 

 

Figur 4.7 (t.v.), Figur 4.8(t.h). Temperaturer för zonerna 1-5 med olika styrtemperaturer 

och en framledningstemperatur på 55°C till vänster respektive 70°C till höger.  
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Figur 4.9 Fram- och returledningstemperaturer. Variationer över februari månad för 

55°C respektive 70°C i simulering 2, olika temperaturer. 

 

4.5 Simulering 5, Intern värmelast 

Total tillförd värme ifrån radiatorerna var något lägre än i simulering 1, detsamma gäller 

för returvattnets temperatur enligt Tabell 4.6.  Framledningstemperatur 70°C använde sig 

av 41 % mindre pumpenergi och. 

Tabell 4.6 Tillförd värme- och pumpenergi för de olika framledningstemperatur samt 

medel returtemperatur. För 55°C respektive 70°C. Simulering 6, intern värmelast. 

Fram [°C] Medel returtemperatur [°C] Tillförd värme [kWh] Pumpenergi [kWh] 

55 27,5 8535 4,6 

70 23,9 8520 2,7 

 

Tillförd värme från värmesystemet var 7 kWh högre i zon1 med injusterad 

framledningstemperatur på 55°C. Temperaturdifferensen över månaden var 0,3°C för 

båda metoderna sett över hela månaden. Enligt Tabell 4.7. 

Tabell 4.7 Min och maxtemperaturer samt tillförd radiatorvärme i zon1. Simulering 5, 

intern värmelast. 

Fram [°C] Min temperatur [°C] Max [°C] Tillförd värme [kWh] 

55 20,94 21,26 1501 

70 20,98 21,28 1494 

 

I Figur 4.10 redovisas temperaturprofilen för det 8 första dygnen i februari för zon1, med 

de olika framledningstemperaturerna.  Fullständig profil återfinns i Bilaga 11. 
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Figur 4.10: Temperaturer i zon1 det 8 första dygnen i februari månad med intern 

värmelast 4timmar/dagen. 55°C respektive 70°C. 
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5 Diskussion och Slutsats 

Arbetets syfte finns presenterade i avsnitt 1.2. Simulering och litteraturstudie har 

fokuserat på att besvara de ingående frågeställningarna. Nedanför presenteras diskussion 

samt slutsats utifrån den insamlade datan. 

5.1 Diskussion 

Initialt ser det ut som att en injustering med hög framledningstemperatur och lågt flöde 

har många fördelar, varav ett försumbart dynamisk tryckfall är det mest utmärkande. Att 

kunna reducera injusteringen ifrån ett tre-dimensionellt till ett två-dimensionellt problem 

samt att man sparar högvärdig energi i form av elektricitet. Att tryckfallet kan försummas 

är inget som har bevisats i rapporten men ekvation 2.9 samt 2.10 visar att tryckfallet är 

exponentiellt mot hastigheten i röret. Det tillsammans med de referenser som ligger som 

underlag för litteraturstudien gör så att det är ett rimligt antagande. Dock så ställs det krav 

på ledningsnätet och därmed begränsas det antagandet till objektet som studeras och bör 

därför undersökas innan antagandet kan göras. Eftersom att radiatorns egenskaper följer 

systemlinjerna i radiator nomogrammet(Figur 2.2), så betyder de att små förändringar i 

flödet ger stora förändringar i värmeavgivning och borde därför göra så att det blir 

svårare att hitta rätt balans i systemet med en lågflödesinjustering.  

Enligt Tabell 2.1 behövs dessutom en större radiatoryta vilket begränsar antalet system att 

tillämpa metoden på. Även värmeväxlaren påverkas av behovet för högre 

framledningstemperatur. Fördelar som inte har behandlats i rapporten är att med minskat 

flöde och minskade hastigheter så elimineras risken för oljud i ledningsnätet. Vilket inte 

är ett vanligt problem, men ändock ett problem som finns. Framledningsförluster i 

sekundärsystemet ökar med en ökad temperatur, men bör inte ses som en förlust i och 

med det att rören oftast går igenom det zoner som skall värmas upp. Det borde snarare 

bidra med en bättre omblandning av den tillförda värmen, men sämre effekt för den 

egentliga värmeavgivaren. Sekundärsystemets genomsnittstemperatur sänks med hjälp av 

ett lägre flöde och det ger positiv effekt för värmeöverföring ifrån primärsystemet.  

Stora nackdelar med hög framlednings temperatur återfinns i system som är 

parallellkopplade med till exempel bergvärmepump eller solfångare där det inte går att få 

ut det framledningstemperaturerna som krävs för att ha ett lågt flöde. Det blir helt enkelt 

inte den mängden energi per volymenhet som krävs. Det är också rimligt att anta att det 

med ett lägre flöde krävs det en ventil som är känsligare för små flödesförändringar. 

Det som beskrivs på i avsnitt 2.1 angående att det finns fördelar med en lägre 

framlednings temperatur på primärsidan, genom att det genererar en högre verkningsgrad 
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för elektricitet produktion vid kraftvärmeverk. Är också något som kan tas i beaktning av 

det stora systemet, men blir inte aktuellt för tänket vid injustering av sekundärsystemet. 

För simulering 1, så är det inga nämnvärda skillnader av energianvändningen eller 

förmåga att hålla det temperaturer som önskas i fastigheten. För ett idealt eller önskvärt 

fall finns det därför inget konkret att peka på varför man skall välja den ena eller andra 

injusteringsmetoden.  

Simulering 2 som får antas vara av mer dynamisk karaktär, eftersom att köldbryggans 

effekt på byggnaden ökar med utomhustemperaturen. Energianvändningen är större för 

70°C men förmågan att hålla önskad temperatur är mycket bättre. 

Simulering 3 där det är ett konstant större energibehov så orkar båda 

injusteringsmetoderna hålla uppe önskade temperaturer. Bortsett ifrån ett litet fall för 

framledning 55°C och med en försumbar skillnad på energianvändningen. 

Simulering 4 kan bli representerat som ett större konstant värmebehov med en dynamisk 

last i form av förhöjda temperatur i de olika zonerna. Det blev ett maximum för 

värmesystemet injusterat med 55°C i och med det att det i dygn 18 inte orkade hålla upp 

temperaturen i någon av zonerna se figur 4.7/4.8. Injustering med framledningstemperatur 

70°C hade till kostnad av högre energiförbrukning förmåga att hålla upp önskade 

temperaturer. 

Sammanfattat för första fyra simuleringarna var det som på förhand var hypotesen, att 

med en större energimängd cirkulerandes så finns möjligheten till anpassning efter behov. 

Att med en lägre framledningstemperatur gör systemet känsligare för hastiga 

förändringar.  Det framgick dock inte vad orsaken var att det med en högre temperatur 

bidrog med en lägre energiförbrukning. Det är något som besvarades i simulering 5. 

Nämligen systemets förmåga att anpassa sig till ej inräknade värmekällor som till 

exempel solinstrålning, se Figur 4.10. Där injustering med högre framledningstemperatur 

var mer framgångsrik att justera ned den egna värmeavgivningen när interna värmelaster 

kom med. 

Andra intressant iakttagelser ifrån simuleringarna är att det med ett högre energibehov, 

sett över hela månaden och oberoende av framlednings temperatur, bidrar till en förhöjd 

genomsnittlig returtemperatur i värmesystemet. Det kan förklaras med att flödet höjs för 

att tillgodose energibehovet men ger även fog till nomogrammet, Figur 2.2. Där det 

framgår att ett förhöjt flöde har en försumbar påverkan på värmeavgivning i synnerhet för 

en lägre framledningstemperatur. Därmed återstår det för fastighetsägaren att höja 

framledningstemperaturen, vilket kan påverka en hel fastighet istället för den tänkta 

zonen som behöver det. 
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5.2 Slutsats 

Slutsatsen grundar sig på det frågeställningarna som låg till grund för arbetet i kapitel 1.2. 

Både värmeavgivaren och värmekällan kräver en större area för att få den tillförda 

energin tillförd eller bortförd och det är något som måste beaktas innan en 

lågflödesinjustering implementeras. Att pumpens dimensionering faller kraftigt med ett 

sänkt flöde och ett mindre tryckfall i systemet är något som är svårt att bortse ifrån. 

Injusteringen är känsligare, men kräver mindre kringutrustning och eventuella problem 

med oljud i system elimineras. 

Det finns ifrån det teoretiska underlaget egentligen inga nackdelar att använda sig av en 

lågflödesinjustering, förutsatt att dimensionering av värmesystemet är anpassat. Det finns 

heller inga nackdelar ifrån  de simulerings underlag som redovisas i rapportet. Då det 

visade sig att en högre framledningstemperatur och ett lägre flöde borgar för ett mer 

robust system som klarar av att anpassa sig och upprätthålla oförväntade händelser. Men 

för det ideala fallet, simulering 1, så var det inte någon skillnad på injusteringsmetodernas 

förmåga att hålla valda styrtemperaturer.  

För att återkoppla till den sista frågeställningen, går det att spara energi med Kiruna-

/lågflödesmetoden i förhållande till en konventionell metod? 

Pumpenergi kan definitivt sparas men när det kommer till värmeenergi så finns det i 

enlighet med ekvation 1.1. inget sätt att minska energin i systemet genom att vare sig 

ändra flödet eller temperaturspannet. Energin ut är ändå de samma. 

  

  
  ̇                    

Ekv. 1.1 

 

Däremot baserat på simulering 5, intern värmelast, så finns det incitament för fortsatta 

studier angående systeminställningarnas förmåga att ta vara på internvärme vilket är och 

kommer vara en viktig del i energieffektivisering. 

 

För att undersöka injusteringsmetoderna valdes IDA. Det på grund av den begränsade 

tidsrymden det fanns för att sätta sig in i en programvara samt att det på förhand verkade 

kunna generera ett bra resultat. Brister i programvaran för arbetet återfinns i att 

returtemperaturen endast blir en funktion av energibehov och framledningstemperaturen. 

Önskvärt vore att ha möjlighet till att bestämma gränser för den. Man bygger inget 

distributionsnät och får därmed inte med tryckfallet i systemet och tillförd pumpenergi 

blir då bara en produkt av flödet. Vidare så finns ingen funktion för flödeskurvor, utan det 
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tolkas ifrån tillförd pumpenergi. Simuleringarna har ändå gett ett bra resultat eftersom att 

det finns så mycket djupgående data för temperatur i system och zoner.  Ett problem 

kvarstår med att simulera, det är att förhållanden förmodligen är alltför ideala och därför 

kanske inte blir ett helt korrekt visande resultat för verkligheten. 
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6 Rekommendationer 

Nedan presenteras förslag på fortsatta studier. 

 Genomföra mer djupgående studier på förmågan för injusteringsmetoder att 

anpassa sig till intern värmelast. Att ta tillvara på internt producerad värme är och 

kommer vara en nyckel till att få en energieffektiv byggnad. 

 

 Titta på hur mycket av värmeenergin som förloras mellan pump och radiator och 

hur det påverkar radiatorns effekt, samt hur det påverkar rummets 

temperaturprofil. 

 

 Använda sig av en kvalitativ studie för att se hur pass utbrett användningen av 

injustering enligt Kirunametoden är. Samt att få reda på fördelar och nackdelar  

sett ifrån fastighetsskötarens perspektiv. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1-Utomhus temperaturer i grader Celsius för februari månad.  

 01-feb 02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-feb 08-feb 09-feb 10-feb 

Min -8,0 -8,0 -5,0 -2,9 0,4 0,0 0,0 -5,2 -7,6 -11,0 

Max -4,0 -4,0 -2,0 0,5 2,0 1,0 0,9 0,0 -5,1 -6,0 

Median -6,0 -6,0 -3,4 -0,1 1,0 0,0 0,0 -1,0 -6,0 -8,0 

Medel -6,2 -5,9 -3,4 -0,6 1,1 0,3 0,1 -1,3 -6,2 -7,8 

 11-feb 12-feb 13-feb 14-feb 15-feb 16-feb 17-feb 18-feb 19-feb 20-feb 

Min -11,0 -12,0 -9,0 -6,0 -9,0 -7,0 -15,1 -17,0 -3,0 -2,0 

Max -6,5 -9,1 -6,0 -2,0 -2,3 -4,0 -6,0 -2,7 -2,0 0,0 

Median -7,7 -11,0 -7,0 -3,5 -4,0 -5,0 -7,1 -5,5 -2,0 -1,0 

Medel -8,2 -10,9 -7,2 -3,7 -5,3 -5,3 -8,4 -9,0 -2,2 -1,0 

 21-feb 22-feb 23-feb 24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb   

Min -0,9 -4,0 -6,0 -7,3 -9,9 -10,9 -13,9 -12,8   

Max 1,0 -1,0 -4,0 -5,0 -6,1 -5,0 -5,0 -0,1   

Median 0,0 -2,0 -4,5 -6,1 -8,1 -8,5 -6,0 -5,0   

Medel 0,4 -2,0 -4,6 -6,2 -8,3 -8,0 -7,6 -5,4   
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Bilaga 2-Thermopanels produktdatablad, http://www.purmo.com/se/ 
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Bilaga 3-Simulering 1,Basmodell, Framledningstemperatur 55grader Celsius. 
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Bilaga 4- Simulering 1,Basmodell, Framledningstemperatur 70grader Celsius.

 

Bilaga 5 Simulering 2, köldbryggor. Framledningstemperatur 55grader Celsius. 
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Bilaga 6-Simulering 2, köldbryggor. Framledningstemperatur 70grader Celsius.. 

 



40 

 

Bilaga 7-Simulering 3,ökad ventilation Framledningstemperatur 55grader Celsius. 
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Bilaga 8- Simulering 3,ökad ventilation Framledningstemperatur 70 grader Celsius.
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Bilaga 9 Simulering 4, Olika temperaturer och ökad ventilation. Framledningstemperatur 

55grader Celsius.
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Bilaga 10-Simulering 4, Olika temperaturer och ökad ventilation. 

Framledningstemperatur 70grader Celsius. 
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Bilaga 11-Fullständig temperaturprofil för zon 1 i simulering 5, intern värmelast. 

Februari månad. 
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Bilaga 12-Energibalans för zon1(LG1) i simulering 5, intern värmelast 

Framledningstemperatur 55grader Celsius. 
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Bilaga 13 Energibalans för zon1(LG1) i simulering 5, intern värmelast 

Framledningstemperatur 70grader Celsius.

 


